
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน 5 รายการ 21,900.00            21,900.00       เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  แซ่หอ 21,900.00        นายมนตรี  แซ่หอ ราคาเหมาะสม 001/2562 10/10/61

2 จ้างท าอาหาร 1 รายการ 55,000.00            55,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตน์  ดอกไม้ขาว 55,000.00        นางสาวสุรัตน์  ดอกไม้ขาว ราคาเหมาะสม 001/2562 12/10/61

3 จ้างประชาสัมพันธ์สถาบันฯ 1 รายการ 21,400.00            21,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันไชน์ ครีเอช่ัน แอนด์ บรอดคาสต้ิง จ ากัด 21,400.00        บริษัท ซันไชน์ ครีเอช่ัน แอนด์ บรอดคาสต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 002/2562 12/10/61

4 จ้างก าจัดปลวกและหนู 1 รายการ 15,833.00            15,833.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วินส์ ยู จ ากัด 15,833.00        บริษัท วินส์ ยู จ ากัด ราคาเหมาะสม 001/2562 16/10/61

5 จ้างท าความสะอาดส านักงานอธิการบดีฯ 1 รายการ 683,657.24          720,000.00      e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทยเซอร์วิส 683,657.24      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทยเซอร์วิส ราคาเหมาะสม 001/2562 18/10/61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเปรมปิติ 714,778.00      

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ. ยุคขะระ จ ากัด 690,000.00      

6 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 006/2562 18/10/61

7 จ้างท าชุดอาหารว่าง 1 รายการ 11,550.00            11,550.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตน์  ดอกไม้ขาว 11,550.00        นางสาวสุรัตน์  ดอกไม้ขาว ราคาเหมาะสม 007/2562 19/10/61

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 1,850.00             1,850.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 1,850.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 008/2562 22/10/61

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 009/2562 22/10/61

10 ค่าเช่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม 1,734,982.50        1,734,982.50   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 1,734,982.50    บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม 002/2562 29/10/61

11 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ 2,300,800.00        2,300,800.00   e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จ ากัด 2,300,800.00    บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จ ากัด ราคาเหมาะสม 002/2562 29/10/61

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด 3,060,268.44    

12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 115,977.30          115,977.30      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 115,977.30      บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 013/2562 29/10/61

13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 38,461.15            38,461.15       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 38,461.15        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 014/2562 29/10/61

14 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 2 รายการ 2,354.00             2,354.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 2,354.00          บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 017/2562 29/10/61

15 จ้างดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายฯ 12,313,560.00      12,514,700.00  e-bidding บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอลซัลต้ิง จ ากัด 12,313,560.00  บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอลซัลต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 003/2562 31/10/61

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จ ากัด 12,318,803.00

บริษัท เบย์ คอมพิวต้ิง จ ากัด 12,319,980.00  

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15 รายการ 21,297.00            21,297.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 21,297.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 017/2562 31/10/61

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

สถาบันการพลศึกษา

วันท่ี 31 ตุลาคม 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 018/2562 31/10/61

18 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 3,638.00             3,638.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 3,638.00          บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 021/2562 31/10/61

19 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ 2,156.05             2,156.05         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 2,156.05          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 022/2562 31/10/61

20 จ้างท าวารสารวิชาการ สถาบันฯปีท่ี11 86,884.00            86,884.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 86,884.00        บริษัท ธนาเพรส จ ากัด ราคาเหมาะสม 023/2562 31/10/61


