
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
สัญญำ

ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส ำหรับอบรม 4,476.88           4,476.88          เฉพำะเจำะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 1/2566 - -
4,476.88                              4,476.88                              

2 จ้ำงท ำตรำยำง 2,400.00           2,400.00          เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 2/2566 - -
2,400.00                              2,400.00                              

3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน กระดำษ A4 6,291.60           6,291.60          เฉพำะเจำะจง บจก.ก๊อปป้ีเออร์ แอนด์ พร้ินต้ิง บจก.ก๊อปป้ีเออร์ แอนด์ พร้ินต้ิง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 3/2566 - -
ซัพพลำย ซัพพลำย

6,291.60                              6,291.60                              

4 จ้ำงท ำโล่ขอบคุณ 2,300.00           2,300.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนประเสริฐสมใจ ร้ำนประเสริฐสมใจ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 4/2566 - -
2,300.00                              2,300.00                              

5 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,332.00           3,332.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน อำร์ทีบี 2545 ร้ำน อำร์ทีบี 2545 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 5/2566 - -
3,332.00 3,332.00

6 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัส เพ่ือเข้ำร่วม 120,000.00        120,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ปภังกร ทัวร์ หจก.ปภังกร ทัวร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 1/2566 - -
โครงกำร 120,000.00                           120,000.00                           

7 จ้ำงท ำตรำยำง 24,990.00         24,990.00         เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 32/2566 - -
24,990.00                            24,990.00                            

8 จ้ำงดูแลบ ำรุงรักษำ ปรับปรุงเว็ปไซต์ 20,000.00         20,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนกันทรลักษณ์ดอทคอม ร้ำนกันทรลักษณ์ดอทคอม เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 80/2566 - -
ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ 20,000.00                            20,000.00                            

9 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 588,000.00        588,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส บจก.ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 81/2566 - -
สถำนท่ีและบริเวณโดยรอบอำคำร 588,000.00                           588,000.00                           
ท่ีอยู่ในควำมดูแลของ สพฐ.

10 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำ 19,816,000.00    19,816,000.00   คัดเลือก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 1/2566 - -
ครูผู้สอนเพ่ือเป็นครูผู้สร้ำงแรงบันดำลใจ 19,816,000.00                       19,816,000.00                       
ให้นักเรียนค้นพบควำมถนัด และ
มีอำชีพอย่ำงย่ังยืน ส ำหรับเด็กท่ีมี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2566 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



11 จ้ำงเหมำผลิตแนวทำงกำรจัดกำร 2,100,000.00     2,100,000.00     คัดเลือก บจก. ป่ำใหญ่ ครีเอช่ัน บจก. ป่ำใหญ่ ครีเอช่ัน เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 2/2566 - -
เรียนรู้ประวัติศำสตร์ท้องถ่ิน 2,080,000.00                        2,080,000.00                        
ในสังคมร่วมสมัย ส ำหรับครูระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

12 จ้ำงท ำตรำยำง 4 แบบ 4 อัน 1,720.00           1,720.00          เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 6/2566 - -
1,720.00                              1,720.00                              

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,872.50           1,872.50          เฉพำะเจำะจง หจก.วำย.เค.เอส. รุ่งเรืองเซอร์วิส หจก.วำย.เค.เอส. รุ่งเรืองเซอร์วิส เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 7/2566 - -
ประจ ำส ำนักงำน 1,872.50                              1,872.50                              

14 จ้ำงท ำตรำยำง 1,520.00           1,520.00          เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 8/2566 - -
1,520.00                              1,520.00                              

15 จ้ำงเหมำบริกำรติดสติกเกอร์ 2,996.00           2,996.00          เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญศิลป์ดีไซน์ หจก.บุญเจริญศิลป์ดีไซน์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 9/2566 - -
ประตูส ำนักงำน 2,996.00                              2,996.00                              

16 จัดซ้ือน้ ำด่ืม สพก.จชต. 4,290.00           4,290.00          เฉพำะเจำะจง หจก.บุญปรีชำ หจก.บุญปรีชำ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 10/2566 - -
(ต.ค.65 - ก.ย.66) 4,290.00                              4,290.00                              

17 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,142.00           5,142.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ทีบี 2545 ร้ำนอำร์ทีบี 2545 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 11/2566 - -
5,142.00                              5,142.00                              

18 จ้ำงท ำป้ำยภำษำอังกฤษ (ป้ำยช่ือกลุ่ม) 2,675.00           2,675.00          เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเจริญศิลป์ดีไซน์ หจก.บุญเจริญศิลป์ดีไซน์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 12/2566 - -
2,675.00                              2,675.00                              

19 จัดซ้ือน้ ำด่ืม สบน. 5,808.00           5,808.00          เฉพำะเจำะจง หจก.บุญปรีชำ หจก.บุญปรีชำ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 13/2566 - -
(พ.ย.65 - ก.ย.66) 5,808.00                              5,808.00                              

20 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กระดำษ A4) 60 รีม 6,291.60           6,291.60          เฉพำะเจำะจง บจก.ก๊อปป่ีเออร์ แอนด์ พร้ินต้ิงซัพพลำย บจก.ก๊อปป่ีเออร์ แอนด์ พร้ินต้ิงซัพพลำย เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 14/2566 - -
6,291.60                              6,291.60                              

21 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,002.00           5,002.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ทีบี 2545 ร้ำนอำร์ทีบี 2546 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 15/2566 - -
ประจ ำส ำนักงำน 5,002.00                              5,002.00                              

22 จ้ำงท ำตรำยำง 3,670.10           3,670.10          เฉพำะเจำะจง หจก.สำกลตรำยำงและกำรพิมพ์ หจก.สำกลตรำยำงและกำรพิมพ์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 16/2566 - -
3,670.10                              3,670.10                              

23 จ้ำงล้ำงและท ำควำมสะอำด 2,996.00           2,996.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วำย.เค.เอส รุ่งเรืองเซอร์วิส หจก.วำย.เค.เอส รุ่งเรืองเซอร์วิส เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 17/2566 - -
เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 4 เคร่ือง 2,996.00                              2,996.00                              



24 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 4,226.50           4,226.50          เฉพำะเจำะจง หจก.วำย.เค.เอส รุ่งเรืองเซอร์วิส หจก.วำย.เค.เอส รุ่งเรืองเซอร์วิส เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 18/2566 - -
4,226.50                              4,226.50                              

25 จ้ำงขนย้ำยใบเสร็จรับเงิน สพฐ. 6,000.00           6,000.00          เฉพำะเจำะจง บ.พรมำตุลี ขนส่งจ ำกัด บ.พรมำตุลี ขนส่งจ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 19/2566 - -
6,000.00                              6,000.00                              

26 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 5,778.00           5,778.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วำย.เค.เอส รุ่งเรืองเซอร์วิส หจก.วำย.เค.เอส รุ่งเรืองเซอร์วิส เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 20/2566 - -
5,778.00                              5,778.00                              

27 จ้ำงซ่อมเคร่ือง Fax เอกสำร 3,072.00           3,072.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ทีบี 2545 ร้ำนอำร์ทีบี 2545 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 21/2566 - -
3,072.00                              3,072.00                              

28 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 18 อัน 3,660.00           3,660.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วำย.เค.เอส รุ่งเรืองเซอร์วิส หจก.วำย.เค.เอส รุ่งเรืองเซอร์วิส เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 22/2566 - -
3,660.00                              3,660.00                              

29 จ้ำงเหมำบริกำรรถบัสปรับอำกำศ สอ. 180,000.00        180,000.00       เฉพำะเจำะจง บมจ.ซำฟำรีเวิลด์ บมจ.ซำฟำรีเวิลด์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 112/2566 - -
180,000.00                           180,000.00                           

30 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 62,558.00         62,558.00         เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  141/2566 - -
62,558.00                            62,558.00                            

31 จ้ำงพิมพ์แบบรูปและรำยกำร 71,000.00         71,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนิตำ เพ็งประเสริฐ นำงสำวธนิตำ เพ็งประเสริฐ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  142/2566 - -
รำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำง 71,000.00                            71,000.00                            
หนังสือรำยกำรมำตรฐำนประกอบ
แบบก่อสร้ำงพร้อมค่ำบรรจุภัณฑ์

32 จ้ำงเหมำขนส่งใบเสร็จรับเงิน 300,000.00        300,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.พงปำตุลีขนส่ง จ ำกัด บ.พงปำตุลีขนส่ง จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  143/2566 - -
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 300,000.00                           300,000.00                           

33 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 588,000.00        588,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส บจก.ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  145/2566 - -
สถำนท่ีและบริเวณโดยรอบอำคำร 588,000.00                           588,000.00                           
ท่ีอยู่ในควำมดูแลของ สพฐ.

34 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 11,502.50         11,502.50         เฉพำะเจำะจง หจก.วำย.เค.เอส รุ่งเรืองเซอร์วิส หจก.วำย.เค.เอส รุ่งเรืองเซอร์วิส เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  258/2566 - -
11,502.50                            11,502.50                            

35 จ้ำงดูแลบ ำรุงรักษำเว็บไซต์ 20,000.00         20,000.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ซิทอะท๊อป บจก.ซิทอะท๊อป เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  261/2566 - -
20,000.00                            20,000.00                            



36 กำรเช่ำ Server เพ่ือใช้ส ำหรับเว็บไซต์ 6,420.00           6,420.00          เฉพำะเจำะจง บจก.ซิทอะท๊อป บจก.ซิทอะท๊อป เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  262/2566 - -
6,420.00                              6,420.00                              

37 จ้ำงท ำเอกสำรน ำเสนอกรำบบังคมทูล 17,500.00         17,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนซุปเปอร์โซน ร้ำนซุปเปอร์โซน เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  263/2566 - -
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำ 17,500.00                            17,500.00                            
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ฯ

38 ซ้ือน้ ำด่ืมบรรจุขวด 66,792.00         66,792.00         เฉพำะเจำะจง หจก.บุญปรีชำ หจก.บุญปรีชำ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  264/2566 - -
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 66,792.00                            66,792.00                            

39 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 64,798.00         64,798.00         เฉพำะเจำะจง บ.ออกู๊ด56 จ ำกัด บ.ออกู๊ด56 จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  265/2566 - -
64,798.00                            64,798.00                            

40 เช่ำพ้ืนท่ีจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน สพฐ. 34,800.00         34,800.00         เฉพำะเจำะจง บ.พรมำตุลี ขนส่ง จ ำกัด บ.พรมำตุลี ขนส่ง จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  266/2566 - -
34,800.00                            34,800.00                            

41 ซ้ือน้ ำด่ืมบรรจุถ้วยใส ขนำด 12 ลิตร 13,200.00         13,200.00         เฉพำะเจำะจง หจก.บุญปรีชำ หจก.บุญปรีชำ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  267/2566 - -
13,200.00                            13,200.00                            

42 จ้ำงพิมพ์ใบเร็จรับเงิน 460,100.00        460,100.00       เฉพำะเจำะจง บ.โรงงำนอุตสำหกรรมกระดำษ บ.โรงงำนอุตสำหกรรมกระดำษ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  268/2566 - -
ชนิดกระดำษต่อเน่ือง บำงปะอิน จ ำกัด บำงปะอิน จ ำกัด

460,100.00                           460,100.00                           

43 เช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์โฮสต้ิง 1,500.00           1,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค.เอ็น ร้ำน เค.เอ็น เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  269/2566 - -
1,500.00                              1,500.00                              

44 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 19,741.50         19,741.50         เฉพำะเจำะจง หจก.รุ่งเรืองโรจนแอร์ หจก.รุ่งเรืองโรจนแอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 270/2566 - -
19,741.50                            19,741.50                            

45 จ้ำงพิมพ์บันทึก สพฐ.ประจ ำปี 2560 2,000,000.00     2,000,000.00     เฉพำะเจำะจง ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  271/2566 - -
แห่งประเทศไทย จ ำกัด แห่งประเทศไทย จ ำกัด

2,000,000.00                        2,000,000.00                        

46 ซ้ือน้ ำด่ืม บรรจุขวด 360 ถัง 11,880.00         11,880.00         เฉพำะเจำะจง หจก.บุญปรีชำ หจก.บุญปรีชำ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  272/2566 - -
11,880.00                            11,880.00                            

47 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสำร 7,922.00           7,922.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ทีบี 2545 ร้ำนอำร์ทีบี 2545 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  274/2566 - -
7,922.00                              7,922.00                              

48 จ้ำงเหมำเอกชนบริกำรบ ำรุงรักษำระบบ 1,500,000.00     1,500,000.00     เฉพำะเจำะจง บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 3/2566 - -



Data Management Center : DMC แอนด์ เน็ตเวอร์ก แอนด์ เน็ตเวอร์ก
1,500,000.00 1,500,000.00

49 จ้ำงถ่ำยเอกสำร (ส่วนกลำง) 2,400,000.00     2,400,000.00     ประกวดรำคำ ศูนย์ถ่ำยเอกสำรบุญเรือง ศูนย์ถ่ำยเอกสำรบุญเรือง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 4/2566 - -
ภำยใน สพฐ. ของปีงบประมำณ พ.ศ.2566 อิเล็กทรอนิกส์ 0.80 0.80 ในรำคำ 2,400,000.00

e-bidding บริษัท ทรี โมเมนท์ ดีไซน์ จ ำกัด 
2,323,200.00

นำยอดิศร ขวัญบุญ        
0.82                                   

50 เช่ำพ้ืนท่ีส ำหรับวำง 750,000.00        750,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ดีคอมเมิร์ช กรุ๊ป บจก.ดีคอมเมิร์ช กรุ๊ป เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 5/2566 - -
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 750,000.00 750,000.00
งำนถ่ำยทอดสดผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต

51 จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำระบบ 1,500,000.00     1,500,000.00     เฉพำะเจำะจง บจก.วีไซนแลบ บจก.วีไซนแลบ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 6/2566 - -
SGS online ระดับมัธยมศึกษำ 1,500,000.00 1,500,000.00
(ระบบจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทำง
กำรเรียนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล :
School Grading System)

52 จ้ำงปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติกำร 738,000.00        738,000.00       วิธีคัดเลือก 1.บจก.ไมโครครำฟส์แมน บจก.ไมโครครำฟส์แมน เสนอเอกสำรถูกต้องและ สัญญำ 7/2566 - -
สพฐ. (Doc) อำคำร สพฐ.5 ช้ัน 9 737,876.28 737,876.28

2. บจก. พรีโม่ คอนเซปท์ 

3.หจก. สมำร์ท เอวี 

53 เช่ำคู่สำย Fiber optic 594,492.00        594,492.00       เฉพำะเจำะจง บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 8/2566 - -
594,492.00 594,492.00

54 จ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำระบบ 1,600,000.00     1,600,000.00     เฉพำะเจำะจง บจก.พะยูน บจก.พะยูน เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 9/2566 - -
บริหำรสถำนศึกษำ (School Mis) 1,600,000.00 1,600,000.00
(ระบบจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทำง
กำรเรียนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล)

55 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบประชุมทำงไกล 3,550,260.00     3,550,260.00     เฉพำะเจำะจง บจก.ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไดซีที บจก.ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไดซีที เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 10/2566 - -
วีดีโอคอนเฟอเรนซ์เพ่ือกำรบริหำรงำน 3,550,260.00 3,550,260.00
ของ สพฐ.

56 เช่ำระบบส่ือสัญญำณสำยใยแก้วน ำแสง 2,220,000.00     2,220,000.00     เฉพำะเจำะจง บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 11/2566 - -
(Fiber optic) 2,220,000.00 2,220,000.00



57 เช่ำเคร่ือง Server เพ่ือใช้ในกำร 942,000.00        942,000.00       เฉพำะเจำะจง บจด.จีที เทคโนโลย่ี บจด.จีที เทคโนโลย่ี เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 12/2566 - -
ด ำเนินงำนกำรบริหำรกำรทดสอบ 942,000.00 942,000.00
ทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565

58 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,141,000.00     2,141,000.00     ประกวดรำคำ 1. บจก.มำสเตอ เมกเคอ บจก.มำสเตอ เมกเคอ เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำ 13/2566 - -
แก้ไขศูนย์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 2,133,600.00 2,133,600.00
(Data Center) เอกมัย e-bidding 2. บจก. ซูม อินฟอร์เมช่ัน ซิสเต็ม  

2,300,000.00
3. บจก. สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์)

2,140,000.00

59 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 6,960,000.00     6,960,000.00     ประกวดรำคำ 1. บจก.พอยท์ ไอที คอนซัลท่ิง บจก.พอยท์ ไอที คอนซัลท่ิง เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำ 14/2566 - -
พร้อมระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ 6,500,000.00 6,500,000.00

e-bidding 2. บจก. สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) 
5,916,000.00

3. บจก. ดำต้ำ เอ็กซ์ตรีม 
6,800,000.00

60 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไข 24,752,000.00    24,752,000.00   ประกวดรำคำ 1. บจม.แอ็ดวำนซ์อินฟอร์เมช่ัน บจม.แอ็ดวำนซ์อินฟอร์เมช่ัน เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำ 15/2566 - -
ระบบเคร่ืองข่ำยคอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี
อุปกรณ์เครือข่ำยภำยใน สพฐ. ส่วนกลำง e-bidding 24,721,200.00 24,721,200.00

2. บจก.เน็กซ์เทค เอเชีย
24,750,000.00

61 จ้ำงจัดกำรข้อมูลส่วนบุคค 25,000,000.00    25,000,000.00   วิธีคัดเลือก 1.บจก.เอเทนติคคอนซัลต่ิง บจก.เอเทนติคคอนซัลต่ิง เสนอเอกสำรถูกต้องและ สัญญำ 16/2566 - -
เพ่ือให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ 24,950,000.00 24,950,000.00 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 2. บกจ. เพำเวอร์เมติค

62 เช่ำระบบ Cloud Service 3,744,000.00     3,744,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เจซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ หจก.เจซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 17/2566 - -
ส ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ คอนซัลแทนส์ คอนซัลแทนส์
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมแบบรำยงำน 3,744,000.00 3,744,000.00
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ของ สพฐ.

63 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 1,917.44           1,917.44          เฉพำะเจำะจง บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 23/2566 - -
1,917.44                              1,917.44                              

64 จัดซ้ือวัสดุกำรประชุมศูนย์ส่งเสริม 4,894.18           4,894.18          เฉพำะเจำะจง บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 24/2566 - -
ห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษระดับภูมิภำค 4,894.18                              4,894.18                              



65 จ้ำงล้ำงท ำควำมสะอำด 3,745.00           3,745.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วำย.เค.เอส รุ่งเรืองเซอร์วิส หจก.วำย.เค.เอส รุ่งเรืองเซอร์วิส เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 25/2566 - -
เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 5 เคร่ือง 3,745.00                              3,745.00                              

66 จ้ำงท ำตรำยำง 4 อัน 850.00             850.00             เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 26/2566 - -
850.00                                850.00                                

67 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในกำร 5,778.00           5,778.00          เฉพำะเจำะจง บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 27/2566 - -
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ 5,778.00                              5,778.00                              
ศักยภำพครูแกนน ำ โรงเรียนแม่ข่ำย
โครงกำรวิทยำศำสตร์พลังสิบระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย

68 จ้ำงท ำตรำยำง 5 อัน 1,170.00           1,170.00          เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 28/2566 - -
1,170.00                              1,170.00                              

69 จ้ำงเขียนแบบปรับปรุงและประมำณ 99,000.00         99,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยจักรกริช นำค ำโรจน์ นำยจักรกริช นำค ำโรจน์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  276/2566 - -
รำคำอำคำรเรียน อำคำรประกอบ 99,000.00                            99,000.00                            
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566

70 จ้ำงพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน 1,593,750.00     1,593,750.00     เฉพำะเจำะจง ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  277/2566 - -
ชนิด 50 แผ่นต่อเล่ม แห่งประเทศไทย จ ำกัด แห่งประเทศไทย จ ำกัด

1,593,750.00                        1,593,750.00                        

71 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 49,529.23         49,529.23         เฉพำะเจำะจง บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  278/2566 - -
49,529.23                            49,529.23                            

72 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 11,654.00         11,654.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ทีบี 2545 ร้ำนอำร์ทีบี 2545 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  279/2566 - -
เคร่ืองปร้ินเตอร์ 11,654.00 11,654.00

73 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส ำหรับกำรประชุม 50,639.89         50,639.89         เฉพำะเจำะจง บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  280/2566 - -
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครูแกนน ำ 50,639.89                            50,639.89                            
โรงเรียนแม่ข่ำยโครงกำรวิทยำศำสตร์
พลังสิบระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

74 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 21,434.00         21,434.00         เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  281/2566 - -
21,434.00                            21,434.00                            

75 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสำรและ 9,404.00           9,404.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ทีบี 2545 ร้ำนอำร์ทีบี 2545 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  282/2566 - -
เคร่ืองสแกนเนอร์ 9,404.00                              9,404.00                              



76 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 23,368.00         23,368.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ทีบี 2545 ร้ำนอำร์ทีบี 2545 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  283/2566 - -
23,368.00                            23,368.00                            

77 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 11,787.12         11,787.12         เฉพำะเจำะจง บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  284/2566 - -
11,787.12                            11,787.12                            

78 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 48,441.00         48,441.00         เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  285/2566 - -
48,441.00                            48,441.00                            

79 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 11,204.00         11,204.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ทีบี 2545 ร้ำนอำร์ทีบี 2545 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  286/2566 - -
11,204.00                            11,204.00                            

80 จัดจ้ำงท ำโล่รำงวัล โครงกำร 186,400.00        186,400.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนประเสริฐสมใจ(ส ำนักงำนใหญ๋) ร้ำนประเสริฐสมใจ(ส ำนักงำนใหญ๋) เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  287/2566 - -
"ครูดีในดวงใจ" คร้ังท่ี 2/2566 186,400.00                           186,400.00                           

81 จ้ำงท ำป้ำยช่ือไม้แกะสลักช่ือ 9,095.00           9,095.00          เฉพำะเจำะจง บ.ดีดี พรีเม่ียม ซัพพลำย จ ำกัด บ.ดีดี พรีเม่ียม ซัพพลำย จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  288/2566 - -
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 9,095.00                              9,095.00                              

82 จ้ำงเหมำบริกำรขนย้ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ 64,200.00         64,200.00         เฉพำะเจำะจง บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  289/2566 - -
อุปกรณ์ส ำนักงำน 64,200.00                            64,200.00                            

83 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม 11,376.00         11,376.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนซุปเปอร์โซน ร้ำนซุปเปอร์โซน เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  291/2566 - -
11,376.00                            11,376.00                            

84 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 10,326.00         10,326.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ทีบี 2545 ร้ำนอำร์ทีบี 2545 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  292/2566 - -
เคร่ืองพิมพ์เอกสำรประจ ำส ำนักงำน 10,326.00                            10,326.00                            

85 จ้ำงท ำเกียรติบัตรและโล่รำงวัล 44,170.00         44,170.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนประเสริฐสมใจ ร้ำนประเสริฐสมใจ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  293/2566 - -
44,170.00                            44,170.00                            

86 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 7,531,000.00     7,530,821.00     ประกวดรำคำ 1. บ.ไดมอนด์แคร์ เซอร์วิส จ ำกัด บ.ไดมอนด์แคร์ เซอร์วิส จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 18/2566 - -
อำคำรสถำนท่ีและบริเวณโดยรอบ อิเล็กทรอนิกส์ 7,109,024.18 7,109,024.18
อำคำรท่ีอยู่ในควำมดูแลของ สพฐ. e-bidding 2. บจก.คลีนเวฟ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 7,395,000.00

87 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมส ำนักนิติกำร 496,933.23        496,933.23       เฉพำะเจำะจง บจก.เนเชอร์รัลดีไซน์ พลัส บจก.เนเชอร์รัลดีไซน์ พลัส เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 19/2566 - -
อำคำร สพฐ. 2 ช้ัน 7 496,933.23 496,933.23

88 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 65,065,000.00    65,065,000.00   ประกวดรำคำ 1. บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 20/2566 - -



แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อม อิเล็กทรอนิกส์ 64,940,000.00 64,940,000.00
Software และอุปกรณ์ Storage e-bidding 2.บจก.เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์

65,000,000.00                       

89 เช่ำใช้บริกำรระบบบริหำรจัดกำร 1,500,000.00     1,500,000.00     เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 21/2566 - -
ควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 1,500,000.00 1,500,000.00
(MOE Safety Center) สพฐ.

90 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 5,551,320.00     5,551,320.00     เฉพำะเจำะจง องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 22/2566 - -
อำคำรสถำนท่ีและบริเวณโดยรอบ 5,551,320.00 5,551,320.00
อำคำรท่ีอยู่ในควำมดูแลของ สพฐ.
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566

91 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมส ำนักงำน 2,198,300.00     2,198,300.00     วิธีคัดเลือก บจก.บุศรำลัยคอร์ปอเรช่ัน บจก.บุศรำลัยคอร์ปอเรช่ัน เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 23/2566 - -
พร้อมจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบส ำนักงำน 2,195,000.00 2,195,000.00

บจก. ไทยกำรตกแต่งและซ่อมแซม  
2,198,000.00

92 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสำร 2 เคร่ือง 4,354.00           4,354.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ทีบี 2545 ร้ำนอำร์ทีบี 2545 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 29/2566 - -
4,354.00                              4,354.00                              

93 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 7 อัน 1,500.00           1,500.00          เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 30/2566 - -
1,500.00                              1,500.00                              

94 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 9 อัน 2,640.00           2,640.00          เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 31/2566 - -
2,640.00                              2,640.00                              

95 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 1 อัน 190.00             190.00             เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 32/2566 - -
190.00                                190.00                                

96 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 6 อัน 1,280.00           1,280.00          เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 33/2566 - -
1,280.00                              1,280.00                              

97 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 2 แบบ 2 อัน 700.00             700.00             เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน มบ. 34/2566 - -
700.00                                700.00                                

98 ซ้ืออุปกรณ์ประจ ำห้องปฏิบัติงำน 16,788.30         16,788.30         เฉพำะเจำะจง บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  294/2566 - -
ของคณะท ำงำนผู้ช่วยเลขำธิกำร กพฐ. 16,788.30                            16,788.30                            

99 ซ้ืออุปกรณ์ประจ ำห้องปฏิบัติงำน 18,478.90         18,478.90         เฉพำะเจำะจง บ. 18 พรเจริญกิจ จ ำกัด บ. 18 พรเจริญกิจ จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  295/2566 - -



ของคณะท ำงำนผู้ช่วยเลขำธิกำร กพฐ. 18,478.90                            18,478.90                            

100 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 31,886.00         31,886.00         เฉพำะเจำะจง บ.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ กรุ๊ป บ.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ กรุ๊ป เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  296/2566 - -
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์และเคร่ืองสแกนเนอร์ 31,886.00                            31,886.00                            

101 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กล่องแถบสี 1,000 ใบ 56,840.00         56,840.00         เฉพำะเจำะจง บจก.โรงงำนอุตสำหกรรม บจก.โรงงำนอุตสำหกรรม เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  297/2566 - -
กระดำษบำงประอิน กระดำษบำงประอิน

56,840.00                            56,840.00                            

102 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 9,881.00           9,881.00          เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  298/2566 - -
9,881.00                              9,881.00                              

103 จ้ำงเหมำบริกำรรถโดยสำรปรับอำกำศ 37,500.00         37,500.00         เฉพำะเจำะจง บจก.แมจิค รูทส์ บจก.แมจิค รูทส์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  299/2566 - -
พร้อมพนักงำนขับรถ 37,500.00                            37,500.00                            

104 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 158,905.00        158,905.00       เฉพำะเจำะจง หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้ำออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  300/2566 - -
158,905.00                           158,905.00                           

105 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำรสรุปผล 419,800.00        419,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงกุณฑลี บริรักษ์สันติกุล นำงกุณฑลี บริรักษ์สันติกุล เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  301/2566 - -
หลักสูตรสถำนศึกษำ ฐำนสมรรถนะฯ 419,800.00                           419,800.00                           

106 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสำรและ 24,946.00         24,946.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์ทีบี 2545 ร้ำนอำร์ทีบี 2545 เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  303/2566 - -
เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 24,946.00                            24,946.00                            

107 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและจัดท ำรูปเล่ม 21,315.00         21,315.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิตชญำ จันทนินทร นำงสำวจิตชญำ จันทนินทร เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  305/2566 - -
เอกสำรประกอบกำรประชุม 21,315.00                            21,315.00                            

108 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 12,300.00         12,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนซุปเปอร์โซน ร้ำนซุปเปอร์โซน เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  306/2566 - -
ประกอบกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 12,300.00                            12,300.00                            

109 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและจัดท ำรูปเล่ม 31,380.00         31,380.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิตชญำ จันทนินทร นำงสำวจิตชญำ จันทนินทร เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  307/2566 - -
เอกสำรประกอบกำรประชุมฯ 31,380.00                            31,380.00                            

110 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 131,690.25        131,690.25       เฉพำะเจำะจง บจก.นอบ์พ คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป บจก.นอบ์พ คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  308/2567 - -
131,690.25                           131,690.25                           

111 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 73,483.32         73,483.32         เฉพำะเจำะจง บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด บ.ออลกู๊ด 56 จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง  309/2567 - -
73,483.32                            73,483.32                            

112 จ้ำงด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร 12,020,880.00    12,020,880.00   เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน สัญญำ 24/2566 - -



คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง 12,253,350.00 11,760,000.00
ให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

ปัญหำในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
1. บำงส ำนักขำดควำมรอบครอบในเร่ืองของเอกสำร ท ำให้กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผน
2. งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
3. บำงส ำนักขำดควำมรู้ควำมใจ ท ำให้กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมไตรมำศ

อุปสรรคในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
     ปัญหำเร่ืองงบประมำณ เร่ืองบุคคลำกร เร่ืองควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ข้อเสนอแนะในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
     เห็นควรให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ซ่ึงเป็นผู้บริหำรสัญญำ เป็นคนติดตำมควำมคืบหน้ำของสัญญำหรือใบส่ังจ้ำง ในงำนน้ัน ๆ 


