
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก 
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
สัญญำ

ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 902.00            902.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 67/2564 - -
902.00                               902.00                                 

2 จ้างท าตรายาง 1,090.00          1,090.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 68/2564 - -
1,090.00                            1,090.00                               

3 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,982.00          1,982.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 69/2564 - -
1,982.00                            1,982.00                               

4 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,313.00          6,313.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 70/2564 - -
6,313.00                            6,313.00                               

5 จ้างท าตรายาง 3,320.00          3,320.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 71/2564 - -
3,320.00                            3,320.00                               

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,160.00          2,160.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 72/2564 - -
2,160.00                            2,160.00                               

7 จ้างท าตรายาง 1,355.00          1,355.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 73/2564 - -
1,355.00                            1,355.00                               

8 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,982.00          1,982.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 74/2564 - -
1,982.00                            1,982.00                               

9 จ้างท าตรายาง 4,410.00          4,410.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 75/2564 - -
4,410.00                            4,410.00                               

10 จ้างพิมพ์แบบประเมินนักเรียนและ 585,000.00      585,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ัง 413/2564 - -
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน แห่งประเทศไทย จ ากัด แห่งประเทศไทย จ ากัด 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 585,000.00                         585,000.00                           

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2564 ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



ประจ าปีการศึกษา 2564 2. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
600,000.00                         

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 48 รายการ 101,336.49      101,336.49       เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 414/2564 - -
101,336.49                         101,336.49                           

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ 19,408.00        19,408.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 415/2564 - -
19,408.00                          19,408.00                             

13 จ้างออกแบบและจัดท าเอกสาร 100,000.00      100,000.00       เฉพาะเจาะจง นายโสนัส บุญราย นายโสนัส บุญราย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 416/2564 - -
อิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการด าเนินงาน 100,000.00                         100,000.00                           
ของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

14 จ้างพิมพ์สมุดบัญชีและทะเบียบ 1,622,670.00    1,622,670.00    เฉพาะเจาะจง 1.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ัง 417/2564 - -
ควบคุมการเบิกจ่าย แห่งประเทศไทย จ ากัด แห่งประเทศไทย จ ากัด 

1,622,670.00                      1,622,670.00                         
2. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1,630,175.00                      

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 28,890.00        28,890.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ด๊ับเบ๊ิลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี บจก.ด๊ับเบ๊ิลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 418/2564 - -
28,890.00                          28,890.00                             

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ 250,915.00      250,915.00       เฉพาะเจาะจง บจก.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ บจก.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 419/2564 - -
เซอร์วิส เซอร์วิส

250,915.00                         250,915.00                           

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14 รายการ 37,342.00        37,342.00         เฉพาะเจาะจง บจก.คิงส์สิริ บจก.คิงส์สิริ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 420/2564 - -
37,342.00                          37,342.00                             

18 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุด 193,800.00      193,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอมไอที ร้านบีคอมไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 421/2564 - -
โปรแกรมระบบปฏิบัติการและ 193,800.00                         193,800.00                           
อุปกรณ์ต่อพ่วง

19 จ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 71,197.80        71,197.80         เฉพาะเจาะจง บจก.ริชเน็ซ คอมมูนิเคช่ัน บจก.ริชเน็ซ คอมมูนิเคช่ัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 422/2564 - -



71,197.80                          71,197.80                             

20 จ้างท าตรายาง 6,260.00          6,260.00          เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 423/2564 - -
6,260.00                            6,260.00                               

21 จ้างท าวิดีทัศน์ประกอบคู่มือ 379,957.00      379,957.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ทูฟินิกซ์ บจก.ทูฟินิกซ์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 424/2564 - -
รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด 379,957.00                         379,957.00                           

22 จ้างปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน 213,000.00      213,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นส้ม การ์เด้น หจก.ต้นส้ม การ์เด้น เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 425/2564 - -
ของส านักกิจการนักเรียน 213,000.00                         213,000.00                           

23 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 56,000.00        56,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.คิงส์สิริ บจก.คิงส์สิริ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 426/2564 - -
56,000.00                          56,000.00                             

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 11,074.50        11,074.50         เฉพาะเจาะจง บจก.ด๊ับเบ๊ิลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี บจก.ด๊ับเบ๊ิลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 427/2564 - -
11,074.50                          11,074.50                             

.
25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35 รายการ 25,661.00        25,661.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 428/2564 - -

25,661.00                          25,661.00                             

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14 รายการ 100,237.60      100,237.60       เฉพาะเจาะจง บจก.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ บจก.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 429/2564 - -
เซอร์วิส เซอร์วิส

100,237.60                         100,237.60                           

27 จ้างท าเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่อง 32,999.80        32,999.80         เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทราการพิมพ์ หจก.ภัทราการพิมพ์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 430/2564 - -
ใส่เข็มและเกียรติบัตร 32,999.80                          32,999.80                             

28 จ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและ 3,650,000.00    3,650,000.00    เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 27/2564 - -
ขยายผลชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทาง 3,650,000.00                      3,650,000.00                         
ปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือการประกัน
คุณภาพ ระดับห้องเรียนท่ีใช้
สถานศึกษาเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์

29 จ้างปรับปรุงส านักงานกลุ่มวิจัยและ 1,506,900.00    1,507,000.00    e-bidding บจก มิคซ์ ทเวนต้ีวัน บริษัท หน่ึงสองสามส่ี เน็กซ์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 28/2564 - -
พัฒนาส่ือเทคโนโลยี ส่ิงอ านวย 1,291,000.00                      1,271,160.00                         



ความสะดวกทางการศึกษา ส านัก บจก. กิจการร่วมค้า บีบี แอนด์วาย 
คนพิการ สศศ. สพฐ. (ดอนเมือง) 1,225,484.53                      

หจก.พรเมธา เอ็นจิเนียร์
1,290,000.00                      

บจก.เดอะเบสท์ เอ็นจิเนียร่ิง
แอนด์ แมเนจเมนต์

1,297,867.00                      
หจก.ซ.วรินทร์ทิพย์

1,248,000.00                      
บจก.หน่ึงสองสามส่ี เน็กซ์

1,271,160.00                      
บจก.ไอ.ซีโอ.กรุ๊ป

1,380,000.00                      

30 จ้างปรับปรุงซ๋อมแซมห้องน้ า 2,136,900.00    2,136,866.49    คัดเลือก บจก.มาร์ค อินเตอร์ บจก.มาร์ค อินเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 29/2564 - -
ห้องส้วม อาคาร สพฐ. 5 ช้ัน 8,9 2,136,866.49                      2,136,866.49                         


