
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 22,443.25            22,443.25       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้เซ็นเตอร์ จ ากัด 22,443.25        บริษัท ชลบุรี ออโต้เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 202/2562 1/2/62

2 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 181/2562 6/2/62

3 ค่าวัสดุส านักงาน 4 รายการ 6,220.00             6,220.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 6,220.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 182/2562 6/2/62

4 จ้างซ่อมบ ารุงรถกอล์ฟไฟฟ้า 3 คัน 4,815.00             4,815.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเทคโนโลยี จ ากัด 4,815.00          บริษัท ยูเทคโนโลยี จ ากัด ราคาเหมาะสม 208/2562 6/2/62

5 จ้างประชาสัมพันธ์สถาบันฯ 1 รายการ 127,116.00          127,116.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 127,116.00      บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 209/2562 6/2/62

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 3,745.00             3,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 3,745.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 184/2562 8/2/62

7 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 39,911.00            39,911.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 39,911.00        บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 213/2562 8/2/62

8 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 214/2562 8/2/62

9 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 215/2562 8/2/62

10 จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ 240,750.00          240,750.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์ ดิเรกยนต์ 240,750.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์ ดิเรกยนต์ ราคาเหมาะสม 148/2562 10/2/62

11 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 5,424.90             5,424.90         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้เซ็นเตอร์ จ ากัด 5,424.90          บริษัท ชลบุรี ออโต้เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 217/2562 11/2/62

12 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 187/2562 12/2/62

13 ค่าวัสดุส านักงาน 17 รายการ 22,576.00            22,576.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 22,576.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 188/2562 12/2/62

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์) 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 189/2562 12/2/62

15 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 16,483.35            16,483.35       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 16,483.35        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 190/2562 12/2/62

16 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 10,480.65            10,480.65       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 10,480.65        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 191/2562 12/2/62

17 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 15,625.00            15,625.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 15,625.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 192/2562 12/2/62

18 จ้างท าตรายางตามแบบ 7 รายการ 780.00                780.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 780.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 219/2562 12/2/62

19 จ้างออกแบบปรับปรุงส านักงานฯ 1 งาน 220,000.00          220,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 220,000.00      บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 004/2562 13/2/62

20 ค่าวัสดุส านักงาน 39 รายการ 47,101.00            47,101.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 47,101.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 194/2562 13/2/62

21 จ้างซ่อมบ ารุงระบบควบคุมและอุปกรณ์ไฟ LED 1 งาน 85,172.00            85,172.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 85,172.00        บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 221/2562 13/2/62

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

สถาบันการพลศึกษา

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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22 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 222/2562 13/2/62

23 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 223/2562 13/2/62

24 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 9,200.40             9,200.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 9,200.40          บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 226/2562 14/2/62

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 1,605.00             1,605.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,605.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 196/2562 15/2/62

26 จ้างท าตรายางตามแบบ 10 รายการ 1,800.00             1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,800.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 228/2562 15/2/62

27 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 14,766.00            14,766.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 14,766.00        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 229/2562 15/2/62

28 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 230/2562 15/2/62

29 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 29,960.00            29,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 29,960.00        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 231/2562 15/2/62

30 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 65,032.46            65,032.46       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 65,032.46        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 193/2562 20/2/62

31 จ้างเข้าเล่มแบบเสนอข้อมูลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ 1 รายการ 2,996.00             2,996.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 2,996.00          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 236/2562 25/2/62

32 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 856.00                856.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 856.00            บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 239/2562 27/2/62

33 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 9,555.10             9,555.10         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 9,555.10          บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 240/2562 27/2/62

34 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 37,701.45            37,701.45       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 37,701.45        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 204/2562 28/2/62

35 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 40,848.32            40,848.32       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 40,848.32        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 205/2562 28/2/62

36 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 15,625.00            15,625.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 15,625.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 206/2562 28/2/62

37 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ 3,200.00             3,200.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,200.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 207/2562 28/2/62

38 จ้างประชาสัมพันธ์สถาบันฯในหนังสือพิมพ์ 1 รายการ 48,150.00            48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากัด (มหาชน) 48,150.00        บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม 242/2562 28/2/62


