
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีสัญญำ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองพร้ินเตอร์ 2,102.00            2,102.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 73/2563
2,102.00                               2,101.00                               

2 จ้างซ่อมเคร่ืองพร้ินเตอร์ 2,889.00            2,889.00           เฉพาะเจาะจง บจก. ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป บจก. ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 74/2563
2,889.00                               2,889.00                               

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 4,453.00            4,453.00           เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 75/2563
4,453.00                               4,453.00                               

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 15,240.00           15,240.00         เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 468/2563
15,240.00                             15,240.00                             

5 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม 70,623.00           70,623.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจิกชญา จันทนินทร นางสาวจิกชญา จันทนินทร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 469/2563
70,623.00                             70,623.00                             

6 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 139,860.00         139,860.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจิณณวัตร ซีร๊อกซ์แอนด์เซอร์วิส ร้านจิณณวัตร ซีร๊อกซ์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 470/2563
139,860.00                            139,860.00                            

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 40 รายการ 153,915.22         153,915.22       เฉพาะเจาะจง บจก. ออลกู๊ด 56 บจก. ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 471/2563
153,915.22                            153,915.22                            

8 จ้างท าป้ายส านักงาน 12,840.00           12,840.00         เฉพาะเจาะจง บจก.พีทีไลท์ต้ิง ภูเก็ต (ไทยแลนด์) บจก.พีทีไลท์ต้ิง ภูเก็ต (ไทยแลนด์) เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 472/2563
12,840.00                             12,840.00                             

9 จ้างท าคู่มือบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 220,000.00         220,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. ไดอะลอก ดี บจก. ไดอะลอก ดี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 473/2563
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 220,000.00                            220,000.00                            

10 จ้างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล 2,700,000.00       5,891,666.00     e-bidding 1. บจก.ไนน์ต้ีวัน คอลซัลต้ิง บจก.ไนน์ต้ีวัน คอลซัลต้ิง เสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน สัญญา 41/2563
สารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 2,649,999.00                         2,649,999.00                         วงเงิน
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ .3 2. บจก. เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิ

2,000,000.00                         
3. บจก. ดิจิตอล สกรีน เพลย

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



1,989,888.00                         
4. บจก. มนุมานไอที

2,259,000.00                         
5. บจก. บลู ฟิช โซลูช่ัน

4,399,200.00                         
 6. บจก.แอบสเทค ออนไลน์ โซลูช่ันส์

2,300,500.00                         
7. บจก. เดสพาซีโต บูล

2,697,000.00                         
8. บจก. ลานเกียร์ เทคโนโลยี 

2,295,000.00                         

11 จ้างด าเนินการโครงการศึกษา วิเคราะห์ 682,000.00         682,000.00       คัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 474/2563
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนากรอบ 682,000.00                            682,000.00                            
การด าเนินงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในประเทศไทย

12 จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดท า 201,050.00         201,050.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิรัศม์ิ กุนเมืองโดน นางสาวสุทธิรัศม์ิ กุนเมืองโดน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 476/2563
ภาพกราฟฟิกแบบไม่เคล่ือนไหว 201,050.00                            201,050.00                            
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยระดับประถมศึกษา

13 จ้างเหมาบริการจัดรวบรวมข้อมูล 75,000.00           75,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิรัศม์ิ กุนเมืองโดน นางสาวสุทธิรัศม์ิ กุนเมืองโดน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 477/2563
และเขียนบทวีดีทัศน์ ประกอบการ 75,000.00                             75,000.00                             
ออกอากาศ เพ่ือเป็นการเตรียมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

14 จ้างพิมพ์แบบรูปและรายการ 129,563.60         129,563.60       เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เอ.รัตนะเทรดด้ิง หจก.เอ็น.เอ.รัตนะเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 478/2563
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 129,563.60                            129,563.60                            
หนังสือรายการมาตรฐานประกอบ
แบบก่อสร้างพร้อมบรรจุภัณฑ์
และค่าจัดส่ง

15 จ้างเหมาจัดงานเชิดชูเกียรติแก่ผู้ท า 121,000.00         121,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพจน์ แพทย์วงษ์ นายพจน์ แพทย์วงษ์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 479/2563



คุณประโยชน์ทางการศึกษาประจ าปี 121,000.00                            121,000.00                            
2563 "เกียรติยศแห่งความดี ศักด์ิศรี ชาว สพฐ .

16 การเช่าจอ LED Display ขนาด 37,450.00           37,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ที เอส เทค เร้นท์ทัล หจก.ที เอส เทค เร้นท์ทัล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 480/2563
2 * 3 เมตร และเจ้าหน้าท่ีควบคุม 37,450.00                             37,450.00                             

17 จ้างพิมพ์แบบรูปรายการส่ิงก่อสร้าง 1,308,079.00       1,308,079.00     เฉพาะเจาะจง โ1.รงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร โรงพิมชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน ใบส่ัง 481/2563
ประมาณราคา รายการประกอบแบบ แห่งประเทศไทย จ ากัด แห่งประเทศไทย จ ากัด วงเงิน
หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบ 1,070,000.00                         1,070,000.00                         
ก่อสร้างพร้อมสแกนแบบ และบรรจุ 2. ส านักงานกิจการโรงพิมพ์
หีบห่อพร้อมจัดส่ง  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

 ในพระบรมราชูปถัมภ์
                         1,079,935.00
 3.ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม

                         1,221,512.00

18 จ้างผู้สอบบัญชีส าหรับโครงการ 201,050.00         201,050.00       เฉพาะเจาะจง บจก. พีวายเอส ออดิท บจก. พีวายเอส ออดิท เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 482/2563
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโน 201,050.00                            201,050.00                            
โลยีนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน
แลเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศและภูมิภาค

19 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4 เคร่ือง 11,609.50           11,609.50         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรืองโรจนะ แอร์ หจก.รุ่งเรืองโรจนะ แอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 483/2563
11,609.50                             11,609.50                             

20 จ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาแนวคิด 48,900,000.00     48,900,000.00   คัดเลือก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 42/2563
เชิงค านวณโดยใช้เกมส์เป็นฐาน เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 48,800,000.00                       48,800,000.00                       
ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

21 จ้างพิมพ์แบบประเมินนักเรียนและ 585,000.00         585,000.00       เฉพาะเจาะจง 1. โรงพิมชุมนุมสหกรณ์การเกษตร โรงพิมชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน ใบส่ัง 484/2563
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน แห่งประเทศไทย จ ากัด แห่งประเทศไทย จ ากัด วงเงิน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 585,000.00                            585,000.00                            
ประจ าปีการศึกษา 2563 2. โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธ -

ศาสนาแห่งชาติ
595,000.00                            



3.โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

600,000.00                            

22 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบติดตาม 2,490,000.00       2,490,000.00     คัดเลือก 1. บจก. บีทามส์ โซลูช่ัน 1. บจก. บีทามส์ โซลูช่ัน เสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน สัญญา 43/2563
และประเมินผลการจัดการศึกษา 2,580,000.00                         2,490,000.00                         วงเงิน
ข้ันพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 2. บจก.จีที เทคโนโลยี 
ในรูปแบบ RESTFul Web Service 3. บจก. พะยูน

23 จ้างเหมาด าเนินการโครงการแนวทาง 8,000,000.00       8,000,000.00     คัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 44/2563
จัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการค านวณ 8,000,000.00                         7,950,000.00                         
แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ในโรงเรียน
พ้ืนท่ีห่างไกล

24 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพฐ . 1 2,390,000.00       2,390,000.00     คัดเลทอก บจก. บุศราลัย คอร์ปอเรช้ัน บจก. บุศราลัย คอร์ปอเรช้ัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 45/2563
ช้ัน 3 และบันไดทางข้ึนอาคาร 2,390,000.00                         2,390,000.00                         

25 จ้างพิมพ์แบบรูปรายการและ 735,000.00         735,000.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 485/2563
ประมาณการราคาพร้อมรายการ 735,000.00                            735,000.00                            
ประกอบแบบ หนังสือรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้าง พร้อมสแกนแบบ
และบรรจุหีบห่อพร้อมจัดส่ง

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 56,905.81           56,905.81         เฉพาะเจาะจง บจก. ไอ เอส โอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก. ไอ เอส โอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 486/2563
56,905.81                             56,905.81                             

27 จ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และ 63,000.00           63,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 487/2563
เคร่ืองใช้ส านักงาน 63,000.00                             63,000.00                             

28 จ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ สพค . และ 130,000.00         130,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 488/2563
สบจ. 130,000.00                            130,000.00                            

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 63,537.56           63,537.56         เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 489/2563
63,537.56                             63,537.56                             



30 การเช่าโต๊ะธรรมดา และโต๊ะ VIP 45,650.00           45,650.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอาริสาร์ ถิระวรเสฏฐ์ นางสาวอาริสาร์ ถิระวรเสฏฐ์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 490/2563
45,650.00                             45,650.00                             

31 จ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 1,500,000.00       1,500,000.00     เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 46/2563
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 1,500,000.00                         1,500,000.00                         
และระบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

32 จ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 3,000,000.00       3,000,000.00     เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 47/2563
การรายงานผลการประเมินตนเอง พระจอมเกล้า พระนครเหนือ พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3,000,000.00                         2,975,000.00                         
(e-sar)

33 จ้างจัดท ารายละเอียดข้อมูล 5,950,000.00       5,950,000.00     คัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 48/2563
(Metadata) และน า Contents เข้าสู่ พระจอมเกล้า พระนครเหนือ พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
แฟลตฟอร์ม OBEC Content Center 5,950,000.00                         5,950,000.00                         
จ านวนไม่น้อยกว่า 20,000 รายการ




