แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2564
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ
ลำดับที่
1

2

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ/
จ้ำง (บำท)

จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสาร
ปรับอากาศ 2 ชั้น VIP พร้อม
พนักงานขับรถ

90,000

จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสาร
ปรับอากาศ 2 ชั้น VIP พร้อม
พนักงานขับรถ

20,000

รำคำกลำง
(บำท)
90,000

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก โดย
เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
สรุป

เฉพาะเจาะจง

หจก. ปภังกร ทัวร์

หจก. ปภังกร ทัวร์
90,000

20,000

เฉพาะเจาะจง

หจก. องุ่นริช

เลขที่และวันที่ ปัญหำและ
ข้อเสนอแนะ
สัญญำ
อุปสรรค

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 1/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใลสัง่ 2/2564

-

-

90,000

หจก. องุ่นริช
20,000

20,000

3

จ้างทาตรายาง 20 แบบ

8,985

8,985

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 3/2564
8,985
8,985

-

-

4

จ้างทาตรายาง 21 แบบ

9,120

9,120

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 4/2564
9,120
9,120

-

-

5

จ้างทาตรายาง 10 แบบ

4,520

4,520

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 1/2564
4,520
4,520

-

-

6

จ้างทาตรายาง 5 แบบ

1,305

1,305

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 2/2564
1,305
1,305

-

-

7

จ้างทาโล่ขอบคุณ

1,310

1,310

ร้านประเสริฐสมใจ

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 3/2564

-

-

ร้านประเสริฐสมใจ
1,310

1,310

8

จ้างทาตรายาง 5 อัน

1,310.00

1,310.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 4/2564
1,310.00
1,310.00

-

-

9

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

4,522.00

4,522.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 5/2564

-

-

ร้านบีคอม
4,522.00

4,522.00

10 จ้างทาตรายาง 11 อัน

2,360.00

2,360.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 6/2564
2,360.00
2,360.00

-

-

11 จ้างทาตรายาง 8 อัน

2,220.00

2,220.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 7/2564
2,220.00
2,220.00

-

-

12 จ้างขนส่งใบเสร็จรับเงินของ สพฐ.
พร้อมบรรจุหีบห่อ

300,000.00

300,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.พรมาตุลี ขนส่ง
บจก.พรมาตุลี ขนส่ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 16/2564
300,000.00
300,000.00

-

-

13 จ้างทากระเป๋าใส่เอกสารให้แก่
บุคลากรในโครงการอบรม

95,800.00

95,800.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวอาริสาร์ ถิระวรเสฏฐ์
นางสาวอาริสาร์ ถิระวรเสฏฐ์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 17/2564
95,800.00
95,800.00

-

-

14 จ้างดูแลบารุงรักษาเวบไซต์
กลุม่ บริหารงานพัสดุ สคส.

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอุกฤษฎ์ นันทชัยพันธ์
นายอุกฤษฎ์ นันทชัยพันธ์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 26/2564
20,000.00
20,000.00

-

-

15 จ้างดูแลบารุงรักษาเวปไซต์ สคส.

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านกันทรลักษ์ดอทคอม
ร้านกันทรลักษ์ดอทคอม
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 46/2564
20,000.00
20,000.00

-

-

16 จ้างทาเอกสารเพื่อใช้ประกอบการ
เข้าเฝ้าฯ ทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระกนิษฎาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร
ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 47/2564
15,000.00
15,000.00

-

-

17 จ้างซ่อมเปลีย่ นอุปกรณ์ห้องปฏิบัติงาน
ผอ.สคส อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4

242,000.00

242,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเสาวณี เรียวโชติกุล
นางสาวเสาวณี เรียวโชติกุล
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 49/2564
242,000.00
242,000.00

-

-

18 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
2 ชั้น VIP

600,000.00

600,000.00

คัดเลือก

1. หจก.ปภังกร ทัวร์
หจก.ปภังกร ทัวร์
600,000.00
2. หจก. ปัณจมา เซอร์วิส
700,000.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 86/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 148/2564

-

-

19 ซือ้ น้าดืม่ บรรจุขวด ประจาปี
งบประมาณ 2564

44,880.00

44,880.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.บุญปรีชา

600,000.00

หจก.บุญปรีชา
44,880.00

44,880.00

20 ซือ้ ผ้าม่าน สอ.

149,700.00

149,700.00

เฉพาะเจาะจง

นางวราภรณ์ บางทอง
นางวราภรณ์ บางทอง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 149/2564
149,700.00
149,700.00

-

-

21 จัดซือ้ โต๊ะทางาน ตูใ้ ส่เอกสาร

146,697.00

146,697.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 150/2564
146,697.00
146,697.00

-

-

22 ซือ้ วัสดุสานักงานในโครงการ

16,080.00

16,080.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 175/2564
16,080.00
16,808.00

-

-

23 จ้างทาหลักสูตรการขับเคลือ่ นใน
โครงการ

18,312.00

18,312.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซูเปอร์โซน

ร้านซูเปอร์โซน
18,312.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 176/2564

-

-

18,312.00

24 จ้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน
ของ สบว.

115,600.00

115,600.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.อาร์พีที คอนสตรัคชั่น
บจก.อาร์พีที คอนสตรัคชั่น
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 177/2564
115,600.00
115,600.00

-

-

25 จ้างซ่อมแซมห้องคลังพัสดุ ของ สคส.

19,300.00

19,300.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเสาวณี เรียวโชติกุล
นางสาวเสาวณี เรียวโชติกุล
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 178/2564
19,300.00
19,300.00

-

-

26 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน กล่องใส่เอกสาร
ของ สกก.

12,032.50

12,032.50

เฉพาะเจาะจง

บจก.อาร์พีที คอนสตรัคชั่น
บจก.อาร์พีที คอนสตรัคชั่น
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 179/2564
12,032.50
12,032.50

-

-

27 จัดซือ้ โต๊ะทางาน เก้าอีท้ างาน และ
จัดจ้างทาพาทิชั่น

156,990.40

156,990.40

เฉพาะเจาะจง

บจก. เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก. เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 227/2564
156,999.40
156,999.40

-

-

28 จ้างเหมาบริการแปลเอกสารและจัดทา
ภาพประกอบตามบริบทของ
ประเทศไทย

166,275.00

166,275.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุทธิรัศมิ์ กุลเมืองโดน นางสาวสุทธิรัศมิ์ กุลเมืองโดน
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 228/2564
166,275.00
166,275.00

-

-

29 จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น
VIP จานวน 4 คัน

120,000.00

120,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนะโรจน์ กรุ๊ป
หจก.ธนะโรจน์ กรุ๊ป
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 229/2564
120,000.00
120,000.00

-

-

1,593,750.00

1,593,750.00

เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 230/2564
แหงประเทศไทย จากัด
แหงประเทศไทย จากัด
1,593,750.00
1,593,750.00

-

-

5,670.00

5,670.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.บุญปรีชา

-

-

สัญญา 1/2564

-

-

องค์การส่งเคราห์ทหารผ่านศึก องค์การส่งเคราห์ทหารผ่านศึก
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 2/2564
5,542,920.00
5,542,920.00

-

-

30 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบชนิด
50 แผ่นต่อเล่ม

31 ซือ้ น้าดืม่ บรรจุขวด ขนาด 12 ลิตร

.

หจก.บุญปรีชา
5,670.00

32 จ้างถ่ายเอกสาร (ส่วนกลาง) ภายใน
สพฐ. ของปีงบประมาณ 2564

2,400,000.00

2,400,000.00

e-bidding

33 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ
อาคารที่อยูใ่ นความดูแลของ สพฐ.

5,542,920.00

5,542,920.00

เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 231/2564
5,670.00

1.ศูนย์ถ่ายเอกสารบุญเรือง
ศูนย์ถ่ายเอกสารบุญเรือง
เสนอราคาต่าสุด
0.35 / แผ่น
0.35 / แผ่น
2. นายอดิศร ขวัญบุญ
0.38 / แผ่น

34 จ้างเหมาบริการทาความสะอาด
อาคารสถานที่แบะบริเวณโดยรอบ
อาคารที่อยูใ่ นความดูแลของ สพฐ.

9,206,280.00

9,206,280.00

เฉพาะเจาะจง

1.บจก.รักษาความปลอดภัย
บจก.ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส
เสนอราคาต่าสุด
เค.เอ็ม.อินเตอร์ เทค
7,324,800.00
7,740,000.00
2.บจก.ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส
7,324,800.00
3.บจก.คลีนเวฟ
8,046,749.03
4.บจก.ไอเดีย คลีนนิ่ง
7,765,632.00

35 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

3,531.00

3,531.00

เฉพาะเจาะจง

36 จ้างทาเกียรติบัตร ศบศ.

1,500.00

1,500.00

37 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร

3,664.00

3,664.00

-

-

หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 9/2564
3,531.00
3,531.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้า ออฟพิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้า ออฟพิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 10/2564
1,500.00
1,500.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 11/2564

-

-

ร้านบีคอม ไอที
3,664.00

สัญญา 3/2564

3,664.00

38 จ้างทาตรายาง 11 อัน

3,600.00

3,600.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้า ออฟพิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้า ออฟพิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 12/2564
3,600.00
3,600.00

-

-

39 ซือ้ หนังสือ

3,788.00

3,788.00

เฉพาะเจาะจง

สสวท.

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 13/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 14/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 15/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 16/2564

-

-

.
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 17/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 18/2564

-

-

สสวท.
3,788.00

40 จ้างซ่อมเครื่องแฟกซ์

3,972.00

3,972.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

3,788.00
ร้านบีคอม ไอที

3,972.00
41 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร

2,172.00

2,172.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

3,972.00
ร้านบีคอม ไอที

2,172.00
42 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

3,332.00

3,332.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

2,172.00
ร้านบีคอม ไอที

3,332.00
43 จ้างทาป้ายห้อง ผอ. สมป.

2,800.00

2,800.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านประเสริฐสมใจ

3,332.00
ร้านประเสริฐสมใจ

2,800.00
44 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร

4,522.00

4,522.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

2,800.00
ร้านบีคอม ไอที

4,522.00

4,522.00

45 ซือ้ เครื่องเย็บกระดาษ

3,092.32

3,092.32

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็ม เอส พี เค

หจก.เอ็ม เอส พี เค
3,092.32

46 ซือ้ วัสดุสานักงาน 6 รายการ

47 จ้างเหมารวบรวมสังเคราห์และจัดทา
เอกสารข้อเสนอการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์
48 ซือ้ น้าดืม จานวน 300 ถัง

-

-

32,109.00

32,109.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้า ออฟพิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้า ออฟพิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 234/2564
32,109.00
32,109.00

-

-

300,000.00

300,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 235/2564
300,000.00
300,000.00

-

-

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

หกจ.บุญปรีชา

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 240/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 243/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 244/2564

-

-

หกจ.บุญปรีชา
9,000.00

49 จ้างทาปกใส่เกียรติบัตรของ ศบศ.

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 19/2564
3,092.32

38,880.00

38,880.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านฉ่อยเส็ง

9,000.00
ร้านฉ่อยเส็ง

38,880.00

38,880.00

50 จ้างทาเข็มเชิดชูเกียรติ และโล่
รางวัล ของ ศบศ.

190,080.00

51 ซือ้ วัสดุสานักงาน 18 รายการ

22,030.00

22,030.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้า ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้า ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 295/2564
22,030.00
22,030.00

-

-

52 จ้างทาชุดอุปกรณ์สาหรับกิจกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุทธิรัศมิ์ กุลเมือโดน
นางสาวสุทธิรัศมิ์ กุลเมือโดน
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 296/2564
15,000.00
15,000.00

-

-

53 ซือ้ วัสดุสานักงาน

99,032.78

99,032.78

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
หจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 297/2564
99,032.78
99,032.78

-

-

7,374.08

7,374.08

เฉพาะเจาะจง

ร้านซูเปอร์โซน

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 298/2564

-

-

54 จ้างทาเอกสารประกอบการประชุม

190,080.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านประเสริฐสมใจ

ร้านประเสริฐสมใจ
190,080.00

ร้านซูเปอร์โซน
7,374.08

55 จัดซือ้ หมึกพิมพ์

190,080.00

7,374.08

52,472.80

52,472.80

เฉพาะเจาะจง

บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป
บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 299/2564
52,472.80
52,472.80

-

-

56 ซือ้ วัสดุสานักงาน 32 รายการ

368,899.62

368,899.62

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
หจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 303/2564
368,899.62
368,899.62

-

-

57 ซือ้ วัสดุสานักงาน 23 รายการ

27,610.00

27,610.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 304/2564
27,610.00
27,610.00

-

-

58 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร

14,406.00

14,406.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 305/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 308/2564

-

-

บจก.อาร์พีที คอนสตรัลชั่น
บจก.อาร์พีที คอนสตรัลชั่น
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 309/2564
220,600.00
220,600.00

-

-

บมจ.ทีโอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 4/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 5/2564

-

-

14,406.00
59 จ้างทาโล่

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านประเสริฐสมใจ

14,406.00
ร้านประเสริฐสมใจ

28,500.00
60 จ้างซ่อมแซมสถานที่ ศบศ.

61 เช่าระบบสือ่ สัญญาณใยแก้วนาแสง

220,600.00

220,600.00

2,200,000.00

2,200,000.00

เฉพาะเจาะจง

28,500.00

บมจ.ทีโอที
2,200,000.00

62 เช่าคูส่ าย Fiber optic

594,492.00

594,492.00

บมจ.ทีโอที

2,200,000.00
บมจ.ทีโอที

594,492.00

594,492.00

63 จ้างเหมาบารุงรักษาระบบประชุม
ทางไกลวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์
เพื่อการบริหารงานของ สพฐ.

3,550,260.00

3,550,260.00

บจก.ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที
บจก.ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 6/2564
3,550,260.00
3,550,260.00

-

-

64 การเช่าพื้นที่สาหรับวางเครื่องคอม
พิวเตอร์แม่ข่าย งานถ่ายทอดสด
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

750,000.00

750,000.00

บจก. เอส - แพลนเนต
บจก. เอส - แพลนเนต
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 7/2564
750,000.00
750,000.00

-

-

65 จ้างบารุงรักษาระบบ OMC

1,152,000.00

1,152,000.00

บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 8/2564
เน็ตเวิร์ค
เน็ตเวิร์ค
1,152,000.00
1,152,000.00

-

-

66 จ้างบารุงรักษาระบบ SGS Online

1,134,000.00

1,134,000.00

บจก.วีไซนแลบ

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 9/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 10/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ.22/2564

-

-

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ.23/2564
1,065.00
1,065.00

-

-

บจก.วีไซนแลบ
1,134,000.00

67 จ้างบารุงรักษาระบบ School MIS

1,233,000.00

1,233,000.00

บจก. พะยูน

บจก. พะยูน
1,233,000.00

68 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

4,012.50

4,012.50

เฉพาะเจาะจง

หจก.รุ่งเรืองโรจน์แอร์

1,065.00

1,065.00

เฉพาะเจาะจง

1,233,000.00
หจก.รุ่งเรืองโรจน์แอร์

4,012.50
69 จ้างทาตรายาง 5 อัน

1,134,000.00

4,012.50

70 จ้างเหมาทาเอกสารรายละเอียด
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
71 จ้างทาตรายาง

72 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์

6,000.00

6,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านซุปเปอร์โซน

ร้านซุปเปอร์โซน
6,000.00

74 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์

-

605.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ.25/2564
605.00
605.00

-

-

4,192.00

4,192.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

-

-

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ.26/2564
4,192.00

101,812.64

101,812.64

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 312/2564
101,812.64
101,812.64

-

-

9,092.00

9,092.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 313/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 314/2564

-

-

ร้านบีคอม ไอที
9,092.00

75 จัดซือ้ น้าดืม่ บรรจุขวด 500 ถัง

-

605.00

4,192.00
73 ซือ้ วัสดุสานักงาน 16 รายการ

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ.24/2564
6,000.00

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.บุญปรีชา

9,092.00
หจก.บุญปรีชา

15,000.00

15,000.00

76 จ้างเหมาทาปกเอกสารสาหรับวาระ
การประชุมอนุกรรมการและ
คณะกรรมการบริหาร

25,000.00

25,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย
หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 315/2564
(น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)
(น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)
25,000.00
25,000.00

-

-

77 จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ

15,060.25

15,060.25

เฉพาะเจาะจง

หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 316/2564
15,060.25
15,060.25

-

-

4,500.00

4,500.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 318/2564
4,500.00
4,500.00

-

-

942,000.00

942,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.จีที เทคโนโลยี่

-

-

78 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

79 เช่าเครื่อง Server เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานการบริหารการทดสอบ
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

บจก.จีที เทคโนโลยี่
942,000.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 11/2564
942,000.00

80 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

4,922.00

4,922.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 27/2564
4,922.00
4,922.00

-

-

81 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

3,332.00

3,332.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

-

-

ร้านบีคอม ไอที
3,332.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 28/2564
3,332.00

82 จ้างทาป้ายชื่อศูนย์ประสานงาน
โครงการโคเซ็นประจา สพฐ.
83 จ้างทาตรายาง

84 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

3,959.00

3,959.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.บียอนด์ อินโนเวพลัส
บจก.บียอนด์ อินโนเวพลัส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 29/2564
3,959.00
3,959.00

-

-

780.00

780.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 30/2564
780.00
780.00

-

-

3,412.00

3,412.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 31/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 32/2564

-

-

ร้านบีคอม ไอที
3,412.00

85 จ้างซ๋อมเครื่องพิมพ์เอกสาร

5,712.00

5,712.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

3,412.00
ร้านบีคอม ไอที

5,712.00

5,712.00

86 จ้างล้างทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ

3,210.00

3,210.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 33/2564
3,210.00
3,210.00

-

-

87 ซือ้ วัสดุสานักงาน

5,709.10

5,709.10

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 34/2564
5,709.10
5,709.10

-

-

88 จ้างทาตรายาง

2,751.00

2,751.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 35/2564
2,751.00
2,751.00

-

-

89 จ้างซ๋อมเครื่องปรับอากาศ

4,226.50

4,226.50

เฉพาะเจาะจง

หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 36/2564
4,226.50
4,226.50

-

-

19,800.00

19,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายศิริชัย มาฤทธิ์

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 336/2564

-

-

90 จ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ศบศ.

นายศิริชัย มาฤทธิ์
19,800.00

19,800.00

91 จ้างเหมาทาความสะอาด
เครี่องปรับอากาศ

6,527.00

6,527.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 337/2564
6,527.00
6,527.00

-

-

92 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

2,162.00

2,162.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 338/2564

-

-

ร้านบีคอม ไอที
2,162.00

93 ซือ้ วัสดุสานักงาน 9 รายการ

94 ซือ้ วัสดุสานักงาน 11 รายการ

2,161.00

121,659.00

121,659.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 340/2564
121,659.00
121,659.00

-

-

7,522.10

7,522.10

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 341/2564
7,522.10
7,522.10

-

-

95 ซือ้ วัสดุสานักงาน

86,968.44

86,968.44

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 342/2564
86,968.44
86,968.44

-

-

96 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร

13,232.00

13,232.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 343/2564

-

-

ร้านบีคอม ไอที
13,232.00

97 จ้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

98 จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของ
สานักงานกองทุนอาหารกลางวัน
99 ซือ้ วัสดุสานักงาน

13,232.00

20,400.00

20,400.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 344/2564
20,400.00
20,400.00

-

-

198,000.00

198,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ต้นส้ม การ์เด้น
หจก.ต้นส้ม การ์เด้น
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 345/2564
198,000.00
198,000.00

-

-

25,190.00

25,190.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

-

-

ร้านบีคอม ไอที
25,190.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 346/2564
25,190.00

100 จ้างทาตรายาง

2,100.00

2,100.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 37/2564
2,100.00
2,100.00

-

-

101 จ้างทาตรายาง

3,045.00

3,045.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 38/2564
3,045.00
3,045.00

-

-

102 ซือ้ วัสดุสานักงาน

2,321.90

2,321.90

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 39/2564
2,321.90
2,321.90

-

-

103 จ้างซ๋อมเครื่องคอมพิวเตอร์

5,292.00

5,292.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 40/2564

-

-

ร้านบีคอม ไอที
5,292.00

5,292.00

104 จ้างทาตรายาง

3,580.00

3,580.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 41/2564
3,580.00
3,580.00

-

-

105 จ้างทาตรายาง

910.00

910.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 42/2564
910.00
910.00

-

-

106 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

1,872.50

1,872.50

เฉพาะเจาะจง

หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 43/2564
1,872.50
1,872.50

-

-

107 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

2,300.00

2,300.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.รุ่งเรืองกิจ

-

-

บจก.รุ่งเรืองกิจ
2,300.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 44/2564
2,300.00

108 จัดซือ้ หมึกเครื่องโทรสาร

3,424.00

3,424.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 45/2564
3,424.00
3,424.00

-

-

109 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร

4,066.00

4,066.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป
บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 46/2564
4,066.00
4,066.00

-

-

21,770.00

21,770.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านรัตนพาณิชย์

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 347/2564

-

-

110 จ้างขนย้ายเอกสาร

ร้านรัตนพาณิชย์
21,770.00

111 ซือ้ วัสดุสานักงาน 44 รายการ

21,770.00

195,372.37

195,372.37

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 348/2564
195,372.37
195,372.37

-

-

7,329.50

7,329.50

เฉพาะเจาะจง

ร้านศรีภัณฑ์ โอ เอ กรุ๊ป
ร้านศรีภัณฑ์ โอ เอ กรุ๊ป
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 349/2564
7,329.50
7,329.50

-

-

113 ซือ้ วัสดุสานักงาน 11 รายการ

65,344.90

65,344.90

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 350/2564
65,344.90
65,344.90

-

-

114 จ้างทาเข็มวิทยฐานะ ตาแหน่ง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา

203,700.00

203,700.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านจี้เพชร 1855

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 351/2564

-

-

112 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

115 ซือ้ วัสดุสานักงาน 4 รายการ

ร้านจี้เพชร 1855
203,700.00

203,700.00

7,992.90

7,992.90

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 353/2564
7,992.90
7,992.90

-

-

116 จ้างทาวีดิทัศน์ประกอบเอกสาร
300,000.00
แนวทางการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา 2

300,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสหวัฒน์ หะรังศรี
นายสหวัฒน์ หะรังศรี
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 354/2564
300,000.00
300,000.00

-

-

117 จ้างออกแบบและจัดทาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการจัดค่าย
เสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง
KID พิชิตปัญหา 2

100,000.00

100,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอ มัสที อิลิเม้นท์
บจก.เอ มัสที อิลิเม้นท์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 355/2564
100,000.00
100,000.00

-

-

45,420.90

45,420.90

เฉพาะเจาะจง

บจก.ออลกูด๊ 56

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 356/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 357/2564

-

-

118 ซือ้ วัสดุสานักงาน 12 รายการ

บจก.ออลกูด๊ 56
45,420.90

119 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ

240,000.00

240,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปภังกร

45,420.90
หจก.ปภังกร

240,000.00

240,000.00

120 จ้างปรับปรุงศูนย์ HCEC

480,000.00

480,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวเสาวณี เรียวโชติกุล
นางสาวเสาวณี เรียวโชติกุล
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 358/2564
480,000.00
480,000.00

-

-

121 จัดซ้อครุภัณฑ์ศูนย์ HCEC

779,816.00

779,816.00

คัดเลือก

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 359/2564
779,816.00
779,816.00

-

-

122 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคฯ

150,000.00

150,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.นาว มีเดีย

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 360/2564

-

-

123 ซือ้ วัสดุสานักงาน

บจก.นาว มีเดีย
150,000.00

150,000.00

95,343.42

95,343.42

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 361/2564
95,343.42
95,343.42

-

-

430,000.00

430,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.พีวายเอส ออดิท
บจก.พีวายเอส ออดิท
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 362/2564
430,000.00
430,000.00

-

-

125 จ้างเหมาบริการดาเนินงานการประเมิน45,000,000.00
คุณภาพผูเ้ รียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผูเ้ รียน (RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

45,000,000.00

คัดเลือก

บจก.จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติง้ บจก.จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติง้ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 12/2564
44,400,000.00
44,400,000.00

-

-

124 จ้างผูส้ อบบัญชีสาหรับโครงการพัฒนา
กาลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน

126 จ้างบารุงรักษาและประกันครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
เพื่อการบริหารจัดการ

1,056,000.00

1,056,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 13/2564
เน็ตเวอร์ค
เน็ตเวอร์ค
1,056,000.00
1,056,000.00

-

-

127 เช่าพื้นที่ของเอกชน สาหรับวาง
เครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมูล
การบริหารการศึกษา

1,776,000.00

1,776,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 14/2564
เน็ตเวอร์ค
เน็ตเวอร์ค
1,776,000.00
1,776,000.00

-

-

128 จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 24,822,000.00
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่ายภายใน สพฐ. ส่วนกลาง

24,822,000.00

เฉพาะเจาะจง

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 15/2564
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
24,822,000.00
24,822,000.00

-

-

129 ซือ้ วัสดุสานักงาน

3,764.26

3,764.26

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 47/2564
3,764.26
3,764.26

-

-

130 จ้างทาตรายาง

4,630.00

4,630.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์

-

-

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 48/2564

4,630.00
131 จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์

3,422.00

3,422.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

4,630.00
ร้านบีคอม ไอที

3,422.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 49/2564

-

-

3,422.00

132 จ้างทาตรายาง

4,310.00

4,310.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 51/2564
4,310.00
4,310.00

-

-

133 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค

4,912.00

4,912.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 52/2564

-

-

134 จ้างเหมาเดินระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต

1,880.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 53/2564

-

-

135 จ้างทาตรายาง

ร้านบีคอม ไอที
4,912.00

1,880.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

4,912.00
ร้านบีคอม ไอที

1,880.00

1,880.00

860.00

860.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 54/2564
860.00
860.00

-

-

136 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สคส.

9,844.00

9,844.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
หจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 365/2564
9,844.00
9,844.00

-

-

137 จ้างซ่อมแซมเครื่องสารองไฟฟ้า
และปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

2,800,000.00

2,800,000.00

บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น
บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 366/2564
(ไทยแลนด์)
(ไทยแลนด์)
2,800,000.00
2,800,000.00

-

-

138 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ
VIP 2 ชั้น

288,000.00

288,000.00

หจก.ปภังกร ทัวร์

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 367/2564

-

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปภังกร ทัวร์
288,000.00

288,000.00

139 ซือ้ วัสดุสานักงาน 11 รายการ

61,546.26

61,546.26

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 368/2564
61,546.26
61,546.26

-

-

140 ซือ้ วัสดุสานักงาน 6 รายการ

6,686.00

6,686.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 369/2564
6,686.00
6,686.00

-

-

360,000.00

360,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปภังกร ทัวร์

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 370/2564

-

-

บจก.ทริปเปิลพี เทเลคอม
บจก.ทริปเปิลพี เทเลคอม
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 372/2564
32,100.00
32,100.00

-

-

141 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ
VIP 2 ชั้น
142 จ้างฉีดฆ่าเชื้อละอองฝอย
อาคารสานักงาน

หจก.ปภังกร ทัวร์
360,000.00

32,100.00

32,100.00

เฉพาะเจาะจง

360,000.00

143 จ้างจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
Thai Science Camp ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 13
144 ซือ้ วัสดุสานักงาน

1,000,000.00

1,000,000.00

เฉพาะเจาะจง

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 373/2564
ประเทศไทย
ประเทศไทย
1,000,000.00
1,000,000.00

-

-

7,479.30

7,479.30

เฉพาะเจาะจง

บจก.ออลกูด๊ 56

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 374/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 375/2564

-

-

บจก.ออลกูด๊ 56
7,479.30

145 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

12,684.00

12,684.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

7,479.30
ร้านบีคอม ไอที

12,684.00

12,684.00

146 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สพฐ. 5 ชั้น 9

2,130,500.00

2,130,500.00

วิธีคัดเลือก

บจก.ไทยการตกแต่งและ
บจก.ไทยการตกแต่งและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 16/2564
ซ่อมแซม
ซ่อมแซม
2,130,500.00
2,130,500.00

-

-

147 จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูล

7,920,000.00

7,920,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก. พอยท์ไอที คอนซัลทิ่ง
บจก. พอยท์ไอที คอนซัลทิ่ง
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 17/2564
7,884,000.00
7,884,000.00

-

-

960.00

960.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 55/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 56/2564

-

-

148 ซือ้ วัสดุสานักงาน

ร้านบีคอม ไอที
960.00

149 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

2,162.00

2,162.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

960.00
ร้านบีคอม ไอที

2,162.00

2,162.00

150 จ้างทาตรายาง

950.00

950.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 57/2564
950.00
950.00

-

-

151 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

902.00

902.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 58/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 59/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 60/2564

-

-

-

-

ร้านบีคอม ไอที
902.00

152 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

902.00

902.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

902.00
ร้านบีคอม ไอที

902.00
153 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

1,926.00

1,926.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.แกรนด์ คูลลิง่

บจก.แกรนด์ คูลลิง่
1,926.00

154 ซือ้ วัสดุสานักงาน 8 รายการ

90,259.85

90,259.85

เฉพาะเจาะจง

902.00

1,926.00

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 381/2564
90,259.85
90,259.85

155 จ้างทาเว็บไซต์ของ ฉก.ชน

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายพลูปรีชา เอือ้ สันต์รังษี
นายพลูปรีชา เอือ้ สันต์รังษี
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 382/2564
20,000.00
20,000.00

-

-

156 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องโทรสาร

8,078.50

8,078.50

เฉพาะเจาะจง

บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป
บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 383/2564
8,078.50
8,078.50

-

-

353,900.00

353,900.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เท็กซ์แอนด์อิมเมจ โซลูชั่น บจก.เท็กซ์แอนด์อิมเมจ โซลูชั่น
353,900.00
353,900.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 384/2564

-

-

บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 18/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 19/2564

-

-

บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 20/2564
29,790,000.00

-

-

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 61/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 62/2564

-

-

157 ซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน

158 จ้างเหมาบริการดาเนินการโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากรทางการศึกษา

785,400.00

159 จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center
เอกมัย

906,590.00

160 จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
software และอุปกรณ์ storage

29,871,425.00

161 ซือ้ วัสดุสานักงาน

785,400.00

e-bidding

บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
785,400.00

906,590.00

e-bidding

บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์)

785,400.00

บจก.มาสเตอ เมกเคอ

899,590.00
บจก.ซูม อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม
903,590.00
บจก.มาสเตอ เมกเคอ
895,590.00
29,871,425.00

e-bidding

บจก.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์)

29,790,000.00
บจก.เมโทรโปรเฟสชั่นแนล
โปรดักส์
29,810,000.00
บจก.มัลติพรูฟส์
29,850,000.00
1,160.00

1,160.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

895,590.00

1,160.00
162 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

4,852.00

4,852.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

1,160.00
ร้านบีคอม ไอที

4,852.00
163 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ

164 จัดซือ้ รางสายไฟ

4,852.00

7,169.00

7,169.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 389/2564
7,169.00
4,169.00

-

-

19,516.80

19,516.80

เฉพาะเจาะจง

บจก.มาร์คอินเตอร์

-

-

บจก.มาร์คอินเตอร์
19,516.80

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 390/2564
19,516.80

165 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

18,297.00

18,297.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
บจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 391/2564
18,297.00
18,297.00

-

-

1,593,750.00

1,593,750.00

เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์ขุมนุมสหกรณ์การเกษตร โรงพิมพ์ขุมนุมสหกรณ์การเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 393/2564
แห่งประเทศไทย จากัด
แห่งประเทศไทย จากัด
1,593,750.00
1,593,750.00

-

-

167 จ้างเรียบเรียงเนื้อหา บรรณาธิการกิจ
และจัดทาหนังสือิเล็กทรอนิกส์
(E--book) ของ ฉก.ชน

160,000.00

160,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวแสงจันทร์ เมธราตระกูล นางสาวแสงจันทร์ เมธราตระกูล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 394/2564
160,000.00
160,000.00

-

-

168 จ้างพิมพ์ใบเสร็จต่อเนื่อง

460,100.00

460,100.00

เฉพาะเจาะจง

บจก. โรงงานอุตสาหกรรม
บจก. โรงงานอุตสาหกรรม
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 395/2564
กระดาษบางปะอิน
กระดาษบางปะอิน
460,100.00
460,100.00

-

-

169 จ้างพิมพ์เอกสารสือ่ 65 พรรษา
7,500,000.00
ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ
65 พรรษา

7,500,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ. หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 396/2564
ฟ้าเมืองไทย)
ฟ้าเมืองไทย)
7,495,000.00
7,495,000.00

-

-

166 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน
ชนิด 50 แผ่นต่อเล่ม

170 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน 26 รายการ

49,971.00

49,971.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 397/2564
49,971.00
49,971.00

-

-

171 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน 7 รายการ

63,333.30

63,333.30

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 399/2564
63,333.30
63,333.30

-

-

8,142,000.00

8,142,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 26/2564
เกล้า พระนครเหนือ
เกล้า พระนครเหนือ
8,100,000.00
8,100,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8,125,000 บาท

-

-

1,652.00

1,652.00

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 63/2564

-

-

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 64/2564
1,320.00
1,320.00

-

-

172 จ้างทาและนาเข้ารายละเอียดข้อมูล
(Metadata) สาหรับ Contents
เข้าสูแ่ พลตฟอร์ม OBEC Content
Center

173 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที
1,652.00

174 จ้างทาตรายาง

1,320.00

1,320.00

เฉพาะเจาะจง

1,652.00

175 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสแกนเนอร์

3,422.00

3,422.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

ร้านบีคอม ไอที
3,422.00

176 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 65/2564

-

-

3,422.00

2,996.00

2,996.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 66/2564
2,996.00
2,996.00

-

-

177 จ้างทาโล่รางวัลพร้อมกล่องบรรจุ

66,000.00

66,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเสรี ผลโรจน์ปัญญา
นายเสรี ผลโรจน์ปัญญา
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 402/2564
66,000.00
66,000.00

-

-

178 จัดซือ้ วัสดสานักงาน 11 รายการ

128,870.80

128,870.80

เฉพาะเจาะจง

บจก.มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์ บจก.มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 403/2564
เซอร์วิส
เซอร์วิส
128,870.80
128,870.80

-

-

9,836.98

9,836.98

เฉพาะเจาะจง

บจก.ดับ๊ เบิ๊ลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี บจก.ดับ๊ เบิ๊ลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 404/2564
9,836.98
9,836.98

-

-

205,500.00

205,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านประเสริฐสมใจ

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 405/2564

-

-

179 ซือ้ วัสดุสานักงาน 2 รายการ

180 จ้างทาโล่

ร้านประเสริฐสมใจ
205,500.00

205,500.00

181 จ้างออกแบบและจัดทาภาพ
38,000.00
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกแบบไม่
เคลือ่ นไหว โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศเทศ ระดับประถมศึกษา

38,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนพิพัฒน์ กุลเมืองโดน
นายธนพิพัฒน์ กุลเมืองโดน
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 407/2564
38,000.00
38,000.00

-

-

182 ซือ้ เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง

46,100.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ออลกูด๊ 56

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 408/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 409/2564

-

-

46,100.00

บจก.ออลกูด๊ 56
46,100.00

183 จ้างทากรอบรูปใส่ใบประกาศนียบัตร

63,900.00

63,900.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านประเสริฐสมใจ

ร้านประเสริฐสมใจ
63,900.00

184 จ้างทาใบประกาศนียบัตรสี

46,100.00

63,900.00

15,953.70

15,953.70

เฉพาะเจาะจง

ร้านเทเวศร์ บลูพริ้นต์
ร้านเทเวศร์ บลูพริ้นต์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 410/2564
15,953.70
15,953.70

-

-

7,490.00

7,490.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.บุญเจริญศิลป์ ดีไซน์
หจก.บุญเจริญศิลป์ ดีไซน์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 411/2564
7,490.00
7,490.00

-

-

186 จ้างพิมพ์แบบประเมินนักเรียนและ
585,000.00
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

585,000.00

เฉพาะเจาะจง

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย

-

-

185 จ้างทาโล่รางวัล

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 413/2564

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีการศึกษา 2564

187 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

585,000.00
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
600,000.00
902.00

902.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

585,000.00

ร้านบีคอม ไอที
902.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 67/2564

-

-

902.00

188 จ้างทาตรายาง

1,090.00

1,090.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 68/2564
1,090.00
1,090.00

-

-

189 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

1,982.00

1,982.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 69/2564

-

-

ร้านบีคอม ไอที
1,982.00

1,982.00

190 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

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

-

-

191 จ้างทาตรายาง

3,320.00

3,320.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 71/2564
3,320.00
3,320.00

-

-

192 ซือ้ วัสดุสานักงาน

2,160.00

2,160.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 72/2564
2,160.00
2,160.00

-

-

193 จ้างทาตรายาง

1,355.00

1,355.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 73/2564
1,355.00
1,355.00

-

-

194 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

1,982.00

1,982.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 74/2564

-

-

ร้านบีคอม ไอที
1,982.00

195 จ้างทาตรายาง

1,982.00

4,410.00

4,410.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 75/2564
4,410.00
4,410.00

-

-

196 จ้างพิมพ์แบบประเมินนักเรียนและ
585,000.00
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีการศึกษา 2564

585,000.00

เฉพาะเจาะจง

1.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
เสนอราคาต่าสุด
แห่งประเทศไทย จากัด
แห่งประเทศไทย จากัด
585,000.00
585,000.00
2. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
600,000.00

ใบสัง่ 413/2564

-

-

197 ซือ้ วัสดุสานักงาน 48 รายการ

101,336.49

เฉพาะเจาะจง

บจก.ออลกูด๊ 56

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 414/2564

-

-

101,336.49

บจก.ออลกูด๊ 56

101,336.49
198 ซือ้ วัสดุสานักงาน 10 รายการ

199 จ้างออกแบบและจัดทาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ คูม่ ือการดาเนินงาน
ของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
200 จ้างพิมพ์สมุดบัญชีและทะเบียบ
ควบคุมการเบิกจ่าย

101,336.49

19,408.00

19,408.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 415/2564
19,408.00
19,408.00

-

-

100,000.00

100,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายโสนัส บุญราย

-

-

นายโสนัส บุญราย
100,000.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 416/2564
100,000.00

1,622,670.00

1,622,670.00

เฉพาะเจาะจง

1.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
เสนอราคาต่าสุด
แห่งประเทศไทย จากัด
แห่งประเทศไทย จากัด
1,622,670.00
1,622,670.00
2. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1,630,175.00

ใบสัง่ 417/2564

-

-

201 ซือ้ วัสดุสานักงาน 1 รายการ

28,890.00

28,890.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ดับ๊ เบิ๊ลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี บจก.ดับ๊ เบิ๊ลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 418/2564
28,890.00
28,890.00

-

-

202 ซือ้ วัสดุสานักงาน 4 รายการ

250,915.00

250,915.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์ บจก.มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 419/2564
เซอร์วิส
เซอร์วิส
250,915.00
250,915.00

-

-

203 ซือ้ วัสดุสานักงาน 14 รายการ

37,342.00

37,342.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.คิงส์สิริ

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 420/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 421/2564

-

-

บจก.คิงส์สิริ
37,342.00

204 ซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
205 จ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์

206 จ้างทาตรายาง

207 จ้างทาวิดีทัศน์ประกอบคูม่ ือ
รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด

193,800.00

193,800.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอมไอที

37,342.00
ร้านบีคอมไอที

193,800.00

193,800.00

71,197.80

71,197.80

เฉพาะเจาะจง

บจก.ริชเน็ซ คอมมูนิเคชั่น
บจก.ริชเน็ซ คอมมูนิเคชั่น
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 422/2564
71,197.80
71,197.80

-

-

6,260.00

6,260.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 423/2564
6,260.00
6,260.00

-

-

379,957.00

379,957.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ทูฟินิกซ์

-

-

บจก.ทูฟินิกซ์
379,957.00

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 424/2564
379,957.00

208 จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
ของสานักกิจการนักเรียน
209 ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร

213,000.00

213,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ต้นส้ม การ์เด้น
หจก.ต้นส้ม การ์เด้น
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 425/2564
213,000.00
213,000.00

-

-

56,000.00

56,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.คิงส์สิริ

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 426/2564

-

-

บจก.ดับ๊ เบิ๊ลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี บจก.ดับ๊ เบิ๊ลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 427/2564
11,074.50
11,074.50
.
หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึง่ เก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 428/2564
25,661.00
25,661.00

-

-

-

-

บจก.คิงส์สิริ
56,000.00

56,000.00

300 ซือ้ วัสดุสานักงาน 1 รายการ

11,074.50

11,074.50

เฉพาะเจาะจง

301 ซือ้ วัสดุสานักงาน 35 รายการ

25,661.00

25,661.00

เฉพาะเจาะจง

302 ซือ้ วัสดุสานักงาน 14 รายการ

100,237.60

100,237.60

เฉพาะเจาะจง

บจก.มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์ บจก.มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 429/2564
เซอร์วิส
เซอร์วิส
100,237.60
100,237.60

-

-

32,999.80

32,999.80

เฉพาะเจาะจง

หจก.ภัทราการพิมพ์

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 430/2564

-

-

303 จ้างทาเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่อง
ใส่เข็มและเกียรติบัตร

หจก.ภัทราการพิมพ์
32,999.80

32,999.80

304 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและ
3,650,000.00
ขยายผลชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อการประกัน
คุณภาพ ระดับห้องเรียนที่ใช้
สถานศึกษาเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์

3,650,000.00

เฉพาะเจาะจง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 27/2564
3,650,000.00
3,650,000.00

-

-

305 จ้างปรับปรุงสานักงานกลุม่ วิจัยและ
พัฒนาสือ่ เทคโนโลยี สิง่ อานวย
ความสะดวกทางการศึกษา สานัก
คนพิการ สศศ. สพฐ. (ดอนเมือง)

1,507,000.00

e-bidding

บจก มิคซ์ ทเวนตีว้ ัน
บริษัท หนึ่งสองสามสี่ เน็กซ์ จากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 28/2564
1,291,000.00
1,271,160.00
บจก. กิจการร่วมค้า บีบี แอนด์วาย
1,225,484.53
หจก.พรเมธา เอ็นจิเนียร์
1,290,000.00
บจก.เดอะเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ แมเนจเมนต์
1,297,867.00
หจก.ซ.วรินทร์ทิพย์
1,248,000.00
บจก.หนึ่งสองสามสี่ เน็กซ์
1,271,160.00
บจก.ไอ.ซีโอ.กรุ๊ป

-

-

1,506,900.00

1,380,000.00
306 จ้างปรับปรุงซ๋อมแซมห้องน้า
ห้องส้วม อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8,9

2,136,900.00

2,136,866.49

307 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

1,872.50

1,872.50

308 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

3,332.00

3,332.00

คัดเลือก

บจก.มาร์ค อินเตอร์
บจก.มาร์ค อินเตอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 29/2564
2,136,866.49
2,136,866.49

-

-

เฉพาะเจาะจง

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

-

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 77/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 78/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 79/2564

-

-

ร้านบีคอม ไอที
3,332.00

309 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

1,932.00

1,932.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

3,332.00
ร้านบีคอม ไอที

1,932.00
310 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

2,312.00

2,312.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

1,932.00
ร้านบีคอม ไอที

2,312.00

2,312.00

311 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

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

-

-

312 ซือ้ External Harddisk

4,470.00

4,470.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอม ไอที

-

-

ใบสัง่ 432/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 433/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 434/2564

-

-

ร้านบีคอม ไอที
4,470.00

313 จ้างพิมพ์แบบรูปรายการสิง่ ก่อสร้าง
ประมาณราคารายการประกวด
แบบหนังสือรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้างพร้อม
สแกนแนบและบรรจุหีบห่อพร้อมส่ง

314 ซือ้ วัสดุสานักงาน

1,300,000.00

1,399,064.00

เฉพาะเจาะจง

1.ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม เสนอราคาต่าสุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
935,000.00
935,000.00
2. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จากัด
1,037,900.00
3. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1,050,000.00

9,961.70

9,961.70

เฉพาะเจาะจง

บจก.ออลกูด๊ 56

บจก.ออลกูด๊ 56
9,961.70

315 จ้างผลิตสกูฟ๊ ข่าวการติดตามการ
ส่งมอบเงินเยียวยาถึงมือผูป้ กครอง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 81/2564
4,470.00

950,000.00

950,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เบคกิง้ เบรน

9,961.70
บจก.เบคกิง้ เบรน

950,000.00

950,000.00

316 ซ่อมเครื่องปรับอากาศและเช็ค
ล้างทาความสะอาดบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ

11,021.00

317 ซ้อวัสดุสานักงาน 3 รายการ

28,520.00

11,021.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.แกรนด์ คูลลิง่

บจก.แกรนด์ คูลลิง่
11,021.00

28,520.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบีคอมไอที

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 436/2564

-

-

11,021.00

ร้านบีคอมไอที
28,520.00

318 จ้างพิมพ์คูปอง 750 กล่อง

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 435/2564

28,520.00

744,000.00

744,000.00

เฉพาะเจาะจง

ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม เสนอราคาต่าสุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
744,000.00
744,000.00

ใบสัง่ 437/2564

-

-

13,535.50

13,535.50

เฉพาะเจาะจง

บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป
บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 438/2564
13,535.50
13,535.50

-

-

320 จ้างพิมพ์หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ระดับมัธยมศึกษา กลุม่ สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จังหวัดบึงกาฬ

943,740.00

818,550.00

เฉพาะเจาะจง

1.สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(องค์การค้าของ สกสค.)
818,550.00
2. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จากัด
846,000.00

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
เสนอราคาต่าสุด
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(องค์การค้าของ สกสค.)
818,550.00

ใบสัง่ 439/2564

-

-

321 ซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน 9 รายการ

231,120.00

231,120.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ออลกูด๊ 56

บจก.ออลกูด๊ 56

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 440/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 441/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 442/2564

-

-

319 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

231,120.00
322 ซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน 2 รายการ

190,246.00

190,246.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.แกรนด์ คูลลิง่

231,120.00
บจก.แกรนด์ คูลลิง่

190,246.00
323 จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีติดตาม
การทางานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
ห่างไกลและทุรกันดาน

845,000.00

845,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เฟมัส อินฟินิตี้

190,246.00
บจก.เฟมัส อินฟินิตี้

845,000.00

845,000.00

324 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์

12,947.00

12,947.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป
บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 443/2564
12,947.00
12,947.00

-

-

325 จ้างติดตัง้ มูลี่

63,130.00

63,130.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เนเซอร์รัล ดีไซน์ พลัส

-

-

บจก.เนเซอร์รัล ดีไซน์ พลัส

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 445/2564

63,130.00
326 จ้างผลิตและเผยแพร่สกูป๊ ข่าวการ
ติดตามดูแลครอบครัวนักเรียน
ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการ
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด

63,130.00

882,000.00

882,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เดอ ออร์กาไนซ์
บจก.เดอ ออร์กาไนซ์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 446/2564
882,000.00
882,000.00

-

-

327 ซือ้ วัสดุสานักงาน

19,260.00

19,260.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.ดับ๊ เบิ๊ลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี บจก.ดับ๊ เบิ๊ลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 447/2564
19,260.00
19,260.00

-

-

328 ซือ้ วัสดุสานักงาน 16 รายการ

23,104.00

23,104.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หนึ่งเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 448/2564
23,104.00
23,104.00

-

-

329 ซือ้ วัสดุสานักงาน 8 รายการ

155,738.50

155,738.50

เฉพาะเจาะจง

บจก.มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์ บจก.มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 449/2564
เซอร์วิส
เซอร์วิส
155,738.50
155,738.50

-

-

330 ซือ้ เครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค
ติดตัง้ ในอาคาร 46 เครื่อง

897,000.00

897,000.00

วิธีคัดเลือก

1. บจก เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส บจก เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาต่าสุด
897,000.00
897,000.00
2. บจก. ปากเกร็ดแอร์
1,004,088.00
3. บจก.แพ็คแอนด์โก รีโลเคชั่น
1,028,698.00

ใบสัง่ 450/2564

-

-

10,974.99

10,974.99

เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 451/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 452/2564

-

-

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 453/2564

-

-

บจก.ดับ๊ เบิ๊ลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี บจก.ดับ๊ เบิ๊ลเอดิจิตอล ซินเนอร์รี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 454/2564
19,040.33
19,040.33

-

-

331 ซือ้ วัสดุสานักงาน

บจก.ออลกูด๊ 56

บจก.ออลกูด๊ 56
10,974.99

332 จ้างเหมาให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
สาหรับโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
(MUX) จานวน 3 ช่องสัญญาณ
333 ซือ้ วัสดุสานักงาน 33 รายการ

21,923,212.52

21,923,212.52

เฉพาะเจาะจง

บมจ. อสมท

บมจ. อสมท
21,923,212.52

73,151.62

73,151.62

เฉพาะเจาะจง

บจก.ออลกูด๊ 56

19,040.33

19,040.33

เฉพาะเจาะจง

21,923,212.52

บจก.ออลกูด๊ 56
73,151.62

334 ซือ้ วัดสุสานักงาน 3 รายการ

10,974.99

73,151.62

335 ซือ้ วัดสุสานักงาน 5 รายการ

238,075.00

238,075.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์ บจก.มิสเตอร์ อิง๊ ค์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 455/2564
เซอร์วิส
เซอร์วิส
238,075.00
238,075.00

-

-

336 ซือ้ วัดสุสานักงาน 1 รายการ

40,125.00

40,125.00

เฉพาะเจาะจง

บจก เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
บจก เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 456/2564
897,000.00
897,000.00

-

-

337 ซือ้ โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับ
การออกแบบวิศวกรรม

448,149.17

448,149.17

เฉพาะเจาะจง

บจก.ไมดาสทีม

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 457/2564

-

-

338 ซ่อมแซมห้องน้าชายและหญิง
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8

497,800.00

497,800.00

เฉพาะเจาะจง

บจก.เนเซอร์รัล ดีไซน์ พลัส
บจก.เนเซอร์รัล ดีไซน์ พลัส
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ 458/2564
497,800.00
497,800.00

-

-

339 จัดซือ้ ลิฟต์โดยสาร สาหรับอาคาร
ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (เอกมัย)

4,400,000.00

4,400,000.00

e-bidding

บจก.ทิวส์เดย์

บจก.เอเซียน เวเลเวเตอร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 30/2564
2,199,920.00

-

-

340 จ้างพิมพ์คมู่ ือสาหรับการปฏิบัติ
งานด้านการเงินการคลัง

2,611,000.00

2,611,000.00

คัดเลือก

หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย
หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 31/2564
(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

-

-

341 จ้างเหมาดาเนินการโครงการ
ขยายผลการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการคานวณแบบไม่ใช้คอมฯ
สาหรับเรียน ป.1 - 3 ในโรงเรียน
พื้นที่จ.ชัยภูมิ กาฬสินธุ์และเลย

2,000,000.00

2,000,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 32/2564
2,000,000.00
2,000,000.00

-

-

342 จัดซือ้ ครุภัณฑ์สาหรับปรับปรุง
ระบบถ่ายทารายการและระบบ
ประชุมทางไกลของ สพฐ.

695,072.00

724,033.00

คัดเลือก

บจก.นิวเจนเนอร์รั่น เทคโนโลยี่ บจก.นิวเจนเนอร์เรชั่น เทคโนโลยี่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 33/2564
694,858.00
694,858.00
บจก.โซฮิโต้ (ประเทศไทย)

-

-

บจก.ไมดาสทีม
488,149.17

4,400,000.00
บจก.เอสทูเค 345
3,526,000.00
บจก.เอเชียน เอเลเวเตอร์
2,199,920.00

488,149.17

695,000.00
บจก.อัลตร้าวีทู
703,418.00
บจก.เอ็นเค โปรวิชั่น เทคโนโลยี
698,710.00
343 จ้างที่ปรึกษาถอดบทเรียนและผลิต
วิดีทัศน์รูปแบบการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาต้นแบบ ตามแนวคิด
การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกัน
คุณภาพ ระดับห้องเรียนที่ใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน

1,700,000.00

1,700,000.00

เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 34/2564
1,700,000.00
1,700,000.00

-

-

344 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาชุดสือ่
2,000,000.00
การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมิน
แก่คณะกรรมการประเมินและ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวับพระราชทานระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ
ออนไลน์

2,000,000.00

เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลียเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลียเกษตรศาสตร์
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 35/2564
1,982,749.50
1,982,749.50

-

-

345 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโถง
และทางเดินอาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2

2,426,000.00

2,426,000.00

คัดเลือก

บจก.บุศราลัย คอร์ปอเรชั่น
บจก.บุศราลัย คอร์ปอเรชั่น
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 36/2564
2,423,033.00
2,423,033.00

-

-

346 จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
ทะเบียนประวัตินักเรียน

9,800,000.00

9,800,000.00

เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 37/2564
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
9,700,000.00
9,700,000.00

-

-

347 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาชุดฝึกการ
เรียนรู้ด้วยจนเองเพื่อสร้างเสริม
ศักยภาพในการสร้างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผูเ้ รียนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบ
ออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-learning

3,490,000.00

3,490,000.00

เฉพาะเจาะจง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 38/2564
3,490,000.00
3,490,000.00

-

-

348 จ้างพัฒนาและส่งเสริมผูเ้ รียนที่มี

19,984,600.00

19,984,600.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

-

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 39/2564

ความบกพร่องทางการเรียนรู้

19,984,600.00

19,884,600.00

349 จ้างเหมาบริหารจัดการ
ความปลอดภัยของสถานศึกษา

49,459,600.00

49,459,600.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 40/2564
49,400,000.00
49,400,000.00

-

-

350 จ้างประเมินสถานศึกษาด้าน
ความปลอดภัยในการจัด
ประสบการณ์การรับมือจากปัจจัย
เสีย่ งแบบองค์รวม
(Holistic School Safety)

15,000,000.00

15,000,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 41/2564
15,600,000.00
15,000,000.00

-

-

351 จ้างพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย

49,600,000.00

49,600,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 42/2564
50,000,000.00
49,600,000.00

-

-

352 จ้างเหมาดาเนินการโครงการพัฒนา 50,000,000.00
บุคลากรทางการศึกษา ด้าน
การจัดการเรียนรู้และประเมินผล
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

50,000,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 43/2564
49,900,000.00
49,900,000.00

-

-

353 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาเครื่องมือ
และประเมินผลเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ของผูเ้ รียนตามแนวทาง
การประเมินสมรรถนะผูเ้ รียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,200,000.00

1,200,000.00

เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 44/2564
1,200,000.00
1,200,000.00

-

-

354 จ้างพิมพ์เอกสารสือ่ 65 พรรษา
ในวโรกาสที่สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระชนมายุ 65 พรรษา
ภาคเรียนที่ 2

7,500,000.00

7,500,000.00

คัดเลือก

หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย
หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 45/2564
(น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย)
(น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย)
7,341,660.00
7,341,660.00
บจก.ธนอรุณการพิมพ์
7,446,660.00
หจก.ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์
7,550,000.00
บจก.บางกอกบลูพริ้นต์ เซอร์วิส
7,500,000.00

-

-

355 จ้างเหมาพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
คุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษารางวัล
I Q Award

3,000,000.00

3,000,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 46/2564
3,000,000.00
3,000,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3,000,000.00

-

-

356 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สพฐ. 5 ชั้น 9 ในส่วนสานักงาน
เลขาธิการ กพฐ. และบริเวณห้อง
โถงทางเดิน

3,654,295.00

3,654,295.00

คัดเลือก

บจก.ไทยการแต่งแต่งและ
บจก.ไทยการแต่งแต่งและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 47/2564
ซ่อมแซม
ซ่อมแซม
3,650,340.00
3,650,340.00

-

-

357 ซือ้ เครื่องมือวัดประกอบด้วย
ชุดทดสอบหาค่ากาลังคอนกรีต
ด้วยค้อนกระแทกแบบแสดง
ผ่านบลูทูธ กล้องวัดระดับ

236,000.00

236,000.00

e-bidding

บจก. ซอยล์เทสติง้ สยาม
บจก. ซอยล์เทสติง้ สยาม
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 48/2564
191,365.00
191,365.00

-

-

1,634,400.00

1,634,400.00

คัดเลือก

บจก.ดี.โปรดักส์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซรี่ บจก.ดี.โปรดักส์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซรี่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 49/2564

-

-

358 ซือ้ ครุภัณฑ์และวัสดุสานักงาน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ สคส.

1,515,548.00

1,515,548.00

359 จ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนา
1,500,000.00
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ กลุม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย

1,500,000.00

เฉพาะเจาะจง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 50/2564
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
1,500,000.00
1,500,000.00

-

-

360 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาชุดฝึก
การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสร้าง
เครื่องมือประเมินความฉลาดรู้ตาม
แนวทางการประเมิน PISA ผ่าน
ระบบออนไลน์

4,470,000.00

เฉพาะเจาะจง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 51/2564
ธนบุรี
ธนบุรี
4,470,000.00
4,470,000.00

-

-

4,470,000.00

ปัญหำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ผูร้ ับจ้างบางราย ส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญา
การ WFH ทาให้การจัดซือ้ จัดจ้างบางรายไม่เป็นไปตามไตรมาส
อุปสรรคในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ปัญหาเชื้อไวรัสโครนา 2019 ทาให้มีเลือ่ นหรือการขยายเวลาส่งมอบงาน ทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เห็นควรให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารสัญญา เป็นคนติดตามความคืบหน้าของสัญญาหรือใบสัง่ จ้าง ในงานนั้น ๆ

