
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 8,414.48             8,414.48         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 8,414.48          บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 029/2562 5/11/61

2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 47,896.41            47,896.41       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 47,896.41        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 026/2562 6/11/61

3 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 027/2562 6/11/61

4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 24,918.16            24,918.16       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 24,918.16        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 028/2562 6/11/61

5 ค่าวัสดุส านักงาน 10 รายการ 10,920.00            10,920.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 10,920.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 029/2562 6/11/61

6 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00          บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 030/2562 6/11/61

7 จ้างท ากระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา 1 รายการ 360,000.00          360,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 360,000.00      บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 031/2562 6/11/61

8 จ้างท าชุดอบอุ่นร่างกาย (Warm suit)  1 รายการ 360,000.00          360,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 360,000.00      บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 032/2562 6/11/61

9 จ้างซ่อมเบรกเกอร์ไฟฟ้า 1 รายการ 54,784.00            54,784.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 54,784.00        บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 034/2562 6/11/61

10 ค่าวัสดุส านักงาน 2 รายการ 10,700.00            10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 10,700.00        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 031/2562 7/11/61

11 ค่าวัสดุส านักงาน 10 รายการ 14,150.00            14,150.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 14,150.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 032/2562 7/11/61

12 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 033/2562 7/11/61

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ 4,475.00             4,475.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,475.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 034/2562 7/11/61

14 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 2,889.00             2,889.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 2,889.00          บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 036/2562 7/11/61

15 จ้างท าตรายางตามแบบ 3 รายการ 1,440.00             1,440.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,440.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 037/2562 7/11/61

16 จ้างเปล่ียนกระจกบังลมด้านหน้ารถยนต์ 1 รายการ 22,739.64            22,739.64       เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 22,739.64        บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 042/2562 13/11/61

17 ค่าวัสดุส านักงาน 15 รายการ 15,498.00            15,498.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 15,498.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 040/2562 14/11/61

18 จ้างซ่อมชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 รายการ 1,700.00             1,700.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 1,700.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 043/2562 14/11/61

19 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 856.00                856.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 856.00            บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 044/2562 14/11/61

20 ซ้ือวัสดุการเกษตร 5 รายการ 7,853.80             7,853.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค ริม เทอฟ อีควิพเม้นท์ จ ากัด 7,853.80          บริษัท แปซิฟิค ริม เทอฟ อีควิพเม้นท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 045/2562 14/11/61

21 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 059/2562 14/11/61

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

สถาบันการพลศึกษา

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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22 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 7,429.01             7,429.01         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,429.01          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 047/2562 19/11/61

23 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 19,902.00            19,902.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 19,902.00        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 051/2562 19/11/61

24 จ้างอัดภาพสี 1 รายการ 1,164.00             1,164.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,164.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 052/2562 19/11/61

25 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ีองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 1,391.00             1,391.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,391.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 053/2562 19/11/61

26 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองโทรสาร 1 รายการ 1,926.00             1,926.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,926.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 055/2562 19/11/61

27 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 7 รายการ 11,181.50            11,181.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 11,181.50        บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 056/2562 19/11/61

28 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 5,029.00             5,029.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 5,029.00          บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 057/2562 19/11/61

29 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 7,490.00             7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,490.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 058/2562 19/11/61

30 จ้างท าส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์สถาบันฯประจ าปี พ.ศ.2562 1 รายการ249,417.00          249,417.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด 249,417.00      บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 060/2562 19/11/61

31 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 22,731.08            22,731.08       เฉพาะเจาะจง ร้าน กล้วย ไอทีเซอร์วิส 22,731.08        ร้าน กล้วย ไอทีเซอร์วิส ราคาเหมาะสม 065/2562 22/11/61

32 จ้างจัดท าใบปริญญาบัตร 1 รายการ 34,561.00            34,561.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ินท์ จ ากัด 34,561.00        บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ินท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 066/2562 22/11/61

33 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 067/2562 22/11/61

34 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 068/2562 22/11/61

35 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 057/2562 26/11/61

36 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 15,625.00            15,625.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 15,625.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 058/2562 26/11/61

37 ค่าวัสดุส านักงาน 11 รายการ 6,055.00             6,055.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 6,055.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 059/2562 26/11/61

38 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 18,750.00            18,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,750.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 060/2562 26/11/61

39 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 3 รายการ 7,115.50             7,115.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 7,115.50          บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 072/2562 26/11/61

40 จ้างท าตรายางตามแบบ 3 รายการ 720.00                720.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 720.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 073/2562 26/11/61

41 ค่าวัสดุส านักงาน 7 รายการ 10,845.00            10,845.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 10,845.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 063/2562 27/11/61

42 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 9,375.00             9,375.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,375.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 064/2562 27/11/61
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43 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 9,375.00             9,375.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,375.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 065/2562 27/11/61

44 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ 3,370.00             3,370.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,370.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 066/2562 27/11/61

45 จ้างท าตรายางตามแบบ 5 รายการ 660.00                660.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 660.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 076/2562 27/11/61

46 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 2 รายการ 137,200.00          137,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 137,200.00      บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 070/2562 29/11/61

47 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 5,992.00             5,992.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,992.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 071/2562 29/11/61

48 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 12,567.15            12,567.15       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 12,567.15        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 072/2562 29/11/61

49 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 40,848.32            40,848.32       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 40,848.32        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 073/2562 29/11/61

50 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 7,169.00             7,169.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,169.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 074/2562 29/11/61

51 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 58,133.10            58,133.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 58,133.10        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 075/2562 29/11/61

52 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 24,364.97            24,364.97       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 24,364.97        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 077/2562 29/11/61

53 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 30,093.75            30,093.75       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 30,093.75        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 078/2562 29/11/61

54 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 6,741.00             6,741.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,741.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 079/2562 29/11/61

55 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 080/2562 29/11/61

56 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดรถยนต์ราชการ 3 รายการ 7,200.00             7,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 7,200.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 082/2562 29/11/61

57 จ้างท าปกปริญญาบัตร 1 รายการ 234,972.00          234,972.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปกไหม จ ากัด 234,972.00      บริษัท ปกไหม จ ากัด ราคาเหมาะสม 083/2562 29/11/61

58 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 12,091.00            12,091.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 12,091.00        บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 084/2562 29/11/61

59 จ้างท าข้าวกล่อง 1 รายการ 11,000.00            11,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตน์  ดอกไม้ขาว 11,000.00        นางสาวสุรัตน์  ดอกไม้ขาว ราคาเหมาะสม 085/2562 29/11/61

60 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 7,490.00             7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,490.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 086/2562 29/11/61

61 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ 30,600.00            30,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิสเทริน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 30,600.00        ร้านอิสเทริน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 087/2562 29/11/61

62 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองโทรสาร 1 รายการ 3,745.00             3,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 3,745.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 088/2561 29/11/61


