
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีสัญญำ
ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 2,512.00            2,512.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 17/2565 - -
2,512.00                              2,512.00                              

2 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 2,568.00            2,568.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีภัณฑ์โอเอ กรุ๊ป บจก.ศรีภัณฑ์โอเอ กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 18/2565 - -
2,568.00                              2,568.00                              

3 จ้างท าตรายาง 1,155.00            1,155.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้า ออฟพิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้า ออฟพิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 19/2565 - -
1,155.00                              1,155.00                              

4 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 5,462.00            5,462.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 20/2565 - -
5,462.00                              5,462.00                              

5 จ้างซ่อมแซมประตูเปิดปิดอัตโนมัติ 6,741.00            6,741.00             เฉพาะเจาะจง บจก. เอช ไอพี ดิจิตอล บจก. เอช ไอพี ดิจิตอล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 21/2565 - -
6,741.00                              6,741.00                              

6 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสารและ 3,334.00            3,334.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 22/2565 - -
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,334.00                              3,334.00                              

7 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 12,332.00          12,332.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 276/2565 - -
12,332.00                            12,332.00                            

8 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,449.00          11,449.00           เฉพาะเจาะจง หจก. รุ่งเรืองโรจนะแอร์ หจก. รุ่งเรืองโรจนะแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 277/2565 - -
11,449.00                            11,449.00                            

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 67,634.70          67,634.70           เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 278/2565 - -
67,634.70                            67,634.70                            

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 26,459.00          26,459.00           เฉพาะเจาะจง บจก.คิงส์สิริ บจก.คิงส์สิริ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 280/2565 - -
26,459.00                            26,459.00                            

11 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชนิดต่อเน่ือง 460,100.00         460,100.00          เฉพาะเจาะจง บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 281/2565 - -
บางปะอิน บางปะอิน

460,100.00                           460,100.00                           

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



12 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 144,000.00         144,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ปภังกร ทัวร์ หจก.ปภังกร ทัวร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 286/2565 - -
144,000.00                           144,000.00                           

13 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 12,474.00          12,474.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 287/2565 - -
12,474.00                            12,474.00                            

14 จ้างร้ือถอนและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 18,725.00          18,725.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 288/2565 - -
18,725.00                            18,725.00                            

15 จ้างเหมาจัดท าเอกสารข้อเสนอแนวทาง 300,000.00         300,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพจนีย์ เจนพนัส นางสาวพจนีย์ เจนพนัส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 289/2565 - -
การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 300,000.00                           300,000.00                           
จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นตาม
มติคณะรัฐมนตรี

16 จ้างขนย้ายครุภัณฑ์ของ สคส. 69,550.00          69,550.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส บจก.เอส เอ็ม พี เค เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 290/2565 - -
69,550.00                            69,550.00                            

17 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 10,165.00          10,165.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 291/2565 - -
10,165.00                            10,165.00                            

18 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ 24,822,000.00     24,822,000.00      e-bidding บจก.เอ็นทีที โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมช่ัน เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 16/2565 - -
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 24,770,000.00                       เทคโนโลยี
เครือข่าย ภายใน สพฐ. (ส่วนกลาง) บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมช่ัน 24,752,000.00                       

เทคโนโลยี
24,752,000.00                       

19 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 2,149,416.00      2,149,416.00       e-bidding บจก.สุพรีม ดิสทิบิวข่ัน (ไทยแลนด์) บจก.มาสเตอ เมกเคอ เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 17/2565 - -
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) 2,149,416.00                        2,141,000.00                        

บจก.ซูม อินฟอร์เมช่ัน ซิสเต็ม
2,146,416.00                        

บจก.มาสเตอ เมกเคอ
2,141,000.00                        

20 เช่าพ้ืนท่ีของเอกชนส าหรับวางเคร่ือง 1,776,000.00 1,776,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 19/2565 - -
แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูลเพ่ือ เน็ตเวอร์ เน็ตเวอร์
การบริหารจัดการ 1,776,000 1,740,000.00                        



21 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาและส่งเสริม 59,200,000.00     59,200,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 20/2565 - -
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา พระนคร พระนคร
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 59,080,000.00                       59,080,000.00                       

21 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาและส่งเสริม 100,000,000.00   100,000,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 21/2565 - -
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พระนคร พระนคร
(I - Calssroom) ตามหลักสูตร 99,780,000.00                       99,780,000.00                       
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

22 จ้างบ ารุงรักษาและรับประกันครุภัณฑ์ 1,056,000.00 1,056,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 22/2565 - -
และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพ่ือ เน็ตเวอร์ เน็ตเวอร์
การบริหารจัดการ 1,056,000.00 1,020,000.00                        

23 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 7,884,000.00 7,884,000.00 e-bidding บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์)       บมจ.โอเพ่น เทคโนโลย่ี เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 23/2565 - -
ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ 7,880,000.00                        6,960,000.00                        
บริหารจัดการฐานข้อมูล บจก.ดาต้า เอ็กซ์ตรีม          	

7,877,500.00                        
บจก.พอยท์ ไอที คอนซัลท่ิง    	

7,874,000.00                        
บมจ.โอเพ่น เทคโนโลย่ี

6,960,000.00                        

24 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ DMC 1,536,000.00      1,536,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 24/2565 - -
เน็ตเวอร์ เน็ตเวอร์

1,536,000.00                        1,500,000.00                        

25 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ 1,512,000.00      1,512,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. วีไซนแลบ บจก. วีไซนแลบ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 25/2565 - -
SGS Online 1,512,000.00                        1,500,000.00                        

26 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ 1,650,000.00      1,650,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. พะยูน บจก. พะยูน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 26/2565 - -
School MIS 1,650,000.00                        1,600,000.00                        

27 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 5,542,920.00      5,542,920.00       เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 27/2565 - -
อาคารสถานท่ีและบริเวณโดยรอบ 5,542,920.00                        5,542,920.00                        
อาคารท่ีอยู่ในความดูแลของ สพฐ.
ปี 2565

28 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร 7,324,800.00      7,324,800.00       e-bidding บจก.ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส บจก.ไดมอนด์แคร์ เซอร์วิส เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 28/2565 - -



สถานท่ีและบริเวณโดยรอบอาคาร 7,056,000.00                        7,056,000.00                        
ท่ีอยู่ในความดูแลของ สพฐ. ปี 2565 บจก. เค.เอส.ซี.คลีนน่ิงเซอร์วิส 

7,260,865.92                        

29 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน 1,593,750.00      1,593,750.00       คัดเลือก หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 29/2565 - -
ชนิด 50 แผ่นต่อเล่ม (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย) (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย)

1,593,750.00                        1,593,750.00                        
หจก.ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

1,640,625.00                        
บจก.ธนอรุณการพิมพ์

1,612,500.00                        


