
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีสัญญำ
ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 8,078.50 8,078.50 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโรจนะแอร์ หจก.รุ่งโรจนะแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 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 ใบส่ัง 423/2563 - -

17,740.60 17,740.60

3 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 11,004.00 11,004.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 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 ใบส่ัง 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 ใบส่ัง 432/2563 - -

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2563

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



เซอร์วิส เซอร์วิส

77,896.00 77,896.00

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 ใบส่ัง 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. พีทีไลท์ติง้  ภูเก็ต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 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 าหรบั  ครูผู้สอนวิชา 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 - -

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักเรียน ธัญบุรี ธญั  บุรี

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 - -

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ส 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 - -

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ส 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 มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล 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 - -

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ 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 ใบส่ัง 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 ใบส่ัง 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

28 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

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

7,402.00 7,402.00

30 ซ้ือนักงาน 15 รายการ 21,793.00 21,793.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง442/2563 - -

21,793.00 21,793.00

31 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

32 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

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



4,682.00 4,682.00

34 จ้างท าตรายาง 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 65/2563 - -

780.00 780.00

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

2,162.00 2,162.00

36 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

37 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

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

3,332.00 3,332.00

39 จ้างพิมพ์สมุดบัญชีและทะเบียน 1,165,865.00 1,165,865.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เสนอราคาต่ าสุด ใบส่งั  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

40 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



41 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

42 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

43 จ้างเหมาท าเอกสารรายละเอียด 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมอสโกถ่ายเอกสาร ร้านมอสโกถ่ายเอกสาร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 451/2563 - -

โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 40,500.00 40,500.00

44 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

45 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

46 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,832.00 1,832.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 68/2563 - -

1,832.00 1,832.00

47 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

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

6,214.00 6,214.00

49 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,502.00 1,502.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 70/2563 - -

1,502.00 1,502.00



50 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

51 จ้างท าเกียรติบัตรพร้อมปกและ 82,600.00 82,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฉ่อยเส็ง ร้านฉ่อยเส็ง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 455/2563 - -

เข็มกลัดพร้อมกล่องโครงการยกระดับ 82,600.00 82,600.00

ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน

และการเสริมสร้างทักษะชีวิต

ปี 2563

52 จ้างท าโล่รางวลั โครงการยกระดับ 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

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

9,642.00 9,642.00

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

8,000.00 8,000.00

55 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

56 จ้างท าตรายาง จ านวน 3 อัน 730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 71/2563 - -

730.00 730.00

57 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



58 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

59 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 500 รีม 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บจก ดับเบ้ิลเอ ดิจิตอล ชินเนอร์จี บจก ดับเบ้ิลเอ ดิจิตอล ชินเนอร์จี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 463/2563 - -

48,150.00 48,150.00

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

72,000.00 72,000.00

61 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับการปรับปรุง 33,950,000.00 33,950,000.00 วิธีคัดเลือก บจก.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมช่ัน บจก.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมช่ัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญาเลขท่ี 40/2563 - -

ระบบรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยี เทคโนโลยี

(Secority System) และการจัดเก็บ 33,950,000.00 33,950,000.00

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

(Log System)

62 จ้างซ่อมเคร่ืองพร้ินเตอร์ 2,102.00 2,102.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 73/2563 - -

2,102.00 2,101.00

63 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

64 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

65 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

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

70,623.00 70,623.00

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



139,860.00 139,860.00

68 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

69 จ้างจัดท 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

70 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

71 จ้างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล 2,700,000.00 5,891,666.00 e-bidding 1. บจก.ไนน์ต้ีวัน คอลชัลต้ิง 1. บจก.ไนน์ต้ีวัน คอลชัลต้ิง 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

1,989,888.00

4. บจก. มนุมานไอที

2,259,000.00

5. บจก. บลู ฟิช โซลูช่ัน

4,399,200.00

2,300,500.00

7. บจก. เดสพาซีโต บูล

2,697,000.00

8. บจก. ลานเกียร์ เทคโนโลยี

2,295,000.00

72 จ้างด าเนินการโครงการศึกษา วิเคราะห์ 682,000.00 682,000.00 วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 474/2563 - -

สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนากรอบ 682,000.00 682,000.00

การด าเนินงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

6. บจก.แอบสเทค ออนไลน์ โซลูช่ันส์



ในประเทศไทย

73 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

74 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

75 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

76 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

77 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

78 จ้างพิมพ์แบบรูปรายการส่ิงก่อสร้าง 1,308,079.00 1,308,079.00 เฉพาะเจาะจง 1.โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร โรงพิมชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน ใบส่ัง 481/2563 - -

ประมาณราคา รายการประกอบแบบ แห่งประเทศไทย จ ากัด แห่งประเทศไทย จ ากัด วงเงิน

หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบ 1,070,000.00 1,070,000.00

ก่อสร้างพรอ้ มสแกนแบบ และบรรจุ 2. ส านักงานกิจการโรงพิมพ์

หีบห่อพร้อมจัดส่ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ในพระบรมราชูปถัมภ์

2563 "เกียรติยศแห่งความดี ศักด์ิศรี ชาว สพฐ.



1,079,935.00

3.ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม

1,221,512.00

79 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

ในประเทศและภูมิภาค

80 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 11,609.50 11,609.50 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรืองโรจนะ แอร์ หจก.รุ่งเรืองโรจนะ แอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 483/2563 - -

4 เคร่ือง 11,609.50 11,609.50

81 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

82 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

83 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

แลเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม



84 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

85 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพฐ. 1 2,390,000.00 2,390,000.00 คดั  เลทอก บจก. บุศราลัย คอร์ปอเรช้ัน บจก. บุศราลัย คอร์ปอเรช้ัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 45/2563 - -

ช้ัน 3 และบันไดทางข้ึนอาคาร 2,390,000.00 2,390,000.00

86 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

87 ซ้ือวัสดุส านักงาน 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

88 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

89 จ้างขนย้ายวัสดุและครภัณฑ์ 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

90 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

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

45,650.00 45,650.00

92 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

93 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)

94 จ้างจัดท ารายละเอียดข้อมูล 5,950,000.00 5,950,000.00 วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 48/2563 - -

(Metadata) และน าContents เข้าสู่ พระจอมเกล้า พระนครเหนือ พระจอมเกล้า พระนครเหนือ

แฟลตฟอร์ม OBEC Content Center 5,950,000.00 5,950,000.00

จ านวนไม่น้อยกว่า 20,000 รายการ

ปัญหำในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

      ผู้รับจ้างบางราย ส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญา

อุปสรรคในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

     ปัญหาเช้ือไวรัสโครนา 2019 ท าให้มีเล่ือนหรือการขยายเวลาส่งมอบงาน ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

     เห็นควรให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซ่ึงเป็นผู้บริหารสัญญา เป็นคนติดตามความคืบหน้าของสัญญาหรือใบส่ังจ้าง ในงานน้ัน ๆ 

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย


