
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

1 อุปกรณระบบเสียงหองประชุมสำนักงานB1ขนาดL เฟส๑ ( 500,000.00)     ( 482,570.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 482,570.00)          บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 482,570.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000001 4 ต.ค.62

2 บริการติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพทสำหรับ

โทรศัพทสำนักงานโซนA

( 500,000.00)     ( 496,754.40)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด ( 496,754.40)          บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 

จำกัด

( 496,754.40)          ราคามีความเหมาะสม 63000002 4 ต.ค.62

3 บริการติดตั้งสายสัญญาณสำหรับคอมพิวเตอร ณ สำนักงาน กสศ.โซนเอ ( 500,000.00)     ( 490,153.14)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด ( 490,153.14)          บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 

จำกัด

( 490,153.14)          ราคามีความเหมาะสม 63000003 4 ต.ค.62

4 เครื่องทำกาแฟแคปซูลพรอมกาแฟแคปซูล ( 50,000.00)       ( 50,000.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นาง วรานิษฐ วงศสุคติเวช ( 50,000.00)            นาง วรานิษฐ วงศสุคติเวช ( 50,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000005 16 ต.ค.62

5 อุปกรณระบบเสียงหองประชุมสำนักงานB1ขนาดL เฟส๒ ( 500,000.00)     ( 499,155.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 499,155.00)          บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 499,155.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000006 16 ต.ค.62

6 อุปกรณระบบภาพหองประชุม B1 ขนาดL เฟส2 ( 500,000.00)     ( 499,690.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 499,690.00)          บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 499,690.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000007 16 ต.ค.62

7 อุปกรณระบบภาพและเสียงหองประชุม B2 ขนาดM เฟส1 ( 500,000.00)     ( 458,816.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 458,816.00)          บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 458,816.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000008 16 ต.ค.62

8 อุปกรณระบบภาพหองประชุม B1 ขนาดL เฟส1 ( 500,000.00)     ( 464,380.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 464,380.00)          บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 464,380.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000009 16 ต.ค.62

9 จัดหาอุปกรณเครื่องเขียน กระดาษ เอ4และอุปกรณสำนักงาน ( 66,932.78)       ( 66,932.78)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 66,932.78)            บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 66,932.78)            ราคามีความเหมาะสม 63000010 16 ต.ค.62

10 เกาอี้สูงขาสีขาว หุมผา น้ำตาลออน  เกาอี้กลมพรอมพนัก เบาะหุมผา 

พนักหุมผา โตะขางขาเงินTopขาว                                

( 78,388.20)       ( 78,388.20)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิรนฟอรมกรุป จำกัด(มหาชน) ( 78,388.20)            บริษัท โมเดิรนฟอรมกรุป จำกัด(มหาชน) ( 78,388.20)            ราคามีความเหมาะสม 63000012 17 ต.ค.62

11 กระดาษเช็ดมือ สกอตตอินเตอรโฟล 2 ชั้น,กระดาษชำระ คิมซอฟเจอารที 

2ชั้น

( 4,451.20)         ( 4,451.20)          วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย ( 4,451.20)              หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย ( 4,451.20)             ราคามีความเหมาะสม 63000013 17 ต.ค.62

12 บริการระบบอีเมลพนักงาน 10บัญชี ( 24,770.50)       ( 24,770.50)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 24,770.50)            บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 24,770.50)            ราคามีความเหมาะสม 63000015 17 ต.ค.62



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

13 ไฟเบอรกลาส รูปกอนหิน ไซสS M L ( 75,649.00)       ( 75,649.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิลิเมนท จำกัด ( 75,649.00)            บริษัท อิลิเมนท จำกัด ( 75,649.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000016 17 ต.ค.62

14 แปลเอกสารจากอังกฤษ-ไทย จำนวน1เรื่อง ( 4,400.00)         ( 4,400.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว บุษบง โควินท ( 4,400.00)              นางสาว บุษบง โควินท ( 4,400.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000017 18 ต.ค.62

15 จัดจางประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเ

สมอภาค

( 100,000.00)     ( 100,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ยุลตา จินดาศิริอรุณ ( 100,000.00)          นางสาว ยุลตา จินดาศิริอรุณ ( 100,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000018 18 ต.ค.62

16 คาสนับสนุนบุคลากรเพื่อจัดทำสัญญารับทุนโครงการ ( 50,600.00)       ( 50,600.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 50,600.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 50,600.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000019 18 ต.ค.62

17 IBM RPA Express Pack 

ซอฟตแวรชวยอำนวยความสะดวกในการทำงานในรูปแบบอัตโนมัติโดยหุน

ยนตบนแพลตฟอรมเสมือนจริง

( 500,000.00)     ( 497,550.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเคียวร เซอรฟ จำกัด ( 497,550.00)          บริษัท ซีเคียวร เซอรฟ จำกัด ( 497,550.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000020 18 ต.ค.62

18 พัฒนาระบบรับสงเอกสาร กสศ. ( 500,000.00)     ( 499,690.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จำกัด ( 499,690.00)          บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จำกัด ( 499,690.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000021 18 ต.ค.62

19 อุปกรณระบบเสียงประกาศสำนักงาน Zone A ( 300,000.00)     ( 299,867.50)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 299,867.50)          บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 299,867.50)          ราคามีความเหมาะสม 63000022 18 ต.ค.62

20 เฟอรนิเจอรลอยตัว สำหรับพื้นที่ทำงานโซนเอ ( 300,000.00)     ( 226,904.20)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮฟ ดี.เค.จำกัด ( 226,904.20)          บริษัท โฮฟ ดี.เค.จำกัด ( 226,904.20)          ราคามีความเหมาะสม 63000023 20 พ.ย.62

21 บริหารจัดการประชุมworkshop 

แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

( 250,000.00)     ( 190,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 190,000.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 190,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000024 18 ต.ค.62

22 บริหารจัดการงานโลจิสติกส จำนวน5 เดือน ( 160,000.00)     ( 160,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ธีรตา ไพบูลย ( 160,000.00)          นางสาว ธีรตา ไพบูลย ( 160,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000025 18 ต.ค.62

23 บริการระบบ Payroll OutsourcingEmployee ( 250,000.00)     ( 249,609.60)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด(มหาชน) ( 249,609.60)          บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด(มหาชน) ( 249,609.60)          ราคามีความเหมาะสม 63000026 18 ต.ค.62

24 เอกสาร Ready for Business Vision settingฉบับที่แปลเปนภาษาไทย,

เอกสาร Ready for Business problem Solving,เอกสาร C-BED 

Aspiring Entrepreneurs

( 56,710.00)       ( 56,710.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จำกัด ( 56,710.00)            บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จำกัด ( 56,710.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000027 18 ต.ค.62



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

25 จัดจางเจาหนาที่สนับสนุนโครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรี

ยนในพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

( 87,500.00)       ( 87,500.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กัณหชลี ขวางเสน ( 87,500.00)            นางสาว กัณหชลี ขวางเสน ( 87,500.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000028 24 ต.ค.62

26 Line Official Account ( 38,094.00)       ( 38,094.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ภัสสราภรณ นิคมพักตร ( 38,094.00)            นางสาว ภัสสราภรณ นิคมพักตร ( 38,094.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000029 24 ต.ค.62

27 บุคคลปฏิบัติงานดานธุรการสวนงานการเงิน ( 45,000.00)       ( 45,000.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว จารุวรรณ จันทาทอง ( 45,000.00)            นางสาว จารุวรรณ จันทาทอง ( 45,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000030 24 ต.ค.62

28 ออกแบบวิดีทัศนเพื่อคนหา ชวยเหลือ 

เด็กนอกระบบใหมีโอกาสเขาสูระบบการศึกษา

( 500,000.00)     ( 500,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรนด แอนด มานะ จำกัด ( 500,000.00)          บริษัท เฟรนด แอนด มานะ จำกัด ( 500,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000031 24 ต.ค.62

29 พัฒนาระบบบริหารโครงการ กสศ. ระยะที่ 4 ( 500,000.00)     ( 500,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด ( 500,000.00)          บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด ( 500,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000032 24 ต.ค.62

30 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูเครือขายในการจัดกระบวน

การเรียนการสอนแบบActive Learnning สูการพัฒนาผูเรียน

( 500,000.00)     ( 499,500.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ปวีณา จันทรสุข ( 499,500.00)          นางสาว ปวีณา จันทรสุข ( 499,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000033 24 ต.ค.62

31 ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแบบกลุมระหวางป2562 ( 382,435.00)     ( 357,414.19)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย-ปฟค อินชัวรันส โบรคเกอรส 

จำกัด

( 357,414.19)          บริษัท เอเซีย-ปฟค อินชัวรันส 

โบรคเกอรส จำกัด

( 357,414.19)          ราคามีความเหมาะสม 63000034 31 ต.ค.62

32 ผูชวยผูจัดการเพื่อการบริหารโครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำหรับนั

กเรียนในพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

( 500,000.00)     ( 372,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง ร.ต.ต.หญิงจิตติมา เจือไทย ( 372,000.00)          ร.ต.ต.หญิงจิตติมา เจือไทย ( 372,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000035 25 ต.ค.62

33 ผูจัดการเพื่อการบริหารโครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน

ในพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

( 500,000.00)     ( 462,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พิสมัย รัตนโรจนสกุล ( 462,000.00)          นางสาว พิสมัย รัตนโรจนสกุล ( 462,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000036 25 ต.ค.62

34 บริการขนยายเฟอรนิเจอรสำนักงาน กสศ.

รวมคาแรงและคาเชาพื้นที่จัดเก็บ

( 300,000.00)     ( 160,500.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ( 160,500.00)          บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ( 160,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000037 25 ต.ค.62

35 คอมพิวเตอรสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง ( 500,000.00)     ( 305,442.20)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 305,442.20)          บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 305,442.20)          ราคามีความเหมาะสม 63000038 25 ต.ค.62

36 เชาอุปกรณถายทำวิดีทัศน เพื่อผลิตวิดีทัศนสรางความเสมอภาค ( 500,000.00)     ( 483,360.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขีดลิขิต จำกัด ( 483,360.00)          บริษัท ขีดลิขิต จำกัด ( 483,360.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000039 25 ต.ค.62

37 ผลิตวิดีทัศนเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ( 500,000.00)     ( 495,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขีดลิขิต จำกัด ( 495,000.00)          บริษัท ขีดลิขิต จำกัด ( 495,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000040 25 ต.ค.62



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

38 พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อการสรางสรรคยุทธศาสตรการสื่อสาร ( 74,900.00)       ( 74,900.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซดคิก จำกัด ( 74,900.00)            บริษัท ไซดคิก จำกัด ( 74,900.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000041 25 ต.ค.62

39 ออกแบบกราฟฟตี้เพื่อใหสรางความเขาใจเด็กนอกระบบ ( 110,000.00)     ( 110,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอำนาจ อุนใจ ( 110,000.00)          นายอำนาจ อุนใจ ( 110,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000042 25 ต.ค.62

40 Microsoft AX 2012 Team Member

(เพื่อจัดทำใบขอซื้อของจางในระบบ AX)

( 360,000.00)     ( 355,924.80)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จำกัด ( 355,924.80)          บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จำกัด ( 355,924.80)          ราคามีความเหมาะสม 63000043 29 ต.ค.62

41 พัฒนาเครื่องมือสื่อสารสำหรับสรางเครือขายกิจกรรม CSR ( 200,000.00)     ( 180,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันชอัพ เวิลด จำกัด ( 180,000.00)          บริษัท พันชอัพ เวิลด จำกัด ( 180,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000044 29 ต.ค.62

42 ดำเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษ

า ครั้งที่1

( 500,000.00)     ( 498,609.30)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิรนดั๊ก กรุป จำกัด ( 498,609.30)          บริษัท โมเดิรนดั๊ก กรุป จำกัด ( 498,609.30)          ราคามีความเหมาะสม 63000045 29 ต.ค.62

43 ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา ครั้งที่3

( 200,000.00)     ( 120,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนพล บางยี่ขัน ( 120,000.00)          นายธนพล บางยี่ขัน ( 120,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000046 29 ต.ค.62

44 เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค

รั้งที่ 2

( 400,000.00)     ( 391,620.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฮสเทกา จำกัด ( 391,620.00)          บริษัท เฮสเทกา จำกัด ( 391,620.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000048 29 ต.ค.62

45 ดำเนินโครงการสรางการรับรูผานความถี่ในการเผยแพรสื่อออนไลน Post 

Boosting

( 500,000.00)     ( 379,927.54)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิรนดั๊ก กรุป จำกัด ( 379,927.54)          บริษัท โมเดิรนดั๊ก กรุป จำกัด ( 379,927.54)          ราคามีความเหมาะสม 630000049 29 ต.ค.62

46 เจาหนาที่สนับสนุนบริหารงานทั่วไป ฝายสื่อสารองคกร ( 75,000.00)       ( 75,000.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา สมปาน ( 75,000.00)            นางสาวสุจิตรา สมปาน ( 75,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000050 29 ต.ค.62

47 เครื่องวัดปริมาณกาซออกซิเจนในอากาศ ( 400,000.00)     ( 321,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอรเทค จำกัด ( 321,000.00)          บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอรเทค จำกัด ( 321,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000051 29 ต.ค.62

48 จัดทำชุดอินโฟกราฟฟค 

อธิบายกระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่ไดรับทุนและกิจกรรมสำคัญ 1ชุด

( 5,000.00)         ( 5,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ วศินโภคทรัพย ( 5,000.00)              นายณัฐวุฒิ วศินโภคทรัพย ( 5,000.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000052 30 ต.ค.62

49 แผนฝาอะคูสติก ลดเสียงสะทอนและกองภายในหองประชุม ( 12,840.00)       ( 12,840.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมโครคราฟสแมน จำกัด ( 12,840.00)            บริษัท ไมโครคราฟสแมน จำกัด ( 12,840.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000053 30 ต.ค.62



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

50 สกรีน,ซอง,ไรตแผน CDและจัดพิมพ คูมือดำเนินโครงการกองทุนฯ ( 78,110.00)       ( 78,110.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 78,110.00)            บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 78,110.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000054 31 ต.ค.62


