
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีสัญญำ

1 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,284.00            1,284.00           เฉพาะเจาะจง หจก. รุ่งเรือง โรจนะ แอร์ หจก. รุ่งเรือง โรจนะ แอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 45/2563
1,284.00                               1,284.00                               

2 จ้างเปล่ียนไส้กรอกน ้ารายปี 4,700.00            4,700.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เพรียวละมุม บจก.เพรียวละมุม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 46/2563
4,700.00                               4,700.00                               

3 ซ่อมเคร่ืองสแกนเอกสาร 3,472.00            3,472.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน บีคอม ไอที ร้าน บีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 47/2563
3,472.00                               3,472.00                               

4 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,332.00            3,332.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน บีคอม ไอที ร้าน บีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 48/2563
3,332.00                               3,332.00                               

5 จ้างท้าตรายาง 1,680.00            1,680.00           เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 49/2563
1,680.00                               1,680.00                               

6 จ้างท้าตรายาง 3,767.00            3,767.00           เฉพาะเจาะจง บจก ออลกู๊ด 56 บจก ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 50/2563
3,767.00                               3,767.00                               

7 จ้างท้าตรายาง 1,145.00            1,145.00           เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 51/2563
1,145.00                               1,145.00                               

8 ซื อวัสดุส้านักงาน 1,455.20            1,455.20           เฉพาะเจาะจง บจก ออลกู๊ด 56 บจก ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 52/2563
1,455.20                               1,455.20                               

9 จ้างผลิตวีดิทัศน์การเพ่ิมขีด 735,000.00         735,000.00       คัดเลือก บจก.หนังหนาสตูดิโอ บจก.หนังหนาสตูดิโอ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 403/2563
ความสามารถและทักษะท่ีจ้าเป็น 735,000.00                            735,000.00                            
ในการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ระดับห้องเรียน

10 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 11,544.00           11,544.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน บีคอม ไอที ร้าน บีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 405/2563
11,544.00                             11,544.00                             

11 ซื อวัสดุส้านักงาน 56,542.01           56,542.01         เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 406/2563
56,542.01                             56,542.01                             

12 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชนิดต่อเน่ือง 460,100.00         460,100.00       เฉพาะเจาะจง บจก. โรงงานอุตสาหกรรม บจก. โรงงานอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 407/2563
บางปะอิน บางปะอิน

460,100.00                            460,100.00                            
13 ซื อวัสดุส้านักงาน 58,844.65           58,844.65         เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 408/2563

58,844.65                             58,844.65                             
14 ซ่อมคอมพิวเตอร์ พกพา 5,502.00            5,502.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน บีคอม ไอที ร้าน บีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 410/2563

5,502.00                               5,502.00                               

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



15 ซื อกระดาษถ่ายเอกสาร 19,260.00           19,260.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ด๊ับเบิ ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี บจก.ด๊ับเบิ ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 411/2563
19,260.00                             19,260.00                             

16 ซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 12,091.00           12,091.00         เฉพาะเจาะจง หจก. รุ่งเรือง โรจนะ แอร์ หจก. รุ่งเรือง โรจนะ แอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 412/2563
12,091.00                             12,091.00                             

17 ซื อผงหมึก 96,300.00           96,300.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 413/2563
96,300.00                             96,300.00                             

18 ซื อวัสดุส้านักงาน 140,607.63         140,607.63       เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 414/2563
140,607.63                            140,607.63                            

19 ซื อวัสดุส้านักงาน 12,315.70           12,315.70         เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 416/2563
12,315.70                             12,315.70                             

20 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 13,064.70           13,064.70         เฉพาะเจาะจง บจก.ชาร์ป ไทย บจก.ชาร์ป ไทย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 417/2563
13,064.70                             13,064.70                             

21 จ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาส่ือ 6,800,000.00       6,800,000.00     จ้างท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญาจ้างท่ีปรึกษา
เสมือนจริง (AR) เพ่ือการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รัตนโกสินทร์ รัตนโกสินทร์ 26/2563
ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ 6,800,000.00                         6,600,000.00                         
ส้าหรับใช้ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ส้าหรับนักเรียน

22 จ้างเหมาบริการเพ่ือด้าเนินการบริหาร 8,000,000.00       8,000,000.00     เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญาจ้าง 27/2563
จัดการสอบท่ัวระบบ เก่ียวกับการออก 7,628,700.00                         7,500,000.00                         
ข้อสอบ ภาค ก สอบข้อเขียนแบบปรนัย
การจัดสอบ การประเมิน และการ
ประมวลผลการคัดเลือก ภาค ก ภาค ข
และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่ง
รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี 2563


