
ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 ซื้อหนังสือพิมพรายวัน 5 รายการ 21,780.00            21,780.00       เฉพาะเจาะจง รานเพลินอารมณ 21,780.00        รานเพลินอารมณ ราคาเหมาะสม 001/2561 16/10/60

2 จางทําอาหารสําหรับบริการประชาชนฯ 479,360.00          479,360.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รวมพล เทรดดิ้ง (2005) 479,360.00      หางหุนสวนจํากัด รวมพล เทรดดิ้ง (2005) ราคาเหมาะสม 007/2561 18/10/60

3 เชาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,734,982.50        1,734,982.50   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 1,734,982.50    บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม ช.001/2561 19/10/60

4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ กรมทหาร 3,000.00          สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ กรม ราคาเหมาะสม 008/2561 19/10/60

5 จางประชาสัมพันธสถาบันการพลศึกษา ในรายการโทรทัศน 21,400.00            21,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันไซน ครีเอชั่น แอนด บรอดคาสติ้ง จํากัด 21,400.00        บริษัท ซันไซน ครีเอชั่น แอนด บรอดคาสติ้ง จ ราคาเหมาะสม 001/2561 19/10/60

6 จางดูแลรักษาและซอมบํารุงเครือขายฯ 3,683,700.00        3,683,700.00   ประกวดราคา บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอลซัลติ้ง จํากัด 3,683,700.00    บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอลซัลติ้ง จํากัด คุณสมบัติถูกตอง 002/2561 20/10/60

7 จางถายเอกสาร 1 รายการ 26,001.00            26,001.00       เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 26,001.00        รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 014/2561 20/10/60

8 จางถายเอกสาร 1 รายการ 7,848.45             7,848.45         เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 7,848.45          รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 013/2561 20/10/60

9 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 017/2561 24/10/60

10 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 014/2561 24/10/60

11 จางประชาสัมพันธสถาบันการพลศึกษา 1 รายการ 32,100.00            32,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ขาวสด จํากัด 32,100.00        บริษัท ขาวสด จํากัด ราคาเหมาะสม 020/2561 25/10/60

12 บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด 5,519.60             5,519.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด 5,519.60          บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด ราคาเหมาะสม 027/2561 30/10/60

13 จางทําปายไวนิล 3 รายการ 40,200.00            40,200.00       เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 40,200.00        รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 030/2561 31/10/60

14 จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 191,733.00          191,733.00      e-bidding บริษัท รักษาความปลอกภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จํากัด 191,733.00      บริษัท รักษาความปลอกภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จํ คุณสมบัติถูกตอง 003/2561 31/10/60

15 จางทําความสะอาดสํานักงานอธิการบดีฯ 1 รายการ 60,000.00            60,000.00       ประกวดราคา บริษัท รักษาความปลอกภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จํากัด 60,000.00        บริษัท รักษาความปลอกภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จํ คุณสมบัติถูกตอง 004/2561 31/10/60

16 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 7,490.00             7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 7,490.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 029/2561 31/10/60

17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1 รายการ 840,000.00          840,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 840,000.00      บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14 รายการ 27,155.00            27,155.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 27,155.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 024/2561 1/11/60

2 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 7,490.00             7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 7,490.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 031/2561 1/11/60

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ 6,345.00             6,345.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 6,345.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 025/2561 1/11/60

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 3,190.74             3,190.74         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 3,190.74          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 028/2561 1/11/60

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 027/2561 1/11/60

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 23,456.54            23,456.54       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 23,456.54        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 026/2561 1/11/60

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 3,493.55             3,493.55         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 3,493.55          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 029/2561 1/11/60

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ 7,010.00             7,010.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 7,010.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 037/2561 3/11/60

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 3,696.00             3,696.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 3,696.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 036/2561 3/11/60

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 625.00                625.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 625.00            รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 041/2561 6/11/60

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 042/2561 6/11/60

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 043/2561 6/11/60

13 จางทําชุดอบอุนรางกาย (Warm suit) 1 รายการ 336,000.00          336,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด 336,000.00      บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด ราคาเหมาะสม 043/2561 7/11/60

14 จางทํากระเปาใสอุปกรณกีฬาและชุดกีฬา 1 รายการ 201,600.00          201,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด 201,600.00      บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด ราคาเหมาะสม 044/2561 7/11/60

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ 43,158.45            43,158.45       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 43,158.45        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 051/2561 8/11/60

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ 52,083.32            52,083.32       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 52,083.32        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 052/2561 8/11/60

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 21,173.16            21,173.16       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 21,173.16        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 053/2561 8/11/60

18 จางทําตรายางตามแบบ 1 รายการ 420.00                420.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 420.00            รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 050/2561 9/11/60

19 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 1 รายการ 2,585.12             2,585.12         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน จํากัด 2,585.12          บริษัท สยามนิสสัน จํากัด ราคาเหมาะสม 051/2561 9/11/60

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 9,375.00             9,375.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,375.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 060/2561 10/11/60

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 18,750.00            18,750.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,750.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 062/2561 10/11/60

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 8,850.00             8,850.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 8,850.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 059/2561 10/11/60

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 063/2561 10/11/60

24 จางซอมหองรับรองและหองประชุม 1 งาน 92,073.50            92,073.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 92,073.50        บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 053/2561 10/11/60

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22 รายการ 12,339.00            12,339.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 12,339.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 061/2561 10/11/60

26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 81,810.06            81,810.06       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 81,810.06        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 056/2561 13/11/60

27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ 45,848.43            45,848.43       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 45,848.43        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 057/2561 13/11/60

28 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1 รายการ 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด 2,000.00          บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด ราคาเหมาะสม 075/2561 16/11/60

29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 65,933.40            65,933.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 65,933.40        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 078/2561 17/11/60

30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 54,580.70            54,580.70       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 54,580.70        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 079/2561 17/11/60

31 จางซอมบํารุงรถกอลฟไฟฟา 1 รายการ 3,210.00             3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเทคโนโลยี จํากัด (สํานักงานใหญ) 3,210.00          บริษัท ยูเทคโนโลยี จํากัด (สํานักงานใหญ) ราคาเหมาะสม 073/2561 17/11/60

32 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 070/2561 17/11/60

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 8,988.00             8,988.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 8,988.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 080/2561 17/11/60

34 จางทําตรายางตามแบบ 1 รายการ 720.00                720.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 720.00            รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 071/2561 17/11/60

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 1,875.00             1,875.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,875.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 082/2561 17/11/60

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 4,080.00             4,080.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 4,080.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 083/2561 17/11/60

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7 รายการ 5,005.00             5,005.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 5,005.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 081/2561 17/11/60

38 บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด 5,624.46             5,624.46         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด 5,624.46          บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด ราคาเหมาะสม 076/2561 20/11/60

39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 8,939.85             8,939.85         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 8,939.85          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 088/2561 21/11/60

40 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 2,568.00             2,568.00         เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 2,568.00          รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 085/2561 23/11/60

41 จางซอมครุภัณฑงานบานงานครัว 1 รายการ 2,985.30             2,985.30         เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค ริม เทอฟ อีควิฟเมนท จํากัด 2,985.30          บริษัท แปซิฟค ริม เทอฟ อีควิฟเมนท จํากัด ราคาเหมาะสม 091/2561 27/11/60

42 จางซอมบํารุงเครื่องถายเอกสาร 1 รายการ 17,334.00            17,334.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 17,334.00        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 094/2561 28/11/60



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

43 จางซอมบํารุงเครื่องถายเอกสาร 1 รายการ 21,025.50            21,025.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 21,025.50        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 095/2561 28/11/60

44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 1,652.08             1,652.08         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 1,652.08          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 098/2561 28/11/60

45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 60,438.95            60,438.95       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 60,438.95        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 099/2561 28/11/60

46 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 8,406.00             8,406.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 8,406.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 096/2561 28/11/60

47 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 2,084.36             2,084.36         เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 2,084.36          บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม 197/2561 28/11/60

48 เชาหองประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 101/2561 29/11/60

49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10 รายการ 83,785.28            83,785.28       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 83,785.28        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 105/2561 30/11/60

50 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ 3,852.00             3,852.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 3,852.00          บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 103/2561 30/11/60

51 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ 856.00                856.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 856.00            บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 104/2561 30/11/60



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 1,284.00             1,284.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 1,284.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 113/2561 6/12/60

2 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 5,885.00             5,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 5,885.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 114/2561 6/12/60

3 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 6,553.75             6,553.75         เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 6,553.75          รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 115/2561 6/12/60

4 จางกําจัดปลวกและหนู 1 รายการ 29,264.50            29,264.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท พวงสมบูรณ กรุป จํากัด 29,264.50        บริษัท พวงสมบูรณ กรุป จํากัด ราคาเหมาะสม 001/2561 7/12/60

5 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 1 รายการ 6,477.78             6,477.78         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด 6,477.78          บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด ราคาเหมาะสม 130/2561 13/12/60

6 จางพิมพใบเสร็จรับเงิน 1 รายการ 29,425.00            29,425.00       เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 29,425.00        รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 129/2561 13/12/60

7 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 2 รายการ 26,103.50            26,103.50       เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 26,103.50        รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 127/2561 13/12/60

8 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 1 รายการ 30,938.52            30,938.52       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จํากัด 30,938.52        บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จํากัด ราคาเหมาะสม 134/2561 14/12/60

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 58,750.00            58,750.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 58,750.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 122/2561 14/12/60

10 จางทําตรายางตามแบบ 5 รายการ 1,200.00             1,200.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,200.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 132/2561 14/12/60

11 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 8 รายการ 3,178.97             3,178.97         เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 3,178.97          รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 133/2561 14/12/60

12 เชาหองประชุม 1 รายการ 12,000.00            12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 12,000.00        บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 137/2561 15/12/60

13 จางกําจัดปลวก 1 รายการ 32,000.00            32,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พวงสมบูรณ กรุป จํากัด 32,000.00        บริษัท พวงสมบูรณ กรุป จํากัด ราคาเหมาะสม 141/2561 18/12/60

14 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 4,815.00             4,815.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 4,815.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 140/2561 18/12/60

15 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 142/2561 19/12/60

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21 รายการ 24,997.00            24,997.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 24,997.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 130/2561 20/12/60

17 จางทําตรายางตามแบบ 1 รายการ 120.00                120.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 120.00            รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 145/2561 20/12/60

18 จางซอมเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 รายการ 19,260.00            19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 19,260.00        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 148/2561 21/12/60

19 จางซอมบํารุงเครื่องถายเอกสาร 1 รายการ 14,980.00            14,980.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 14,980.00        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 149/2561 21/12/60

20 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 1 รายการ 46,610.81            46,610.81       เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด 46,610.81        บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด ราคาเหมาะสม 150/2561 21/12/60

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 11,850.00            11,850.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 11,850.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 137/2561 21/12/60

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 16,800.00            16,800.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 16,800.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 138/2561 21/12/60

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 36 รายการ 45,334.00            45,334.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 45,334.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 133/2561 21/12/60

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 31,250.00            31,250.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 31,250.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 134/2561 21/12/60

25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 20,141.68            20,141.68       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 20,141.68        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 135/2561 21/12/60

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 765.00                765.00           เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 765.00            หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 136/2561 21/12/60

27 เชาหองประชุม 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 9,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 153/2561 22/12/60

28 จางทําตรายางตามแบบ 7 รายการ 960.00                960.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 960.00            รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 154/2561 22/12/60

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 141/2561 22/12/60

30 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ 7,811.00             7,811.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 7,811.00          บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 159/2561 26/12/60

31 จางซอมบํารุงเครื่องปรับากาศ 1 รายการ 1,284.00             1,284.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 1,284.00          บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 160/2561 26/12/60

32 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 5,564.00             5,564.00         เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 5,564.00          รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 161/2561 26/12/60

33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 1,070.00             1,070.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 1,070.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 148/2561 26/12/60

34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ 62,695.58            62,695.58       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 62,695.58        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 147/2561 26/12/60

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18 รายการ 20,414.00            20,414.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 20,414.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 151/2561 26/12/60

36 จางทํากระเปาใสอุปกรณกีฬาและชุดกีฬา 1 รายการ 498,490.00          498,490.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด 498,490.00      บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด ราคาเหมาะสม 162/2561 26/12/60

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 149/2561 26/12/60

38 จางพิมพใบปริญญาบัตร 1 รายการ 35,096.00            35,096.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท จํากัด 35,096.00        บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท จํากัด ราคาเหมาะสม 128/2561 26/12/60

39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 74,648.55            74,648.55       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 74,648.55        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 150/2561 26/12/60

40 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ 8,881.00             8,881.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 8,881.00          บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 165/2561 27/12/60

41 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ 3,852.00             3,852.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 3,852.00          บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 167/2561 28/12/60

42 จางซอมบํารุงเบรกเกอรไฟฟา 1 รายการ 31,993.00            31,993.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 31,993.00        บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 168/261 28/12/60



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

43 เชาหองประชุม 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 9,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 171/2561 29/12/60



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 จางทําปกปริญญาบัตร 1 รายการ 239,540.90          239,540.90      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปกไหม จํากัด 239,540.90      บริษัท ปกไหม จํากัด ราคาเหมาะสม 174/2561 3/1/61

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 2,040.00             2,040.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 2,040.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 178/2561 16/1/61

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ 38,410.00            38,410.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 38,410.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 179/2561 16/1/61

4 เชาหองประชุม 1 รายการ 12,000.00            12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 12,000.00        บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 195/2561 16/1/61

5 จางทําชุดอบอุนรางกาย (waem suit) 864,470.00          864,470.00      e-bidding บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด 864,470.00      บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด ราคาเหมาะสม 192/2561 16/1/61

6 จางซอมบํารุงเครื่องโทรสาร 1 รายการ 5,350.00             5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 5,350.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 193/2561 16/1/61

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 86,916.10            86,916.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 86,916.10        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 180/2561 16/1/61

8 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 1 รายการ 5,992.00             5,992.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 5,992.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 194/2561 16/1/61

9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1 รายการ 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด 2,000.00          บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด ราคาเหมาะสม 182/2561 17/1/61

10 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 2,889.00             2,889.00         เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 2,889.00          รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 200/2561 19/1/61

11 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 9,095.00             9,095.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 9,095.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 206/2561 22/1/61

12 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2 รายการ 3,350.00             3,350.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 3,350.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 195/2561 22/1/61

13 จางทําของที่ระลึก 1 รายการ 86,670.00            86,670.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟเวอรติง ดีไซน จํากัด 86,670.00        บริษัท เอฟเวอรติง ดีไซน จํากัด ราคาเหมาะสม 205/2561 22/1/61

14 เชาหองประชุม 1 รายการ 12,000.00            12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 12,000.00        บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 203/2561 22/1/61

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19 รายการ 56,020.00            56,020.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 56,020.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 190/2561 22/1/61

16 จางอัดรูปภาพ 1 รายการ 9,276.00             9,276.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,276.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 204/2561 22/1/61

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9 รายการ 9,714.00             9,714.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 9,714.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 191/2561 22/1/61

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 7,383.00             7,383.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 7,383.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 189/2561 22/1/61

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14 รายการ 19,890.00            19,890.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 19,890.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 193/2561 22/1/61

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ 5,715.00             5,715.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 5,715.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 194/2561 22/1/61

21 จางทําตรายางตามแบบ 8 รายการ 1,140.00             1,140.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,140.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 202/2561 22/1/61

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 31 มกราคม 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 31 มกราคม 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 11,900.00            11,900.00       เฉพาะเจาะจง รานกรอบกนก 11,900.00        รานกรอบกนก ราคาเหมาะสม 206/2561 23/1/61

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 202/2561 23/1/61

24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ 87,900.50            87,900.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 87,900.50        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 199/2561 23/1/61

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 4,375.00             4,375.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 4,375.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 200/2561 23/1/61

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9 รายการ 4,200.00             4,200.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 4,200.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 201/2561 23/1/61

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26 รายการ 19,650.00            19,650.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 19,650.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 203/2561 23/1/61

28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ 48,998.51            48,998.51       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 48,998.51        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 204/2561 23/1/61

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 10,480.65            10,480.65       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 10,480.65        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 205/2561 23/1/61

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 3,125.00             3,125.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,125.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 192/2561 25/1/61

31 จางทําการดเชิญ 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 9,000.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 215/2561 26/1/61

32 จางทําใบประกาศเกียรติคุณ 1 รายการ 36,444.20            36,444.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอช พริ้นติ้ง จํากัด 36,444.20        บริษัท เอ็ม เอ เอช พริ้นติ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม 214/2561 26/1/61

33 เชาหองประชุม 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 9,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 216/2561 26/1/61

34 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 5,885.00             5,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 5,885.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 217/2561 29/1/61

35 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 11,235.00            11,235.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 11,235.00        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 218/2561 29/1/61

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 215/2561 29/1/61

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 23,738.00            23,738.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 23,738.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 216/2561 29/1/61

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 2,200.00             2,200.00         เฉพาะเจาะจง นายสุมาตร  ภูภักดี 2,200.00          นายสุมาตร  ภูภักดี ราคาเหมาะสม 219/2561 29/1/61

39 จางทําวีดีทัศนและบันทึกภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ 65,000.00            65,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติอรัญ จํากัด 65,000.00        บริษัท เกียรติอรัญ จํากัด ราคาเหมาะสม 220/2561 29/1/61

40 จางทําสูจิบัตร 1 รายการ 21,400.00            21,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอช พริ้นติ้ง จํากัด 21,400.00        บริษัท เอ็ม เอ เอช พริ้นติ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม 222/2561 29/1/61

41 จางทําปายไวนิล 1 รายการ 8,000.00             8,000.00         เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 8,000.00          รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 223/2561 29/1/61

42 จางทําดอกไมติดหนาอก 2 รายการ 4,999.00             4,999.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวบุลภร  ภูวดลศิริสุข 4,999.00          นางสาวบุลภร  ภูวดลศิริสุข ราคาเหมาะสม 225/2561 29/1/61



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 31 มกราคม 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 25,000.00            25,000.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 25,000.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 218/2561 29/1/61

44 จางทําปายสแตนเลส 4 รายการ 65,141.60            65,141.60       เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 65,141.60        รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 219/2561 29/1/61

45 ซื้อวัสดุสํานักงาน 26 รายการ 48,137.00            48,137.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 48,137.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 217/2561 29/1/61

46 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 4 รายการ 5,521.20             5,521.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 5,521.20          บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 221/2561 29/1/61

47 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 7,490.00             7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 7,490.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 226/2561 30/1/61

48 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 4,547.50             4,547.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 4,547.50          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 228/2561 31/1/61



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 จางซอมอุปกรณในหองน้ํา 1 งาน 27,499.00            27,499.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 27,499.00        บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 234/2561 1/2/61

2 จางซอมบํารุงเครื่องถายเอกสาร 1 รายการ 18,618.00            18,618.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 18,618.00        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 233/2561 1/2/61

3 จางผูชวยนักวิจัย 1 รายการ 15,000.00            15,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอิสระ  ขวัญทรง 15,000.00        นายอิสระ  ขวัญทรง ราคาเหมาะสม 231/2561 1/2/61

4 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 26,482.50            26,482.50       เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 26,482.50        รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 232/2561 1/2/61

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน (ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ) 1 รายการ 4,680.00             4,680.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 4,680.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 225/2561 1/2/61

6 จางเหมาพิมพงานวิจัย 4 รายการ 4,000.00             4,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณี  แกวสุขใส 4,000.00          นางสาวสุวรรณี  แกวสุขใส ราคาเหมาะสม 230/2561 1/2/61

7 จางทําโลประกาศเกียรติคุณ 1 รายการ 8,100.00             8,100.00         เฉพาะเจาะจง นายสุมาตร  ภูภักดี 8,100.00          นายสุมาตร  ภูภักดี ราคาเหมาะสม 224/2561 2/2/61

8 เชาหองประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 237/2561 2/2/61

9 เชาหองประชุม 1 รายการ 18,000.00            18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 18,000.00        บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 239/2561 5/2/61

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7 รายการ 3,497.00             3,497.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 3,497.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 237/2561 7/2/61

11 จางปรับปรุงสวนสุขภาพฯ 1,791,600.00        1,791,600.00   ประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด จารึกคอนสตรัคชั่น แอนด การเดน 1,791,600.00    หางหุนสวนจํากัด จารึกคอนสตรัคชั่น แอนด ก ราคาเหมาะสม 006/2561 8/2/61

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 18,750.00            18,750.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,750.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 243/2561 9/2/61

13 เชาหองประชุม 1 รายการ 12,000.00            12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 12,000.00        บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 251/2561 9/2/61

14 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 2 รายการ 7,543.50             7,543.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 7,543.50          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 253/2561 9/2/61

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 16,499.40            16,499.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 16,499.40        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 244/2561 9/2/61

16 จางพิมพพระโอวาท 1 รายการ 47,084.28            47,084.28       เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 47,084.28        รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 252/2561 9/2/61

17 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ 856.00                856.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 856.00            บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 259/2561 13/2/61

18 เชาหองประชุม 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 9,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 262/2561 14/2/61

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 14 รายการ 21,915.00            21,915.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 21,915.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 261/2561 16/2/61

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 259/2561 16/2/61

21 จางทําปายอะคริลิค พรอมติดตั้ง 2 รายการ 52,644.00            52,644.00       เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 52,644.00        รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 270/2561 16/2/61

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

22 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ 5,189.50             5,189.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 5,189.50          บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 269/2561 16/2/61

23 จางทําคูมือการซอมรับปริญญาบัตรฯ 1 รายการ 166,920.00          166,920.00      เฉพาะเจาะจง รานบานบึงการพิมพ 166,920.00      รานบานบึงการพิมพ ราคาเหมาะสม 268/2561 16/2/61

24 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 7,490.00             7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 7,490.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 270/2561 16/2/61

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 3,255.00             3,255.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 3,255.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 260/2561 16/2/61

26 จางตัดชุดครุยกรรมการสภาสถาบัน 4 รายการ 29,000.00            29,000.00       เฉพาะเจาะจง รานอมเรศ 29,000.00        รานอมเรศ ราคาเหมาะสม 281/2561 21/2/61

27 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 280/2561 21/2/61

28 จางทําการดเชิญ 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 9,000.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 282/2561 22/2/61

29 ซื้อวัสดุอื่นๆ 10 รายการ 7,795.00             7,795.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 7,795.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 270/2561 22/2/61

30 จางทําอาหารสําหรับบริการแขกรับเชิญฯ 1 งาน 472,201.70          472,201.70      เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด 472,201.70      บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด ราคาเหมาะสม 284/2561 23/2/61

31 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 283/2561 23/2/61

32 จางทํา VDO Presentation 1 รายการ 25,000.00            25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิซอส มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 25,000.00        บริษัท ยูนิซอส มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม 285/2561 23/2/61

33 จางถายเอกสารแบบรูปรายการ 1 รายการ 50,557.50            50,557.50       เฉพาะเจาะจง รานเกกฮะ 50,557.50        รานเกกฮะ ราคาเหมาะสม 289/2561 26/2/61

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 277/2561 26/2/61

35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 7,383.00             7,383.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 7,383.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 280/2561 26/2/61

36 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 16,500.00            16,500.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 16,500.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 281/2561 26/2/61

37 จางทําปายฟวเจอรบอรด 1 รายการ 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,500.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 288/2561 26/2/61

38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 10,432.50            10,432.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 10,432.50        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 274/2561 26/2/61

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 10,839.10            10,839.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 10,839.10        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 276/2561 26/2/61

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17 รายการ 10,195.00            10,195.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 10,195.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 279/2561 26/2/61

41 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 278/2561 26/2/61

42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ 45,342.32            45,342.32       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 45,342.32        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 275/2561 26/2/61



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7 รายการ 3,422.00             3,422.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 3,422.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 282/2561 26/2/61

44 จางทําตรายางตามแบบ 1 รายการ 570.00                570.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 570.00            รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 287/2561 26/2/61

45 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 6,124.68             6,124.68         เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 6,124.68          รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 286/2561 26/2/61

46 เชาสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 1 งาน 4,066,000.00        4,066,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด 4,066,000.00    บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด ราคาเหมาะสม 290/2561 27/2/61

47 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 1 รายการ 21,528.94            21,528.94       เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด 21,528.94        บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด ราคาเหมาะสม 292/2561 27/2/61

48 จางทําคูมือการพัฒนาศักยภาพฯ 1 รายการ 491,589.00          491,589.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิริชัยการพิมพ จํากัด 491,589.00      บริษัท ศิริชัยการพิมพ จํากัด ราคาเหมาะสม 291/2561 27/2/61



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 เชาหองประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 296/2561 2/3/61

2 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 2 รายการ 285,000.00          285,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เจ.แอนด จิว อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 285,000.00      บริษัท เจ.เจ.แอนด จิว อินเตอรเนชั่นแนล จํา ราคาเหมาะสม 303/2561 8/3/61

3 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1 รายการ 58,850.00            58,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสเต็มส คอนเซ็ปต จํากัด 58,850.00        บริษัท ซิสเต็มส คอนเซ็ปต จํากัด ราคาเหมาะสม 309/2561 12/3/61

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 310/2561 12/3/61

5 จางพิมพกระดาษสําหรับทําเอกสารผูสําเร็จการศึกษา 2 40,660.00            40,660.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท จํากัด 40,660.00        บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท จํากัด ราคาเหมาะสม 314/2561 12/3/61

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ 17,496.00            17,496.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 17,496.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 314/2561 13/3/61

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 315/2561 13/3/61

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 2,100.00             2,100.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 2,100.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 317/261 13/3/61

9 จางทําตรายางตามแบบ 1 รายการ 480.00                480.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 480.00            รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 318/2561 13/3/61

10 จางทําตรายางตามแบบ 4 รายการ 420.00                420.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 420.00            รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 317/2561 13/3/61

11 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 1 รายการ 60,909.75            60,909.75       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จํากัด 60,909.75        บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จํากัด ราคาเหมาะสม 319/2561 13/3/61

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 8,474.40             8,474.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 8,474.40          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 316/2561 13/3/61

13 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 4,815.00             4,815.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 4,815.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 325/2561 14/3/61

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 42,104.50            42,104.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 42,104.50        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 323/2561 14/3/61

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ 3,226.00             3,226.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 3,226.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 321/2561 14/3/61

16 จางทําตรายางตามแบบ 4 รายการ 360.00                360.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 360.00            รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 324/2561 14/3/61

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 333/2561 20/3/61

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ 14,345.00            14,345.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 14,345.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 335/2561 20/3/61

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13 รายการ 7,323.00             7,323.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 7,323.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 332/2561 20/3/61

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 334/2561 20/3/61

21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 1,059.30             1,059.30         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 1,059.30          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 336/2561 20/3/61

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

22 เชาหองประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 337/2561 20/3/61

23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 1,590.02             1,590.02         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 1,590.02          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 337/2561 20/3/61

24 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1 รายการ 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด 2,000.00          บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด ราคาเหมาะสม 344/2561 22/3/61

25 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลช จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลช จํากัด ราคาเหมาะสม 347/2561 23/3/61

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ 9,845.00             9,845.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 9,845.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 359/2561 23/3/61

27 เชาหองประชุม 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 9,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 346/2561 23/3/61

28 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 348/2561 23/3/61

29 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 8,400.00             8,400.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 8,400.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 347/2561 23/3/61

30 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 1 รายการ 40,752.02            40,752.02       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด 40,752.02        บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด ราคาเหมาะสม 357/2561 27/3/61

31 จางเหมาวิเคราะหขอมูลวิจัย 1 รายการ 30,000.00            30,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรนันท  จันทรศรี 30,000.00        นางสาวจีรนันท  จันทรศรี ราคาเหมาะสม 355/2561 27/3/61

32 จางเหมาทดสอบสมรรถภาพ 1 รายการ 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายปยะพล  สุวรรณเลขา 5,000.00          นายปยะพล  สุวรรณเลขา ราคาเหมาะสม 356/2561 27/3/61

33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ 36,459.18            36,459.18       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 36,459.18        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 360/2561 28/3/61

34 จางประชาสัมพันธสถาบันการพลศึกษา 1 รายการ 48,150.00            48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ขาวสด จํากัด 48,150.00        บริษัท ขาวสด จํากัด ราคาเหมาะสม 362/2561 28/3/61

35 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 358/2561 28/3/61

36 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 4,812.50             4,812.50         เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 4,812.50          รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 360/2561 28/3/61

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11 รายการ 14,931.00            14,931.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 14,931.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 357/2561 28/3/61

38 จางทําโปสเตอรประชาสัมพันธ 1 รายการ 12,840.00            12,840.00       เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 12,840.00        รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 361/2561 28/3/61

39 จางทําตรายางตามแบบ 1 รายการ 990.00                990.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 990.00            รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 367/2561 29/3/61

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 11,900.00            11,900.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 11,900.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 365/2561 29/3/61

41 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 11,050.00            11,050.00       เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 11,050.00        รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 366/2561 29/3/61



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 เชาหองประชุม 1 รายการ 30,000.00            30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีชงโค จํากัด 30,000.00        บริษัท ศรีชงโค จํากัด ราคาเหมาะสม 373/2561 2/4/61

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15 รายการ 22,353.00            22,353.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 22,353.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 379/2561 5/4/61

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 380/2561 5/4/61

4 จางแสกนแบบรูปรายการ 1 รายการ 4,044.60             4,044.60         เฉพาะเจาะจง รานเกกฮะ 4,044.60          รานเกกฮะ ราคาเหมาะสม 382/2561 5/4/61

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 66,880.35            66,880.35       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 66,880.35        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 381/2561 5/4/61

6 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 7,439.00             7,439.00         เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 7,439.00          รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 386/2561 9/4/61

7 เชาหองประชุม 1 รายการ 15,000.00            15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 15,000.00        บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 395/2561 17/4/61

8 จางทําตรายางตามแบบ 1 รายการ 1,290.00             1,290.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,290.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 398/2561 18/4/61

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 97,459.88            97,459.88       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 97,459.88        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 396/2561 18/4/61

10 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 1 รายการ 3,835.95             3,835.95         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด 3,835.95          บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด ราคาเหมาะสม 403/2561 19/4/61

11 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 402/2561 19/4/61

12 เบิกคาใชจายการจัดประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 6,600.00             6,600.00         6,600.00          23/4/61

13 เชาหองประชุม 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 9,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 408/2561 23/4/61

14 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 409/2561 23/4/61

15 จางซอมทอเมนและทอน้ําทิ้งในอาคารพักอาศัย 1 งาน 24,824.00            24,824.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 24,824.00        บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 421/2561 24/4/61

16 เชาหองประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 435/2561 25/4/61

17 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 1,070.00             1,070.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 1,070.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 425/2561 27/4/61

18 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 1 รายการ 2,255.03             2,255.03         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด 2,255.03          บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด ราคาเหมาะสม 426/2561 27/4/61

19 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 2,625.00             2,625.00         เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 2,625.00          รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 422/2561 27/4/61

20 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 5,350.00             5,350.00         เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 5,350.00          รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 423/2561 27/4/61

21 จางทําวารสารวิชาการ 1 รายการ 74,044.00            74,044.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จํากัด 74,044.00        บริษัท ธนาเพรส จํากัด ราคาเหมาะสม 424/2561 27/4/61

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 30 เมษายน 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 30 เมษายน 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

22 ซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 1 รายการ 1,605.00             1,605.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 1,605.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 399/2561 28/4/61



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 เชาหองประชุม 1 รายการ 15,000.00            15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 15,000.00        บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 429/2561 1/5/61

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 4,070.00             4,070.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 4,070.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 416/2561 2/5/61

3 ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 6,100.00             6,100.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 6,100.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 417/2561 2/5/61

4 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7 รายการ 5,844.00             5,844.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 5,844.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 418/2561 2/5/61

5 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 3 รายการ 6,045.00             6,045.00         เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 6,045.00          รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 431/2561 2/5/61

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 420.00                420.00           เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 420.00            หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 419/2561 2/5/61

7 จางทําคูมือการจัดทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 16,050.00            16,050.00       เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 16,050.00        รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 432/2561 2/5/61

8 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 2 รายการ 13,247.50            13,247.50       เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 13,247.50        รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 435/2561 3/5/61

9 จางซอมบํารุงเครื่องถายเอกสาร 1 รายการ 20,330.00            20,330.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 20,330.00        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 440/2561 4/5/61

10 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 69,500.00            69,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 69,500.00        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 423/2561 4/5/61

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ 25,904.70            25,904.70       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 25,904.70        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 425/2561 4/5/61

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 6,450.00             6,450.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 6,450.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 426/2561 4/5/61

13 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ 2,033.00             2,033.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 2,033.00          บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 438/2561 4/5/61

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 2,824.80             2,824.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 2,824.80          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 424/2561 4/5/61

15 จางซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร 1 รายการ 5,885.00             5,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 5,885.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 442/2561 4/5/61

16 จางซอมบํารุงเครื่องถายเอกสาร 1 รายการ 8,132.00             8,132.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 8,132.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 439/2561 4/5/61

17 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ 1,016.50             1,016.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 1,016.50          บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 437/2561 4/5/61

18 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 1,284.00             1,284.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 1,284.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 441/2561 4/5/61

19 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1 รายการ 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด 2,000.00          บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด ราคาเหมาะสม 429/2561 7/5/61

20 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 443/2561 7/5/61

21 เชาหองประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 448/2561 8/5/61

เลขที่และวันที่ของสัญญา
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22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 10 รายการ 11,565.00            11,565.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 11,565.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 436/2561 9/5/61

23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 1,985.92             1,985.92         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 1,985.92          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 435/2561 9/5/61

24 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 7,310.24             7,310.24         เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 7,310.24          รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 451/2561 9/5/61

25 จางซอมบํารุงกลองวงจรปด (CCTV) 52,430.00            52,430.00       เฉพาะเจาะจง รานกลวย ไอทีเซอรวิส 52,430.00        รานกลวย ไอทีเซอรวิส ราคาเหมาะสม 452/2561 9/5/61

26 เชาหองประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 458/2561 11/5/61

27 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 459/2561 11/5/61

28 จางทํากระเปาใสเอกสาร 1 รายการ 28,000.00            28,000.00       เฉพาะเจาะจง รานเนเนพรีเมี่ยม 28,000.00        รานเนเนพรีเมี่ยม ราคาเหมาะสม 464/2561 15/5/61

29 จางทําตรายางตามแบบ 3 รายการ 450.00                450.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 450.00            รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 462/2561 15/5/61

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7 รายการ 3,992.00             3,992.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 3,992.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 445/2561 15/5/61

31 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 446/2561 15/5/61

32 จางพิมพกระดาษใบรับรองคุณวุฒิ 1 รายการ 16,050.00            16,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท จํากัด 16,050.00        บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท จํากัด ราคาเหมาะสม 463/2561 15/5/61

33 จางซอมครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1 รายการ 14,500.00            14,500.00       เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย รุงเรือง 14,500.00        นายวิฑูรย รุงเรือง ราคาเหมาะสม 471/2561 18/5/61

34 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 3 รายการ 2,452.44             2,452.44         เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 2,452.44          รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 473/2561 18/5/61

35 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 5 รายการ 1,809.00             1,809.00         เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 1,809.00          รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 472/2561 18/5/61

36 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 285.00                285.00           เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 285.00            หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 452/2561 18/5/61

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 457/2561 22/5/61

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 1,800.00             1,800.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 1,800.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 458/2561 22/5/61

39 จางซอมบํารุงเครื่องพิมพดีดไฟฟา 1 รายการ 2,450.00             2,450.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,450.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 478/2561 22/5/61

40 จางทําปายไวนิล 1 รายการ 6,955.00             6,955.00         เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 6,955.00          รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 481/2561 23/5/61

41 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 1 รายการ 59,120.71            59,120.71       เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด 59,120.71        บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด ราคาเหมาะสม 482/2561 23/5/61

42 จางซอมบํารุงรถกอลฟไฟฟา 3 คัน 9,630.00             9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเทคโนโลยี จํากัด 9,630.00          บริษัท ยูเทคโนโลยี จํากัด ราคาเหมาะสม 485/2561 23/5/61
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43 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9 รายการ 46,521.00            46,521.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 46,521.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 491/2561 23/5/61

44 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 3,110.00             3,110.00         เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 3,110.00          รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 483/2561 23/5/61

45 จางทําตรายางตามแบบ 3 รายการ 175.00                175.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 175.00            รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 484/2561 23/5/61

46 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 2 รายการ 13,020.00            13,020.00       เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 13,020.00        รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 487/2561 24/5/61

47 จางทําตรายางตามแบบ 2 รายการ 480.00                480.00           เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 480.00            รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 493/2561 25/5/61

48 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ 17,685.00            17,685.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 17,685.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 500/2561 25/5/61

49 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3 รายการ 6,500.00             6,500.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 6,500.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 501/2561 25/5/61

50 จางซอมฝา 1 งาน 10,914.00            10,914.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 10,914.00        บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 504/2561 25/5/61

51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 12 รายการ 97,733.80            97,733.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 97,733.80        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 502/2561 25/5/61

52 จางประชาสัมพันธสถาบันฯในหนังสือพิมพ 1 รายการ 99,510.00            99,510.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 99,510.00        บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ราคาเหมาะสม 495/2561 25/5/61

53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 57,331.67            57,331.67       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 57,331.67        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 494/2561 25/5/61

54 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 4 รายการ 1,807.00             1,807.00         เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 1,807.00          รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 494/2561 25/5/61

55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 6,259.50             6,259.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 6,259.50          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 506/2561 25/5/61

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 5,850.00             5,850.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 5,850.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 505/2561 25/5/61



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 19 รายการ 18,780.00            18,780.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 18,780.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 509/2561 1/6/61

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 519/2561 1/6/61

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1 รายการ 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด 1,000.00          บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด ราคาเหมาะสม 512/2561 4/6/61

4 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 5,062.50             5,062.50         เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 5,062.50          รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 506/2561 6/6/61

5 ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 3,000.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 516/2561 6/6/61

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10 รายการ 74,774.81            74,774.81       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 74,774.81        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 518/2561 6/6/61

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 7,383.00             7,383.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 7,383.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 517/2561 6/6/61

8 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 7,490.00             7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 7,490.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 512/2561 8/6/61

9 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 1 รายการ 17,361.29            17,361.29       เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด 17,361.29        บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด ราคาเหมาะสม 514/2561 8/6/61

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน (ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ) 1 รายการ 2,340.00             2,340.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 2,340.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 525/2561 8/6/61

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22 รายการ 31,190.00            31,190.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 31,190.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 526/2561 8/6/61

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 18,750.00            18,750.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,750.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 527/2561 8/6/61

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 29,121.12            29,121.12       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 29,121.12        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 528/2561 8/6/61

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 14,156.10            14,156.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 14,156.10        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 529/2561 8/6/61

15 ซื้อครุภัณฑอื่นๆ 1 รายการ 38,520.00            38,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ เอส กราฟฟค ดีไซน จํากัด 38,520.00        บริษัท ที เอ เอส กราฟฟค ดีไซน จํากัด ราคาเหมาะสม 536/2561 13/6/61

16 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 560/2561 13/6/61

17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1 รายการ 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด 2,000.00          บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด ราคาเหมาะสม 541/2561 15/6/61

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน (ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ) 1 รายการ 3,500.00             3,500.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 3,500.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 545/2561 19/6/61

19 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 18,750.00            18,750.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,750.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 546/2561 19/6/61

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35 รายการ 76,252.00            76,252.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 76,252.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 547/2561 19/6/61

21 จางอัดภาพสี 1 รายการ 4,248.00             4,248.00         เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 4,248.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 568/2561 19/6/61

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

22 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 1,819.00             1,819.00         เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 1,819.00          รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 569/2561 19/6/61

23 จางซอมบํารุงเครื่องถายเอกสาร 1 รายการ 13,696.00            13,696.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 13,696.00        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 573/2561 20/6/61

24 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 6 รายการ 17,700.00            17,700.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 17,700.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 551/2561 20/6/61

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 15,625.00            15,625.00       เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 15,625.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 553/2561 20/6/61

26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ 62,684.88            62,684.88       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 62,684.88        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 550/2561 20/6/61

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 7,345.55             7,345.55         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 7,345.55          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 552/2561 20/6/61

28 จางประชาสัมพันธสถาบันฯในหนังสือพิมพ 1 รายการ 76,410.00            76,410.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามรัฐ จํากัด 76,410.00        บริษัท สยามรัฐ จํากัด ราคาเหมาะสม 572/2561 20/6/61

29 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 5 รายการ 14,650.00            14,650.00       เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 14,650.00        รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 581/2561 25/6/61

30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 7 รายการ 84,840.30            84,840.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 84,840.30        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 559/2561 25/6/61

31 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 5 รายการ 14,650.00            14,650.00       เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 14,650.00        รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 581/2561 25/6/61

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 9,920.00             9,920.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 9,920.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 560/2561 25/6/61

33 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 4,815.00             4,815.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 4,815.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 585/2561 27/6/61



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 จางซอมสายดินอาคารชุดรวมที่พักอาศัย 1 งาน 82,176.00          82,176.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 82,176.00        บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 593/2561 2/7/61

2 จางทําตรายางแบบ 5 รายการ 1,110.00           1,110.00              เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,110.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 591/2561 2/7/61

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 6,250.00           6,250.00              เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 573/2561 2/7/61

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 16,649.20          16,649.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 16,649.20        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 574/2561 2/7/61

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13 รายการ 13,515.00          13,515.00            เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 13,515.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 571/2561 2/7/61

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 34,347.00          34,347.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 34,347.00        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 572/2561 2/7/61

7 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1 รายการ 54,400.00          54,400.00            เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 54,400.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 576/2561 2/7/61

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1 รายการ 17,879.70          17,879.70            เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 17,879.70        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 575/2561 2/7/61

9 หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 2,000.00           2,000.00              เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 2,000.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 569/2561 2/7/61

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 3,125.00           3,125.00              เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,125.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 570/2561 2/7/61

11 จางทําตุกตามาสคอต 1 รายการ 140,000.00        140,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด 140,000.00       บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด ราคาเหมาะสม 596/2561 3/7/61

12 จางทําวัสดุอื่นๆ 5 รายการ 456,180.00        456,180.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด 456,180.00       บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด ราคาเหมาะสม 595/2561 3/7/61

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ 24,342.50          24,342.50            เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 24,342.50        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 584/2561 6/7/61

14 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร (ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ) 1 รายการ 3,300.00           3,300.00              เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 3,300.00          หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 586/2561 9/7/61

15 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 8 รายการ 11,534.60          11,534.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 11,534.60        บริษัท ซีที พลัส จํากัด ราคาเหมาะสม 605/2561 9/7/61

16 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1 รายการ 15,750.00          15,750.00            เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 15,750.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 587/2561 9/7/61

17 จางเหมาจัดงานดานสถานที่ฯ 1 งาน 1,927,395.00      1,927,395.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมอารตโปรดักชั่น จํากัด 1,927,395.00    บริษัท คอมอารตโปรดักชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 007/2561 9/7/61

18 จางเหมาจัดงานดานสถานที่ฯ 1 งาน 4,497,255.00      4,497,255.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมอารตโปรดักชั่น จํากัด 4,497,255.00    บริษัท คอมอารตโปรดักชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 007/2561 9/7/61

19 จางผลิตเสียงบรรยายและสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับขอสอบ 1 งาน 214,000.00        214,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เทรนนิ่ง รูม จํากัด 214,000.00       บริษัท เดอะ เทรนนิ่ง รูม จํากัด ราคาเหมาะสม 606/2561 9/7/61

20 จางทําวารสารวิชาการ (ฉบับที่2) 1 รายการ 86,884.00          86,884.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จํากัด 86,884.00        บริษัท ธนาเพรส จํากัด ราคาเหมาะสม 604/2561 9/7/61

21 จางซอมบํารุงยานพาหนะ 1 รายการ 32,082.88          32,082.88            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด 32,082.88        บริษัท ชลบุรี ออโต เซ็นเตอร จํากัด ราคาเหมาะสม 616/2561 10/7/61
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22 เชาหองประชุม 1 รายการ 12,000.00          12,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 12,000.00        บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 609/2561 10/7/61

23 จางประชาสัมพันธสถาบันการพลศึกษาฯในหนังสือพิมพ 48,150.00          48,150.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 48,150.00        บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม 610/2561 10/7/61

24 เชาเครื่องตวรจจับโลหะและอาวุธ 2 รายการ 168,204.00        168,204.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แรนดิซ จํากัด 168,204.00       บริษัท แรนดิซ จํากัด ราคาเหมาะสม 615/2561 10/7/61

25 จางติดตั้งอินเตอรเน็ต Wifi Hotspot พรอมอุปกรณฯ 1 รายการ 120,910.00        120,910.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 120,910.00       บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม 611/2561 10/7/61

26 จางทําโลพรอมกลองใสโลและถวยรางวัล 5 รายการ 195,000.00        195,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด 195,000.00       บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด ราคาเหมาะสม 613/2561 10/7/61

27 จางทําเหรียญรางวัลพรอมสายคลองเหรียญ 1 รายการ 486,000.00        486,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด 486,000.00       บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด ราคาเหมาะสม 614/256 10/7/61

28 เชาเครื่องเสียงและหองประชุม 2 รายการ 23,000.00          23,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเดนแอสเซ็ท จํากัด 23,000.00        บริษัท โกลเดนแอสเซ็ท จํากัด ราคาเหมาะสม 608/2561 10/7/61

29 จางทําวารสารวิชาการ (ฉบับที่3) 1 รายการ 90,736.00          90,736.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จํากัด 90,736.00        บริษัท ธนาเพรส จํากัด ราคาเหมาะสม 645/2561 10/7/61

30 เชาหองประชุม 4 รายการ 240,000.00        240,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด บี จํากัด (รร. ดิ เอมเมอรัลด กรุ 240,000.00       บริษัท พี แอนด บี จํากัด (รร. ดิ เอมเมอรัลด ราคาเหมาะสม 612/2561 10/7/61

31 จางทําเสื้อกีฬาเพื่อใชในการแขงขันกีฬามวยไทย 1 รายการ 990,000.00        990,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด 990,000.00       บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด ราคาเหมาะสม 008/2561 12/7/61

32 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 4,815.00           4,815.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 4,815.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 618/2561 16/7/61

33 จางทําปายไวนิลพรอมกรอบ 1 รายการ 2,500.00           2,500.00              เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,500.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 620/2561 16/7/61

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 13 รายการ 26,545.00          26,545.00            เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 26,545.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 592/2561 16/7/61

35 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 4,815.00           4,815.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 4,815.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 623/2561 16/7/61

36 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 2,140.00           2,140.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 2,140.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 621/2561 16/7/61

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 6,570.00           6,570.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 6,570.00          บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด ราคาเหมาะสม 591/2561 16/7/61

38 จางติดตั้งและรื้อถอนเวทีมวย 1 งาน 100,000.00        100,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานฟุตบอลลไทยสปอรตติ้งกูดส จํากัด 100,000.00       บริษัท โรงงานฟุตบอลลไทยสปอรตติ้งกูดส จํา ราคาเหมาะสม 625/2561 16/7/61

39 จางทํากระเปา 1 รายการ 15,000.00          15,000.00            เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 15,000.00        รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 624/2561 16/7/61

40 จางทําเกียรติบัตร 1 รายการ 140,000.00        140,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด 140,000.00       บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด ราคาเหมาะสม 619/2561 16/7/61

41 จางทําสายคลองคอบัตรประจําตัวนักกีฬาและเจาหนาที่พรอมซองพล   495,000.00        495,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด 495,000.00       บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด ราคาเหมาะสม 622/2561 16/7/61

42 จางซอมบํารุงยานพาหนะ 1 รายการ 37,835.20          37,835.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด 37,835.20        บริษัท โตโยตา เจริญยนตชลบุรี จํากัด ราคาเหมาะสม 633/2561 17/7/61
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38 เชาหองประชุม 1 รายการ 3,000.00           3,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 630/2561 17/7/61

39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 17,366.10          17,366.10            เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 17,366.10        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 594/2561 17/7/61

40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ 39,155.58          39,155.58            เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 39,155.58        บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 596/2561 17/7/61

41 ซื้ออุปกรณการแขงขันกีฬามวยไทยฯ 11 รายการ 199,460.00        199,460.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานฟุตบอลลไทยสปอรตติ้งกูดส จํากัด 199,460.00       บริษัท โรงงานฟุตบอลลไทยสปอรตติ้งกูดส จํา ราคาเหมาะสม 595/2561 17/7/61

42 จางทําคูมือการจัดการแขงขันกีฬามวยไทยฯ 1 งาน 143,500.00        143,500.00           เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  สถานนท 143,500.00       นายกฤษฎา  สถานนท ราคาเหมาะสม 634/2561 17/7/61

42 เชาสถานที่จัดการแขงขันกีฬามวยไทยฯ 1 งาน 1,000,000.00      1,000,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีไซดโฮเทล (ประเทศไทย) จํากัด 1,000,000.00    บริษัท ซีไซดโฮเทล (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม 631/2561 17/7/61

37 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1 รายการ 1,979,146.90      1,979,146.90        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซ คัลเลอรพริ้นท จํากัด 1,979,146.90    บริษัท ไอซ คัลเลอรพริ้นท จํากัด ราคาเหมาะสม 009/2561 17/7/61

38 จางทําตรายางตามแบบ 4 รายการ 1,540.00           1,540.00              เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,540.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 632/2561 17/7/61

39 จางทําเกียรติบัตร 1 รายการ 23,968.00          23,968.00            เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 23,968.00        รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 629/2561 17/7/61

40 ซื้อวัสดุสํานักงาน 21 รายการ 25,448.00          25,448.00            เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 25,448.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 599/2561 18/7/61

41 จางทําเสื้อ 1 รายการ 78,000.00          78,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงจันทร  ฟกทอง 78,000.00        นางสาวแสงจันทร  ฟกทอง ราคาเหมาะสม 637/2561 18/7/61

42 จางทําอาหารสําหรับคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ 297,600.00        297,600.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตน  ดอกไมขาว 297,600.00       นางสาวสุรัตน  ดอกไมขาว ราคาเหมาะสม 641/2561 19/7/61

40 จางการจางหนวยแพทยและพยาบาลนอกสถานที่ฯ 1 งาน 109,900.00        109,900.00           เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 109,900.00       โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ราคาเหมาะสม 651/2561 19/7/61

41 จางทํา Proceedings รูปแบบแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส 1 รายการ 40,018.00          40,018.00            เฉพาะเจาะจง รานกอปปดี 40,018.00        รานกอปปดี ราคาเหมาะสม 640/2561 19/7/61

42 จางซอมบํารุงยานพาหนะ 1 รายการ 25,011.25          25,011.25            เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จํากัด 25,011.25        บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จํากัด ราคาเหมาะสม 646/2561 20/7/61

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 2,900.00           2,900.00              เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,900.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 605/2561 20/7/61

39 จางทําปายคําขวัญเฉลิมพระเกียรติ 1 รายการ 3,940.00           3,940.00              เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,940.00          รานเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 648/2561 20/7/61

40 จางตกแตงสถานที่ในงาน Thailand Social Expo 2018 1 งาน 341,758.00        341,758.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิซอส มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํา 341,758.00       บริษัท ยูนิซอส มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเหมาะสม 650/2561 25/7/61

41 จางทําเสื้อ 3 รายการ 735,450.00        735,450.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด 735,450.00       บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด ราคาเหมาะสม 652/2561 26/7/61

42 จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร 1 รายการ 3,531.00           3,531.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด 3,531.00          บริษัท ฟูฟา โซลูชั่น จํากัด ราคาเหมาะสม 659/2561 31/7/61

43 จางประชาสัมพันธสถาบันการพลศึกษาฯ 1 รายการ 40,000.00          40,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 40,000.00        บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน ราคาเหมาะสม 653/2561 31/7/61



ผูไดรับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม

สถาบันการพลศึกษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

44 ซื้อวัสดุสํานักงาน 22 รายการ 17,720.00          17,720.00            เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง 17,720.00        หางหุนสวนจํากัด บี.ที.เอช เทรดดิ้ง ราคาเหมาะสม 610/2561 31/7/61

45 เชาหองประชุม 1 รายการ 6,000.00           6,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 655/2561 31/7/61

46 เชาหองประชุม 1 รายการ 6,000.00           6,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จํากัด ราคาเหมาะสม 654/2561 31/7/61

47 จางทํามาสคอต (ของที่ระลึก) 1 รายการ 945,000.00        945,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด 945,000.00       บริษัท ที.อาร.ที.อินเตอรเทรด จํากัด ราคาเหมาะสม 658/2561 31/7/61

48 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 4 รายการ 11,727.00          11,727.00            เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 11,727.00        รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 656/2561 31/7/61

49 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 1 รายการ 6,240.00           6,240.00              เฉพาะเจาะจง รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 6,240.00          รานอิสเทริน ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาเหมาะสม 657/2561 31/7/61

50 จางทําหนังสือ Abstract Book การประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ราย 82,925.00          82,925.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จํากัด 82,925.00        บริษัท ธนาเพรส จํากัด ราคาเหมาะสม 660/2561 31/7/61








	ตุลาคม60
	พฤศจิกายน60
	ธันวาคม60
	มกราคม61
	กุมภาพันธ์ 61
	มีนาคม61
	เมษายน61 
	พฤษภาคม61  
	มิถุนายน61
	กรกฎาคม61

