
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีสัญญำ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 8,078.50            8,078.50           เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโรจนะแอร์ หจก.รุ่งโรจนะแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 422/2563
ห้องการเงิน สคส. 8,078.50                               8,078.50                               

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ 17,740.60           17,740.60         เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 423/2563
17,740.60                             17,740.60                             

3 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 11,004.00           11,004.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 424/2563
2 เคร่ือง 11,004.00                             11,004.00                             

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 29 รายการ 78,415.00           78,415.00         เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 425/2563
78,415.00                             78,415.00                             

5 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ิน 1 เคร่ือง 2,572.00            2,572.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 54/2563
2,572.00                               2,572.00                               

6 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,332.00            11,004.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 55/2563
1 เคร่ือง 3,332.00                               3,332.00                               

7 จ้างเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองกรองน้ า 773.08               773.08             เฉพาะเจาะจง บจก.เพรียวละมุน บจก.เพรียวละมุน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 56/2563
773.08                                 773.08                                 

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 4,012.50            4,012.50           เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 57/2563
4,012.50                               4,012.50                               

9 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,066.00            4,066.00           เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโรจนะแอร์ หจก.รุ่งโรจนะแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 58/2563
4,066.00                               4,066.00                               

10 ซ้ือหมึกพิมพ์ 3 รายการ 77,896.00           77,896.00         เฉพาะเจาะจง บจก.มิสเตอร์อีงค์ คอมพิวเตอร์ บจก.มิสเตอร์อีงค์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 432/2563
เซอร์วิส เซอร์วิส

77,896.00                             77,896.00                             

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



11 จัดซ้ือชุดข้อสอบวัดผลทักษะ 2,380,000.00       2,380,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก. เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน บจก. เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญาเลขท่ี 16/2563
ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรทาง อินโดไซน่า อินโดไซน่า
การศึกษา 2,380,000.00                         2,380,000.00                         

12 จ้างออกแบบรูปแบบรายการจัดงาน 28,500.00           28,500.00         เฉพาะเจาะจง บจก. ไดอะลอกดี บจก. ไดอะลอกดี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 433/2563
พร้อมเปิดศูนย์คุ้มครองนักเรียน 28,500.00                             28,500.00                             
นักศึกษา ซ่ึงถูกล่องละเมิดทางเพศ

13 จ้างท าป้ายศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือ 40,660.00           40,660.00         เฉพาะเจาะจง บจก. พีทีไลท์ต้ิง ภูเก็ต บจก. พีทีไลท์ต้ิง ภูเก็ต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 434/2563
เด็กนักเรียนนักศึกษาท่ีถูกล่วงละเมิด (สาขา 00001) (สาขา 00001)
ทางเพศ 40,660.00                             40,660.00                             

14 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร 2,912.00            2,912.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 59/2563
2,912.00                               2,912.00                               

15 จัดซ้ือชุดข้อสอบวัดผลทักษะ 20,000,000.00     20,000,000.00   เฉพาะเจาะจง บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญาเลขท่ี 31/2563
ภาษาอังกฤษ ส าหรับครูผู้สอนวิชา 20,000,000.00                       20,000,000.00                       
ภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 12 รายการ 10,048.00           10,048.00         เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 60/2563
10,048.00                             10,048.00                             

17 จ้างพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท 49,500,000.00     49,500,000.00   คัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญาเลขท่ี 32/2563
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียน ธัญบุรี ธัญบุรี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 49,500,000.00                       49,500,000.00                       

18 จ้างพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท 49,500,000.00     49,500,000.00   คัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญาเลขท่ี 33/2563
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียน ธัญบุรี ธัญบุรี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 49,500,000.00                       49,500,000.00                       

19 จ้างพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท 49,500,000.00     49,500,000.00   คัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญาเลขท่ี 34/2563
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียน ธัญบุรี ธัญบุรี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 49,500,000.00                       49,500,000.00                       



20 จ้างปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคนิค 27,000,000.00     27,000,000.00   คัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญาเลขท่ี 35/2563
ส่ือวิดีทัศน์การสอนใน 8 กลุ่มสาระ รัตนโกสินทร์ รัตนโกสินทร์
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 27,000,000.00                       27,000,000.00                       
ปีท่ี 4 - 6

21 งานปรับปรุงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท 36,000,000.00     36,000,000.00   คัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญาเลขท่ี 36/2563
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพ่ือการเรียนรู้ 36,000,000.00                       36,000,000.00                       
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-2 (ภาคเรียนท่ี 1 และ 2) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 1)
และมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (ภาคเรียนท่ี1)
ระบบ Android และ IOS

22 จ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรม 3,950,000.00       3,950,000.00     เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญาเลขท่ี 37/2563
ส่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 3,950,000.00                         3,950,000.00                         
ชาติไทย การอ่าน การเขียน เรียน
ประวัติศาสตร์ผ่านการส่ือสารร่วมสมัย

23 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 4,942.00            4,942.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 61/2563
4,942.00                               4,942.00                               

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 2,172.10            2,172.10           เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 62/2563
2,172.10                               2,171.10                               

25 จ้างท ากระเป๋า หลักสูตร "การอบรม 58,500.00           58,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฐานิกานันท์ ร้านฐานิกานันท์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 435/2563
เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับแนวทางการจัดท า 58,500.00                             58,500.00                             
เกณพ์การประเมินผลด้านบัญชี"

26 จ้างซ่อมเคร่ืองนับธนบัตร 16,000.00           16,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสิทรา ศุภสิทธ์ญานนท์ นายสิทรา ศุภสิทธ์ญานนท์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 437/2563
16,000.00                             16,000.00                             

27 จ้างท าตรายาง 1,410.00            1,410.00           เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 63/2563
1,410.00                               1,410.00                               






