
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 2,170.00             2,170.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 2,170.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 212/2562 7/3/62

2 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 17,467.75            17,467.75       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 17,467.75        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 213/2562 7/3/62

3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 37,701.45            37,701.45       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 37,701.45        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 214/2562 7/3/62

4 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ 13,460.60            13,460.60       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 13,460.60        ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 248/2562 7/3/62

5 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 3,745.00             3,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 3,745.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 249/2562 7/3/62

6 จ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการ 1 รายการ 27,953.75            27,953.75       เฉพาะเจาะจง ร้านเก๊กฮะ 27,953.75        ร้านเก๊กฮะ ราคาเหมาะสม 250/2562 7/3/62

7 จ้างท าป้ายท่ีจอดรถ 1 รายการ 20,450.00            20,450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 20,450.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 251/2562 7/3/62

8 ค่าวัสดุส านักงาน 25 รายการ 44,595.00            44,595.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 44,595.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 217/2562 12/3/62

9 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 3,424.00             3,424.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 3,424.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 255/2562 12/3/62

10 จ้างสแกนและถ่ายเอกสารแบบรูปรายการ 2 รายการ 12,422.70            12,422.70       เฉพาะเจาะจง ร้านเก๊กฮะ 12,422.70        ร้านเก๊กฮะ ราคาเหมาะสม 256/2562 12/3/62

11 ค่าวัสดุส านักงาน 5 รายการ 9,740.00             9,740.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,740.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 218/2562 13/3/62

12 ค่าวัสดุส านักงาน 18 รายการ 40,000.00            40,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 40,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 221/2562 18/3/62

13 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 262/2562 20/3/62

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 4,173.00             4,173.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 4,173.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 226/2562 22/3/62

15 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 227/2562 22/3/62

16 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 228/2562 22/3/62

17 จ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์สถาบันฯในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562"17,655.00            17,655.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 17,655.00        ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 264/2562 22/3/62

18 จ้างท า Proceedings รูปแบบแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 รายการ 98,975.00            98,975.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 98,975.00        ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 265/2562 22/3/62

19 จ้างท าเกียรติบัตร 1 รายการ 26,964.00            26,964.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 26,964.00        ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 266/2562 22/3/62

20 จ้างซ่อมท่อประปาและท่อภายในอาคารส านักงานฯ 1 งาน 58,636.00            58,636.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 58,636.00        บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 267/2562 22/3/62

21 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2 รายการ 3,563.10             3,563.10         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 3,563.10          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 268/2562 22/3/62

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

สถาบันการพลศึกษา

วันท่ี 31 มีนาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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22 จ้างท าตรายางตามแบบ 4 รายการ 360.00                360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 360.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 269/2562 22/3/62

23 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 1,391.00             1,391.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,391.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 270/2562 22/3/62

24 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 20,929.20            20,929.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 20,929.20        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 230/2562 26/3/62

25 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 2,675.00             2,675.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 2,675.00          บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 272/2562 26/3/62

26 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 2,889.00             2,889.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 2,889.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 273/2562 26/3/62

27 จ้างประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ในหนังสือพิมพ์ 1 รายการ 48,150.00            48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 48,150.00        บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม 274/2562 27/3/62

28 จ้างปรับปรุงส านักงานอธิการบดีฯ 4,900,000.00        5,000,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท พรธิสาร จ ากัด 4,900,000.00    บริษัท พรธิสาร จ ากัด ราคาเหมาะสม 006/2562 28/3/62


