
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 7,490.00             7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,490.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 234/2562 1/4/62

2 ค่าวัสดุส านักงาน 2 รายการ 9,540.00             9,540.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 9,540.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 235/2562 1/4/62

3 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 277/2562 1/4/62

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 1,605.00             1,605.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,605.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 225/2562 10/4/62

5 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 6,360.62             6,360.62         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 6,360.62          บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 284/2562 11/4/62

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ 3,300.00             3,300.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,300.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 243/2562 17/4/62

7 ค่าวัสดุส านักงาน 4 รายการ 11,930.00            11,930.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 11,930.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 244/2562 17/4/62

8 ค่าวัสดุส านักงาน 17 รายการ 10,317.00            10,317.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 10,317.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 245/2562 17/4/62

9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 61,263.92            61,263.92       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 61,263.92        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 246/2562 17/4/62

10 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 380.00                380.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 380.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 285/2562 17/4/62

11 ค่าจัดซ้ือของท่ีระลึกโครงการ 1 รายการ 2,900.00             2,900.00         เฉพาะเจาะจง นายธราธร  ธรรมชูเวท 2,900.00          นายธราธร  ธรรมชูเวท ราคาเหมาะสม 248/2562 19/4/62

12 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 7,062.00             7,062.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,062.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 287/2562 19/4/62

13 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 28,550.19            28,550.19       เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 28,550.19        บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 288/2562 19/4/62

14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 22,051.63            22,051.63       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 22,051.63        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 251/2562 24/4/62

15 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 7 รายการ 11,770.00            11,770.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 11,770.00        บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 291/2562 24/4/62

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 760.00                760.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 760.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 255/2562 30/4/62

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 1,048.00             1,048.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,048.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 256/2562 30/4/62

18 ค่าวัสดุส านักงาน 11 รายการ 27,080.00            27,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 27,080.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 257/2562 30/4/62

19 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ 18,762.00            18,762.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,762.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 258/2562 30/4/62

20 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ 8,340.00             8,340.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 8,340.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 259/2562 30/4/62

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

สถาบันการพลศึกษา

วันท่ี 30 เมษายน 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


