
ล ำดับท่ี กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง

 (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

 รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก โดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
สัญญำ

ปัญหำและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,522.00             4,522.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอมไอที ร้านบีคอมไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 1/2565 - -
4,522.00                            4,522.00                               

2 ซ้ือน้้าด่ืมบรรจุขวดแบบถังคว้่า (ถังใส) 5,670.00             5,670.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญปรีชา หจก.บุญปรีชา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 2/2565 - -
5,670.00                            5,670.00                               

3 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,312.00             1,312.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอมไอที ร้านบีคอมไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 3/2565 - -
3,022.75                            3,022.75                               

4 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 12,305.00            12,305.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 3/2565 - -
12,305.00                          12,305.00                             

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส้าหรับประชุมทางไกล 6,082,142.00       7,083,309.00       คัดเลือก บจก.เรวะตะ คอร์ปอเรช่ัน บจก.ดิเอ็กเพิร์ท ไอซีที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 1/2565 - -
ให้กับ สพม. ท่ีต้ังใหม่ 6,070,974.56 6,049,500.00                         

บจก.ซิสเนค อินฟอเมชัน  
6,078,991.00

บจก.ดิเอ็กเพิร์ท ไอซีที
6,049,500.00                      

6 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 23,188,200.00      23,188,200.00      e-bidding บจก. เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์บจก. เน็ค สเต๊ป โซลูช่ัน เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 2/2565 - -
ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการ (OS) 19,400,000.00                    18,640,000.00                       
พร้อมโปรแกรมส้านักงาน บจก.เอเน็ต
สพฐ. (ส่วนกลาง) 19,878,460.00                    

บจก. เน็ค สเต๊ป โซลูช่ัน 
18,640,000.00                    

7 จ้างพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital 49,000,000.00      49,000,000.00      คัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 3/2565 - -
Competncy) ส้าหรับครูและบุคลากร ธัญบุรี รัตนโกสินทร์
ทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ. 50,350,000.00                    48,999,965.00                       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

48,999,965.00                    
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

53,551,960.00                    

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2565 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหำรงำนพัสดุ



8 จ้างด้าเนินการโครงการพัฒนาทักษะ 23,000,000.00      23,000,000.00      คัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 4/2565 - -
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา 22,940,000.00                    22,000,000.00                       
JavaXcript ระดับเบ้ืองต้นและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
C# เบ้ืองต้น ส้าหรับครูและบุคลากร รัตนโกสินทร์
ทางการศึกษา 23,000,000.00                    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

24,640,000.00                    

9 จ้างเหมาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 33,000,000.00      33,000,000.00      คัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 5/2565 - -
ส้าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ธัญบุรี ธัญบุรี
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ 32,800,000.00                    32,800,000.00                       
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ รัตนโกสินทร์
(Placement Test) 33,000,000.00                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
37,002,960.00                    

10 จ้างเหมาบริการเช่าใช้ระบบ Cloud 4,000,000.00 4,216,833.00 e-bidding หจก. เจซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ หจก.เอซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 6/2565 - -
Service ส้าหรับการจัดเก็บข้อมูล คอนซัลแทนส์ คอนซัลแทนส์
สารสนเทศผู้ส้าเร็จการศึกษาตามแบบ 3,852,000.00 3,852,000.00                         
รายงานผู้ส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บจก. ชัยเจริญคอร์ปอเรช่ัน 
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพฐ. 3,999,000.00

11 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 562,000.00          562,000.00          e-bidding บริษัท เท็น ซอฟท์ จ้ากัด บจก. เท็น ซอฟท์ เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 7/2565 - -
ต่อพ่วง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 420,991.50                         420,991.50                           
2564 ของ สพฐ. บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จ้ากัด

468,000.00                         
บริษัท ทูยู คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด

435,704.00                         

12 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,022.750            3,022.75             เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 4/2565 - -
3,022.75                            3,022.75                               

13 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสารและ 4,344.00             4,344.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ร้านบีคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 5/2565 - -
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,344.00                            4,344.00                               

14 ซ้ือน้้าด่ืมบรรจุขวดแบบถังคว้่า (ถังใส) 4,500.00             4,500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญปรีชา หจก.บุญปรีชา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 6/2565 - -
4,500.00                            4,500.00                               



15 จ้างท้าตรายาง 3,280.00             3,280.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 7/2565 - -
3,280.00                            3,280.00                               

16 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,996.00             2,996.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 8/2565 - -
2,996.00                            2,996.00                               

17 จ้างท้าโล่ขอบคุณ 2,400.00             2,400.00             เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 9/2565 - -
2,400.00                            2,400.00                               

18 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 3,745.00             3,745.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 10/2565 - -
3,745.00                            3,745.00                               

19 จ้างตรวจเช็คประตูอัตโนมัติ 3,745.00             3,745.00             เฉพาะเจาะจง บจก.เอช ไอพี ดิจิตอล บจก.เอช ไอพี ดิจิตอล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 11/2565 - -
3,745.00                            3,745.00                               

20 จ้างถ่ายเอกสาร 4,148.92             4,148.92             เฉพาะเจาะจง ร้านจิณณวัตร ซีร๊อกซ์แอนด์เซอร์วิส ร้านจิณณวัตร ซีร๊อกซ์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 12/2565 - -
4,148.92                            4,148.92                               

21 จัดซ้ือ  Handy Drive 1,120.00             1,120.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอมไอที ร้านบีคอมไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 13/2565 - -
1,120.00                            1,120.00                               

22 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,332.00             3,332.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอมไอที ร้านบีคอมไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 14/2565 - -
3,332.00                            3,332.00                               

23 จ้างท้าตรายาง 1,520.00             1,520.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 15/2565 - -
1,520.00                            1,520.00                               

24 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสารและ 6,674.00             6,674.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอมไอที ร้านบีคอมไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 16/2565 - -
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,674.00                            6,674.00                               

25 จ้างพิมพ์แบบรูปรายการ รายละเอียด 28,000.00            28,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เอ.รัตนะเทรดด้ิง หจก.เอ็น.เอ.รัตนะเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 26/2565 - -
ประกอบแบบก่อสร้าง หนังสือมาตรฐาน 28,000.00                          28,000.00                             
ประกอบแบบก่อสร้างพร้อมบรรจุภัณฑ์
และค่าจัดส่ง

26 จ้างเหมาขนส่งใบเสร็จรับเงิน 300,000.00          300,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.พรมาตุลี ขนส่ง บจก.พรมาตุลี ขนส่ง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 206/2565 - -
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 300,000.00                         300,000.00                           



27 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 26,676.00            26,676.00            เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 227/2565 - -
26,676.00                          26,676.00                             

28 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 5,600.00             5,600.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 228/2565 - -
ขนาด เอ4 5,600.00                            5,600.00                               

29 จ้างล้างและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 9,416.00             9,416.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 229/2565 - -
9,416.00                            9,416.00                               

30 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 122,557.80          122,557.80          เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 230/2565 - -
122,557.80                         122,557.80                           

31 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,362.00            30,362.00            เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 231/2565 - -
30,362.00                          30,362.00                             

32 จ้างดูแลบ้ารุงรักษาเว็บไซต์ 20,000.00            20,000.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ซิท อะท๊อป บจก.ซิท อะท๊อป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 244/2565 - -
กลุ่มบริหารงานพัสดุ สคส. สพฐ. 20,000.00                          20,000.00                             

33 การเช่า Server เพ่ือใช้ส้าหรับเว็บไซต์ 6,420.00             6,420.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ซิท อะท๊อป บจก.ซิท อะท๊อป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 245/2565 - -
กลุ่มบริหารงานพัสด สคส. สพฐ. 6,420.00                            6,420.00                               

34 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 12,332.00            12,332.00            เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 265/2565 - -
12,332.00                          12,332.00                             

35 จ้างดูแลบ้ารุงรักษาเว็บไซต์ สคส. 20,000.00            20,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านกันทรลักษณ์ดอทคอม ร้านกันทรลักษณ์ดอทคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 268/2565 - -
20,000.00                          20,000.00                             

36 ซ้ือน้้าด่ืมบรรจุขวดแบบถังคว้่า (ถังใส) 13,500.00            13,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บุญปรีชา หจก.บุญปรีชา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 269/2565 - -
13,500.00                          13,500.00                             

37 ซ้ือน้้าด่ืมบรรจุขวดแบบถังคว้่า (ถังใส) 44,880.00            44,880.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บุญปรีชา หจก.บุญปรีชา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 270/2565 - -
44,880.00                          44,880.00                             

38 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 8,966.60             8,966.60             เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีภัณฑ์โอเอ กรุ๊ป บจก.ศรีภัณฑ์โอเอ กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 271/2565 - -
8,966.60                            8,966.60                               

39 จ้างท้าโล่รางวับพร้อมกล่องโครงการ 180,000.00          180,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 272/2565 - -
ครูดีในดวงใจ 180,000.00                         180,000.00                           



40 จ้างซ่อมประตูเปิดปิดอัตโนมัติ 7,169.00             7,169.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บี.ที. 1629 กรุ๊ป หจก.บี.ที. 1629 กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 273/2565 - -
7,169.00                            7,169.00                               

41 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสารและ 6,584.00             6,584.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 274/2565 - -
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,584.00                            6,584.00                               

42 จัดซ้ือเคร่ืองท้าน้้าร้อน น้้าเย็น 7,680.00             7,680.00             เฉพาะเจาะจง บจก.คิงส์สิริ บจก.คิงส์สิริ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 275/2565 - -
7,680.00                            7,680.00                               

43 จ้างถ่ายเอกสารส่วนกลาง ประจ้าปี 2,400,000.00       2,400,000.00       e-bidding นายอดิศร ขวัญบุญ ศูนย์ถ่ายเอกสารบุญเรือง โดย เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 8/2565 - -
2565 0.54 ต่อแผ่น 0.46 ต่อแผ่น

ศูนย์ถ่ายเอกสารบุญเรือง โดย
0.50 ต่อแผ่น

44 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาระบบประชุม 887,565.00          887,565.00          เฉพาะเจาะจง บจก. ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที บจก. ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 9/2565 - -
ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 887,565.00                         887,565.00                           
เพ่ือการบริหารงาน ของ สพฐ.

45 เช่าเคร่ือง Server เพ่ือใช้ในการ 942,000.00          942,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.จีที เทคโนโลยี บจก.จีที เทคโนโลยี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 10/2565 - -
ด้าเนินงานการบริหารการทดสอบ 942,000.00                         942,000.00                           
ทางการศึกษาปีการศึกษา 2564

46 เช่าคู่สาย Fiber Optic 594,492.00 594,492.00 เฉพาะเจาะจง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 11/2565 - -
594,492.00                         594,492.00                           

47 เช่าระบบส่งสัญญาณสายใยแก้วน้าแสง 2,220,000.00       2,220,000.00       เฉพาะเจาะจง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 12/2565 - -
(Fiber Optic) 2,220,000.00                      2,220,000.00                         

48 จ้างการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและ 700,000.00          700,000.00          คัดเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 13/2565 - -
มาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูล 690,000.00                         690,000.00                           
การจัดการศึกษาของพ้ืนท่ีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การศึกษาและสถานศึกษาน้าร่อง 700,000.00                         
ในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

774,000.00                         

49 เช่าพ้ืนท่ีส้าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 750,000 750,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีคอมเมิร์ช กรุ๊ป บจก.ดีคอมเมิร์ช กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 14/2565 - -
แม่ข่ายงานถ่ายทอดสดผ่านระบบ 750,000.00                         750,000.00                           
อินเทอร์เน็ต



50 จ้างเหมาบริการสร้างฐานข้อมูลกลาง 28,212,525.00      28,212,525.00      e-bidding บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์)บจก.มาสเตอ เมกเคอ พิจารณาตามเกณฑ์ราคา สัญญา 15/2565 - -
ของ สพฐ. 18,800,000.00                    21,159,396.00                       ประกอบเกณฑ์อ่ืน

คะแนนท่ีได้ 75.68 ได้คะแนนรวมสูงสุด
บจก.มาสเตอ เมกเคอ

21,159,396.00                    
คะแนนท่ีได้ 80.69

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ัน
เทคโนโลยี 

25,466,000.00                    
คะแนนท่ีได้ 75.79

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

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

53 จ้างท้าตรายาง 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                               

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

55 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                               

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

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

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

59 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 67,634.70            67,634.70            เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 278/2565 - -
67,634.70                          67,634.70                             

60 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 26,459.00            26,459.00            เฉพาะเจาะจง บจก.คิงส์สิริ บจก.คิงส์สิริ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 280/2565 - -



26,459.00                          26,459.00                             

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

460,100.00                         460,100.00                           

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

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

64 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                             

65 จ้างเหมาจัดท้าเอกสารข้อเสนอแนวทาง 300,000.00          300,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพจนีย์ เจนพนัส นางสาวพจนีย์ เจนพนัส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 289/2565 - -
การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 300,000.00                         300,000.00                           
จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นตาม
มติคณะรัฐมนตรี

66 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                             

67 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                             

68 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ 24,822,000.00      24,822,000.00      e-bidding บจก.เอ็นทีที โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมช่ัน เสนอราคาต้่าสุด 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                    

69 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 2,149,416.00       2,149,416.00       e-bidding บจก.สุพรีม ดิสทิบิวข่ัน (ไทยแลนด์)บจก.มาสเตอ เมกเคอ เสนอราคาต้่าสุด 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                      



70 เช่าพ้ืนท่ีของเอกชนส้าหรับวางเคร่ือง 1,776,000.00 1,776,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 19/2565 - -
แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูลเพ่ือ เน็ตเวอร์ เน็ตเวอร์
การบริหารจัดการ 1,776,000 1,740,000.00                         

71 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาและส่งเสริม 59,200,000.00      59,200,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 20/2565 - -
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา พระนคร พระนคร
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 59,080,000.00                    59,080,000.00                       

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

73 จ้างบ้ารุงรักษาและรับประกันครุภัณฑ์ 1,056,000.00 1,056,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 22/2565 - -
และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพ่ือ เน็ตเวอร์ เน็ตเวอร์
การบริหารจัดการ 1,056,000.00 1,020,000.00                         

74 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 7,884,000.00 7,884,000.00 e-bidding บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์)       บมจ.โอเพ่น เทคโนโลย่ี เสนอราคาต้่าสุด 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                      

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

1,536,000.00                      1,500,000.00                         

76 จ้างเหมาบริการบ้ารุงรักษาระบบ 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                         

77 จ้างเหมาบริการบ้ารุงรักษาระบบ 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                         

78 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

79 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดอาคาร 7,324,800.00       7,324,800.00       e-bidding บจก.ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส บจก.ไดมอนด์แคร์ เซอร์วิส เสนอราคาต้่าสุด 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                      

80 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                      

81 จ้างท้าระบบสัญญาณเน็ตเวิร์ค 1,800.00             1,800.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 24/2565 - -
พร้อมจุดเช่ือมต่อ 1,800.00                            1,800.00                               

82 จ้างท้าโล่เกียรติคุณ 1,016.50             1,016.50             เฉพาะเจาะจง บจก.สตาร์ อวอร์ด แอนด์โทรฟ่ี บจก.สตาร์ อวอร์ด แอนด์โทรฟ่ี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 25/2565 - -
1,016.50                            1,016.50                               

83 จ้างท้าตรายาง 1,450.00             1,450.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 26/2565 - -
1,450.00                            1,450.00                               

84 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 5,831.50             5,831.50             เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีภัณฑ์โอเอ กรุ๊ป บจก.ศรีภัณฑ์โอเอ กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 27/2565 - -
5,831.50                            5,831.50                               

85 จ้างท้าป้ายไวนิล 980.00                980.00                เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 28/2565 - -
980.00                              980.00                                 

86 ซ้ือเทปกระดาษกาวย่น 2,230.95             2,230.95             เฉพาะเจาะจง ร้าน ออโต้เมช่ัน ร้าน ออโต้เมช่ัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 29/2565 - -
2,230.95                            2,230.95                               

87 จ้างพิมพ์บันทึก สพฐ . ประจ้าปี 2565 2,100,000.00       2,100,000.00       เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง องค์การค้าของ สกสค. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 294/2565 - -
ประเทศไทย 2,100,000.00                         

2,125,000.00                      
องค์การค้าของ สกสค.

2,100,000.00                      



88 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 62,231.20            62,231.20            เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 299/2565 - -
62,231.20                          62,231.20                             

89 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 204,188.10          204,188.10          เฉพาะเจาะจง บจก. 18พร เจริญกิจ บจก. 18พร เจริญกิจ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 300/2565 - -
204,188.10                         204,188.10                           

90 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 65,462.60            65,462.60            เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 301/2565 - -
65,462.60                          65,462.60                             

91 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 44,599.74            44,599.74            เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 302/2565 - -
44,599.74                          44,599.74                             

92 จ้างท้าโล่เชิดชูเกียรติ 14,400.00            14,400.00            เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 303/2565 - -
14,400.00                          14,400.00                             

93 จ้างถ่ายเอกสาร 8,099.68             8,099.68             เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตชญา จันทนินทร น.ส.จิตชญา จันทนินทร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 305/2565 - -
ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร

8,099.68                            8,099.68                               

94 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 7,713.00             7,713.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 306/2565 - -
7,713.00                            7,713.00                               

95 จ้างท้ากระเป๋าใส่เอกสาร 10,500.00            10,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพี - วัน ร้านพี - วัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 307/2565 - -
10,500.00                          10,500.00                             

96 จ้างเหมาด้าเนินการโครงการพัฒนา 45,550,000.00      45,550,000.00      คัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 30/2565 - -
และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผ่านแพลนฟอร์มการเรียนรู้ 45,550,000.00                    45,000,000.00                       
เทคโนโลยีดิจิทัล สพฐ.

97 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาระบบประชุม 2,662,295.00       2,662,295.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที บจก.ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 31/2565 - -
ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 2,662,295.00                      2,662,295.00                         
เพ่ือการบริหารงานของ สพฐ.

98 จ้างดูแลบ้ารุงรักษาและแก้ไข 71,496,000.00      71,496,000.00      e-bidding บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์)บจก.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) เสนอราคาต้่าสุด สัญญา 32/2565 - -
คอมพิวเตอร์ 70,980,000.00                    70,980,000.00                       

บจก.เมโทรโปรเฟสช่ันแนล โปรดักส์
71,090,000.00                    



99 จ้างเหมาบริการด้าเนินการบริหาร 83,000,000.00      83,000,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 33/2565 - -
จัดการเก่ียวกับการออกข้อสอบและ 83,000,000.00                    83,000,000.00                       
การทดสอบ ภาค ก และภาค ข ส้าหรับ
การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่ง
ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

100 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 3,302.00             3,302.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 30/2565 - -
3,302.00                            3,302.00                               

101 จ้างท้าตรายาง 1,975.00             1,975.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 31/2565 - -
1,975.00                            1,975.00                               

102 จ้างเปล่ียนไส้กรองน้้ารายปี 4,700.00             4,700.00             เฉพาะเจาะจง บจก.เพียวละมุน บจก.เพียวละมุน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 32/2565 - -
4,700.00                            4,700.00                               

103 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,162.00             2,162.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 33/2565 - -
2,162.00                            2,162.00                               

104 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 2,592.00             2,592.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 34/2565 - -
2,592.00                            2,592.00                               

105 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 2,576.00             2,576.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 35/2565 - -
2,576.00                            2,576.00                               

106 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,012.50             4,012.50             เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 36/2565 - -
4,012.50                            4,012.50                               

107 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 3,342.00             3,342.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 37/2565 - -
3,342.00                            3,342.00                               

108 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 5,212.00             5,212.00             เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 38/2565 - -
5,212.00                            5,212.00                               

109 จ้างท้าตรายาง 3,910.00             3,910.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 39/2565 - -
3,910.00                            3,910.00                               

110 จ้างเดินสายไฟฟ้าพร้อมติดต้ัด 15,400.00            15,400.00            เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 308/2565 - -



จุดรับไฟฟ้ามาตรฐานและวางราง 15,400.00                          15,400.00                             
เก็บสายไฟฟ้า สายอินเทอร์เน็ต

111 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 19,360.00            19,360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านบีคอม ไอที ร้านบีคอม ไอที เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 309/2565 - -
19,360.00                          19,360.00                             

112 ซ้ือกล่องใส่เอกสาร 2,407.50             2,407.50             เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 315/2565 - -
2,407.50                            2,407.50                               

113 จ้างท้าความสะอาด 5,243.00             5,243.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 44/2565 - -
เคร่ืองปรับอากาศ 5,243.00                            5,243.00                               

114 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,954.10             4,954.10             เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป บจก.ศรีภัณฑ์ โอ.เอ.กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 44/2565 - -
4,954.10                            4,954.10                               

115 จัดซ้ือกาวน้้า 4,290.00             4,290.00             เฉพาะเจาะจง บจก.คิงส์สิริ บจก.คิงส์สิริ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 45/2565 - -
4,290.00                            4,290.00                               

116 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,391.00             1,391.00             เฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์ บจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 46/2565 - -
1,391.00                            1,391.00                               

117 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,002.50             5,002.50             เฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์ บจก.รุ่งเรืองโรจนะแอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 47/2565 - -
5,002.50                            5,002.50                               

118 จัดซ้ือน้้าด่ืม 3,360.00             3,360.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญปรีชา หจก.บุญปรีชา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 48/2565 - -
3,360.00                            3,360.00                               

119 จ้างท้าตรายาง 1,920.00             1,920.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน มบ. 49/2565 - -
1,920.00                            1,920.00                               

120 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส้าหรับ 9,000.00             9,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ หจก.หน่ึงเก้าออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 318/2565 - -
กิจกรรมโครงการ 9,000.00                            9,000.00                               
บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย

121 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน 62,861.43            62,861.43            เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 319/2565 - -
62,861.43                          62,861.43                             

122 จ้างเหมาบริการขนย้าย 32,130.00            32,130.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนพาณิชย์ ร้านรัตนพาณิชย์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 320/2565 - -
เอกสารส้านักงาน 32,130.00                          32,130.00                             



123 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 123,638.50          123,638.50          เฉพาะเจาะจง บจก.อ๊ิงแลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย บจก.อ๊ิงแลนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 321/2565 - -
123,638.50                         123,638.50                           

124 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการ 99,997.00            99,997.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เอ.ที. ซายน์ เทรดด้ิง หจก. เอ.ที. ซายน์ เทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 323/2565 - -
99,997.00                          99,997.00                             

125 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการ 140,000.00          140,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม ซายน์ แล็ป หจก.เอ็ม ซายน์ แล็ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 324/2565 - -
140,000.00                         140,000.00                           

126 จ้างเหมาออกแบบตรา 60,000.00            60,000.00            เฉพาะเจาะจง นายธนพิพัฒน์ กุลเมืองโดน นายธนพิพัฒน์ กุลเมืองโดน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 325/2565 - -
สัญลักษณ์ LOGO และ 60,000.00                          60,000.00                             
ออกแบบโปสตอร์

127 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 119,902.06          119,902.06          เฉพาะเจาะจง บจก.ออลกู๊ด 56 บจก.ออลกู๊ด 56 เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 326/2565 - -
119,902.06                         119,902.06                           

128 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 178,562.67          178,562.67          เฉพาะเจาะจง บจก.ก๊อปป้ีเออร์ แอนด์ พรินเตอร์ บจก.ก๊อปป้ีเออร์ แอนด์ พรินเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 327/2565 - -
ซัพพลาย ซัพพลาย

178,562.67                         178,562.67                           

129 จ้างเหมาบริการรถบัส 144,000.00          144,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ปภังกร ทัวร์ หจก.ปภังกร ทัวร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 328/2565 - -
ปรับอากาศ 144,000.00                         144,000.00                           

130 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 8,346.00             8,346.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 329/2565 - -
8,346.00                            8,346.00                               

131 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการ 300,000.00          300,000.00          คัดเลือก หจก.เอ็ม ซายน์ แล็ป หจก.เอ็ม ซายน์ แล็ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 330/2565 - -
300,000.00                         300,000.00                           

132 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 9,148.50             9,148.50             เฉพาะเจาะจง บจก.แกรนด์ คูลล่ิง บจก.แกรนด์ คูลล่ิง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ัง 331/2565 - -
9,148.50                            9,148.50                               

133 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,697,400.00       1,697,400.00       e-bidding บจก. แอพเวิร์ค บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ัน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน สัญญา 34/2565 - -
ระบบรักษาความปลอดภัย 1,684,800.00                      เทคโนโลยี  
(Security System) บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ัน 1,677,000.00                         
และการจัดเก็บข้อมูลจราจร เทคโนโลยี  
ทางคอมพิวเตอร์ (Log System) 1,677,000.00                      
ประจ้าปีงบประมาณ 2565



ปัญหำในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
      ผู้รับจ้างบางราย ส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญา
      การ WFH ท้าให้การจัดซ้ือจัดจ้างบางรายไม่เป็นไปตามไตรมาส

อุปสรรคในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
     ปัญหาเช้ือไวรัสโครนา 2019 ท้าให้มีเล่ือนหรือการขยายเวลาส่งมอบงาน ท้าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
     เห็นควรให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซ่ึงเป็นผู้บริหารสัญญา เป็นคนติดตามความคืบหน้าของสัญญาหรือใบส่ังจ้าง ในงานน้ัน ๆ 


