
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีสัญญำ

1 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร 5,700,000.00       5,700,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. โอเช่ียน คลีนน่ิง เซอร์วิส บจก. โอเช่ียน คลีนน่ิง เซอร์วิส จ้างต่อเน่ือง ในวงเงินเดิม สัญญา 1/2562
สถานท่ี สพฐ. 5,700,000.00                         5,700,000.00                         

2 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 4,697,928.00       4,697,928.00       เฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึก องค์การทหารผ่านศึก เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 2/2562
อาคารสถานท่ีราชการ สพฐ . 4,697,928.00                         4,697,928.00                         

3 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร (ส่วนกลาง) 2,400,000.00       2,400,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. พี.ซี ไอ. (1992) บจก. พี.ซี ไอ. (1992) จ้างต่อเน่ือง ในวงเงินเดิม สัญญา 3/2562
2,400,000.00                         2,400,000.00                         

4 การเช่าคู่สาย Fiber optic 594,492.00         594,492.00          เฉพาะเจาะจง บมจ. ที โอ ที บมจ. ที โอ ที จ้างต่อเน่ือง ในวงเงินเดิม สัญญา 4/2562
594,492.00                            594,492.00                            

5 จ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล โครงการ 400,000.00         400,000.00          จ้างท่ีปรึกษา นายธงชัย ชิวปรีชา นายธงชัย ชิวปรีชา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 5/2562
จัดท าข้อเสนอการพัฒนาโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00                            400,000.00                            

6 เช่าเคร่ือง server เพ่ือใช้ในการ 942,000.00         942,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก. จีที เทคโนโลย่ี บจก. จีที เทคโนโลย่ี จ้างต่อเน่ือง ในวงเงินเดิม สัญญา 6/2562
ด าเนินงานการบริหารจัดการทดสอบ 942,000.00                            942,000.00                            
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

7 เช่าพ้ืนท่ีส าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 750,000.00         750,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เอสแพลนเนต บจก.เอสแพลนเนต จ้างต่อเน่ือง ในวงเงินเดิม สัญญา 7/2562
แม่ข่ายงานถ่ายทอดสดผ่านระบบ 750,000.00                            750,000.00                            
อินเตอร์เนต

8 จ้างเหมาบริการด าเนินงานการทดสอบ 50,000,000.00     50,000,000.00     วิธีคัดเลือก บจก.จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี บจก.จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 8/2562
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ พร้ินต้ิง พร้ินต้ิง
(NT) ข้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และการ 49,750,000.00                       49,500,000.00                       
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
นักเรียน ช้ัน ป.1 ปีการศึกษา 2561

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปี 2562
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



9 จ้างเหมาบริการเพ่ือด าเนินการบริหาร 6,395,320.00       6,395,320.00       เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 9/2562
จัดการเก่ียวกับการออกข้อสอบภาค ก 3,014,918.00                         2,950,000.00                         
สอบข้อเขียน การจัดสอบ การประเมิน
และการประมวลผลภาค ก ภาค ข ภาค ค
ท้ังระบบ ในการตัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ผอ.สพท. (ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดขายแดภาคใต้ ) สังกัด
สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

10 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 1,649,997.00       1,649,997.00       ประกาศเชิญชวน บจก. ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) บจก. ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 10/2562
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) e-bidding 1,187,700.00                         1,187,700.00                         
เอกมัย

11 จ้างบ ารุงรักษาระบบประชุมทางไกล 3,556,680.00       4,163,333.33 ประกาศเชิญชวน บจก.ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที บจก.ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 11/2562
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพ่ือการบริหาร e-bidding 3,550,260.00                         3,550,260.00                         
งานของ สพฐ.

12 จ้างดูแลบ ารุงรักษาและรับประกัน 800,000.00         800,000.00          วิธีคัดเลือก บจก.มัลติซิซิส คอมพิวเตอร์ บจก.มัลติซิซิส คอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 13/2562
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด
เพ่ือการจัดการ 800,000.00                            799,504.00                            

13 จ้างดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 19,004,400.00     19,004,400.00     ประกาศเชิญชวน บจก. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ัน บจก. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ัน เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 14/2562
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ภายใน e-bidding เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด
สพฐ. ส่วนกลาง 18,950,000.00                       18,950,000.00                       

14 จ้างดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 5,999,994.00       5,999,994.00       ประกาศเชิญชวน บจก. พอยท์ ไอที คอนซัลท่ิง บจก. พอยท์ ไอที คอนซัลท่ิง เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 15/2562
ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ e-bidding 5,969,994.00                         5,969,994.00                         
บริหารจัดการฐานข้อมูล

15 เช่าพ้ืนท่ีเอกชนส าหรับวางเคร่ืองแม่ข่าย 1,200,000.00       1,200,000.00       วิธีคัดเลือก บจก.มัลติซิซิส คอมพิวเตอร์ บจก.มัลติซิซิส คอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 16/2562
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด
ศึกษา 1,200,000.00                         1,199,470.00                         

16 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบคลัง 7,125,000.00       7,125,000.00       ประกาศเชิญชวน บจก.มาสเตอ เมกเคอ บจก.มาสเตอ เมกเคอ เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 17/2562
เน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 6,830,000.00                         6,830,000.00                         



17 จ้างพิมพ์ส่ือ 60 พรรษา 25,000,000.00     25,000,000.00     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ฯ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ฯ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 18/2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 24,882,000.00                       24,882,000.00                       
สยามบรมราชกุมารี กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

18 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาปรับปรุง 11,000,000.00     11,000,000.00     จ้างท่ีปรึกษา บจก.มาสเตอ เมกเคอ บจก.มาสเตอ เมกเคอ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 19/2562
ประสิทธิภาพชุดโปรแกรมและระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,000,000.00                       10,800,000.00                       
คลังเน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์ของ สพฐ .
เพ่ือสนับสนุนโครงการ National 
e-Library ตามนโยบายรัฐบาล

19 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบ 15,000,000.00     15,000,000.00     จ้างท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 20/2562
National e-Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เกล้าพระนครเหนือ เกล้าพระนครเหนือ

15,000,000.00                       15,000,000.00                       

20 จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและ 177,890,000.00   177,890,000.00    ประกาศเชิญชวน กิจการร่วมค้า AGC10 กิจการร่วมค้า AGC10 เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 21/2562
ส่ิงปลูกสร้างของโรงเรียนวัดอมรินทร์ - e-bidding Construction Construction
ทราราม 160,692,925.02                      160,692,925.02                      

21 จ้างเหมาบริการจัดการทรัพยากร 1,500,000.00       1,500,000.00       ประกาศเชิญชวน บจก.บลูฟิช โซลูช่ัน บจก.บลูฟิช โซลูช่ัน เสนอราคาต่ าสุด สัยญา 22/2562
สารสนเทศและครุภัณฑ์ห้องสมุด e-bidding 989,750.00                            989,750.00                            
ของ สวก.

22 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม อาคาร 2,911,000.00       2,911,000.00       วิธีคัดเลือก บจก.ไทยการตกแต่งและซ่อมแซม บจก.ไทยการตกแต่งและซ่อมแซม เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 23/2562
สพฐ. 1 และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า 2,904,000.00                         2,900,000.00                         

23 งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จ านวน 22,950,000.00     22,950,000.00     ประกาศเชิญชวน บจก.ที.เค.วาย.ลิซซ่ิง บจก.ที.เค.วาย.ลิซซ่ิง เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 24/2562
15 คัน e-bidding 18,778,500.00                       18,778,500.00                       

24 จ้างเหมาบริการเพ่ือด าเนินการบริหาร 12,505,020.00     12,502,020.00     เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 25/2562
จัดการเก่ียวกับการออกข้อสอบ ภาค ก 7,000,000.00                         7,000,000.00                         
สอบข้อเขียน การจัดสอบ การประเมิน
และการประมวลผลภาค ก ,ข และ ค
ท้ังระบบในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง รอง ผอ .สพท.
สังกัด สพฐ. 



25 จ้างเหมาบริการเพ่ือด าเนินการบริหาร 803,670.00         803,670.00          เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 26/2562
จัดการในการเลือกสรร พนักงาน 884,190.00                            803,670.00                            
ราชการท่ัวไป (ส่วนกลาง)

26 จ้างเหมาบริการเพ่ือด าเนินการจัดท า 4,550,800.00       4,493,116.00       เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 27/2562
ข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ท่ัวไปและ 4,431,116.00                         4,420,000.00                         
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัด สพฐ.

27 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ 715,000.00         732,500.00          ประกาศเชิญชวน บจก.มัลติซิซิส คอมพิวเตอร์ บจก.มัลติซิซิส คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 28/2562
DMC e-bidding แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด

714,760.00                            714,760.00                            

28 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ 715,000.00         723,400.00          ประกาศเชิญชวน บจก.วีไซแลบ บจก.วีไซแลบ เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 29/2562
SGS Online e-bidding 700,000.00                            700,000.00                            

29 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ 715,000.00         741,700.00          ประกาศเชิญชวน บจก.พะยูน บจก.พะยูน เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 30/2562
School MIS e-bidding 710,000.00                            710,000.00                            

30 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการ 2,626,000.00       2,626,000.00       จ้างท่ีปรึกษา บจก.พะยูน บจก.พะยูน เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 31/2562
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก 2,616,000.00                         2,600,000.00                         
ข้ันพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)

31 จ้างดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 36,384,996.00     36,384,996.00     ประกาศเชิญชวน บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 32/2562
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อม e-bidding (ไทยแลนด์) (ไทยแลนด์) 
Software และอุปกรณ์ Storage 36,280,000.00                       36,280,000.00                       

32 จ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและ 36,691,600.00     36,691,600.00     จ้างท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 33/2562
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,691,600.00                       36,691,600.00                       

33 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม 1 1,200,500.00       1,200,500.00       วิธีคัดเลือก บจก.เอวัน เดคคอเรท บจก.เอวัน เดคคอเรท เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 34/2562
อาคาร สพฐ. 5 ช้ัน 8 1,200,000.00                         1,200,000.00                         



34 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,072,840.00       1,072,840.00       ประกาศเชิญชวน บจก.ออวิต้า บจก.ออวิต้า เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 33/2562
e-bidding 666,000.00                            666,000.00                            

35 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,072,840.00       1,072,840.00       ประกาศเชิญชวน บจก.เค.เอส.แอล ออฟฟิซ บจก.เค.เอส.แอล ออฟฟิซ เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 34/2562
e-bidding เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์

80,000.00                             80,000.00                             

36 จ้างท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนา 14,455,500.00     14,455,500.00     จ้างท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 35/2562
ส่ือการจัดการเรียนรู้ ส าหรับพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,455,500.00                       14,455,500.00                       
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)

37 จ้างท่ีปรึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ 1,100,000.00       1,100,000.00       จ้างท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 36/2562
การส่งเสริมโครงการงานวิจัยด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,100,000.00                         1,100,000.00                         
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

38 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าห้องส้วม 865,000.00         865,000.00          วิธีคัดเลือก บจก.ทริปเป้ิลพี เทเลคอม บจก.ทริปเป้ิลพี เทเลคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 37/2562
อาคารสามัญ 99 865,000.00                            865,000.00                            


