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เลขท่ีและวันท่ี
สัญญำ

ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,099.00          6,099.00          เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์ หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 89/2565 - -
2 เคร่ือง 6,099.00                            6,099.00                               

2 จัดซ้ืออุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่าย 960.00            960.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 90/2565 - -
960.00                               960.00                                 

3 จัดซ้ืออุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่าย 960.00            960.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 91/2565 - -
960.00                               960.00                                 

4 จ้างท าตรายาง 1,840.00          1,840.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 92/2565 - -
1,840.00                            1,840.00                               

5 จ้างท าตรายาง 1,776.20          1,776.20          เฉพาะเจาะจง บจก. ออลกู๊ด 56 บจก. ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 93/2565 - -
1,776.20                            1,776.20                               

6 จ้างท าตรายาง 4,350.00          4,350.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 94/2565 - -
4,350.00                            4,350.00                               

7 จ้างท าตรายาง 4,410.00          4,410.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 95/2565 - -
4,410.00                            4,410.00                               

8 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,002.00          5,002.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 96/2565 - -
5,002.00                            5,002.00                               

 
9 จ้างท าตรายาง 3,360.00          3,360.00          เฉพาะเจาะจง ร้านธนภัทร ร้านธนภัทร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 97/2565 - -

3,360.00                            3,360.00                               

10 จ้างท าตรายาง 800.00            800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 98/2565 - -
800.00                               800.00                                 

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



11 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 2,782.00          2,782.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 99/2565 - -
2,782.00                            2,782.00                               

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,111.00          6,111.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 101/2565 - -
6,111.00                            6,111.00                               

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 246,853.28      246,853.28       เฉพาะเจาะจง บจก.นอบ์ฟ คอร์ปอเรช่ัน บจก.นอบ์ฟ คอร์ปอเรช่ัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 387/2565 - -
246,853.28                         246,853.28                           

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,600.00          9,600.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 389/2565 - -
9,600.00                            9,600.00                               

15 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในโครงการ 18,497.09        18,497.09         เฉพาะเจาะจง บจก. ออลกู๊ด 56 บจก. ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 390/2565 - -
18,497.09                          18,497.09                             

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41,725.72        41,725.72         เฉพาะเจาะจง บจก. ออลกู๊ด 56 บจก. ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 391/2565 - -
41,725.72                          41,725.72                             

17 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 21,868.00        21,868.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 392/2565 - -
21,868.00                          21,868.00                             

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 45,000.00        45,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 393/2565 - -
45,000.00                          45,000.00                             

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 19,154.00        19,154.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 394/2565 - -
19,154.00                          19,154.00                             

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 64,773.52        64,773.52         เฉพาะเจาะจง บจก. ออลกู๊ด 56 บจก. ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 395/2565 - -
64,773.52                          64,773.52                             

21 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ 27,350.27        27,350.27         เฉพาะเจาะจง บจก. ออลกู๊ด 56 บจก. ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 396/2565 - -
27,350.27                          27,350.27                             

22 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 16,692.00        16,692.00         เฉพาะเจาะจง บจก. ออลกู๊ด 56 บจก. ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 397/2565 - -
16,692.00                          16,692.00                             



23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ 29,838.02        29,838.02         เฉพาะเจาะจง บจก. ออลกู๊ด 56 บจก. ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 398/2565 - -
29,838.02                          29,838.02                             

24 จ้างจัดงานเปิดตัวระบบบริหาร 980,000.00      980,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ป๊อปปูล่า ไอเดีย มีเดีย บจก.ป๊อปปูล่า ไอเดีย มีเดีย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 399/2565 - -
ทรัพยากรบุคคล (HRMS) 980,000.00                         965,000.00                           
ของ สพฐ.

25 จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณและ 586,500.00      586,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 400/2565 - -
โล่รางวัลคุณภาพ 586,500.00                         586,500.00                           

26 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการ 8,115.95          8,115.95          เฉพาะเจาะจง บจก. ออลกู๊ด 56 บจก. ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 401/2565 - -
8,115.95                            8,115.95                               

27 จ้างท ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร 300,000.00      300,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.วัลโด้ ซัพพลาย บจก.วัลโด้ ซัพพลาย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 402/2565 - -
300,000.00                         300,000.00                           

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,200.00        11,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 403/2565 - -
11,200.00                          11,200.00                             

29 จ้างท าโล่โรงเรียนต้นแบบ 21,000.00        21,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล บจก. นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 404/2565 - -
สหกรณ์โรงเรียน 21,000.00                          21,000.00                             

30 จ้างท าโล่งานสภานักเรียน 49,500.00        49,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 405/2565 - -
49,500.00                          49,500.00                             

31 จ้างพัฒนาแบบส ารวจ 1,370,000.00    1,370,000.00    เฉพาะเจาะจง สมาคมพัฒนาศักยภาพและ สมาคมพัฒนาศักยภาพและ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 406/2565 - -
แววความสามารถพิเศษของ อัจฉริยภาพมนุษย์ อัจฉริยภาพมนุษย์
เด็กปฐมวัย 1,370,000.00                      1,365,000.00                         

32 จ้างท าโล่รางวัลพร้อมกล่องบรรจุ 66,000.00        66,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเสรี ผลโรจน์ปัญญา ร้านเสรี ผลโรจน์ปัญญา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 407/2565 - -
66,000.00                          66,000.00                             

33 จัดซ้ือตู้เหล็กและช้ันเหล็ก 53,542.40        53,542.40         เฉพาะเจาะจง บจก.ลักซ์เพอร์ต้ีแพลนเน็ท บจก.ลักซ์เพอร์ต้ีแพลนเน็ท เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 408/2565 - -
53,542.40                          53,542.40                             



34 จ้างท าเข็มเชิดชูเกียรติพร้อม 32,998.80        32,998.80         เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรการพิมพ์ หจก.ภัทรการพิมพ์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 409/2565 - -
กล่องใส่เข็ม และเกียรติบัตร 32,998.80                          32,998.80                             
พร้อมปกเกียรติบัตร

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48,299.80        48,299.80         เฉพาะเจาะจง บจก. ออลกู๊ด 56 บจก. ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 410/2565 - -
48,299.80                          48,299.80                             

36 ซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับจัดอบรม 47,594.00        47,594.00         เฉพาะเจาะจง หสม. เอ็ม ซายน์ แล็บ หสม. เอ็ม ซายน์ แล็บ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 411/2565 - -
47,594.00                          47,594.00                             

37 จ้างพิมพ์สมุดบัญชีและทะเบียน 1,654,370.00    1,654,370.00    เฉพาะเจาะจง 1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ัง 412/2565 - -
ประเทศไทย จ ากัด ประเทศไทย จ ากัด

1,654,370.00                      1,654,370.00                         
2. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

1,657,190.80                      
3. ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1,655,780.40                      

38 จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 54,400,000.00  54,400,000.00   เฉพาะเจาะจง มูลนิธิ สอวน. มูลนิธิ สอวน. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 413/2565 - -
นักเรียนผู้มีความสามารถทาง 54,400,000.00                    54,400,000.00                       
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส าหรับศูนย์โอลิมปิกวิชาการ
ค่าย 1 สอวน. 136 ศูนย์

39 จ้างท าใบประกาศเกียรติคุณบัตร 680,990.00      680,990.00       เฉพาะเจาะจง 1.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ัง 415/2565 - -
และจัดท าหนังสือแนวคิดในการ ประเทศไทย จ ากัด ประเทศไทย จ ากัด
ด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จ 680,990.00                         680,990.00                           
ประจ าปี 2565 2. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย
690,863.10                         

40 จ้างพิมพ์แบบประเมินและคู่มือ เฉพาะเจาะจง 1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ัง 416/2565 - -



ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา ประเทศไทย จ ากัด ประเทศไทย จ ากัด
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ 792,200.00                         792,200.00                           
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี 2. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
การศึกษา 2565 ราชวิทยาลัย

806,000.00                         
3. ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

801,400.00                         

41 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ 36,995.50        36,995.50         เฉพาะเจาะจง ร้านซุปเปอร์โซน ร้านซุปเปอร์โซน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 417/2565 - -
ประชุม 36,995.50                          36,995.50                             

42 จ้างท าโล่รางวัล 16,000.00        16,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 418/2565 - -
16,000.00                          16,000.00                             

43 ซ้ือแม่แรงตะเฆ่และตู้ชาร์จ 19,795.00        19,795.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ซี.ที.ออโต้ เซอร์วิส หจก. เอส.ซี.ที.ออโต้ เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 419/2565 - -
แบตเตอร่ีรถยนต์ 19,795.00                          19,795.00                             

44 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ัง 420/2565 - -
ชนิด 50 แผ่นต่อเล่ม ประเทศไทย จ ากัด

1,593,750.00                         

45 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 3 รายการ 78,000.00        78,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. เอส.เอ็ม.พี.เค เซอร์วิส บจก. เอส.เอ็ม.พี.เค เซอร์วิส เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ัง 421/2565 - -
78,000.00                          78,000.00                             

46 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 7,434.00          7,434.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 424/2565 - -
7,434.00                            7,434.00                               

47 จ้างเหมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 340,000.00      340,000.00       เฉพาะเจาะจง นายคมพิเนต อู่เจริญ นายคมพิเนต อู่เจริญ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 425/2565 - -
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียน 340,000.00                         340,000.00                           
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีงบประมาณ 2565

48 จ้างท ากระเป๋าผ้าใส่เอกสารประชุม 36,300.00        36,300.00         เฉพาะเจาะจง บจก. เคที เมคเกอร์ส บจก. เคที เมคเกอร์ส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 426/2565 - -
36,300.00                          36,300.00                             



49 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 154,300.00      154,300.00       เฉพาะเจาะจง บจก. เอส.เอ็ม.พี.เค เซอร์วิส บจก. เอส.เอ็ม.พี.เค เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 428/2565 - -
154,300.00                         154,300.00                           

50 จ้างพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ 30,000,000.00  30,000,000.00   คัดเลือก 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 42/2565 - -
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ 28,000,000.00                    27,850,000.00                       
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพฐ. 2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30,250,000.00                    
3.มหาวิทยาลัยบูรพา

27,850,000.00                    

51 จ้างเหมาบริการด าเนินการจ้าง 3,973,030.00    3,973,030.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 43/2565 - -
เพ่ือบริหารจัดการ เก่ียวกับการออก 4,316,000.00                      3,970,000.00                         
ข้อสอบและการจัดสอบ ในการ
เลือกสรรพนักงานท่ัวไป (ส่วนกลาง)
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

52 จ้างเหมาบริการโครงการเสริมสร้าง 4,000,000.00    4,000,000.00    e-bidding 1. บจก.บ๊อบ 2005 บจก.บ๊อบ 2005 พิจารณาจากเกณฑ์ราคา สัญญา 44/2565 - -
สมรรถนะนักเรียน ครูและบุคลากร 3,950,000.00                      3,950,000.00                         ประกอบเกณฑ์อ่ืน
ทางการศึกษา ให้มีทักษะชีวิต 2. บจก. สเปียร์ ริช มีเดีย เป็นผู้ได้คะแนนสูงสุด
ในศตวรรษท่ี 21 สพฐ. 3,800,000.00                      
กระทรวงศึกษาธิการ


