สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ชื่อ

การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุมประจำปงบประมาณ2563 (
จำนวน 55 คน แผนความคุมครองที่1 จำนวน54 แผนคุมครองที่2จำนวน1
คน
ออกแบบคูมือการดำเนินงาน ระบบคัดกรอง นักเรียนยากจนพิเศษ
(
(นักเรียนทุนเสมอภาค)พรอมจัดสงรูปเลมและไฟล(ขนาดA4และA5)

1,332,910.00) (

1,332,910.00)

42,800.00) (

3

ทีมสนับสนุนและประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (
พิเศษแบบมีเงื่อนไข

4

แปลเอกสารจากอังกฤษ-ไทย Basic Financial Literacyจำนวน30หนา

5

ราคา

วิธีคัดเลือก

1.บริษัท เอไอเอ จำกัด

(

42,800.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มหาชุมชน จำกัด

(

500,000.00) (

497,550.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

(

24,000.00) (

24,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายวทัญู ปรีชาเดช

(

บริการพนยาฆาเชื้อโรคปรับสภาพอากาศในสำนักงาน กสศ.ณ อาคารบี
ชั้น13

(

31,137.00) (

31,137.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย)จำกัด

(

6

ดำเนินการติดตั้งปายชื่อหองประชุม หองผูบริหาร
และในบริเวณพื้นที่ทำงานของฝายตางๆ

(

64,842.00) (

64,842.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จำกัด (

7

บริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานศูนยสัญญา จำนวน6 เดือน

(

500,000.00) (

111,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายนรินทร ฉันทะวุฒิพงศ

(

8

บริหารจัดการและดำเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลาก (
รและการสรางทีมงาน

800,000.00) (

800,000.00)

วิธีคัดเลือก

1.บริษัทตะวันฉายแอนดโปรดีเวลลอปเมนส จำกัด

9

คาบริการดำเนินการสนับสนุนบุคลากรเพื่อจัดทำสัญญารับทุนโครงการ

(

88,000.00) (

88,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

10

คาเฟอรนิเจอรสำนักงาน KOKUYO

(

57,000.00) (

57,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

11

ตรวจสอบพิเศษสำหรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของกอง (
ทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

15,000,000.00) (

14,996,050.00)

1

2

วิธีe-bidding

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ชื่อ

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

1,332,910.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000055

1 พ.ย.62

(

42,800.00) ราคามีความเหมาะสม

63000056

1 พ.ย.62

(

497,550.00) ราคามีความเหมาะสม

63000057

1 พ.ย.62

24,000.00) นายวทัญู ปรีชาเดช

(

24,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000058

6 พ.ย.62

31,137.00) บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย)จำกัด

(

31,137.00) ราคามีความเหมาะสม

63000059

7 พ.ย.62

64,842.00) บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จำกัด

(

64,842.00) ราคามีความเหมาะสม

63000060

7 พ.ย.62

111,000.00) นายนรินทร ฉันทะวุฒิพงศ

(

111,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000061

7 พ.ย.62

(

800,000.00) บริษัทตะวันฉายแอนดโปรดีเวลลอปเมนส จำกัด

(

800,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000062

8 พ.ย.62

บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

88,000.00) บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

88,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000063

11 พ.ย.62

บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด

(

57,000.00) บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด

(

57,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000064

11 พ.ย.62

1.บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จำกัด

(

13,015,000.00) บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จำกัด

(

63000065

14 พ.ย.62

2.บริษัท แบงอัพ โปรดักส
จำกัด

1,332,910.00) บริษัท เอไอเอ จำกัด

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

42,800.00) บริษัท มหาชุมชน จำกัด

497,550.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

14,996,050.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

12

อุปกรณระบบเสียงหองประชุม B1 ขนาดL เฟส๓

(

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

63000066

12 พ.ย.62

13

อุปกรณระบบกลองจับภาพการประชุม Tele Conference
หองประชุมสำนักงาน B1 ขนาดL

(

500,000.00) (

493,270.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด
เซอรวิส จำกัด

(

493,270.00) บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส
จำกัด

(

493,270.00) ราคามีความเหมาะสม

63000067

12 พ.ย.62

14

อุปกรณระบบควบคุมอัตโนมัติ หองประชุมสำนักงานB1 ขนาดL

(

500,000.00) (

494,340.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด
เซอรวิส จำกัด

(

494,340.00) บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส
จำกัด

(

494,340.00) ราคามีความเหมาะสม

63000068

12 พ.ย.62

15

อุปกรณระบบภาพหองประชุม B1 ขนาดL เฟสที่3

(

500,000.00) (

499,583.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด
เซอรวิส จำกัด

(

499,583.00) บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส
จำกัด

(

499,583.00) ราคามีความเหมาะสม

63000069

12 พ.ย.62

16

อุปกรณระบบภาพและเสียงหองประชุม B2 ขนาดM เฟส๒

(

500,000.00) (

449,400.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด
เซอรวิส จำกัด

(

449,400.00) บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส
จำกัด

(

449,400.00) ราคามีความเหมาะสม

63000070

12 พ.ย.62

17

บริการ Patch Cord สายสัญญาณ สำหรับสำนักงานโซนA

(

500,000.00) (

465,011.31)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

465,011.31) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

465,011.31) ราคามีความเหมาะสม

63000071

12 พ.ย.62

18

อุปกรณระบบเสียงหองประชุมB1 ขนาดL เฟสที่4

(

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

63000072

12 พ.ย.62

19

บริการติดตั้ง Outlet UTP สำหรับคอมพิวเตอร 53 จุดิสำหรับโทรศัพท
57 จุด

(

300,000.00) (

288,612.57)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

288,612.57) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

288,612.57) ราคามีความเหมาะสม

63000073

12 พ.ย.62

20

บริการติดตั้งสายสัญญาณสำหรับ Access Point เฟส1

(

500,000.00) (

495,055.66)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

495,055.66) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

495,055.66) ราคามีความเหมาะสม

63000074

12 พ.ย.62

21

บริการติดตั้งสายสัญญาณสำหรับ Access Point เฟส2

(

500,000.00) (

496,754.40)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

496,754.40) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

496,754.40) ราคามีความเหมาะสม

63000075

12 พ.ย.62

22

อุปกรณระบบเสียงหองประชุมสำนักงานB1 ขนาดL เฟส5

(

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

63000076

12 พ.ย.62

23

อุปกรณระบบเสียงหองประชุมสำนักงานB1 ขนาดL เฟส6

(

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

63000077

12 พ.ย.62

(

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

24

บริการ Co-Working Space Network Equipment and
configuration สำหรับสำนักงาน กสศ.โซนA

(

500,000.00) (

469,213.83)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

469,213.83) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

469,213.83) ราคามีความเหมาะสม

63000078

12 พ.ย.62

25

บริการดูแลงานปรับปรุงสำนักงาน กสศ.โซนเอ จำนวน2 เดือน

(

400,000.00) (

321,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นอรธพลัส จำกัด

(

321,000.00) บริษัท นอรธพลัส จำกัด

(

321,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000079

12 พ.ย.62

26

ผลิตบูธนิทรรศการแนะนำ กสศ.

(

200,000.00) (

100,901.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

100,901.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

100,901.00) ราคามีความเหมาะสม

63000080

12 พ.ย.62

27

บริการติดตั้งอุปกรณพรอมติดตั้งสายในตู Rack สำหรับสำนักงานโซนA

(

500,000.00) (

497,207.54)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

497,207.54) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

497,207.54) ราคามีความเหมาะสม

63000081

12 พ.ย.62

28

บริหารจัดการสื่อออนไลนทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่1

(

500,000.00) (

300,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

300,000.00) บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

300,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000082

20 พ.ย.62

29

ผลิตสื่อประชาสัมพันธทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่2

(

300,000.00) (

123,050.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

123,050.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

123,050.00) ราคามีความเหมาะสม

63000083

20 พ.ย.62

30

แผนพับทุนนวัตกรรมสายอาชพชั้นสูง

(

37,450.00) (

37,450.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

37,450.00) หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

37,450.00) ราคามีความเหมาะสม

63000084

14 พ.ย.62

31

ระบบลงทะเบียนออนไลนสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
(ทุนผูชวยพยาบาล)

(

74,900.00) (

74,900.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอรีครูท จำกัด

(

74,900.00) บริษัท ไอรีครูท จำกัด

(

74,900.00) ราคามีความเหมาะสม

63000085

14 พ.ย.62

32

เสื้อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(สีขาว,สีกรมทา)

(

89,666.00) (

89,666.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

89,666.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

89,666.00) ราคามีความเหมาะสม

63000086

14 พ.ย.62

33

พิมพLebel จาหนาซอง,พิมพจดหมาย Lettershop ,
บริการรถนำสงไปรษณีย

(

14,983.75)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บเรนเวอรค จำกัด

(

14,983.75) บริษัท บเรนเวอรค จำกัด

(

14,983.75) ราคามีความเหมาะสม

63000087

14 พ.ย.62

34

ผลิตภาพนิ่งในงานจัดอบรมโครงการครูปลอยของ ตอน
หองเรียนในฝนของเด็กพิเศษ

(

42,800.00) (

42,800.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินสครู จำกัด

(

42,800.00) บริษัท อินสครู จำกัด

(

42,800.00) ราคามีความเหมาะสม

63000089

20 พ.ย.62

35

บริหารจัดการศูนยบริการขอมูลแกสาธารณะ โดยCall Center

(

500,000.00) (

311,905.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

(

311,905.00) ราคามีความเหมาะสม

63000090

20 พ.ย.62

311,905.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

36

พัฒนาทักษะเติมเต็มศักยภาพความเปนผูนำ แกนนำเด็กและเยาวชน
เพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

(

400,000.00) (

378,352.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟลูเอนเซอร จำกัด

(

378,352.00) บริษัท อินฟลูเอนเซอร จำกัด

(

378,352.00) ราคามีความเหมาะสม

63000091

20 พ.ย.62

37

เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค (
รั้งที่ 5

500,000.00) (

362,997.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส
จำกัด

(

362,997.50) บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส จำกัด (

362,997.50) ราคามีความเหมาะสม

63000092

20 พ.ย.62

38

เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค (
รั้งที่ 4

200,000.00) (

192,600.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เฮสเทกา จำกัด

(

192,600.00) บริษัท เฮสเทกา จำกัด

(

192,600.00) ราคามีความเหมาะสม

63000093

20 พ.ย.62

39

ระบบบริหารจัดการ social media monitoring crisis management

(

500,000.00) (

277,777.78)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จำกัด

(

277,777.78) บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จำกัด

(

277,777.78) ราคามีความเหมาะสม

63000094

20 พ.ย.62

40

บริการถายทอดสดออนไลน ผาน facebook Live และYoutube

(

34,500.00) (

34,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสาคร มงคล

(

34,500.00) นายสาคร มงคล

(

34,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000095

21 พ.ย.62

41

ออกแบบกราฟฟคตางๆและดูแลเว็บไซตให กสศ.

(

87,000.00) (

87,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสกล สุวรรณาพิสิทธิ์

(

87,000.00) นายสกล สุวรรณาพิสิทธิ์

(

87,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000096

21 พ.ย.62

42

ผลิตเสื้อแจกเกต กสศ. เพิ่มเติม จำนวน100ตัว

(

64,200.00) (

64,200.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดูเซิรท ดอทเนต จำกัด

(

64,200.00) บริษัท ดูเซิรท ดอทเนต จำกัด

(

64,200.00) ราคามีความเหมาะสม

63000097

21 พ.ย.62

43

ชุดสไลดนำเสนอโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็กโจทยใหญที่ทาทายการศึกษาไทย จำนวน 25หนา

(

7,500.00) (

7,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายธนิน ทวีอรรคเดช

(

(

7,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000098

21 พ.ย.62

44

ผลิตภาพนิ่งโครงการสงเด็กนอกระบบกลับสูระบบการศึกษา
ไมต่ำกวา3ชิ้นงาน

(

12,000.00) (

12,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอเนก ปวธัญญา

(

12,000.00) นายอเนก ปวธัญญา

(

12,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000099

21 พ.ย.62

45

กระดาษเอ4 และอุปกรณเครื่องเขียนสำนักงาน

(

89,052.89) (

89,052.89)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส
จำกัด

(

89,052.89) บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด (

89,052.89) ราคามีความเหมาะสม

63000100

21 พ.ย.62

46

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)
ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุนที่1ปการศึกษา2563

(

20,000.00) (

20,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายดลพ ลาภผลโอฬาร

(

20,000.00) นายดลพ ลาภผลโอฬาร

(

20,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000101

21 พ.ย.62

47

จัดพิมพแผนพับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จำนวน 1,000แผน (

39,590.00) (

39,590.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

39,590.00) หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

39,590.00) ราคามีความเหมาะสม

63000102

22 พ.ย.62

7,500.00) นายธนิน ทวีอรรคเดช

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

48

หนังสือ สอนเขมเพื่อศิษยขาดแคลน จำนวน 2,000 เลม

(

500,000.00) (

335,980.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ภาพพิมพ จำกัด

(

335,980.00) บริษัท ภาพพิมพ จำกัด

(

335,980.00) ราคามีความเหมาะสม

63000103

22 พ.ย.62

49

บริหารจัดการงานประชุม จำนวน2งาน

(

200,000.00) (

200,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

200,000.00) บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

200,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000104

22 พ.ย.62

50

บริหารจัดการงานรณรงคสื่อสารเด็กนอกระบบและเด็กปฐมวัยดอยโอกาส (
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธประเด็นสาธารณะ

500,000.00) (

470,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวสุชาดา สุนทรเวช

(

470,000.00) นางสาวสุชาดา สุนทรเวช

(

470,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000105

22 พ.ย.62

51

บริหารจัดการงานประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการสำรวจและติดตามค
วามเห็นของผูปกครองและนักเรียนที่เขารวมโครงการดานการศึกษาของ
กสศ.
ผลิตวิดีโองานหองเรียนทดลอง ณ โรงเรียนวัดพระปริยธรรม
จังหวัดลำปาง
ของโครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคเพื่อความเสมอภาคทา
งการศึกษา ครั้งที่7
ประมวลขอมูลการคัดกรองและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บขอมูลนั
กเรียนกลุมเปาหมายของโครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรีย
นพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
ผลิตสื่อ OECD Workshop article หองเรียน 5.0
ภายใตโครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา ครั้งที่6
ผลิตสื่อประชาสัมพันธทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่1
หนังสือจำนวน 500 เลม-แผนพับ จำนวน500แผน

(

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวนารีรัตน พานเหลือง

(

500,000.00) นางสาวนารีรัตน พานเหลือง

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000106

22 พ.ย.62

(

300,000.00) (

224,700.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ม็อกกิ้งเบิรด จำกัด

(

224,700.00) บริษัท ม็อกกิ้งเบิรด จำกัด

(

224,700.00) ราคามีความเหมาะสม

63000107

22 พ.ย.62

(

350,000.00) (

350,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

350,000.00) บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

350,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000108

22 พ.ย.62

(

500,000.00) (

431,370.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส
จำกัด

(

431,370.50) บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส จำกัด (

431,370.50) ราคามีความเหมาะสม

63000109

22 พ.ย.62

(

500,000.00) (

139,100.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

139,100.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

139,100.00) ราคามีความเหมาะสม

63000110

22 พ.ย.62

56

จัดทำกราฟฟคจากเนื้อหางานวิชาการ วสศ.รายเดือน ระยะเวลา6 เดือน
(เดือนละ10ชิ้น)

(

180,000.00) (

180,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวพัชรดา วรพิพัฒน

(

180,000.00) นางสาวพัชรดา วรพิพัฒน

(

180,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000111

22 พ.ย.62

57

คูมือปฏิบัติงานการเบิกจายของสำนักงาน
(
ตามระเบียบวาดวยการเบิกจายคาใชจายเพื่อการบริหารจัดการและการป
ฏิบัติหนาที่ของสำนักงาน
จัดจางตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น
(
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รุนที่1 ปการศึกษา2563จำนวน1งาน

40,000.00) (

40,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายพานิช ทศพรสัมพันธ

(

40,000.00) นายพานิช ทศพรสัมพันธ

(

40,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000112

25 พ.ย.62

20,000.00) (

20,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ปภัชญา ตั้งสวัสดิ์

(

20,000.00) นางสาว ปภัชญา ตั้งสวัสดิ์

(

20,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000113

25 พ.ย.62

จัดจางตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ รุนที่1 ปการศึกษา2563จำนวน1งาน

20,000.00) (

20,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย บรรณสรณ ผาแดง

(

20,000.00) นาย บรรณสรณ ผาแดง

(

20,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000114

25 พ.ย.62

52

53

54

55

58

59

(

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ชื่อ

ราคา

60

ดำเนินการรวบรวมเอกสารและจัดพิมพคูมือจัดซื้อจัดจาง

(

30,000.00) (

30,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวน้ำฝน เอกโภค

(

61

จัดจางตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี รุนที่1 ปการศึกษา2563จำนวน1งาน

(

20,000.00) (

20,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางภัทรวดี อินทปนตี

(

62

จัดจางตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น
(
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รุนที่1ปการศึกษา 2563 จำนวน 1 รายการ

20,000.00) (

15,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนีกร ปญญา

(

63

จัดพิมพหนังสือเพื่อประกอบการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระยะ 3
(
เดือน
สำหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา20
จังหวัด จำนวน4เรื่อง เรื่องละ500เลม
บริหารจัดการศูนยบริการขอมูลแกสาธารณะ โดยCall Center
(
สำหรับเดือนธันวาคม 2562

250,000.00) (

222,560.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

500,000.00) (

323,140.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

18,000.00) (

18,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายณรงคศักดิ์ ชัยพิทักษ

(

64

65

จัดจางตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รุนที่1 ปการศึกษา2563 จำนวน1งาน

(

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ชื่อ

3,000.00) นางสาวน้ำฝน เอกโภค

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป
ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

3,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000115

25 พ.ย.62

20,000.00) นางภัทรวดี อินทปนตี

(

20,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000116

26 พ.ย.62

15,000.00) นางสาวรัชนีกร ปญญา

(

15,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000117

26 พ.ย.62

222,560.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

222,560.00) ราคามีความเหมาะสม

63000118

26 พ.ย.62

323,140.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

323,140.00) ราคามีความเหมาะสม

63000119

26 พ.ย.62

(

18,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000120

26 พ.ย.62

18,000.00) นายณรงคศักดิ์ ชัยพิทักษ

