
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
สัญญำ

ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จ้างท าตรายาง 941.60            941.60             เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 102/2565 - -
941.60                               941.60                                 

2 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 749.00            749.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 103/2565 - -
749.00                               749.00                                 

3 จ้างท าตรายาง 490.00            490.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 104/2565 - -
490.00                               490.00                                 

4 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,568.00          2,568.00          เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง โรจนะแอร์ หจก.รุ่งเรือง โรจนะแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 105/2565 - -
2,568.00                            2,568.00                               

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,949.00          4,949.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 107/2565 - -
4,949.00                            4,949.00                               

6 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,210.00          3,210.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 108/2565 - -
3,210.00                            3,210.00                               

7 จ้างถอดซักผ้าม่านและติด 17,804.80        17,804.80         เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ็ม.พี.เค เซอร์วิส บจก.เอส.เอ็ม.พี.เค เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 109/2565 - -
สต๊ิกเกอร์กระจก 17,804.80                          17,804.80                             

8 จ้างเหมาบริการขนย้ายใบเสร็จ 6,000.00          6,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.พรมาตุลี ขนส่ง บจก.พรมาตุลี ขนส่ง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 110/2565 - -
รับเงิน สพฐ. 6,000.00                            6,000.00                               

9 จ้างท าตรายาง 3,380.00          3,380.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 111/2565 - -
3,380.00                            3,380.00                               

10 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 13,986.00        13,986.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอมไอที ร้านบีคอมไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 429/2565 - -
13,986.00                          13,986.00                             

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



11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 351,420.10      351,420.10       เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 430/2565 - -
351,420.10                         351,420.10                           

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 295,114.56      295,114.56       เฉพาะเจาะจง บจก.ก๊อปป๊ีเออร์ แอนด์ บจก.ก๊อปป๊ีเออร์ แอนด์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 433/2565 - -
พร้ินเตอร์ ซัพพลาย พร้ินเตอร์ ซัพพลาย

295,114.56                         295,114.56                           

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 29,999.59        29,999.59         เฉพาะเจาะจง บจก.มุลเลอร์ โปรดัตส์ บจก.มุลเลอร์ โปรดัตส์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 434/2565 - -
29,999.59                          29,999.59                             

14 จัดท าป้ายศูนย์ความปลอดภัย 37,985.00        37,985.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญศิลป์ ดีไซน์ หจก.บุญเจริญศิลป์ ดีไซน์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 435/2565 - -
37,985.00                          37,985.00                             

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 197,106.84      197,106.84       เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 436/2565 - -
197,106.84                         197,106.84                           

16 จ้างท าป้ายส านักการคลังและ 134,285.00      134,285.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเจริญศิลป์ ดีไซน์ หจก.บุญเจริญศิลป์ ดีไซน์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 437/2565 - -
สินทรัพย์ 134,285.00                         134,285.00                           

17 เช่าพ้ืนท่ีส าหรับจัดเก็ฐใบเสร็จ 12,180.00        12,180.00         เฉพาะเจาะจง บจก.พรมาตุลี ขนส่ง บจก.พรมาตุลี ขนส่ง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 438/2565 - -
รับเงิน สพฐ. 12,180.00                          12,180.00                             

18 จ้างพิมพ์หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 1,126,710.00    1,126,710.00    เฉพาะเจาะจง 1.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 1.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ัง 439/2565 - -
ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
และวัฒนธรรมจังหวัด 927,000.00                         927,000.00                           
นครศรีธรรมราช 2.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด
1,064,650.00                      

19 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 136,200.00      136,200.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 440/2565 - -
136,200.00                         136,200.00                           

20 จ้างพิมพ์แบบรูปรายการก่อสร้าง 1,618,000 1,711,622 1.ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ัง 441/2565 - -
ประมาณราคา รายการประกอบแบบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



หนังสือ ราคามาตรฐานประกอบ 1,535,000.00                      1,535,000.00                         
แบบก่อสร้างพร้อมสแกนและ 2.ส านักกิจการโรงพิมพ์
บรรจุหีบห่อพร้อมจัดส่ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

1,570,000.00                      
3.โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

1,560,000.00                      

21 จ้างท าผ้าม่านและติดต้ัง 149,700.00      149,700.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ็ม.พี.เค เซอร์วิส บจก.เอส.เอ็ม.พี.เค เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 442/2565 - -
17,804.80                          17,804.80                             

22 จัดซ้ือของท่ีระลึก 203,500.00      203,500.00       เฉพาะเจาะจง นางลออ เพ็ชรงาม นางลออ เพ็ชรงาม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 443/2565 - -
203,500.00                         203,500.00                           

23 จ้างพิมพ์ชุดแบบฝึกซ่อมเสริม 992,960.00      992,960.00       เฉพาะเจาะจง 1.โรงพิมพ์ต ารวจ โรงพิมพ์ต ารวจ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ัง 444/2565 - -
การอ่านและเขียนภาษาไทย เพ่ือ 992,960.00                         992,960.00                           
แก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการ 2.โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
เรียนรู้ของผู้เรียน 1,016,500.00                      

3.โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1,000,450.00                      

24 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบ 3,000,000.00    3,000,000.00    เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 45/2565 - -
การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วย 3,000,000.00                      3,000,000.00                         
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
(e - Portfolio)

25 จ้างท า E-Training ส าหรับครู 1,064,000.00    1,064,000.00    คัดเลือก 1.นางสายพันธ์ุ  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล รศ.ดร.นิยารินทร์ สกุลภัทร์เตชิน เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 46/2565 - -
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 1,235,000.00                      1,064,000.00                         
ยาเสพติด 2.รศ.ดร.นิยารินทร์ สกุลภัทร์เตชิน

1,064,000.00                      
3.นางสาวฐิตาภัสร์  ฉัตรสิริชัยวุฒิ

1,132,500.00                      

26 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน 287,300.00      287,300.00       เฉพาะเจาะจง บจก.บุศราลัย คอร์ปอเรช่ัน บจก.บุศราลัย คอร์ปอเรช่ัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 47/2565 - -



อาคาร ส านักการคลังและสินทรัพย์ 287,300.00                         287,300.00                           
อาคาร สพฐ. 2 ช้ัน 4

27 จ้างด าเนินการโครงการพัฒนา 3,000,000.00    3,000,000.00    คัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 48/2565 - -
ทักษะอาชีพของผู้เรียนระดับ 3,000,000.00                      3,000,000.00                         
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้
STEAM x BCG


