
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
สัญญำ

ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,832.00          6,832.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 78/2565 - -
6,832.00                            6,832.00                               

2 จัดซ้ือปากกา 600.00            600.00             เฉพาะเจาะจง ร้านออกัสเฟิร์ส ร้านออกัสเฟิร์ส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 79/2565 - -
600.00                               600.00                                 

3 จ้างท าตรายาง 3,850.00          3,850.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 80/2565 - -
3,850.00                            3,850.00                               

4 จ้างท าตรายาง 1,130.00          1,130.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 81/2565 - -
1,130.00                            1,130.00                               

5 จ้างท าป้ายอบรม 1,000.00          1,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.วัลโด้ ซัพพลาย บจก.วัลโด้ ซัพพลาย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 82/2565 - -
1,000.00                            1,000.00                               

6 ซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับอบรม 4,968.00          4,968.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 83/2565 - -
4,968.00                            4,968.00                               

7 จัดซ้ือ USB ขนาด 32 GB 1,920.00          1,920.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 84/2565 - -
1,920.00                            1,920.00                               

8 จ้างท าตรายาง 1,980.00          1,980.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 85/2565 - -
1,980.00                            1,980.00                               

9 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,012.50          4,012.50          เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 86/2565 - -
4,012.50                            4,012.50                               

10 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,531.00          3,531.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 87/2565 - -
3,531.00                            3,531.00                               

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



11 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ 4,362.00          4,362.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 88/2565 - -
4,362.00                            4,362.00                               

12 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชนิด 460,100.00      460,100.00       เฉพาะเจาะจง บจก.โรงงานอุตสาหกรรม บจก.โรงงานอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 380/2565 - -
ต่อเน่ือง กระดาษบางปะอิน กระดาษบางปะอิน

460,100.00                         460,100.00                           

13 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 15,729.00        15,729.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 381/2565 - -
15,729.00                          15,729.00                             

14 จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร 17,440.00        17,440.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนพาณิชย์ ร้านรัตนพาณิชย์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 382/2565 - -
17,440.00                          17,440.00                             

15 จ้างถ่ายและเข้าเล่มเอกสาร 71,513.90        71,513.90         เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 383/2565 - -
ประกอบการฝึกอบรม 71,513.90                          71,513.90                             

16 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม 22,948.83        22,948.83         เฉพาะเจาะจง บจก. ออลกู๊ด 56 บจก. ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 386/2565 - -
22,948.83                          22,948.83                             

17 จัดซ้ือเคร่ืองกดบัตรคิวอัตโนมัติ 479,788.00      479,788.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ็ม.พี.เค เซอร์วิส บจก.เอส.เอ็ม.พี.เค เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 39/2565 - -
479,788.00                         479,788.00                           

18 จ้างท่ีปรึกษาประเมินผลการ 3,000,000.00    3,000,000.00    วิธีคัดเลือก 1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 40/2565 - -
ด าเนินงานและการบริหารจัดการ 2,926,400.00                      2,926,400.00                         
พ้ืนท่ีนวัตกรรม 2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

3,000,000.00                      
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2,950,000.00                      

19 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือปรับปรุงและ 3,000,000.00    3,000,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 41/2565 - -
ดูแลระบบคลังข้อสอบวัดสมรรถนะ พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าธนบุรี
ความฉลาดรู้ อิงตามแนว PISA 2,950,000.00                      2,950,000.00                         
แบบออนไลน์


