
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
สัญญำ

ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,872.50          1,872.50          เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 66/2565 - -
1,872.50                            1,872.50                               

2 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 2,782.00          2,782.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 67/2565 - -
2,782.00                            2,782.00                               

3 ซ้ือ ATK 3,920.00          3,920.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 68/2565 - -
3,920.00                            3,920.00                               

4 จ้างท าตรายาง 280.00            280.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 69/2565 - -
280.00                               280.00                                 

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,828.00          6,828.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 70/2565 - -
6,828.00                            6,828.00                               

6 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,494.00          5,494.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 71/2565 - -
5,495.00                            5,495.00                               

7 จ้างเหมาบริการดูแลและพัฒนา 5,000.00          5,000.00          เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย มาฤทธ์ิ นายศิริชัย มาฤทธ์ิ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 72/2565 - -
เว็บไซต์ของ ศบศ. 5,000.00                            5,000.00                               

8 จ้างท าตรายาง 470.00            470.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 73/2565 - -
280.00                               280.00                                 

7 จ้างท าตรายาง 1,950.00          1,950.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 74/2565 - -
1,950.00                            1,950.00                               

8 จ้างท าเข็มเชิดชูเกียรติพร้อม 2,880.00          2,880.00          เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 75/2565 - -
กล่องก ามะหย่ี 2,880.00                            2,880.00                               

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



9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2,910.40          2,910.40          เฉพาะเจาะจง บจก. เอส.เอ็ม.พี.เยนเนอรัล บจก. เอส.เอ็ม.พี.เยนเนอรัล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 76/2565 - -
เทรดด้ิง เทรดด้ิง

2,910.40                            2,910.40                               

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 27,000.00        27,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 362/2565 - -
27,000.00                          27,000.00                             

11 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดอบรม 100,000.00      100,000.00       เฉพาะเจาะจง หสม. เอ็ม ซายน์ แลป หสม. เอ็ม ซายน์ แลป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 363/2565 - -
100,000.00                         100,000.00                           

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 83,755.32        83,755.32         เฉพาะเจาะจง บจก. ยูไนเต็ด พีพีอาร์ กรุ๊ป บจก. ยูไนเต็ด พีพีอาร์ กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 364/2565 - -
83,755.32                          83,755.32                             

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับ 10,186.40        10,186.40         เฉพาะเจาะจง บจก.ไตรรวี บจก.ไตรรวี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 365/2565 - -
บรรจุ บันทึก สพฐ. 10,186.40                          10,186.40                             

14 จ้างจัดท ากระเป๋าส าหรับ 46,400.00        46,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฐานิกานันท์ ร้านฐานิกานันท์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 366/2565 - -
การประชุม 46,400.00                          46,400.00                             

15 จัดซ้ือชุดตรวจ ATK 5,992.00          5,992.00          เฉพาะเจาะจง บจก. วัลโด้ ซัพพลาย บจก. วัลโด้ ซัพพลาย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 367/2565 - -
5,992.00                            5,992.00                               

16 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 50,000.00        50,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ปภังกร ทัวร์ หจก. ปภังกร ทัวร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 368/2565 - -
50,000.00                          50,000.00                             

17 จ้างถ่ายเอกสาร 73,327.10        73,327.10         เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์พี (2915) หจก.พีแอนด์พี (2915) เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 369/2565 - -
73,327.10                          73,327.10                             

18 จ้างผลิตส่ือโครงการสร้างจิตส านัก 1,000,000.00    1,000,000.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เท็นเอ็กซ์ รีซัลท์ บจก.เท็นเอ็กซ์ รีซัลท์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 370/2565 - -
เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด 1,000,000.00                      950,000.00                           

19 จ้างท าตรายาง 22,630.50        22,630.50         เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 372/2565 - -
22,630.50                          22,630.50                             

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9,876.00          9,876.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 373/2565 - -



9,876.00                            9,876.00                               

21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 46,974.07        46,974.07         เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 374/2565 - -
46,974.07                          46,974.07                             

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 21,500.58        21,500.58         เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 375/2565 - -
21,500.58                          21,500.58                             

23 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 52,730.00        52,730.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 377/2565 - -
52,730.00                          52,730.00                             

24 จ้างจัดท าแบบทดสอบ บริหาร 2,879,000.00    2,879,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 36/2565 - -
จัดการสอบและประมวลผลการสอบ 1,803,200.00                      1,337,980.00                         
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะต าแหน่ง และวัดความเหมาะสม
กับต าแหน่งในการด าเนินการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
พลเรือสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

25 จ้างพิมพ์เอกสารส่ือ 65 พรรษา 11,604,580.00  11,604,580.00   เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 37/2565 - -
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระขนิษฐา- ประเทศไทยจ ากัด ประเทศไทยจ ากัด
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 11,604,580.00                       
สยามบรมราชกุมารี มีพระชมมายุ
65 พรรษา ประจ าปีงบประมาณ
2565 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2

26 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม 1,284,000.00    1,284,000.00    คัดเลือก บจก.บุศราลัย คอร์ปอเรช่ัน บจก.บุศราลัย คอร์ปอเรช่ัน เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 38/2565 - -
อาคาร สพฐ. 2 ช้ัน 4 (ด้านหน้า) 1,280,000.00                      1,280,000.00                         


