
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 32,992.38            32,992.38       เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 32,992.38        บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 097/2562 6/12/61

2 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 4,010.36             4,010.36         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด 4,010.36          บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 099/2562 7/12/61

3 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 17,120.00            17,120.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 17,120.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 100/2562 7/12/61

4 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองส ารองไฟ 2 รายการ 2,422.48             2,422.48         เฉพาะเจาะจง ร้านกล้วย ไอทีเซอร์วิส 2,422.48          ร้านกล้วย ไอทีเซอร์วิส ราคาเหมาะสม 101/2561 7/12/61

5 ค่าวัสดุส านักงาน 12 รายการ 6,644.00             6,644.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 6,644.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 093/2562 14/12/61

6 ค่าซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 3,081.60             3,081.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 3,081.60          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 095/2562 14/12/61

7 จ้างท าตรายางตามแบบ 17 รายการ 6,120.00             6,120.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,120.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 110/2562 14/12/61

8 จ้างท าป้ายอะคริลิค 1 รายการ 3,800.00             3,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,800.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 114/2562 18/12/61

9 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 115/2562 18/12/61

10 จ้างท าตรายางตามแบบ 7 รายการ 2,405.00             2,405.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,405.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 116/2562 18/12/61

11 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 117/2562 19/12/61

12 จ้างท าตรายางตามแบบ 6 รายการ 1,560.00             1,560.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,560.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 109/2562 20/12/61

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 4,125.00             4,125.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 4,125.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 106/2562 24/12/61

14 จ้างท าตรายางตามแบบ 7 รายการ 1,080.00             1,080.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,080.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 121/2562 24/12/61

15 จ้างท าตรายางตามแบบ 4 รายการ 720.00                720.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 720.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 122/2562 24/12/61

16 จ้างท าตรายางตามแบบ 7 รายการ 780.00                780.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 780.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 123/2562 24/12/61

17 จ้างท าตรายางตามแบบ 3 รายการ 360.00                360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 360.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 124/2562 24/12/61

18 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 2,033.00             2,033.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 2,033.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 125/2562 24/12/61

19 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 128/2562 25/12/61

20 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 3,745.00             3,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 3,745.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 115/2562 27/12/61

21 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ 6,634.00             6,634.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 6,634.00          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 132/2562 27/12/61

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

สถาบันการพลศึกษา

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


