แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ
ลำดับที่
1

2

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ/จ้ำง
รำคำกลำง (บำท)
(บำท)

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ห้องการเงิน สคส.

8,078.50

ซื้อวัสดุสานักงาน 4 รายการ

17,740.60

8,078.50

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง

หจก.รุ่งโรจนะแอร์

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ปัญหำและ
ข้อเสนอแนะ
เหตุผลที่คดั เลือก โดยสรุป เลขที่และวันที่สัญญำ
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
อุปสรรค
หจก.รุ่งโรจนะแอร์

8,078.50
17,740.60

เฉพาะเจาะจง

บจก.ออลกู๊ด 56

11,004.00

ใบสั่ง 422/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 423/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 424/2563

-

-

8,078.50
บจก.ออลกู๊ด 56

17,740.60
3

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

17,740.60

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่อง

11,004.00

4

จัดซื้อวัสดุสานักงาน 29 รายการ

78,415.00

78,415.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
78,415.00
78,415.00

ใบสั่ง 425/2563

-

-

5

จ้างซ่อมเครื่องปริ้น 1 เครื่อง

2,572.00

2,572.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 54/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 55/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 56/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 57/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 58/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 432/2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

ร้านบีคอม ไอที
11,004.00

11,004.00

ร้านบีคอม ไอที
2,572.00

6

7

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
1 เครื่อง
จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้า

3,332.00

11,004.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

2,572.00
ร้านบีคอม ไอที

3,332.00
773.08

773.08

เฉพาะเจาะจง

บจก.เพรียวละมุน

3,332.00
บจก.เพรียวละมุน

773.08
8

ซื้อวัสดุสานักงาน 1 รายการ

4,012.50

4,012.50

เฉพาะเจาะจง

บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป

773.08
บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป

4,012.50
9

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

4,066.00

4,066.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.รุ่งโรจนะแอร์

หจก.รุ่งโรจนะแอร์
4,066.00

10

ซื้อหมึกพิมพ์ 3 รายการ

77,896.00

77,896.00

เฉพาะเจาะจง

4,012.50

บจก.มิสเตอร์อีงค์ คอมพิวเตอร์

4,066.00
บจก.มิสเตอร์อีงค์ คอมพิวเตอร์

เซอร์วิส

เซอร์วิส
77,896.00

77,896.00

11

จัดซื้อชุดข้อสอบวัดผลทักษะ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษา

2,380,000.00

2,380,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก. เพียร์สนั เอ็ดดูเคชั่น
บจก. เพียร์สนั เอ็ดดูเคชั่น
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
อินโดไซน่า
อินโดไซน่า
2,380,000.00
2,380,000.00

สัญญาเลขที่ 16/2563

-

-

12

จ้างออกแบบรูปแบบรายการจัดงาน
พร้อมเปิดศูนย์คุ้มครองนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งถูกล่องละเมิดทางเพศ

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

บจก. ไดอะลอกดี

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 433/2563

-

-

จ้างทาป้ายศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ

40,660.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 434/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 59/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

สัญญาเลขที่ 31/2563

-

-

13

14

จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร

บจก. ไดอะลอกดี
28,500.00

40,660.00

เฉพาะเจาะจง

บจก. พีทีไลท์ติ้ง ภูเก็ต
(สาขา 00001)

28,500.00

บจก. พีทีไลท์ตงิ ้ ภูเก็ต
(สาขา 00001)
40,660.00

2,912.00

2,912.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

40,660.00
ร้านบีคอม ไอที

2,912.00
15

จัดซื้อชุดข้อสอบวัดผลทักษะ
ภาษาอังกฤษ ส าหรบั ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

16

จัดซื้อวัสดุสานักงาน 12 รายการ

17

18

20,000,000.00

20,000,000.00

เฉพาะเจาะจง

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
20,000,000.00

10,048.00

10,048.00

จ้างพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท
มัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

49,500,000.00

จ้างพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท
มัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์สาหรับนักเรียน

49,500,000.00

2,912.00

20,000,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
10,048.00
10,048.00

มบ. 60/2563

-

-

49,500,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ธัญบุรี
ธญั บุรี
49,500,000.00
49,500,000.00

สัญญาเลขที่ 32/2563

-

-

49,500,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ธัญบุรี

สัญญาเลขที่ 33/2563

-

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ธัญบุรี

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

49,500,000.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

49,500,000.00

19

จ้างพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท
มัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

49,500,000.00

49,500,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ธัญบุรี
ธัญบุรี
49,500,000.00
49,500,000.00

สัญญาเลขที่ 34/2563

-

-

20

จ้างปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคนิค
สื่อวิดที ัศน์การสอนใน 8 กลุ่มสาระ
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6

27,000,000.00

27,000,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
รัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์
27,000,000.00
27,000,000.00

สัญญาเลขที่ 35/2563

-

-

21

งานปรับปรุงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
มัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์เพื่อการเรียนรู้
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-2 (ภาคเรียนที่ 1 และ 2)
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)
และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคเรียนที่1)
ระบบ Android และ IOS

36,000,000.00

36,000,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
36,000,000.00
36,000,000.00

สัญญาเลขที่ 36/2563

-

-

22

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรม
สื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์
ชาติไทย การอ่าน การเขียน เรียน
ประวัตศิ าสตร์ผา่ นการสื่อสารร่วมสมัย

3,950,000.00

3,950,000.00

เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
3,950,000.00
3,950,000.00

สัญญาเลขที่ 37/2563

-

-

23

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร

4,942.00

4,942.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 61/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 62/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 435/2563

-

-

ร้านบีคอม ไอที
4,942.00

24

ซื้อวัสดุสานักงาน 2 รายการ

2,172.10

2,172.10

เฉพาะเจาะจง

บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป

4,942.00
บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป

2,172.10
25

จ้างทากระเป๋า หลักสูตร "การอบรม

58,500.00

58,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านฐานิกานันท์

2,171.10
ร้านฐานิกานันท์

58,500.00

เชิงปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า
เกณพ์การประเมินผลด้านบัญชี"
26

จ้างซ่อมเครื่องนับธนบัตร

16,000.00

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสิทรา ศุภสิทธ์ญานนท์

58,500.00

นายสิทรา ศุภสิทธ์ญานนท์
16,000.00

27

จ้างทาตรายาง

1,410.00

1,410.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

29

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จานวน
3 เครื่อง
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

10,753.50

10,753.50

เฉพาะเจาะจง

หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป

7,402.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป

ร้านบีคอม ไอที

ซื้อนักงาน 15 รายการ

31

จ้างพิมพ์หนังสืออ่านเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 63/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 440/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 441/2563

-

-

10,753.50
ร้านบีคอม ไอที

7,402.00
30

-

1,410.00

10,753.50
7,402.00

ใบสั่ง 437/2563

16,000.00

1,410.00
28

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

7,402.00

21,793.00

21,793.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป
บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
21,793.00
21,793.00

ใบสั่ง442/2563

-

-

1,250,250.00

1,250,250.00

เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เสนอราคาต่าสุด
แห่งประเทศไทย จากัด
แห่งประเทศไทย จากัด
ไม่เกินวงเงิน
1,250,250.00
1,250,250.00

ใบสั่ง 443/2563

-

-

บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป
บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
102,346.57
102,346.57

ใบสั่ง 444/2563

-

-

ร้านบีคอม ไอที

มบ. 64/2563

-

-

โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1,258,500.00
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1,278,000.00

32

ซื้อวัสดุสานักงาน 41 รายการ

33

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค

102,346.57

4,682.00

102,346.57

เฉพาะเจาะจง

4,682.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

4,682.00
34

จ้างทาตรายาง

780.00

780.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

4,682.00
หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

780.00
35

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

2,162.00

2,162.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

37

38

จ้างออกแบบและจัดทาเว็บไซต์ของ
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน

20,000.00

จ้างเหมาโครงการและประชาสัมพันธ์
โครงการยกกาลังสองการศึกษาไทย
สู่ความเป็นเลิศ

6,000,000.00

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

บจก. เพื่อนกระบวนกร

วิธีคัดเลือก

บจก. เพื่อนกระบวนกร

บจก.แคนเดอร์ ทรี

3,332.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.แคนเดอร์ ทรี

ร้านบีคอม ไอที

39

จ้างพิมพ์สมุดบัญชีและทะเบียน

1,165,865.00

1,165,865.00

เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 66/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 446/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 447/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 67/2563

-

-

ใบส่งั 448/2563

-

-

สัญญาเลขที่ 37/2563

-

-

6,000,000.00

ร้านบีคอม ไอที
3,332.00

-

20,000.00

6,058,901.75

3,332.00

-

2,162.00

20,000.00

6,000,000.00

มบ. 65/2563

780.00

2,162.00
36

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

3,332.00

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เสนอราคาต่าสุด
แห่งประเทศไทย จากัด
แห่งประเทศไทย จากัด
ไม่เกินวงเงิน
1,165,865.00
1,165,865.00
โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1,170,570.50
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1,171,385.00

40

จ้างโครงการพัฒนาสมรรถะครูแกนนา
ตามมาตรฐานอาชีพ ด้านทักษะ
ความเข้าใจและการใช้ดจิ ิทัล

3,850,000.00

3,850,000.00

วิธีคัดเลือก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
ธัญบุรี
ธัญบุรี
3,850,000.00
3,850,000.00

41

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ตในสานักงาน

58,721.60

52,721.60

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอกศักดิ์ รุ่งเรืองเซอร์วิส
บจก.เอกศักดิ์ รุ่งเรืองเซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
58,721.60
58,721.60

ใบสั่ง 449/2563

-

-

42

ซื้อวัสดุสานักงาน

111,013.57

111,013.57

เฉพาะเจาะจง

บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป
บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
111,013.57
111,013.57

ใบสั่ง 450/2563

-

-

43

จ้างเหมาทาเอกสารรายละเอียด
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

40,500.00

40,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านมอสโกถ่ายเอกสาร

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 451/2563

-

-

44

ซื้อหมึก จานวน 4 รายการ

93,732.00

93,732.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป
บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
93,732.00
93,732.00

ใบสั่ง 452/2563

-

-

45

ซื้อวัสดุสานักงาน 11 รายการ

13,826.00

13,826.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
13,826.00
13,826.00

ใบสั่ง 453/2563

-

-

46

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

1,832.00

1,832.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 68/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

สัญญาเลขที่ 39/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 69/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 70/2563

-

-

ร้านมอสโกถ่ายเอกสาร
40,500.00

40,500.00

ร้านบีคอม ไอที
1,832.00

47

48

จ้างเหมาบริการเพื่อดาเนินการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก
และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สพฐ. ปี 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

75,798,000.00

75,798,000.00

เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

1,832.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

75,000,000.00

6,214.00

6,214.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

75,000,000.00

ร้านบีคอม ไอที
6,214.00

49

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

1,502.00

1,502.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

6,214.00
ร้านบีคอม ไอที

1,502.00

1,502.00

50

ซื้อวัสดุสานักงาน 20 รายการ

93,122.00

93,122.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
93,122.00
93,122.00

ใบสั่ง 454/2563

-

-

51

จ้างทาเกียรติบัตรพร้อมปกและ
เข็มกลัดพร้อมกล่องโครงการยกระดับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน
และการเสริมสร้างทักษะชีวิต
ปี 2563

82,600.00

82,600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านฉ่อยเส็ง

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 455/2563

-

-

จ้างทาโล่รางวลั โครงการยกระดับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน
และการเสริมทักษะชีวิต ปี 2563

252,000.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 456/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 457/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 458/2563

-

-

บจก.อินโนเวดีฟ เอ็กเพอริเมนต์
บจก.อินโนเวดีฟ เอ็กเพอริเมนต์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
1,992,000.00
1,992,000.00

ใบสั่ง 459/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 71/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 72/2563

-

-

52

53

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

ร้านฉ่อยเส็ง
82,600.00

252,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเสรี ผลโรจน์ปัญญา

82,600.00

นายเสรี ผลโรจน์ปัญญา
252,000.00

9,642.00

9,642.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

252,000.00

ร้านบีคอม ไอที
9,642.00

54

จ้างเหมารถตู้

8,000.00

8,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนสิทธิ์

9,642.00
หจก.ธนสิทธิ์

8,000.00
55

จัดซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (ProjectBased Learning : PBL)
สาหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1,992,000.00

1,992,000.00

วิธีคัดเลือก

8,000.00

บจก.ไออีทีโซลูชั่น
2,131,440.00
บจก.แอฟชอฟต์เทค
2,158,083.00

56

จ้างทาตรายาง จานวน 3 อัน

730.00

730.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
730.00

57

ซื้อวัสดุสานักงาน

2,851.55

2,851.55

เฉพาะเจาะจง

บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป

730.00
บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป

2,851.55

2,851.55

58

ซื้อวัสดุสานักงาน 29 รายการ

350,446.40

350,446.40

เฉพาะเจาะจง

บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป
บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
350,446.40
350,446.40

ใบสั่ง 462/2563

-

-

59

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 500 รีม

48,150.00

48,150.00

เฉพาะเจาะจง

บจก ดับเบิ้ลเอ ดิจิตอล ชินเนอร์จี บจก ดับเบิ้ลเอ ดิจิตอล ชินเนอร์จี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
48,150.00
48,150.00

ใบสั่ง 463/2563

-

-

60

จ้างทากระเป๋าใส่เอกสาร

72,000.00

72,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ฐานิกานันท์

ใบสั่ง 464/2563

-

-

บจก.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น
บจก.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
33,950,000.00
33,950,000.00

สัญญาเลขที่ 40/2563

-

-

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 73/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 74/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

มบ. 75/2563

-

-

ร้าน ฐานิกานันท์
72,000.00

61

จัดซื้ออุปกรณ์สาหรับการปรับปรุง
ระบบรักษาความปลอดภัย
(Secority System) และการจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
(Log System)
62 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์

33,950,000.00

33,950,000.00

2,102.00

2,102.00

วิธีคัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
72,000.00

ร้านบีคอม ไอที
2,102.00

63

จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์

2,889.00

2,889.00

เฉพาะเจาะจง

บจก. ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป

2,101.00
บจก. ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป

2,889.00
64

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

4,453.00

4,453.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

2,889.00
หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

4,453.00

4,453.00

65

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

15,240.00

15,240.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
หจก. 19 ออฟฟิศ เซ็นเตอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
15,240.00
15,240.00

ใบสั่ง 468/2563

-

-

66

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม

70,623.00

70,623.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวจิกชญา จันทนินทร
นางสาวจิกชญา จันทนินทร
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
70,623.00
70,623.00

ใบสั่ง 469/2563

-

-

67

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

139,860.00

139,860.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านจิณณวัตร ซีร๊อกซ์แอนด์เซอร์วิส ร้านจิณณวัตร ซีร๊อกซ์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 470/2563

-

-

139,860.00
68

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 40 รายการ

153,915.22

153,915.22

เฉพาะเจาะจง

บจก. ออลกู๊ด 56

139,860.00
บจก. ออลกู๊ด 56

153,915.22
69

จ้างจัดทาป้ายสานักงาน

70

71

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 471/2563

-

-

153,915.22

12,840.00

12,840.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.พีทีไลท์ติ้ง ภูเก็ต (ไทยแลนด์) บจก.พีทีไลท์ติ้ง ภูเก็ต (ไทยแลนด์) เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
12,840.00
12,840.00

ใบสั่ง 472/2563

-

-

จ้างทาคู่มือบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

220,000.00

220,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก. ไดอะลอก ดี

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 473/2563

-

-

จ้างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศผู้สาเร็จการศึกษา
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ปพ.3

2,700,000.00

1. บจก.ไนน์ตี้วัน คอลชัลติ้ง
1. บจก.ไนน์ตี้วัน คอลชัลติ้ง
เสนอราคาต่าสุดไม่เกิน
2,649,999.00
2,649,999.00 วงเงิน

สัญญา 41/2563

-

-

ใบสั่ง 474/2563

-

-

บจก. ไดอะลอก ดี
220,000.00

5,891,666.00

e-bidding

220,000.00

2. บจก. เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้
2,000,000.00
3. บจก. ดิจิตอล สกรีน เพลย
1,989,888.00
4. บจก. มนุมานไอที
2,259,000.00
5. บจก. บลู ฟิช โซลูชั่น
4,399,200.00
6. บจก.แอบสเทค ออนไลน์ โซลูชั่นส์
2,300,500.00
7. บจก. เดสพาซีโต บูล
2,697,000.00
8. บจก. ลานเกียร์ เทคโนโลยี
2,295,000.00

72

จ้างดาเนินการโครงการศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนากรอบ
การดาเนินงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ
สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

682,000.00

682,000.00

วิธีคัดเลือก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
682,000.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
682,000.00

ในประเทศไทย
73

จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทา
ภาพกราฟฟิกแบบไม่เคลื่อนไหว
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยระดับประถมศึกษา

201,050.00

201,050.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุทธิรัศมิ์ กุนเมืองโดน
นางสาวสุทธิรัศมิ์ กุนเมืองโดน
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
201,050.00
201,050.00

ใบสั่ง 476/2563

-

-

74

จ้างเหมาบริการจัดรวบรวมข้อมูล
และเขียนบทวีดที ัศน์ ประกอบการ
ออกอากาศ เพื่อเป็นการเตรียมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

75,000.00

75,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุทธิรัศมิ์ กุนเมืองโดน
นางสาวสุทธิรัศมิ์ กุนเมืองโดน
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
75,000.00
75,000.00

ใบสั่ง 477/2563

-

-

75

จ้างพิมพ์แบบรูปและรายการ
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
หนังสือรายการมาตรฐานประกอบ
แบบก่อสร้างพร้อมบรรจุภัณฑ์
และค่าจัดส่ง

129,563.60

129,563.60

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ้ง
หจก.เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ้ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
129,563.60
129,563.60

ใบสั่ง 478/2563

-

-

76

จ้างเหมาจัดงานเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทา
คุณประโยชน์ทางการศึกษาประจาปี
2563 "เกียรติยศแห่งความดี ศักดิ์ศรี ชาว สพฐ.

121,000.00

121,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายพจน์ แพทย์วงษ์

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 479/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 480/2563

-

-

1.โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร โรงพิมชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
เสนอราคาต่าสุดไม่เกิน
แห่งประเทศไทย จากัด
แห่งประเทศไทย จากัด
วงเงิน
1,070,000.00
1,070,000.00

ใบสั่ง 481/2563

-

-

77

78

การเช่าจอ LED Display ขนาด
2 * 3 เมตร และเจ้าหน้าที่ควบคุม
จ้างพิมพ์แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง
ประมาณราคา รายการประกอบแบบ
หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบ
ก่อสร้างพรอ้ มสแกนแบบ และบรรจุ
หีบห่อพร้อมจัดส่ง

นายพจน์ แพทย์วงษ์
121,000.00

37,450.00

37,450.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ที เอส เทค เร้นท์ทัล

หจก.ที เอส เทค เร้นท์ทัล
37,450.00

1,308,079.00

1,308,079.00

เฉพาะเจาะจง

121,000.00

2. สานักงานกิจการโรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์

37,450.00

1,079,935.00
3.ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม
1,221,512.00
79

80

จ้างผู้สอบบัญชีสาหรับโครงการ
พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโน
โลยีนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน
แลเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศและภูมิภาค
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจานวน

201,050.00

201,050.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 482/2563

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ใบสั่ง 483/2563

-

-

คัดเลือก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
48,800,000.00
48,800,000.00

สัญญา 42/2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

1. โรงพิมชุมนุมสหกรณ์การเกษตร โรงพิมชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
เสนอราคาต่าสุดไม่เกิน
แห่งประเทศไทย จากัด
แห่งประเทศไทย จากัด
วงเงิน
585,000.00
585,000.00

ใบสั่ง 484/2563

-

-

สัญญา 43/2563

-

-

เฉพาะเจาะจง

บจก. พีวายเอส ออดิท

บจก. พีวายเอส ออดิท
201,050.00

11,609.50

11,609.50

เฉพาะเจาะจง

หจก.รุ่งเรืองโรจนะ แอร์

หจก.รุ่งเรืองโรจนะ แอร์
11,609.50

4 เครื่อง
81

จ้างเหมาดาเนินโครงการพัฒนาแนวคิด
เชิงคานวณโดยใช้เกมส์เป็นฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
สาหรับโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล

48,900,000.00

48,900,000.00

82

จ้างพิมพ์แบบประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีการศึกษา 2563

585,000.00

585,000.00

201,050.00

11,609.50

2. โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
595,000.00
3.โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
600,000.00

83

จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ในรูปแบบ RESTFul Web Service

2,490,000.00

2,490,000.00

คัดเลือก

1. บจก. บีทามส์ โซลูชั่น
1. บจก. บีทามส์ โซลูชั่น
เสนอราคาต่าสุดไม่เกิน
2,580,000.00
2,490,000.00 วงเงิน
2. บจก.จีที เทคโนโลยี
3. บจก. พะยูน

84

จ้างเหมาดาเนินการโครงการแนวทาง
จัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคานวณ
แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียน
พื้นที่ห่างไกล

8,000,000.00

8,000,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
8,000,000.00
7,950,000.00

สัญญา 44/2563

-

-

85

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพฐ. 1
ชั้น 3 และบันไดทางขึ้นอาคาร

2,390,000.00

2,390,000.00

คดั เลทอก

บจก. บุศราลัย คอร์ปอเรชั้น
บจก. บุศราลัย คอร์ปอเรชั้น
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
2,390,000.00
2,390,000.00

สัญญา 45/2563

-

-

86

จ้างพิมพ์แบบรูปรายการและ
ประมาณการราคาพร้อมรายการ
ประกอบแบบ หนังสือรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้าง พร้อมสแกนแบบ
และบรรจุหีบห่อพร้อมจัดส่ง

735,000.00

735,000.00

เฉพาะเจาะจง

ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
735,000.00
735,000.00

ใบสั่ง 485/2563

-

-

87

ซื้อวัสดุสานักงาน 12 รายการ

56,905.81

56,905.81

เฉพาะเจาะจง

บจก. ไอ เอส โอ อินเตอร์กรุ๊ป
บจก. ไอ เอส โอ อินเตอร์กรุ๊ป
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
56,905.81
56,905.81

ใบสั่ง 486/2563

-

-

88

จ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
เครื่องใช้สานักงาน

63,000.00

63,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
63,000.00
63,000.00

ใบสั่ง 487/2563

-

-

89

จ้างขนย้ายวัสดุและครภัณฑ์ สพค.และ
สบจ.

130,000.00

130,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
130,000.00
130,000.00

ใบสั่ง 488/2563

-

-

90

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

63,537.56

63,537.56

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
63,537.56
63,537.56

ใบสั่ง 489/2563

-

-

91

การเช่าโต๊ะธรรมดา และโต๊ะ VIP

45,650.00

45,650.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอาริสาร์ ถิระวรเสฏฐ์
นางสาวอาริสาร์ ถิระวรเสฏฐ์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
45,650.00
45,650.00

ใบสั่ง 490/2563

-

-

92

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ

1,500,000.00

1,500,000.00

เฉพาะเจาะจง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

สัญญา 46/2563

-

-

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
และระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
และระบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1,500,000.00
1,500,000.00

93

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
การรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-sar)

3,000,000.00

3,000,000.00

เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
3,000,000.00
2,975,000.00

สัญญา 47/2563

-

-

94

จ้างจัดทารายละเอียดข้อมูล
(Metadata) และนาContents เข้าสู่
แฟลตฟอร์ม OBEC Content Center
จานวนไม่น้อยกว่า 20,000 รายการ

5,950,000.00

5,950,000.00

วิธีคัดเลือก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
5,950,000.00
5,950,000.00

สัญญา 48/2563

-

-
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