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ข้อเสนอแนะ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,872.50          1,872.50          เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 76/2564 - -
1,872.50                            1,872.50                               

2 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,332.00          3,332.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 77/2564 - -
3,332.00                            3,332.00                               

3 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,932.00          1,932.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 78/2564 - -
1,932.00                            1,932.00                               

4 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,312.00          2,312.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 79/2564 - -
2,312.00                            2,312.00                               

5 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,403.50          5,403.50          เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 80/2564 - -
5,403.50                            5,403.50                               

6 ซ้ือ External Harddisk 4,470.00          4,470.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 81/2564 - -
4,470.00                            4,470.00                               

7 จ้างพิมพ์แบบรูปรายการส่ิงก่อสร้าง 1,300,000.00    1,399,064.00    เฉพาะเจาะจง  1.ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ัง 432/2564 - -
ประมาณราคารายการประกวด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แบบหนังสือรายการมาตรฐาน 935,000.00                         935,000.00                           
ประกอบแบบก่อสร้างพร้อม 2. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
สแกนแนบและบรรจุหีบห่อพร้อมส่ง แห่งประเทศไทย จ่ากัด 

1,037,900.00                      
3. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1,050,000.00                      

8 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 9,961.70          9,961.70          เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 433/2564 - -
9,961.70                            9,961.70                               

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



9 จ้างผลิตสกู๊ฟข่าวการติดตามการ 950,000.00      950,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เบคก้ิง เบรน บจก.เบคก้ิง เบรน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 434/2564 - -
ส่งมอบเงินเยียวยาถึงมือผู้ปกครอง 950,000.00                         950,000.00                           
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019

10 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศและเช็ค 11,021.00        11,021.00         เฉพาะเจาะจง บจก.แกรนด์ คูลล่ิง บจก.แกรนด์ คูลล่ิง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 435/2564 - -
ล้างท่าความสะอาดบ่ารุงรักษา 11,021.00                          11,021.00                             
เคร่ืองปรับอากาศ

11 ซ้อวัสดุส่านักงาน 3 รายการ 28,520.00        28,520.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอมไอที ร้านบีคอมไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 436/2564 - -
28,520.00                          28,520.00                             

12 จ้างพิมพ์คูปอง 750 กล่อง 744,000.00      744,000.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ัง 437/2564 - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

744,000.00                         744,000.00                           

13 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 13,535.50        13,535.50         เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 438/2564 - -
13,535.50                          13,535.50                             

14 จ้างพิมพ์หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 943,740.00      818,550.00       เฉพาะเจาะจง 1.ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริม ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริม เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ัง 439/2564 - -
ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระ สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
วัฒนธรรม จังหวัดบึงกาฬ (องค์การค้าของ สกสค.) (องค์การค้าของ สกสค.)

818,550.00                         818,550.00                           
2. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ่ากัด 

846,000.00                         

15 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 9 รายการ 231,120.00      231,120.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 440/2564 - -
231,120.00                         231,120.00                           

16 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 2 รายการ 190,246.00      190,246.00       เฉพาะเจาะจง บจก.แกรนด์ คูลล่ิง บจก.แกรนด์ คูลล่ิง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 441/2564 - -
190,246.00                         190,246.00                           

17 จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีติดตาม 845,000.00      845,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เฟมัส อินฟินิต้ี บจก.เฟมัส อินฟินิต้ี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 442/2564 - -



การท่างานของข้าราชการครูและ 845,000.00                         845,000.00                           
บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ี
ห่างไกลและทุรกันดาน

18 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 12,947.00        12,947.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 443/2564 - -
12,947.00                          12,947.00                             

19 จ้างติดต้ังมูล่ี 63,130.00        63,130.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เนเซอร์รัล ดีไซน์ พลัส บจก.เนเซอร์รัล ดีไซน์ พลัส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 445/2564 - -
63,130.00                          63,130.00                             

20 จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวการ 882,000.00      882,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เดอ ออร์กาไนซ์ บจก.เดอ ออร์กาไนซ์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 446/2564 - -
ติดตามดูแลครอบครัวนักเรียน 882,000.00                         882,000.00                           
ยากไร้ในถ่ินทุรกันดาร ตามโครงการ
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด

21 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 19,260.00        19,260.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ด๊ับเบ๊ิลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี บจก.ด๊ับเบ๊ิลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 447/2564 - -
19,260.00                          19,260.00                             

22 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 16 รายการ 23,104.00        23,104.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 448/2564 - -
23,104.00                          23,104.00                             

23 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 8 รายการ 155,738.50      155,738.50       เฉพาะเจาะจง บจก.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ บจก.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 449/2564 - -
เซอร์วิส เซอร์วิส

155,738.50                         155,738.50                           

24 ซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศและฆ่าเช้ือโรค 897,000.00      897,000.00       วิธีคัดเลือก 1. บจก เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส บจก เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ัง 450/2564 - -
ติดต้ังในอาคาร 46 เคร่ือง 897,000.00                         897,000.00                           

2. บจก. ปากเกร็ดแอร์ 
1,004,088.00                      

3. บจก.แพ็คแอนด์โก รีโลเคช่ัน 
1,028,698.00                      

25 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 10,974.99        10,974.99         เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 451/2564 - -
10,974.99                          10,974.99                             



26 จ้างเหมาให้บริการโครงข่าย 21,923,212.52  21,923,212.52   เฉพาะเจาะจง บมจ. อสมท บมจ. อสมท เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 452/2564 - -
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 21,923,212.52                    21,923,212.52                       
ส่าหรับโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา
(MUX) จ่านวน 3 ช่องสัญญาณ

27 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 33 รายการ 73,151.62        73,151.62         เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 453/2564 - -
73,151.62                          73,151.62                             

28 ซ้ือวัดสุส่านักงาน 3 รายการ 19,040.33        19,040.33         เฉพาะเจาะจง บจก.ด๊ับเบ๊ิลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี บจก.ด๊ับเบ๊ิลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 454/2564 - -
19,040.33                          19,040.33                             

29 ซ้ือวัดสุส่านักงาน 5 รายการ 238,075.00      238,075.00       เฉพาะเจาะจง บจก.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ บจก.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 455/2564 - -
เซอร์วิส เซอร์วิส

238,075.00                         238,075.00                           

30 ซ้ือวัดสุส่านักงาน 1 รายการ 40,125.00        40,125.00         เฉพาะเจาะจง บจก เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส บจก เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 456/2564 - -
897,000.00                         897,000.00                           

31 ซ้ือโปรแกรมส่าเร็จรูปส่าหรับ 448,149.17      448,149.17       เฉพาะเจาะจง บจก.ไมดาสทีม บจก.ไมดาสทีม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 457/2564 - -
การออกแบบวิศวกรรม 488,149.17                         488,149.17                           

32 ซ่อมแซมห้องน่้าชายและหญิง 497,800.00      497,800.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เนเซอร์รัล ดีไซน์ พลัส บจก.เนเซอร์รัล ดีไซน์ พลัส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 458/2564 - -
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ช้ัน 8 497,800.00                         497,800.00                           

33 จัดซ้ือลิฟต์โดยสาร ส่าหรับอาคาร 4,400,000.00    4,400,000.00    e-bidding บจก.ทิวส์เดย์ บจก.เอเซียน เวเลเวเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 30/2564 - -
ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (เอกมัย) 4,400,000.00                      2,199,920.00                         

บจก.เอสทูเค 345
3,526,000.00                      

บจก.เอเชียน เอเลเวเตอร์
2,199,920.00                      

34 จ้างพิมพ์คู่มือส่าหรับการปฏิบัติ 2,611,000.00    2,611,000.00    คัดเลือก หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 31/2564 - -
งานด้านการเงินการคลัง (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย) (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)

2,611,000.00                      2,611,000.00                         



บจก.สินทวีการพิมพ์
2,686,250.00                      

บจก.ธนอรุณการพิมพ์
2,677,500.00                      

บจก.จูปิตัส
2,730,000.00                      

35 จ้างเหมาด่าเนินการโครงการ 2,000,000.00    2,000,000.00    คัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 32/2564 - -
ขยายผลการจัดการเรียนรู้วิชา 2,000,000.00                      2,000,000.00                         
วิทยาการค่านวณแบบไม่ใช้คอมฯ
ส่าหรับเรียน ป.1 - 3 ในโรงเรียน
พ้ืนท่ีจ.ชัยภูมิ กาฬสินธ์ุและเลย

36 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่าหรับปรับปรุง 695,072.00      724,033.00       คัดเลือก บจก.นิวเจนเนอร์ร่ัน เทคโนโลย่ี บจก.นิวเจนเนอร์เรช่ัน เทคโนโลย่ี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 33/2564 - -
ระบบถ่ายท่ารายการและระบบ 694,858.00                         694,858.00                           
ประชุมทางไกลของ สพฐ. บจก.โซฮิโต้ (ประเทศไทย)

695,000.00                         
บจก.อัลตร้าวีทู

703,418.00                         
บจก.เอ็นเค โปรวิช่ัน เทคโนโลยี

698,710.00                         

37 จ้างท่ีปรึกษาถอดบทเรียนและผลิต 1,700,000.00    1,700,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 34/2564 - -
วิดีทัศน์รูปแบบการบริหารจัดการ 1,700,000.00                      1,700,000.00                         
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาต้นแบบ ตามแนวคิด
การปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือการประกัน
คุณภาพ ระดับห้องเรียนท่ีใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน

38 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาชุดส่ือ 2,000,000.00    2,000,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลียเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลียเกษตรศาสตร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 35/2564 - -
การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ 1,982,749.50                      1,982,749.50                         
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมิน
แก่คณะกรรมการประเมินและ



คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวับพระราชทานระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผ่านระบบ
ออนไลน์

39 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโถง 2,426,000.00    2,426,000.00    คัดเลือก บจก.บุศราลัย คอร์ปอเรช่ัน บจก.บุศราลัย คอร์ปอเรช่ัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 36/2564 - -
และทางเดินอาคาร สพฐ. 1 ช้ัน 2 2,423,033.00                      2,423,033.00                         

40 จ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 9,800,000.00    9,800,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 37/2564 - -
ทะเบียนประวัตินักเรียน พระจอมเกล้า พระนครเหนือ พระจอมเกล้า พระนครเหนือ

9,700,000.00                      9,700,000.00                         

41 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาชุดฝึกการ 3,490,000.00    3,490,000.00    เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 38/2564 - -
เรียนรู้ด้วยจนเองเพ่ือสร้างเสริม 3,490,000.00                      3,490,000.00                         
ศักยภาพในการสร้างเคร่ืองมือ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบ
ออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-learning

42 จ้างพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนท่ีมี 19,984,600.00  19,984,600.00   คัดเลือก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 39/2564 - -
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 19,984,600.00                    19,884,600.00                       

43 จ้างเหมาบริหารจัดการ 49,459,600.00  49,459,600.00   คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 40/2564 - -
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 49,400,000.00                    49,400,000.00                       

44 จ้างประเมินสถานศึกษาด้าน 15,000,000.00  15,000,000.00   คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 41/2564 - -
ความปลอดภัยในการจัด 15,600,000.00                    15,000,000.00                       
ประสบการณ์การรับมือจากปัจจัย
เส่ียงแบบองค์รวม
(Holistic School Safety)

45 จ้างพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ 49,600,000.00  49,600,000.00   คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 42/2564 - -
เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย 50,000,000.00                    49,600,000.00                       

46 จ้างเหมาด่าเนินการโครงการพัฒนา 50,000,000.00  50,000,000.00   คัดเลือก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 43/2564 - -



บุคลากรทางการศึกษา ด้าน 49,900,000.00                    49,900,000.00                       
การจัดการเรียนรู้และประเมินผล
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

47 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาเคร่ืองมือ 1,200,000.00    1,200,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 44/2564 - -
และประเมินผลเพ่ือพัฒนา 1,200,000.00                      1,200,000.00                         
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง
การประเมินสมรรถนะผู้เรียน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

48 จ้างพิมพ์เอกสารส่ือ 65 พรรษา 7,500,000.00    7,500,000.00    คัดเลือก หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 45/2564 - -
ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระขนิษฐา- (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย) (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย)
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ- 7,341,660.00                      7,341,660.00                         
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บจก.ธนอรุณการพิมพ์
มีพระชนมายุ 65 พรรษา 7,446,660.00                      
ภาคเรียนท่ี 2 หจก.ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

7,550,000.00                      
บจก.บางกอกบลูพร้ินต์ เซอร์วิส

7,500,000.00                      

49 จ้างเหมาพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม 3,000,000.00    3,000,000.00    คัดเลือก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 46/2564 - -
คุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพ 3,000,000.00                      3,000,000.00                         
การศึกษาของสถานศึกษารางวัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
I Q Award 3,000,000.00                      

50 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3,654,295.00 3,654,295.00 คัดเลือก บจก.ไทยการแต่งแต่งและ บจก.ไทยการแต่งแต่งและ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 47/2564 - -
สพฐ. 5 ช้ัน 9 ในส่วนส่านักงาน ซ่อมแซม ซ่อมแซม
เลขาธิการ กพฐ. และบริเวณห้อง 3,650,340.00                      3,650,340.00                         
โถงทางเดิน

51 ซ้ือเคร่ืองมือวัดประกอบด้วย 236,000.00      236,000.00       e-bidding บจก. ซอยล์เทสต้ิงสยาม บจก. ซอยล์เทสต้ิงสยาม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 48/2564 - -
ชุดทดสอบหาค่าก่าลังคอนกรีต 191,365.00                         191,365.00                           
ด้วยค้อนกระแทกแบบแสดง
ผ่านบลูทูธ กล้องวัดระดับ



52 ซ้ือครุภัณฑ์และวัสดุส่านักงาน 1,634,400.00    1,634,400.00    คัดเลือก บจก.ดี.โปรดักส์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซร่ี บจก.ดี.โปรดักส์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซร่ี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 49/2564 - -
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ สคส. 1,515,548.00                      1,515,548.00                         

50 จ้างท่ีปรึกษาออกแบบและพัฒนา 1,500,000.00    1,500,000.00    เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 50/2564 - -
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 1,500,000.00                      1,500,000.00                         
จุฬาภรณราชวิทยาลัย

51 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาชุดฝึก 4,470,000.00    4,470,000.00    เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 51/2564 - -
การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ ธนบุรี ธนบุรี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 4,470,000.00                      4,470,000.00                         
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการสร้าง
เคร่ืองมือประเมินความฉลาดรู้ตาม
แนวทางการประเมิน PISA ผ่าน
ระบบออนไลน์


