
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
สัญญำ

ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จ้างท าความสะอาด 5,243.00            5,243.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 44/2565 - -
เคร่ืองปรับอากาศ 5,243.00                              5,243.00                              

2 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,954.10            4,954.10          เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 44/2565 - -
4,954.10                              4,954.10                              

3 จัดซ้ือกาวน้ า 4,290.00            4,290.00          เฉพาะเจาะจง บจก.คิงส์สิริ บจก.คิงส์สิริ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 45/2565 - -
4,290.00                              4,290.00                              

4 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,391.00            1,391.00          เฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์ บจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 46/2565 - -
1,391.00                              1,391.00                              

5 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,002.50            5,002.50          เฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์ บจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 47/2565 - -
5,002.50                              5,002.50                              

6 จัดซ้ือน้ าด่ืม 3,360.00            3,360.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บุญปรีชา หจก.บุญปรีชา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 48/2565 - -
3,360.00                              3,360.00                              

7 จ้างท าตรายาง 1,920.00            1,920.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 49/2565 - -
1,920.00                              1,920.00                              

8 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ 9,000.00            9,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 318/2565 - -
กิจกรรมโครงการ 9,000.00                              9,000.00                              
บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 62,861.43          62,861.43        เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 319/2565 - -
62,861.43                            62,861.43                            

10 จ้างเหมาบริการขนย้าย 32,130.00          32,130.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนพาณิชย์ ร้านรัตนพาณิชย์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 320/2565 - -
เอกสารส านักงาน 32,130.00                            32,130.00                            

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



11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 123,638.50         123,638.50       เฉพาะเจาะจง บจก.อ๊ิงแลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย บจก.อ๊ิงแลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 321/2565 - -
123,638.50                          123,638.50                          

12 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการ 99,997.00          99,997.00        เฉพาะเจาะจง หจก. เอ.ที. ซายน์ เทรดด้ิง หจก. เอ.ที. ซายน์ เทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 323/2565 - -
99,997.00                            99,997.00                            

13 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการ 140,000.00         140,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม ซายน์ แล็ป หจก.เอ็ม ซายน์ แล็ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 324/2565 - -
140,000.00                          140,000.00                          

15 จ้างเหมาออกแบบตรา 60,000.00          60,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธนพิพัฒน์ กุลเมืองโดน นายธนพิพัฒน์ กุลเมืองโดน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 325/2565 - -
สัญลักษณ์ LOGO และ 60,000.00                            60,000.00                            
ออกแบบโปสตอร์

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 119,902.06         119,902.06       เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 326/2565 - -
119,902.06                          119,902.06                          

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 178,562.67         178,562.67       เฉพาะเจาะจง บจก.ก๊อปป้ีเออร์ แอนด์ พรินเตอร์ บจก.ก๊อปป้ีเออร์ แอนด์ พรินเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 327/2565 - -
ซัพพลาย ซัพพลาย

178,562.67                          178,562.67                          

18 จ้างเหมาบริการรถบัส 144,000.00         144,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปภังกร ทัวร์ หจก.ปภังกร ทัวร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 328/2565 - -
ปรับอากาศ 144,000.00                          144,000.00                          

19 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 8,346.00            8,346.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 329/2565 - -
8,346.00                              8,346.00                              

20 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการ 300,000.00         300,000.00       คัดเลือก หจก.เอ็ม ซายน์ แล็ป หจก.เอ็ม ซายน์ แล็ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 330/2565 - -
300,000.00                          300,000.00                          

21 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 9,148.50            9,148.50          เฉพาะเจาะจง บจก.แกรนด์ คูลล่ิง บจก.แกรนด์ คูลล่ิง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 331/2565 - -
9,148.50                              9,148.50                              

22 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,697,400.00      1,697,400.00    e-bidding บจก. แอพเวิร์ค บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 34/2565 - -
ระบบรักษาความปลอดภัย 1,684,800.00                        เทคโนโลยี  
(Security System) บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ัน 1,677,000.00                        



และการจัดเก็บข้อมูลจราจร เทคโนโลยี  
ทางคอมพิวเตอร์ (Log System) 1,677,000.00                        
ประจ าปีงบประมาณ 2565


