
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
สัญญำ

ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จัดซ้ือกล่องใส่ผงหมึก 3,745.00          3,745.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 62/2565 - -
Fuji Xeror 3,745.00                            3,745.00                               

2 จ้างท าตรายาง 2,180.00          2,180.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 63/2565 - -
2,180.00                            2,180.00                               

3 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,532.00          6,532.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 64/2565 - -
6,532.00                            6,532.00                               

4 จ้างท าความสะอาดเคร่ือง 3,745.00          3,745.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 65/2565 - -
ปรับอากาศ 3,745.00                            3,745.00                               

5 จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือประกอบการ 100,000.00      100,000.00       เฉพาะเจาะจง หสม. เอ็ม ซายน์ แลป หสม. เอ็ม ซายน์ แลป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 346/2565 - -
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 100,000.00                         100,000.00                           

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 17,779.12        17,779.12         เฉพาะเจาะจง บจก.ก๊อปป๊ีเออร์ แอนด์พร้ินเตอร์ บจก.ก๊อปป๊ีเออร์ แอนด์พร้ินเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 347/2565 - -
ซัพพลาย ซัพพลาย

17,779.12                          17,779.12                             

7 จ้างพิมพ์เอกสารแนวทาง 399,970.00      399,970.00       เฉพาะเจาะจง บจก. ไอเดีย แอนด์ พร้ินต้ิง บจก. ไอเดีย แอนด์ พร้ินต้ิง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 349/2565 - -
การจัดการเรียนการสอนใน 399,970.00                         399,970.00                           
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ฉบับปรับปรุง ปี 2565

8 จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 9,606.00          9,606.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 351/2565 - -
9,606.00                            9,606.00                               

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 45,030.00        45,030.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 352/2564 - -
45,030.00                          45,030.00                             

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2565 ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 31,600.00        31,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 353/2564 - -
31,600.00                          31,600.00                             

11 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 13,664.00        13,664.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 354/2565 - -
13,664.00                          13,664.00                             

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 152,200.00      152,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 355/2565 - -
คอมพิวเตอร์ 152,200.00                         152,200.00                           

13 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 60,733.20        60,733.20         เฉพาะเจาะจง บจก. ยูไนเต็ด พีพีอาร์ กรุ๊ป บจก. ยูไนเต็ด พีพีอาร์ กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 356/2565 - -
60,733.20                          60,733.20                             

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 78,627.88        78,627.88         เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 357/2565 - -
78,627.88                          78,627.88                             

15 จ้างท ากระเป๋าผ้าส าหรับใส่เอกสาร 120,000.00      120,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอาริสาร์ ถิระวรเสฎฐ์ นางสาวอาริสาร์ ถิระวรเสฎฐ์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 358/2565 - -
120,000.00                         120,000.00                           

16 จ้างพิมพ์เอกสาร 232,000.00      232,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.บี.เค. การพิมพ์ บจก.เอส.บี.เค. การพิมพ์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 360/2565 - -
232,000.00                         232,000.00                           

17 จัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร 7,383.00          7,383.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 361/2565 - -
7,383.00                            7,383.00                               


