
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
สัญญำ

ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จ้างท าตรายาง 3,880.00          3,880.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 50/2565 - -
3,880.00                            3,880.00                               

2 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,675.00          2,675.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 51/2565 - -
2,675.00                            2,675.00                               

3 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,034.00          5,034.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 52/2565 - -
5,034.00                            5,034.00                               

4 จ้างถ่ายเอกสารประกอบ 1,876.80          1,876.80          เฉพาะเจาะจง ร้านซูเปอร์โซน ร้านซูเปอร์โซน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 53/2565 - -
การประชุม 1,876.80                            1,876.80                               

5 จ้างท าป้ายไวนิล 4,173.00          4,173.00          เฉพาะเจาะจง บจก.พีเอส โปรดักส์ บจก.พีเอส โปรดักส์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 54/2565 - -
4,173.00                            4,173.00                               

6 จัดซ้ือชุดตรวจ ATK 4,870.00          4,870.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 55/2565 - -
4,870.00                            4,870.00                               

7 ซ้ือหนังสือส าหรับโครงการ 3,826.80          3,826.80          เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 56/2565 - -
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 3,826.80                            3,826.80                               
และส่ิงแวดล้อม

8 จัดท าตรายาง 5,840.00          5,840.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 57/2565 - -
5,840.00                            5,840.00                               

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,100.00          5,100.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 58/2565 - -
5,100.00                            5,100.00                               

10 จัดซ้ือชุดตรวจ ATK 4,125.00          4,125.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 59/2565 - -

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



4,125.00                            4,125.00                               

11 จัดซ้ืออุปกรณ์การเก็บข้อมูล 560.00            560.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 60/2565 - -
560.00                               560.00                                 

12 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,848.00          6,848.00          เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรืองโรจนแอร์ หจก.รุ่งเรืองโรจนแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 61/2565 - -
6,848.00                            6,848.00                               

13 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 300,000.00      300,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปภังกร ทัวร์ หจก.ปภังกร ทัวร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 334/2565 - -
และรถตู้ 300,000.00                         300,000.00                           

14 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,609.50        11,609.50         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรืองโรจนแอร์ หจก.รุ่งเรืองโรจนแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 335/2565 - -
11,609.50                          11,609.50                             

15 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 7,064.00          7,064.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 336/2565 - -
7,064.00                            7,064.00                               

16 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 23,326.00        23,326.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 337/2565 - -
23,326.00                          23,326.00                             

17 จ้างจัดกิจกรรม Thai Science 1,000,000.00    1,000,000.00    เฉพาะเจาะจง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 340/2565 - -
Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
คร้ังท่ี 14 1,000,000.00                      1,000,000.00                         

18 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน ประจ าห้อง 36,594.00        36,594.00         เฉพาะเจาะจง บจก. 18 พรเจริญกิจ บจก. 18 พรเจริญกิจ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 341/2565 - -
ปฏิบัติงานคณะท างาน 36,594.00                          36,594.00                             
ห้องรองเลขาธิการ กพฐ.

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 90,706.00        90,706.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 342/2565 - -
90,706.00                          90,706.00                             

20 จัดจ้างรถบัสเหมาบริการ VIP 642,000.00      642,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ปภังกร ทัวร์ หจก. ปภังกร ทัวร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 343/2565 - -
2 ช้ัน 642,000.00                         642,000.00                           

21 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 6,750.00          6,750.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพี - วัน ร้านพี - วัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 344/2565 - -



6,750.00                            6,750.00                               

22 จ้างท าป้ายไวนิล 890.00            890.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 345/2565 - -
890.00                               8,970.00                               

23 จ้างเหมาพัฒนาระบบบูรณาการ 5,340,000.00    7,399,000.00    e-bidding บจก. ไนน์ต้ีวัน คอลซัลต้ิง บจก. ไนน์ต้ีวัน คอลซัลต้ิง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 35/2565 - -
ขัอมูลสารสนเทศ ผู้ส าเร็จการศึกษา 5,200,999.00                      5,200,999.00                         
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเช่ือมโยงระบบ
สารสนเทศขนาดใหญ่ (BIG DATA) 
น าเข้าข้อมูลสารสนเทศแบบรายงาน
ผู้เสร็จการศึกษา ปพ. 3


