
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

1 ผลิตขาวสารออนไลนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกสศ. ระยะเวลา2 เดือน

(อยางนอย 50ชิ้น)

( 150,000.00)            ( 140,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนพล บางยี่ขัน ( 140,000.00)          นายธนพล บางยี่ขัน ( 140,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000121 2 ธ.ค.62

2 ผลิตขาวสารออนไลนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกสศ. ระยะเวลา2 เดือน

(อยางนอย 40ชิ้น)

( 150,000.00)            ( 112,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายรวิศร หลาหา ( 112,000.00)          นายรวิศร หลาหา ( 112,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000122 2 ธ.ค.62

3 บริหารจัดการงานประชุมใหกับ กสศ. ภายในเดือนธันวาคม 2562 

จำนวน3งาน

( 200,000.00)            ( 150,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 150,000.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 150,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000123 2 ธ.ค.62

4 จัดพิมพแผนพับเพิ่มเติม กสศ. (ภาษาอังกฤษ) จำนวน500 แผน และ 

พรบ.กสศ.(ภาษาอังกฤษ) จำนวน 100เลม

( 29,425.00)             ( 29,425.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 29,425.00)            บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 29,425.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000124 2 ธ.ค.62

5 จัดพิมพหนังสือประกาศสนับสนุนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู

ง ป 2563 จำนวน 500 เลม และแผนพับสรางคน สรางโอกาส สรางงาน 

จำนวน1,000แผน

( 88,275.00)             ( 88,275.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 88,275.00)            บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 88,275.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000125 2 ธ.ค.62

6 จัดจางตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รุนที่1ปการศึกษา 2563 จำนวน 1 รายการ

( 20,000.00)             ( 20,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ หนอแกว ( 20,000.00)            นางสาวศิริลักษณ หนอแกว ( 20,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000126 2 ธ.ค.62

7 สนับสนุนการดำเนินงานสวนงานจัดซื้อจัดจางกสศ. ( 55,500.00)             ( 55,500.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวน้ำฝน  เอกโภค ( 55,500.00)            นางสาวน้ำฝน  เอกโภค ( 55,500.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000127 2 ธ.ค.62

8 ออกแบบตัวอยางและคาแรคเตอรเด็กพรอมระบบจำลอง 

ภายใตโครงการออกแบบตัวอยางและคาแรคเตอรเด็ก

( 26,750.00)             ( 26,750.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิ้ลดี มีเดียพลัส จำกัด ( 26,750.00)            บริษัท ดับเบิ้ลดี มีเดียพลัส จำกัด ( 26,750.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000128 2 ธ.ค.62

9 ผลิตภาพนิ่งสงโครงการสงเด็กนอกระบบกลับสูระบบการศึกษา

(วันเปดเทอม)

( 8,000.00)               ( 8,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นายอเนก ปวธัญญา ( 8,000.00)              นายอเนก ปวธัญญา ( 8,000.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000129 2 ธ.ค.62

10 ผลิตแผนพับโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา จำนวน 3,000 แผน ( 60,990.00)             ( 60,990.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 60,990.00)            หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 60,990.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000130 2 ธ.ค.62

11 ผลิต Motion Graphic ตัดตอวีดีทัศน/สื่อ Multi media ประจำเดือน 

ธันวาคม 2562

( 68,000.00)             ( 68,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย แซเลา ( 68,000.00)            นายสมชาย แซเลา ( 68,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000131 2 ธ.ค.62

12 จัดจางตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุนที่1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 1 

รายการ

( 20,000.00)             ( 20,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนนทวรรณ ยมจินดา ( 20,000.00)            นางสาวนนทวรรณ ยมจินดา ( 20,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000132 2 ธ.ค.62



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

13 อุปกรณระบบหองประชุมคลาสรูม เฟส1 ( 500,000.00)            ( 465,236.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด 

เซอรวิส จำกัด

( 465,236.00)          บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 465,236.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000133 2 ธ.ค.62

14 สนับสนุนการดำเนินงานจัดวางระบบฝายตรวจสอบภายในกสศ. ( 480,000.00)            ( 480,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายพานิช ทศพรสัมพันธ ( 480,000.00)          นายพานิช ทศพรสัมพันธ ( 480,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000134 3 ธ.ค62

15 เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

ครั้งที่8 

( 500,000.00)            ( 495,410.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น 

จำกัด

( 495,410.00)          บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น 

จำกัด

( 495,410.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000135 2 ธ.ค.62

16 ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบและบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุนการทำงาน

ของ กสศ.

( 486,000.00)            ( 486,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางฉลวยลักษณ สินประเสริฐ ( 486,000.00)          นางฉลวยลักษณ สินประเสริฐ ( 486,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000136 2 ธ.ค.62

17 จัดทำ Lebel แพ็ค 

และบรรจุเอกสารพรอมทั้งคัดแยกไปรษณียเพื่อจัดสงหนังสือจดหมายนำแ

ละเอกสารประชุมชี้แจงโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป2563 

จำนวน 941 วิทยาลัย

( 14,983.75)             ( 14,983.75)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอรค จำกัด ( 14,983.75)            บริษัท บเรนเวอรค จำกัด ( 14,983.75)            ราคามีความเหมาะสม 63000137 3 ธ.ค62

18 กระดาษเช็ดมือ สกอตตอินเตอรโฟล 2 ชั้น,กลองบรรจุกระดาษเช็ดมือ 

อินเตอรโฟล,กลองบรรจุกระดาษชำระJRT,กระดาษเช็ดปากสกอตปอบ-

อัพ,กลองบรรจุกระดาษเช็ดปาก ปอบอัพ กระดาษชำระ คิมซอฟเจอารที 

2ชั้น

( 25,631.85)             ( 25,631.85)            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย ( 25,631.85)            หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย ( 25,631.85)            ราคามีความเหมาะสม 63000138 3 ธ.ค62

19 อุปกรณระบบหองประชุม ณ ลานกิจกรรม Corworking เฟส 2 ( 300,000.00)            ( 250,380.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด 

เซอรวิส จำกัด

( 250,380.00)          บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 250,380.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000139 2 ธ.ค.62

20 อุปกรณระบบหองประชุม ณ ลานกิจกรรม Corworking เฟส 1 

ระบบเสียง และเลเซอรโปรเจ็คเตอร

( 500,000.00)            ( 461,170.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด 

เซอรวิส จำกัด

( 461,170.00)          บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 461,170.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000140 2 ธ.ค.62

21 อุปกรณภาพและเสียงหองรับรองประธาน ( 300,000.00)            ( 231,655.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด 

เซอรวิส จำกัด

( 231,655.00)          บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 231,655.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000141 2 ธ.ค.62

22 อุปกรณระบบหองประชุมสำหรับหอง B3 ( 300,000.00)            ( 231,655.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด 

เซอรวิส จำกัด

( 231,655.00)          บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 231,655.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000142 2 ธ.ค.62

23 สนับสนุนงานระบบงบประมาณเพื่อจัดทำแผนงบประมาณของ กสศ. ( 405,900.00)            ( 405,900.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต ( 405,900.00)          นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต ( 405,900.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000143 9 ธ.ค.62



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

24 อุปกรณภาพและเสียงหองประชุม คลาสรูม เฟส2 ( 400,000.00)            ( 369,150.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด 

เซอรวิส จำกัด

( 369,150.00)          บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 369,150.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000144 9 ธ.ค.62

25 คาดำเนินการจางผูควบคุมงานกอสรางสวนเพิ่มเติมของกองทุนเพื่อความเ

สมอภาคทางการศึกษา

( 80,250.00)             ( 80,250.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นอรธพลัส จำกัด ( 80,250.00)            บริษัท นอรธพลัส จำกัด ( 80,250.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000145 9 ธ.ค.62

26 จัดพิมพประกาศและจัดพิมพแผนพับทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ( 98,975.00)             ( 98,975.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 98,975.00)            บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 98,975.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000146 9 ธ.ค.62

27 จัดทำนามบัตรเจาหนาที่ กสศ. ( 9,228.75)               ( 9,228.75)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 9,228.75)              บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 9,228.75)             ราคามีความเหมาะสม 63000147 9 ธ.ค.62

28 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑนักเรียนทุนเสมอภาค ( 500,000.00)            ( 321,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 321,000.00)          หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 321,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000148 11 ธ.ค.62

29 จัดทำผลิตภัณฑนักเรียนทุนเสมอภาค จำนวน200 ชิ้น พรอมบรรจุกลอง ( 500,000.00)            ( 298,530.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 298,530.00)          หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 298,530.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000149 11 ธ.ค.62

30 เจาหนาที่สนับสนุนการดำเนินงานศูนยสัญญา จำนวน1 ทาน ระยะเวลา 

20 วัน

( 20,000.00)             ( 20,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 20,000.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 20,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000150 11 ธ.ค.62

31 จัดจางที่ปรึกษาดานการสื่อสาร ฝายสื่อสารองคกร จำนวน1 อัตรา ( 90,000.00)             ( 90,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ศรีเสวก ( 90,000.00)            นางสาววรัญญา ศรีเสวก ( 90,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000151 11 ธ.ค.62

32 จัดจางที่ปรึกษาดานการสื่อสารภาพลักษณ ฝายสื่อสารองคกร จำนวน1 

อัตรา(ธันวาคม 2562-กุมภาพันธ2563)

( 75,000.00)             ( 75,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางเอื้ออารี หมื่นอินกุล ( 75,000.00)            นางเอื้ออารี หมื่นอินกุล ( 75,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000152 11 ธ.ค.62

33 จัดทำ infographic 

การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 5ชิ้น/ชุด

( 30,000.00)             ( 30,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญา กิติโยธ ( 30,000.00)            นางสาวชัญญา กิติโยธ ( 30,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000153 11 ธ.ค.62

34 บริการถายภาพบุคลากร กสศ. จำนวน10ราย 

โดยประมาณระยะเวลาทำงาน 4ชั่วโมง พรอมจัดสงไฟลผลงาน

( 6,000.00)               ( 6,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุจิตร มานิตยกุล ( 6,000.00)              นายสุจิตร มานิตยกุล ( 6,000.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000154 12 ธ.ค 62

35 สนับสนุนการดำเนินงานดานพัสดุ จำนวน3 เดือน ( 57,780.00)             ( 57,780.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 57,780.00)            บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 57,780.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000155 13 ธ.ค.62



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562
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ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

36 ดำเนินการวิเคราะหโครงสรางองคกรและปริมาณงานเพื่อทบทวนอัตรากำ

ลังของ กสศ.

( 300,000.00)            ( 300,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วินทูเกเตอร จำกัด ( 300,000.00)          บริษัท วินทูเกเตอร จำกัด ( 300,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000156 13 ธ.ค.62

37 ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยเครื่องมือ OKR 

และการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจในการใชเครื่องมือ OKR

( 500,000.00)            ( 500,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วินทูเกเตอร จำกัด ( 500,000.00)          บริษัท วินทูเกเตอร จำกัด ( 500,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000157 13 ธ.ค.62

38 เสื้อยืดคอกลม สีขาวสกรีนโลโก กสศ.สีเขียว ตำแหนง 

บริเวณดานหนากลางอก จำนวน300ตัว

( 30,000.00)             ( 30,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนิต ธีรทีปวิวัฒน ( 30,000.00)            นายธนิต ธีรทีปวิวัฒน ( 30,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000158 16 ธ.ค.62

39 จัดจางตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุนที่1 ปการศึกษา2563

( 20,000.00)             ( 20,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิทติ้ง 

จำกัด

( 20,000.00)            บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิทติ้ง จำกัด ( 20,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000159 16 ธ.ค.62

40 สนับสนุนการดำเนินงานฝายตรวจสอบภายในพรอมจัดสงรายงานผลการป

ฏิบัติงาน

( 57,000.00)             ( 57,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิวรรณ อภิสิงห ( 57,000.00)            นางสาวนันทิวรรณ อภิสิงห ( 57,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000160 16 ธ.ค.62

41 คาแผงวงจรรวมแสดงผลคาปริมาณกาซออกซิเจนในอากาศ ( 98,440.00)             ( 98,440.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอรเทค จำกัด ( 98,440.00)            บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอรเทค จำกัด ( 98,440.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000161 16 ธ.ค.62

42 เชา Notebook,Lenovo,dell,toshiba จำนวน11เครื่อง 

และกระดาษเอ4 จำนวน1ลัง 

เพื่อรองรับการจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการทุนนวัตกรร

มสายอาชีพชั้นสูงป 2563

( 24,235.50)             ( 24,235.50)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจคท บอส (ไทยแลนด) 

จำกัด

( 24,235.50)            บริษัท โปรเจคท บอส (ไทยแลนด) จำกัด ( 24,235.50)            ราคามีความเหมาะสม 63000162 17 ธ.ค.62

43 จัดแปลเอกสาร(ไทย-อังกฤษ) EEF Annual Report 2018  จำนวน 

60หนาและสรุปขอมูลโครงการ

( 73,560.00)             ( 73,560.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางปานทรัพย เบ็ลซ ( 73,560.00)            นางปานทรัพย เบ็ลซ ( 73,560.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000163 17 ธ.ค.62

44 จัดจางสนับสนุนการอบรมระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สังกัด สช. ( 44,940.00)             ( 44,940.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 44,940.00)            บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 44,940.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000164 17 ธ.ค.62

45 บริการตรวจสอบระบบ ISO27001 ( 200,000.00)            ( 160,500.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอสไอ กรุป (ประเทศไทย)

จำกัด

( 160,500.00)          บริษัท บีเอสไอ กรุป (ประเทศไทย)จำกัด ( 160,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000165 17 ธ.ค.62

46 บริการระบบมอนิเตอรขาว IQ Newsclip และNewscenter 

ภายใตโครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา ครั้งที่9

( 300,000.00)            ( 250,380.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จำกัด ( 250,380.00)          บริษัท อินโฟเควสท จำกัด ( 250,380.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000166 17 ธ.ค.62

47 พัฒนา Content และถอดเนื้อหาเปนบทความออนไลน 

ดูแลบริหารจัดการ Social media

( 1,800,000.00)         ( 1,754,800.00)        วิธีคัดเลือก 1.บริษัท มหาชุมชน จำกัด               ( 1,754,800.00)        บริษัท มหาชุมชน จำกัด ( 1,754,800.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000167 25 ธ.ค.62
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ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

2. บริษัท ครอส แอนด เฟรน จำกัด      ( 1,861,800.00)        

48 ผูเชี่ยวชาญการจัดทำระบบเงินอุดหนุนผูขาดแคลนทุนทรัพย ( 500,000.00)            ( 399,675.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชูสะอาด กันธรส ( 399,675.00)          นางสาวชูสะอาด กันธรส ( 399,675.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000168 18 ธ.ค. 62

49 ตรวจสอบการบันทึกขอมูลระบบ Conditional Cash Transfer ( 200,000.00)            ( 180,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีรพร สินประเสริฐ ( 180,000.00)          นายพีรพร สินประเสริฐ ( 180,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000169 19 ธ.ค. 62

50 ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำขอมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

3 สังกัด (สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562

( 130,000.00)            ( 120,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกล ตระกูลศักดิ์สุช ( 120,000.00)          นายสกล ตระกูลศักดิ์สุช ( 120,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000170 14 ม.ค. 63

51 คาตนไมประดิษฐ สำหรับตกแตงสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ( 78,110.00)             ( 78,110.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนเกรท อินเตอรเนชั่นแนล 

จำกัด

( 78,110.00)            บริษัท แอนเกรท อินเตอรเนชั่นแนล 

จำกัด

( 78,110.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000171 19 ธ.ค. 62

52 ติดตั้งผนังกั้นบานเลื่อนจัดเก็บ Movale Wall System ณ สำนักงาน 

กสศ. อาคารเอ

( 500,000.00)            ( 497,550.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด ( 497,550.00)          บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด ( 497,550.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000172 20 ธ.ค. 62

53 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธของ กสศ. ( 500,000.00)            ( 494,875.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด ( 494,875.00)          บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด ( 494,875.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000173 20 ธ.ค. 62

54 จัดทำของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธงานของ วสศ. ( 200,000.00)            ( 188,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว นารีรัตน พานเหลือง ( 188,000.00)          นางสาว นารีรัตน พานเหลือง ( 188,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000175 25 ธ.ค. 62

55 บริหารจัดการงานประชุมครั้งที่ 1 จำนวน 3 งาน 

สำหรับสำนักสงเสริมการมีสวนรวมนวัตกรรมและทุนการศึกษา

( 500,000.00)            ( 499,690.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 499,690.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 499,690.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000176 25 ธ.ค. 62

56 บริการจัดหาพื้นที่เก็บอุปกรณสำนักงานจากการรื้อถอน กสศ. 

พรอมบริการขนยายสินคาคืน

( 54,570.00)             ( 54,570.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษํท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด 

เซอรวิส จำกัด

( 54,570.00)            บริษํท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 54,570.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000177 25 ธ.ค. 62

57 เฟอรนิเจอรลอยตัวแบบที่ 3 (ชุดโตะทำงาน ชุดโตะประชุม เกาอี้) ครั้งที่ 2 ( 4,500,000.00)         ( 3,745,000.00)        วิธีคัดเลือก บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 3,744,475.70)        บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 3,744,475.70)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000178 26 ธ.ค. 62

บริษัท วิรุฬห โพรไวเตอร จำกัด ( 5,018,300.00)        
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บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน จำกัด ( 4,604,167.20)        

58 จัดแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย) จำนวน 15 ชิ้นงาน ( 82,905.00)             ( 82,905.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางปานทรัพย เบ็ลซ ( 82,905.00)            นางปานทรัพย เบ็ลซ ( 82,905.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000179 27 ธ.ค. 62

59 จัดหากระดาษถายเอกสาร Idea Green ขนาด A4 อุปกรณเครื่องเขียน 

และอุปกรณสำนักงาน จำนวน 30 รายการ

( 44,943.21)             ( 44,943.21)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษํท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส 

จำกัด

( 44,943.21)            บริษํท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 44,943.21)            ราคามีความเหมาะสม 63000180 27 ธ.ค. 62

60 ผลิตวีดิทัศนประชาสัมพันธระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึ

กษา

( 90,950.00)             ( 90,950.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น 

จำกัด

( 90,950.00)            บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น จำกัด ( 90,950.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000181 27 ธ.ค. 62

61 บริหารจัดการ Call Center แกสาธารณะประจำเดือนมกราคม 2563 ( 500,000.00)            ( 323,140.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 323,140.00)          บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 323,140.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000182 27 ธ.ค. 62

62 ผลิตสมุดบันทึกเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 700 ชุด ( 500,000.00)            ( 239,359.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 239,359.00)          หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 239,359.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000183 27 ธ.ค. 62


