
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีสัญญำ
ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 2 เคร่ือง 4,354.00            4,354.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ทีบี 2545 ร้านอาร์ทีบี 2545 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 29/2566 - -
4,354.00                              4,354.00                              

2 จ้างท าตรายาง จ านวน 7 อัน 1,500.00            1,500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 30/2566 - -
1,500.00                              1,500.00                              

3 จ้างท าตรายาง จ านวน 9 อัน 2,640.00            2,640.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 31/2566 - -
2,640.00                              2,640.00                              

4 จ้างท าตรายาง จ านวน 1 อัน 190.00              190.00               เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 32/2566 - -
190.00                                190.00                                

5 จ้างท าตรายาง จ านวน 6 อัน 1,280.00            1,280.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 33/2566 - -
1,280.00                              1,280.00                              

6 จ้างท าตรายาง จ านวน 2 แบบ 2 อัน 700.00              700.00               เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 34/2566 - -
700.00                                700.00                                

7 ซ้ืออุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติงาน 16,788.30          16,788.30           เฉพาะเจาะจง บ.ออลกู๊ด 56 จ ากัด บ.ออลกู๊ด 56 จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  294/2566 - -
ของคณะท างานผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. 16,788.30                            16,788.30                            

8 ซ้ืออุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติงาน 18,478.90          18,478.90           เฉพาะเจาะจง บ. 18 พรเจริญกิจ จ ากัด บ. 18 พรเจริญกิจ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  295/2566 - -
ของคณะท างานผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. 18,478.90                            18,478.90                            

9 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 31,886.00          31,886.00           เฉพาะเจาะจง บ.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ กรุ๊ป บ.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  296/2566 - -
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์และเคร่ืองสแกนเนอร์ 31,886.00                            31,886.00                            

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน กล่องแถบสี 1,000 ใบ 56,840.00          56,840.00           เฉพาะเจาะจง บจก.โรงงานอุตสาหกรรม บจก.โรงงานอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  297/2566 - -
กระดาษบางประอิน กระดาษบางประอิน

56,840.00                            56,840.00                            

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,881.00            9,881.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  298/2566 - -
9,881.00                              9,881.00                              

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2566 ประจ ำเดือน มกรำคม 2566
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



12 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 37,500.00          37,500.00           เฉพาะเจาะจง บจก.แมจิค รูทส์ บจก.แมจิค รูทส์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  299/2566 - -
พร้อมพนักงานขับรถ 37,500.00                            37,500.00                            

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 158,905.00         158,905.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  300/2566 - -
158,905.00                          158,905.00                          

14 จ้างเหมาจัดท าเอกสารสรุปผล 419,800.00         419,800.00         เฉพาะเจาะจง นางกุณฑลี บริรักษ์สันติกุล นางกุณฑลี บริรักษ์สันติกุล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  301/2566 - -
หลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะฯ 419,800.00                          419,800.00                          

15 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสารและ 24,946.00          24,946.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ทีบี 2545 ร้านอาร์ทีบี 2545 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  303/2566 - -
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 24,946.00                            24,946.00                            

16 จ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม 21,315.00          21,315.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  305/2566 - -
เอกสารประกอบการประชุม 21,315.00                            21,315.00                            

17 จ้างถ่ายเอกสาร 12,300.00          12,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านซุปเปอร์โซน ร้านซุปเปอร์โซน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  306/2566 - -
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 12,300.00                            12,300.00                            

18 จ้างถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม 31,380.00          31,380.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  307/2566 - -
เอกสารประกอบการประชุมฯ 31,380.00                            31,380.00                            

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 131,690.25         131,690.25         เฉพาะเจาะจง บจก.นอบ์พ คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป บจก.นอบ์พ คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  308/2567 - -
131,690.25                          131,690.25                          

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 73,483.32          73,483.32           เฉพาะเจาะจง บ.ออลกู๊ด 56 จ ากัด บ.ออลกู๊ด 56 จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  309/2567 - -
73,483.32                            73,483.32                            

21 จ้างด าเนินการบริหารจัดการ 12,020,880.00     12,020,880.00     เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 24/2566 - -
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง 12,253,350.00 11,760,000.00
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566


