
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
สัญญำ

ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,764.26          3,764.26          เฉพำะเจำะจง บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 47/2564 - -
3,764.26                            3,764.26                               

2 จ้ำงท ำตรำยำง 4,630.00          4,630.00          เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 48/2564 - -
4,630.00                            4,630.00                               

3 จ้ำงซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ 3,422.00          3,422.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีคอม ไอที ร้ำนบีคอม ไอที เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 49/2564 - -
3,422.00                            3,422.00                               

4 จ้ำงท ำตรำยำง 4,310.00          4,310.00          เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 51/2564 - -
4,310.00                            4,310.00                               

5 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,912.00          4,912.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีคอม ไอที ร้ำนบีคอม ไอที เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 52/2564 - -
โน๊ตบุค 4,912.00                            4,912.00                               

6 จ้ำงเหมำเดินระบบสัญญำณ 1,880.00          1,880.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีคอม ไอที ร้ำนบีคอม ไอที เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 53/2564 - -
อินเตอร์เน็ต 1,880.00                            1,880.00                               

7 จ้ำงท ำตรำยำง 860.00            860.00             เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 54/2564 - -
860.00                               860.00                                 

8 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ สคส. 9,844.00          9,844.00          เฉพำะเจำะจง หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์ หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 365/2564 - -
9,844.00                            9,844.00                               

9 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,800,000.00    2,800,000.00    บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 366/2564 - -
และปรับแรงดันไฟฟ้ำอัตโนมัติ (ไทยแลนด์) (ไทยแลนด์)

2,800,000.00                      2,800,000.00                         

10 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสปรับอำกำศ 288,000.00      288,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ปภังกร ทัวร์ หจก.ปภังกร ทัวร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 367/2564 - -
VIP 2 ช้ัน 288,000.00                         288,000.00                           

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2564 ประจ ำเดือน เมษำยน 2564
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน  11 รำยกำร 61,546.26        61,546.26         เฉพำะเจำะจง บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 368/2564 - -
61,546.26                          61,546.26                             

12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน  6 รำยกำร 6,686.00          6,686.00          เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 369/2564 - -
6,686.00                            6,686.00                               

13 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสปรับอำกำศ 360,000.00      360,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ปภังกร ทัวร์ หจก.ปภังกร ทัวร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 370/2564 - -
VIP 2 ช้ัน 360,000.00                         360,000.00                           

14 จ้ำงฉีดฆ่ำเช้ือละอองฝอย 32,100.00        32,100.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิลพี เทเลคอม บจก.ทริปเปิลพี เทเลคอม เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 372/2564 - -
อำคำรส ำนักงำน 32,100.00                          32,100.00                             

15 จ้ำงจัดกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ 1,000,000.00    1,000,000.00    เฉพำะเจำะจง สมำคมวิทยำศำสตร์แห่ง สมำคมวิทยำศำสตร์แห่ง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 373/2564 - -
Thai Science Camp ระดับ ประเทศไทย ประเทศไทย
มัธยมศึกษำตอนปลำย คร้ังท่ี 13 1,000,000.00                      1,000,000.00                         

16 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7,479.30          7,479.30          เฉพำะเจำะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 374/2564 - -
7,479.30                            7,479.30                               

17 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 12,684.00        12,684.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีคอม ไอที ร้ำนบีคอม ไอที เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 375/2564 - -
12,684.00                          12,684.00                             

18 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร 2,130,500.00    2,130,500.00    วิธีคัดเลือก บจก.ไทยกำรตกแต่งและ บจก.ไทยกำรตกแต่งและ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 16/2564 - -
สพฐ. 5 ช้ัน 9 ซ่อมแซม ซ่อมแซม

2,130,500.00                      2,130,500.00                         

19 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไข 7,920,000.00    7,920,000.00    เฉพำะเจำะจง บจก. พอยท์ไอที คอนซัลท่ิง บจก. พอยท์ไอที คอนซัลท่ิง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 17/2564 - -
ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ 7,884,000.00                      7,884,000.00                         
บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล


