
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีสัญญำ

1 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,872.50            1,872.50           เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเร่ือง เซอร์วิส หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเร่ือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 39/2563
1,872.50                               1,872.50                               

2 จ้างท าตรายาง 430.00               430.00             เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 40/2563
430.00                                 430.00                                 

3 จ้างซ่อมรีโมทแอร์และคอมพิวเตอร์ 5,364.00            5,364.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน บีคอม ไอที ร้าน บีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 366/2563
5,364.00                               5,364.00                               

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,021.00            6,021.00           เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 371/2563
6,021.00                               6,021.00                               

5 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 9,046.00            9,046.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน บีคอม ไอที ร้าน บีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 372/2563
เคร่ืองพิมพ์เอกสาร 9,046.00                               9,046.00                               

6 จ้างเหมาดูแลและปรับปรุงระบบ 20,000.00           20,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกันทรลักษณ์ดอทคอม ร้านกันทรลักษณ์ดอทคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 373/2563
บริหารการจัดเก็บข้อมูล 20,000.00                             20,000.00                             

7 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 12,679.50           12,679.50         เฉพาะเจาะจง หจก. รุ่งเร่ืองโรจนแอร์ หจก. รุ่งเร่ืองโรจนแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 374/2563
12,679.50                             12,679.50                             

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 118,176.15         118,176.15       เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 376/2563
118,176.15                            118,176.15                            

9 จ้างพิมพ์ใบเสร็จแบบเขียน 1,593,750.00       1,593,750.00     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ฯ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ฯ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 377/2563
1,593,750.00                         1,593,750.00                         

10 จ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 8,774.00            8,774.00           เฉพาะเจาะจง หจก. รุ่งเร่ืองโรจนแอร์ หจก. รุ่งเร่ืองโรจนแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 378/2563
และเปล่ียนอะไหล่ 8,774.00                               8,774.00                               

11 จ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 3,210.00            3,210.00           เฉพาะเจาะจง หจก. รุ่งเร่ืองโรจนแอร์ หจก. รุ่งเร่ืองโรจนแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 379/2563
3,210.00                               3,210.00                               

12 จ้าซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 5,290.00            5,290.00           เฉพาะเจาะจง ต้นอิงค์ซิต้ีซัพพลาย ต้นอิงค์ซิต้ีซัพพลาย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 380/2563
5,290.00                               5,290.00                               

13 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,072.00            5,072.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน บีคอม ไอที ร้าน บีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 381/2563
5,072.00                               5,072.00                               

14 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 11,116.00           11,116.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน บีคอม ไอที ร้าน บีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 382/2563
11,116.00                             11,116.00                             

15 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 9,576.50            9,576.50           เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 388/2563
9,576.50                               9,576.50                               

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



16 จ้างบ ารุงรักษาระบบ DMC 1,143,616.00       1,143,616.00     ประกาศเชิญชวน บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง 23/2563
e-bidding เน็ตเวอร์ค เน็ตเวอร์ค

1,143,616.00                         1,024,000.00                         
17 จ้างบ ารุงรักษาระบบ SGS Online 1,120,000.00       1,120,000.00     ประกาศเชิญชวน บจก. วีไซนแลบ บจก. วีไซนแลบ เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง 24/2563

e-bidding 1,008,000.00                         1,008,000.00                         
18 จ้างบ ารุงรักษาระบบ School MiS 1,136,000.00       1,136,000.00     ประกาศเชิญชวน บจก. พะยูน บจก. พะยูน เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง 25/2563

e-bidding 1,100,000.00                         1,100,000.00                         


