
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีสัญญำ
ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จ้างท าระบบสัญญาณเน็ตเวิร์ค 1,800.00            1,800.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 24/2565 - -
พร้อมจุดเช่ือมต่อ 1,800.00                              1,800.00                              

2 จ้างท าโล่เกียรติคุณ 1,016.50            1,016.50          เฉพาะเจาะจง บจก.สตาร์ อวอร์ด แอนด์โทรฟ่ี บจก.สตาร์ อวอร์ด แอนด์โทรฟ่ี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 25/2565 - -
1,016.50                              1,016.50                              

3 จ้างท าตรายาง 1,450.00            1,450.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 26/2565 - -
1,450.00                              1,450.00                              

4 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 5,831.50            5,831.50          เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีภัณฑ์โอเอ กรุ๊ป บจก.ศรีภัณฑ์โอเอ กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 27/2565 - -
5,831.50                              5,831.50                              

5 จ้างท าป้ายไวนิล 980.00              980.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 28/2565 - -
980.00                                980.00                                

6 ซ้ือเทปกระดาษกาวย่น 2,230.95            2,230.95          เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้เมช่ัน ร้าน ออโต้เมช่ัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 29/2565 - -
2,230.95                              2,230.95                              

7 จ้างพิมพ์บันทึก สพฐ. ประจ าปี 2565 2,100,000.00      2,100,000.00     เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง องค์การค้าของ สกสค. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 294/2565 - -
ประเทศไทย 2,100,000.00                        

2,125,000.00                        
องค์การค้าของ สกสค.

2,100,000.00                        

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 62,231.20          62,231.20         เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 299/2565 - -
62,231.20                            62,231.20                            

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 204,188.10         204,188.10       เฉพาะเจาะจง บจก. 18พร เจริญกิจ บจก. 18พร เจริญกิจ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 300/2565 - -
204,188.10                           204,188.10                           

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 65,462.60          65,462.60         เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 301/2565 - -
65,462.60                            65,462.60                            

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2564 ประจ ำเดือน มกรำคม 2565
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 44,599.74          44,599.74         เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 302/2565 - -
44,599.74                            44,599.74                            

13 จ้างท าโล่เชิดชูเกียรติ 14,400.00          14,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 303/2565 - -
14,400.00                            14,400.00                            

14 จ้างถ่ายเอกสาร 8,099.68            8,099.68          เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตชญา จันทนินทร น.ส.จิตชญา จันทนินทร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 305/2565 - -
ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร

8,099.68                              8,099.68                              

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,713.00            7,713.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 306/2565 - -
7,713.00                              7,713.00                              

16 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 10,500.00          10,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพี - วัน ร้านพี - วัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 307/2565 - -
10,500.00                            10,500.00                            

17 จ้างเหมาด าเนินการโครงการพัฒนา 45,550,000.00     45,550,000.00   คัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 30/2565 - -
และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผ่านแพลนฟอร์มการเรียนรู้ 45,550,000.00                       45,000,000.00                       
เทคโนโลยีดิจิทัล สพฐ.

18 จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบประชุม 2,662,295.00      2,662,295.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที บจก.ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 31/2565 - -
ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 2,662,295.00                        2,662,295.00                        
เพ่ือการบริหารงานของ สพฐ.

19 จ้างดูแลบ ารุงรักษาและแก้ไข 71,496,000.00     71,496,000.00   e-bidding บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 32/2565 - -
คอมพิวเตอร์ 70,980,000.00                       70,980,000.00                       

บจก.เมโทรโปรเฟสช่ันแนล โปรดักส์
71,090,000.00                       

20 จ้างเหมาบริการด าเนินการบริหาร 83,000,000.00     83,000,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 33/2565 - -
จัดการเก่ียวกับการออกข้อสอบและ 83,000,000.00                       83,000,000.00                       
การทดสอบ ภาค ก และภาค ข ส าหรับ
การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง



ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564


