
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างท าวัสดุกีฬาฯ 1 รายการ 2,016,630.00        2,079,000.00   e-bidding บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 2,016,630.00    บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 095/2562 4/1/62

2 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 9,936.56             9,936.56         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 9,936.56          บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 136/2562 7/1/62

3 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 8,132.00             8,132.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 8,132.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 137/2562 7/1/62

4 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 140/2562 9/1/62

5 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 5,000.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 125/2562 10/1/62

6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 7,490.00             7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,490.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 126/2562 10/1/62

7 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 127/2562 10/1/62

8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 7,881.62             7,881.62         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,881.62          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 128/2562 10/1/62

9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 85,700.58            85,700.58       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 85,700.58        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 129/2562 10/1/62

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5 รายการ 1,420.00             1,420.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 1,420.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 130/2562 10/1/62

11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 96,639.19            96,639.19       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 96,639.19        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 131/2562 10/1/62

12 จ้างท าตรายางตามแบบ 3 รายการ 900.00                900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 900.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 143/2562 10/1/62

13 จ้างท าตรายางตามแบบ 4 รายการ 1,680.00             1,680.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,680.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 144/2562 10/1/62

14 จ้างท าตรายางตามแบบ 10 รายการ 3,220.00             3,220.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,220.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 145/2562 10/1/62

15 จ้างท าตรายางตามแบบ 11 รายการ 1,320.00             1,320.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,320.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 146/2562 10/1/62

16 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 147/2562 10/1/62

17 จ้างจัดนิทรรศการ 1 งาน 50,000.00            50,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสกายปร้ินท์ 50,000.00        ร้านสกายปร้ินท์ ราคาเหมาะสม 149/2562 10/1/62

18 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 9,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 152/2562 11/1/62

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 2,500.00             2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,500.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 137/2562 15/1/62

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 4,800.00             4,800.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,800.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 138/2562 15/1/62

21 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 900.00                900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 900.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 139/2562 15/1/62

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

สถาบันการพลศึกษา

วันท่ี 31 มกราคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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22 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ 3,905.00             3,905.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,905.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 140/2562 15/1/62

23 จ้างท าตรายางตามแบบ 4 รายการ 540.00                540.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 540.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 156/2562 15/1/62

24 จ้างท าตรายางตามแบบ 4 รายการ 360.00                360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 360.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 157/2562 15/1/62

25 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 158/2562 15/1/62

26 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 142/2562 16/1/62

27 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 18,750.00            18,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,750.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 143/2562 16/1/62

28 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 25,000.00            25,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 25,000.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 144/2562 16/1/62

29 ค่าวัสดุส านักงาน 5 รายการ 10,700.00            10,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 10,700.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 145/2562 16/1/62

30 จ้างท าสูจิบัตร 1 รายการ 21,400.00            21,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด 21,400.00        บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 160/2562 16/1/62

31 จ้างท าป้ายไวนิล 1 รายการ 7,704.00             7,704.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 7,704.00          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 161/2562 16/1/62

32 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 9,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 162/2562 16/1/62

33 ค่าวัสดุส านักงาน 7 รายการ 11,260.00            11,260.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 11,260.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 148/2562 17/1/62

34 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 770.40                770.40           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 770.40            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 149/2562 17/1/62

35 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 25,680.00            25,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 25,680.00        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 150/2562 17/1/62

36 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 27,165.16            27,165.16       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 27,165.16        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 151/2562 17/1/62

37 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 41,890.50            41,890.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 41,890.50        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 152/2562 17/1/62

38 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 17,013.00            17,013.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 17,013.00        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 164/2562 17/1/62

39 จ้างเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า 1 รายการ 23,160.00            23,160.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 23,160.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 165/2562 17/1/62

40 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 9,737.00             9,737.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 9,737.00          บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 166/2562 17/1/62

41 จ้างซ่อมระบบประปาอาคารเรียน 4 ช้ัน 1 งาน 35,952.00            35,952.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 35,952.00        บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 167/2562 17/1/62

42 จ้างท าวีดีทัศน์และบันทึกภาพเคล่ือนไหว 1 รายการ 65,000.00            65,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติอรัญ จ ากัด 65,000.00        บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 169/2562 17/1/62
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43 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00          บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 154/2562 21/1/62

44 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 9,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 173/2562 22/1/62

45 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  1 รายการ 2,200.00             2,200.00         เฉพาะเจาะจง นายสุมาตร  ภู่ภักดี 2,200.00          นายสุมาตร  ภู่ภักดี ราคาเหมาะสม 160/2562 24/1/62

46 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ 3,545.00             3,545.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,545.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 161/2562 24/1/62

47 ค่าวัสดุส านักงาน 22 รายการ 36,711.00            36,711.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 36,711.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 162/2562 24/1/62

48 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5 รายการ 3,996.00             3,996.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,996.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 163/2562 24/1/62

49 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 164/2562 24/1/62

50 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 44,105.40            44,105.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 44,105.40        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 165/2562 24/1/62

51 จ้างท าตรายางตามแบบ 11 รายการ 1,750.00             1,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,750.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 168/2562 24/1/62

52 จ้างท าป้ายบอกทาง 1 รายการ 1,712.00             1,712.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 1,712.00          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 177/2562 24/1/62

53 จ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ 1 รายการ 38,999.36            38,999.36       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด 38,999.36        บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 178/2562 24/1/62

54 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ีองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 7,490.00             7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,490.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 179/2562 24/1/62

55 จ้างท าของท่ีระลึก 1 รายการ 199,341.00          199,341.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพ-กรีน จ ากัด 199,341.00      บริษัท ทิพ-กรีน จ ากัด ราคาเหมาะสม 181/2562 25/1/62

56 จ้างประชาสัมพันธ์สถาบันฯ 1 รายการ 48,150.00            48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 48,150.00        บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด ราคาเหมาะสม 182/2562 25/1/62

57 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 183/2562 25/1/62

58 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 3,745.00             3,745.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 3,745.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 184/2562 25/1/62

59 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ 194,740.00          194,740.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 194,740.00      บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 168/2562 29/1/62

60 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 14,980.00            14,980.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 14,980.00        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 169/2562 29/1/62

61 ค่าวัสดุส านักงาน 22 รายการ 42,568.00            42,568.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 42,568.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 170/2562 29/1/62

62 จ้างท าตรายางตามแบบ 4 รายการ 540.00                540.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 540.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 186/2562 29/1/62

63 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 3,638.00             3,638.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 3,638.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 187/2562 29/1/62



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

สถาบันการพลศึกษา

วันท่ี 31 มกราคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

64 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 2,996.00             2,996.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 2,996.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 188/2562 29/1/62

65 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 2,576.56             2,576.56         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด 2,576.56          บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 189/2562 29/1/62

66 ค่าวัสดุส านักงาน 2 รายการ 8,925.00             8,925.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 8,925.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 173/2562 29/1/62

67 ค่าวัสดุส านักงาน 2 รายการ 40,800.00            40,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 40,800.00        บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาเหมาะสม 172/2562 30/1/62

68 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ 139,100.00          139,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 139,100.00      บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 174/2562 30/1/62

69 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 1 งาน 32,000.00            32,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์โอเอ็ม โปร ออล เซอร์วิส 32,000.00        ร้านอาร์โอเอ็ม โปร ออล เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 192/2562 30/1/62

70 จ้างท าผ้าคลุมเก้าอ้ี 1 รายการ 27,500.00            27,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านตะวัน ดีไซน์ 27,500.00        ร้านตะวัน ดีไซน์ ราคาเหมาะสม 193/2562 30/1/62

71 จัดจ้างประดับดอกไม้ในพิธี 1 งาน 57,000.00            57,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรพล  คร้ามบุญลือ 57,000.00        นายวรพล  คร้ามบุญลือ ราคาเหมาะสม 194/2562 30/1/62

72 จ้างตกต่งเวที จุดถ่ายภาพ และจัดนิทรรศการ 1 งาน 45,000.00            45,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์เพจ (ไทยแลนด์) จ ากัด 45,000.00        บริษัท เน็กซ์เพจ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาเหมาะสม 195/2562 30/1/62

73 ค่าเช่าเต๊นท์ 2 รายการ 30,500.00            30,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดีดี เต้นท์ ชลบุรี 30,500.00        ร้านดีดี เต้นท์ ชลบุรี ราคาเหมาะสม 196/2562 30/1/62

74 ค่าวัสดุส านักงาน 19 รายการ 55,070.00            55,070.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 55,070.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 176/2562 31/1/62

75 เช่าจอ LED บนเวที 1 งาน 60,000.00            60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์เพจ (ไทยแลนด์) จ ากัด 60,000.00        บริษัท เน็กซ์เพจ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาเหมาะสม 199/2562 31/1/62

76 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 1,712.00             1,712.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,712.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 200/2562 31/1/62


