
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจ าเดือน มีนาคม 2565

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1







รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

1 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 10,000.00 ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 10,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2-มี.ค.-65
24/2564

2 7,790.00 7,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 7,790.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 7,790.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2-มี.ค.-65
25/2565

3 2,150.00 2,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 2,150.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 2,150.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 3-มี.ค.-65
ศธ 04127/132

4 6,900.00 6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 6,900.00 ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 6,900.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4-มี.ค.-65
26/2565

5 535.00 535.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 7-มี.ค.-65
ศธ 04127/134

6 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,075,100.00 1,075,100.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ '(e-bidding)

 - เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๒๕๐๐ ANSI Lumens บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 18,400.00 บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 18,400.00 ราคาต่่าสุด
 - เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๓๐๐๐ ANSI Lumens บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 36,800.00 บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 36,800.00 ราคาต่่าสุด
 - เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๓๕๐๐ ANSI Lumens บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 18,400.00 บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 18,400.00 ราคาต่่าสุด
 - เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔๐๐๐ ANSI Lumens บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 79,450.00 บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 79,450.00 ราคาต่่าสุด
 - เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔๕๐๐ ANSI Lumens บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ ากัด 71,500.00 บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ ากัด 71,500.00 ราคาต่่าสุด
 - เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๕๐๐๐ ANSI Lumens บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ ากัด 56,000.00 บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ ากัด 56,000.00 ราคาต่่าสุด
 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ น้ิว บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ ากัด 4,700.00 บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ ากัด 4,700.00 ราคาต่่าสุด
 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ น้ิว บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ ากัด 14,100.00 บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ ากัด 14,100.00 ราคาต่่าสุด
 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๕๐ น้ิว บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 6,499.00 บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 6,499.00 ราคาต่่าสุด
 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๘๐ น้ิว บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 9,000.00 บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 9,000.00 ราคาต่่าสุด
 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๒๐๐ น้ิว บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 9,500.00 บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จ ากัด 9,500.00 ราคาต่่าสุด
 - เคร่ืองฉายภาพ ๓ มิติ บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ ากัด 25,200.00 บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จ ากัด 25,200.00 ราคาต่่าสุด

ประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding)

เลขท่ี
1/2565

9-มี.ค.-65

จ้างพิมพ์แผ่นพับและเข้ารูปเล่ม

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 
ย่ีห้อ Canon รุ่น MP287
จ้างท่ากรอบอะคริลิคใสส่าหรับใส่รูป

จ้างท่าป้ายสต๊ิกเกอร์ พลาสวู๊ด 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่านักงาน

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจ าเดือน มีนาคม 2565
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันท่ี  1  เมษายน  2565

ท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 
ย่ีห้อ Brother รุ่น DCP-T300



รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

ท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 840.00 840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงแจริญ 840.00 ร้านแสงแจริญ 840.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 14-มี.ค.-65
ศธ 04127/104

8 22,555.00 22,555.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ต.พัฒนาการราชรี 22,555.00 หจก.ต.พัฒนาการราชรี 22,555.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14-มี.ค.-65
27/2565

9 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15-มี.ค.-65
21/2565

10 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 40,000.00 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 40,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16-มี.ค.-65
29/2565

11 2,869.50 2,869.50 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ.เอส.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 2,869.50 เอ.เอส.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 2,869.50 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 17-มี.ค.-65
ศธ 04127/140

12 4,165.00 4,165.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ.เอส.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 4,165.00 เอ.เอส.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ 4,165.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 17-มี.ค.-65
ศธ 04127/141

13 1,712.00 1,712.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บุญยงค์พาณิชย์ 1,712.00 บุญยงค์พาณิชย์ 1,712.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 23-มี.ค.-65
ซ.9/2565

14 1,979.50 1,979.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บุญยงค์พาณิชย์ 1,979.50 บุญยงค์พาณิชย์ 1,979.50 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 23-มี.ค.-65
ซ.10/2566

15 15,515.00 15,515.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บุญยงค์พาณิชย์ 15,515.00 บุญยงค์พาณิชย์ 15,515.00 เกณฑ์ราคา รายงานขอจ้าง 23-มี.ค.-65
ศธ 04127/29

16 5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 5,500.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 5,500.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 23-มี.ค.-65
จ.11/2565

17 1,300.00 1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 1,300.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 4,685.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 24-มี.ค.-65
ศธ 04127/148

18 4,990.00 4,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 4,990.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 4,990.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 24-มี.ค.-65
ศธ 04127/149

ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
รอบท่ี 16-31 มีนาคม 2565

ซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงภายใน
อาคารส่านักงานและบริเวณโดยรอบ

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

จ้างตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์
ในส่านักงานท่างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่านักงาน ทะเบียน นข 
5088 
ราชบุรี  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราชการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่านักงาน ทะเบียน นข
1963
ราชบุรี  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราชการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่านักงาน ทะเบียน กฉ 
6518
ราชบุรี  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราชการ

จ้างจัดท่าเล่มรายงานผลการปฏิบัติงาน

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

ซ้ือหนังสือตามโครงการส่งเสริมการอ่าน
ตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ 2565

ค่าวัสดุส่านักงาน (น่้าด่ืม) 
เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปฏิบัติตาม ว119



รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

ท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 28,500.00 28,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บ้านคอมซูโลช่ัน 28,500.00 หจก.บ้านคอมซูโลช่ัน 28,500.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25-มี.ค.-65
32/2565

20 535.00 535.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 535.00 เพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 80,000.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 28-มี.ค.-65
ศธ 04127/153

21 134,660.00 134,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญศิลป์ 134,660.00 เจริญศิลป์ 134,660.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 28-มี.ค.-65
เลขท่ี 33/2565

22 4,226.50 4,226.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคช่ัน จ่ากัด 4,226.50 บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคช่ัน จ่ากัด 4,226.50 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 30-มี.ค.-65
ศธ 04127/158

23 600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 600.00 ร้าน ป.ป้ายอิงค์เจ็ท 600.00 เกณฑ์ราคา รายงานขออนุมัติ 30-มี.ค.-65
ศธ 04127/159

24 36,514.00 36,514.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ต.พัฒนาการราชรี 36,514.00 หจก.ต.พัฒนาการราชรี 36,514.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30-มี.ค.-65
39/2565

25 10,570.00 10,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดินสอ 10,570.00 ร้านบ้านดินสอ 10,570.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30-มี.ค.-65
40/2566

26 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุมิตรา  แก่นสลุง 15,000.00 นางสาวสุมิตรา  แก่นสลุง 15,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30-มี.ค.-65
จ.4/2565

27 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสุทธ์ิ  สายเย็น 17,000.00 นางไสว ปรางงาม 17,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30-มี.ค.-65
จ.7/2565

28 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนี เพ็ชรนิธิ 17,000.00 นางรัชนี เพ็ชรนิธิ 17,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30-มี.ค.-65
จ.8/2565

29 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางไสว ปรางงาม 17,000.00 นายวิสุทธ์ิ  สายเย็น 17,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30-มี.ค.-65
จ.6/2565

30 13,800.00 13,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายญาณพัฒน์  นามแก้ว 13,800.00 นายญาณพัฒน์  นามแก้ว 13,800.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30-มี.ค.-65
จ.5/2565

ซ้ืออุปกรณ์ ห้องสมุดโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา

ซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการรับรองความปลอดภัย
ทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL

จ้างท่าป้ายอะคริลิค สถานีแก้หน้ี สพป.รบ 1

ซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงภายใน
อาคารส่านักงานและบริเวณโดยรอบ

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส่านักงาน

จ้างเหมาท่างานของผู้ปฏิบัติงานลูกเสือประจ่า
ส่านักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.บ้านแม่ประจัน

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.บ้านเขาอีส้าน

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
รร.วัดวันดาว

จ้างพนักงานขับรถยนต์ เพ่ือท่าหน้าท่ี
ขับรถยนต์ส่วนกลางตามท่ี สพป.รบ.1

ซ่อมแซมจอคอมพิวเตอร์

ซ้ือชุดตรวจ ATK ชนิดน่้าลาย เพ่ือใช้ในการ
ตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019



รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน เลขท่ีสัญญา วันท่ีลงนาม

ท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีใบส่งของวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

31 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปิยะพันธ์ุ  เต่าทอง 10,000.00 นายปิยะพันธ์ุ  เต่าทอง 10,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30-มี.ค.-65
9,032.26 จ.15/2565

32 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนันทวัน  ศิรโชติเมธาสกุล 15,000.00 นางนันทวัน  ศิรโชติเมธาสกุล 15,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30-มี.ค.-65
จ.16/2565

33 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิดา  สุทธิแสงจันทร์ 10,000.00 นางสาวณัฐธิดา  สุทธิแสงจันทร์ 10,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30-มี.ค.-65
จ.21/2565

34 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 หจก.พลับพลาชัย 20,000.00 เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30-มี.ค.-65
41/2565

จ้างบุคลากร เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีนักวิชาการพัสดุ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
รอบท่ี 1-15 เมษายน  2565

(นางสาวฐาปณี  พวงงาม)
รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

จ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีกลุ่มนโยบายและแผน

จ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีกลุ่มอ่านวยการ


