
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีสัญญำ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน            10,753.50          10,753.50 เฉพาะเจาะจง บจก. ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป บจก. ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 440/2563

3 เคร่ือง 10,753.50                             10,753.50                             

2 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์             7,402.00            7,402.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 441/2563

7,402.00                               7,402.00                               

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15 รายการ            21,793.00          21,793.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 442/2563

21,793.00                             21,793.00                             

4 จ้างพิมพ์หนังสืออ่านเพ่ิมเติม        1,250,250.00      1,250,250.00 เฉพาะเจาะจง  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ัง 443/2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  แห่งประเทศไทย จ ากัด  แห่งประเทศไทย จ ากัด ไม่เกินวงเงิน

ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัด                          1,250,250.00                          1,250,250.00

สมุทรสงคราม  โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธ -

 ศาสนาแห่งชาติ

                         1,258,500.00

 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช -

 วิทยาลัย

                         1,278,000.00

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 41 รายการ          102,346.57        102,346.57 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 444/2563

102,346.57                            102,346.57                            

6 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 4,682.00            4,682.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 64/2563
4,682.00                               4,682.00                               

7 จ้างเหมาท าตรายาง 780.00               780.00             เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 65/2563
780.00                                 780.00                                 

8 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,162.00            2,162.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 66/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



2,162.00                               2,162.00                               

9 จ้างออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ของ 20,000.00           20,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก. เพ่ือนกระบวนกร บจก. เพ่ือนกระบวนกร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 446/2563
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ 20,000.00                             20,000.00                             
เด็กนักเรียน

10 จ้างเหมาโครงการและประชาสัมพันธ์ 6,000,000.00       6,000,000.00     วิธีคัดเลือก บจก.แคนเดอร์ ทรี บจก.แคนเดอร์ ทรี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 447/2563
โครงการยกก าลังสองการศึกษาไทย 6,058,901.75                         6,000,000.00                         
สู่ความเป็นเลิศ

11 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,332.00            3,332.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 67/2563
3,332.00                               3,332.00                               

12 จ้างพิมพ์สมุดบัญชีและทะเบียน 1,165,865.00       1,165,865.00     เฉพาะเจาะจง  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ัง 448/2563
 แห่งประเทศไทย จ ากัด  แห่งประเทศไทย จ ากัด ไม่เกินวงเงิน
                         1,165,865.00                          1,165,865.00
 โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธ -
 ศาสนาแห่งชาติ
                         1,170,570.50
 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช -
 วิทยาลัย
                         1,171,385.00

13 จ้างโครงการพัฒนาสมรรถะครูแกนน า 3,850,000.00       3,850,000.00     วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญาเลขท่ี 37/2563
ตามมาตรฐานอาชีพ ด้านทักษะ ธัญบุรี ธัญบุรี
ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3,850,000.00                         3,850,000.00                         

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือซ่อมแซมระบบ 58,721.60           52,721.60         เฉพาะเจาะจง  บจก.เอกศักด์ิ รุ่งเรืองเซอร์วิส  บจก.เอกศักด์ิ รุ่งเรืองเซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 449/2563
ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ตในส านักงาน                              58,721.60                              58,721.60

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 111,013.57         111,013.57       เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 450/2563
111,013.57                            111,013.57                            

16 จ้างเหมาท าเอกสารรายละเอียด 40,500.00           40,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมอสโกถ่ายเอกสาร ร้านมอสโกถ่ายเอกสาร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 451/2563
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 40,500.00                             40,500.00                             



17 ซ้ือหมึก จ านวน 4 รายการ 93,732.00           93,732.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 452/2563
93,732.00                             93,732.00                             

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11 รายการ 13,826.00           13,826.00         เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 453/2563
13,826.00                             13,826.00                             

19 จ้างซ่อมเคร่ืองพร้ินเตอร์ 1,832.00            1,832.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 68/2563
1,832.00                               1,832.00                               

20 จ้างเหมาบริการเพ่ือด าเนินการบริหาร 75,798,000.00     75,798,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญาเลขท่ี 39/2563
จัดการเก่ียวกับการออกข้อสอบ ภาค ก 75,000,000.00                       75,000,000.00                       
และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สพฐ. ปี 2563

21 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,214.00            6,214.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 69/2563
6,214.00                               6,214.00                               

21 จ้างซ่อมเคร่ืองพร้ินเตอร์ 1,502.00            1,502.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 70/2563
1,502.00                               1,502.00                               

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20 รายการ 93,122.00           93,122.00         เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 454/2563
93,122.00                             93,122.00                             

23 จ้างท าเกียรติบัตรพร้อมปก และ 82,600.00           82,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฉ่อยเส็ง ร้านฉ่อยเส็ง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 455/2563
เข็มกลัดพร้อมกล่องโครงการยกระดับ 82,600.00                             82,600.00                             
ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน
และการเสริมสร้างทักษะชีวิต
ปี 2563

24 จ้างท าโล่รางวัลโครงการยกระดับ 252,000.00         252,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเสรี ผลโรจน์ปัญญา นายเสรี ผลโรจน์ปัญญา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 456/2563
ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน 252,000.00                            252,000.00                            
และการเสริมทักษะชีวิต ปี 2563



25 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 9,642.00            9,642.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 457/2563
9,642.00                               9,642.00                               

26 จ้างเหมารถตู้ 8,000.00            8,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ธนสิทธ์ิ หจก.ธนสิทธ์ิ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 458/2563
8,000.00                               8,000.00                               

27 จัดซ้ืออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 1,992,000.00       1,992,000.00     วิธีคัดเลือก บจก.อินโนเวดีฟ เอ็กเพอริเมนต์ บจก.อินโนเวดีฟ เอ็กเพอริเมนต์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 459/2563
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project- 1,992,000.00                         1,992,000.00                         
Based Learning : PBL) บจก.ไออีทีโซลูช่ัน
ส าหรับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 2,131,440.00                         

บจก.แอฟชอฟต์เทค
2,158,083.00                         

28 จ้างท าตรายาง 3 อัน 730.00               730.00             เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 71/2563
730.00                                 730.00                                 

29 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,851.55            2,851.55           เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 72/2563
2,851.55                               2,851.55                               

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 29 รายการ 350,446.40         350,446.40       เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 462/2563
350,446.40                            350,446.40                            

31 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 500 รีม 48,150.00           48,150.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ชินเนอร์จี บจก.ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ชินเนอร์จี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 463/2563
48,150.00                             48,150.00                             

32 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 72,000.00           72,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ฐานิกานันท์ ร้าน ฐานิกานันท์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 464/2563
72,000.00                             72,000.00                             

33 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับการปรับปรุง 33,950,000.00     บจก.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมช่ัน สัญญาเลขท่ี 40/2563
ระบบรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยี 
(Secority System) และการจัดเก็บ 33,950,000.00                       
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
(Log System)










