สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
1

2

จัดทำสไลดนำเสนอผลงาน กสศ.
(
ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ
ายประจำป 2563 จำนวน 27 หนา
ดำเนินงานบริหารจัดการเอกสารการเงินและเอกสารจัดซื้อจัดจางของสถา (
บันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

3,000.00) (

3,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวกวินทรา บัวทอง

(

3,000.00) นางสาวกวินทรา บัวทอง

(

3,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000184

7 ม.ค.63

18,000.00) (

18,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวเบญญา คำแสน

(

18,000.00) นางสาวเบญญา คำแสน

(

18,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000185

7 ม.ค.63

438,320.00) บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จำกัด (

438,320.00) ราคามีความเหมาะสม

63000186

7 ม.ค.63

3

เครื่องถายเอกสารสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง

(

438,320.00) (

438,320.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)
จำกัด

(

4

ออกแบบและจัดทำคูมือถายรูปงานประชุมดวยมือถือในงานสัมนา
และงานกิจกรรมตางๆของกสศ.

(

9,000.00) (

9,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอังคาร ฤทธิพรัด

(

9,000.00) นายอังคาร ฤทธิพรัด

(

9,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000187

8 ม.ค.63

5

จัดทำคูมือการดำเนินการพื้นที่ กสศ. Lab การเรียนรูเพื่อความเสมอภาค (
จำนวน 1 ชุด

12,000.00) (

12,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายฐิติฤกษ พรหมวนิช

(

12,000.00) นายฐิติฤกษ พรหมวนิช

(

12,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000188

8 ม.ค.63

6

จัดหากระดาษถายเอกสาร Idea Green ขนาด A4 อุปกรณเครื่องเขียน
และอุปกรณสำนักงานเพื่อรับรองการทำงานของเจาหนาที่

(

96,042.13) (

96,042.13)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษํท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส
จำกัด

(

96,042.13) บริษํท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด (

96,042.13) ราคามีความเหมาะสม

63000189

9 ม.ค.63

7

บริหารจัดการเวทีสรางความเขาใจระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค (
สังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่น
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือและจังหวัดชายแดนใต
ออกแบบและจัดพิมพ แผนพับ โปสเตอร สมุดโนค
(
สำหรับประชาสัมพันธโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค

130,000.00) (

123,050.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษํท ไนซจอบทีม จำกัด

(

123,050.00) บริษํท ไนซจอบทีม จำกัด

(

123,050.00) ราคามีความเหมาะสม

63000190

9 ม.ค.63

360,000.00) (

353,528.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มหาชุมชน จำกัด

(

353,528.00) บริษัท มหาชุมชน จำกัด

(

353,528.00) ราคามีความเหมาะสม

63000191

9 ม.ค.63

9

บริหารจัดโครงการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษ (
า ครั้งที่ 14

500,000.00) (

497,871.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษํท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

497,871.00) บริษํท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

(

497,871.00) ราคามีความเหมาะสม

63000192

9 ม.ค.63

10

บริการ Secure Socket layer รองมาตฐาน
ความปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ

(

24,000.00) (

23,362.38)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษํท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

23,362.38) บริษํท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

23,362.38) ราคามีความเหมาะสม

63000193

10 ม.ค.63

11

จัดหาอุปกรณสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

(

16,371.00) (

16,371.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โบทบุคส ออฟฟศเซ็นเตอร
จำกัด

(

16,371.00) บริษัท โบทบุคส ออฟฟศเซ็นเตอร จำกัด (

16,371.00) ราคามีความเหมาะสม

63000194

10 ม.ค.63

12

จัดจางบุคคลปฏิบัติงานดานธุรการ สวนงานการเงิน

(

48,000.00) (

48,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวปราณีย อำนักมณี

(

48,000.00) นางสาวปราณีย อำนักมณี

48,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000195

10 ม.ค.63

8

(

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ราคา

13

บริการ Server รองรับระบบ ERP

(

192,000.00) (

189,390.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษํท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

14

แคปซูลกาแฟ 600 cap.

(

16,000.00) (

16,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางวรานิษฐ วงศสุคติเวช

15

สื่อสารเรื่องราวของ กสศ. ผานสื่อออนไลน the reporter

(

500,000.00) (

214,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท รีพอรตเตอร โปรดักชั่น จำกัด (

16

บริการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน

(

250,000.00) (

199,983.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

17

เชาเครื่องถายเอกสาร คอมพิวเตอรโนตบุค กระดาษถายเอกสาร
เพื่อรองรับงานประชุมปรับแกไขโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ออกแบบคูมือการดำเนินงานการรับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบเงื่อนไข

(

65,815.70) (

65,815.70)

วิธีเฉพาะเจาะจง

(

27,000.00) (

27,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรเจคท บอล (ประเทศไทย) (
จำกัด
นายวัฒนสินธุ สุวรัตนานนท
(

19

บริหารจัดการโครงการกระจายขาวสารทาง Social media ของกสศ.

(

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวภาวิณี รักษาสิทธิ์

(

20

ผลิตบอรดนิทรรศการเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

(

500,000.00) (

494,340.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีนาดู มีเดีย พลัส จำกัด

21

ผลิตวีดิทัศนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

500,000.00) (

497,764.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

22

บริการสนับสนุนการดำเนินงานศูนยสัญญา กสศ.

(

130,000.00) (

128,400.00)

23

บริหารงาน Project Facebook กสศ.
(
ภายใตโครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

400,000.00) (

24

ผลิตบทความ และ info graphic เกี่ยวกับระบบ iSEE
และเด็กดอยโอกาสทางการศึกษา

350,000.00) (

18

(

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ชื่อ

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

189,390.00) ราคามีความเหมาะสม

63000197

10 ม.ค.63

(

16,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000198

13 ม.ค.63

214,000.00) บริษัท รีพอรตเตอร โปรดักชั่น จำกัด

(

214,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000199

13 ม.ค.63

199,983.00) บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

(

199,983.00) ราคามีความเหมาะสม

63000200

14 ม.ค.63

(

65,815.70) ราคามีความเหมาะสม

63000201

14 ม.ค.63

(

27,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000202

15 ม.ค.63

500,000.00) นางสาวภาวิณี รักษาสิทธิ์

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000203

15 ม.ค.63

(

494,340.00) บริษัท ดีนาดู มีเดีย พลัส จำกัด

(

494,340.00) ราคามีความเหมาะสม

63000204

17 ม.ค.63

บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด

(

497,764.00) บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด

(

497,764.00) ราคามีความเหมาะสม

63000205

17 ม.ค.63

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

128,400.00) บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

128,400.00) ราคามีความเหมาะสม

63000207

20 ม.ค.63

367,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวอิงวิกา ไฉไลเวทยนฤมาณ

(

367,500.00) นางสาวอิงวิกา ไฉไลเวทยนฤมาณ

(

367,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000208

22 ม.ค.63

303,880.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะสแตนดารด จำกัด

(

303,880.00) บริษัท เดอะสแตนดารด จำกัด

(

303,880.00) ราคามีความเหมาะสม

63000209

22 ม.ค.63

(

(

189,390.00) บริษํท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

16,000.00) นางวรานิษฐ วงศสุคติเวช

65,815.70) บริษัท โปรเจคท บอล (ประเทศไทย)
จำกัด
27,000.00) นายวัฒนสินธุ สุวรัตนานนท

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

25

พัฒนา Content และถอดเนื้อหาเปนบทความออนไลน
ประเด็นเด็กนอกระบบการศึกษา

(

500,000.00) (

494,340.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษํท แมสซีฟ โมชั่น จำกัด

(

494,340.00) บริษํท แมสซีฟ โมชั่น จำกัด

(

494,340.00) ราคามีความเหมาะสม

63000210

23 ม.ค.63

26

บริหารจัดการ Call Center แกสาธารณะประจำเดือนกุมภาพันธ 2563

(

500,000.00) (

323,140.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

323,140.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

323,140.00) ราคามีความเหมาะสม

63000211

23 ม.ค.63

27

จัดซื้อจัดจางโครงการพัฒนาเว็บไซตโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น

(

80,889.00) (

80,889.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายภานุวัฒน บุตรเรียง

(

80,889.00) นายภานุวัฒน บุตรเรียง

(

80,889.00) ราคามีความเหมาะสม

63000212

23 ม.ค.63

28

คาเครื่องกรองน้ำและผลิตน้ำดื่ม 3 อุณหภูมิ

(

53,295.00) (

53,295.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟกเกอร แอด จำกัด

(

53,295.00) บริษัท ฟกเกอร แอด จำกัด

(

53,295.00) ราคามีความเหมาะสม

63000213

27 ม.ค.63

29

งานพนยาฆาเชื้อปรับสภาพอากาศภายในพื้นที่สำนักงาน

(

30,548.30) (

30,548.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษํท แอร-เทด เอนจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด

(

30,548.50) บริษํท แอร-เทด เอนจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด

(

30,548.50) ราคามีความเหมาะสม

63000214

27 ม.ค.63

30

จัดหากระดาษชำระ คิมซอฟเจอารที, กระดาษเช็ดมือ สก็อตตอินโฟล,
กระดาษเช็ดปากสก็อตปอป-อัพ

(

18,420.05) (

18,420.05)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย

(

18,420.05) หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย

(

18,420.05) ราคามีความเหมาะสม

63000216

28 ม.ค.63

31

พิมพแผนพับโครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่หา (
งไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

16,050.00) (

16,050.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

16,050.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

16,050.00) ราคามีความเหมาะสม

63000217

28 ม.ค.63

32

แผนพับ TSQP โรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง จำนวน 1,000 แผน

(

16,050.00) (

16,050.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

16,050.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

16,050.00) ราคามีความเหมาะสม

63000218

28 ม.ค.63

33

บริการใหคำปรึกษาดานกลยุทธการทำสื่อออนไลน

(

92,700.00) (

92,700.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวสีตลา ชาญวิเศษ

(

92,700.00) นางสาวสีตลา ชาญวิเศษ

(

92,700.00) ราคามีความเหมาะสม

63000219

28 ม.ค.63

34

ผลิตขาวและวีดิโอสัมภาษณ
ผูบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เพื่อสงสื่อสารผานชองทาง Social media ของ The Standard
ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณเก็บประเด็นขาว สำหรับเขียนบทความขาว
อยางนอย 2 ชิ้นงาน

(

500,000.00) (

436,560.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะสแตนดารด จำกัด

(

(

436,560.00) ราคามีความเหมาะสม

63000220

28 ม.ค.63

(

8,000.00) (

8,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวสุธาทิพย ผาสุข

(

(

8,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000221

28 ม.ค.63

แปลและเรียบเรียงบทความภาษาอังกฤษ
โครงการแปลและเรียบเรียงบทความภาษาอังกฤษ

(

12,500.00) (

12,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวนงลักษณ อัจนปญญา

(

(

12,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000222

28 ม.ค.63

35

36

436,560.00) บริษัท เดอะสแตนดารด จำกัด

8,000.00) นางสาวสุธาทิพย ผาสุข

12,500.00) นางสาวนงลักษณ อัจนปญญา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
37

แผนวงจรรวมแสดงผลคาปริมาณออกซิเจนในอาคารของสำนักงานอาคาร (
บี ชั้น 13

38

บริการตรวจสุขภาพประจำป 2562 สำหรับบุคลากร กสศ.

(

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

85,535.80) (

85,535.80)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอรเทค จำกัด

(

85,535.80) บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอรเทค จำกัด

(

85,535.80) ราคามีความเหมาะสม

63000223

28 ม.ค.63

600,000.00) (

600,000.00)

วิธีคัดเลือก

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด

(

600,000.00) บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด

(

600,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000224

28 ม.ค.63

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

(

600,000.00)

39

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ กสศ.
ประเภทแฟมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

24,075.00) (

24,075.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

24,075.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

24,075.00) ราคามีความเหมาะสม

63000225

28 ม.ค.63

40

ผลิตภาพนิ่งสำหรับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

25,000.00) (

25,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอเนก ปวธัญญา

(

25,000.00) นายอเนก ปวธัญญา

(

25,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000226

28 ม.ค.63

41

บริการ Google Cloud SQL

(

25,680.00) (

25,680.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โกโพเมโล จำกัด

(

25,680.00) บริษัท โกโพเมโล จำกัด

(

25,680.00) ราคามีความเหมาะสม

63000227

28 ม.ค.63

42

ผลิตกราฟคและ Content เพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
เผยแพรบนสื่อโซเชี่ยล

(

86,670.00) (

86,670.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แบรนดธิงค จำกัด

(

86,670.00) บริษัท แบรนดธิงค จำกัด

(

86,670.00) ราคามีความเหมาะสม

63000228

29 ม.ค.63

43

จัดจางบุคลากรเพื่อดำเนินงานสนับสนุนการทำงานและงานอื่นๆ
ของฝายตรวจภายใน

(

55,500.00) (

55,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวมุกฑารีย ชูความดี

(

55,500.00) นางสาวมุกฑารีย ชูความดี

(

55,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000229

29 ม.ค.63

44

ออกแบบโปสเตอรและขอความสำหรับใชบนโซเชีบลมีเดีย
สำหรับแคมเปญลานพลังคนไทยมอบโอกาสเปนของขวัญ

(

24,000.00) (

24,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายทศพล เหลืองศุภภรณ

(

24,000.00) นายทศพล เหลืองศุภภรณ

(

24,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000230

29 ม.ค.63

45

วิเคราะหขอมูลของผูบริจาคเงินใหแกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึ (
กษา (กสศ.)

10,000.00) (

10,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวศิริปรียา ใจบุญมา

(

10,000.00) นางสาวศิริปรียา ใจบุญมา

(

10,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000231

29 ม.ค.63

46

ผลิตเสื้อยืดคอกลมสีขาวโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
(สกรีนหนา 2 สี หลัง 5 สีผาค็อตตอน 100%)

(

37,878.00) (

37,878.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

37,878.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

37,878.00) ราคามีความเหมาะสม

63000232

29 ม.ค.63

47

เจาหนาที่ประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

(

40,000.00) (

40,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวปภาณี ยมนัตถ

(

40,000.00) นางสาวปภาณี ยมนัตถ

(

40,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000233

29 ม.ค.63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

48

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายสื่อสารองคกร

(

75,000.00) (

75,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวสุจิตรา สมปาน

(

49

บริหารและจัดงานมอบโอกาสทางการศึกษาเปนของขวัญปกหมุดนครนาย (
ก

500,000.00) (

494,340.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

50

บริการโพสตแคมเปญระดมทุนและระบบ iSEE รวมถึงบูธโพสตใน
Facebook ของ กสศ.

(

350,000.00) (

115,424.69)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ม็อกกิ้งเบิรด จำกัด

51

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ กสศ. ถอดบทเรียนเด็กนอกระบบ

(

500,000.00) (

497,550.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

52

ควบคุมงานปรับปรุงสำนักงาน กสศ. สวนเพิ่มเติม (อาคารเอ)

(

350,000.00) (

321,000.00)

53

เฟอรนิเจอรสำนักงาน โตะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร

(

300,000.00) (

54

ผลิตสื่อประชาสัมพันธและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงขอเสนอโ (
ครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

55

โปสเตอรประชาสัมพันธทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป 2563
ทุน2ปและทุน5ป

56

ชื่อ

75,000.00) นางสาวสุจิตรา สมปาน

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

75,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000234

30 ม.ค.63

494,340.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

494,340.00) ราคามีความเหมาะสม

63000235

30 ม.ค.63

(

115,424.69) บริษัท ม็อกกิ้งเบิรด จำกัด

(

115,424.69) ราคามีความเหมาะสม

63000236

30 ม.ค.63

บริษัท ทัฟครีเอชั่น จำกัด

(

497,550.00) บริษัท ทัฟครีเอชั่น จำกัด

(

497,550.00) ราคามีความเหมาะสม

63000237

30 ม.ค.63

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นอรธพลัส จำกัด

(

321,000.00) บริษัท นอรธพลัส จำกัด

(

321,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000238

30 ม.ค.63

204,733.80)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด

(

204,733.80) บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด

(

204,733.80) ราคามีความเหมาะสม

63000239

30 ม.ค.63

200,000.00) (

186,394.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟูลเอนเซอร จำกัด

(

186,394.00) บริษัท อินฟูลเอนเซอร จำกัด

(

186,394.00) ราคามีความเหมาะสม

63000240

30 ม.ค.63

(

93,625.00) (

93,625.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

93,625.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

93,625.00) ราคามีความเหมาะสม

63000241

30 ม.ค.63

จัดทำคูมือคนหา
คัดกรองความยากจนและคัดเลือกผูรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
และโปสเตอรประชาสัมพันธ

(

98,440.00) (

98,440.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

98,440.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

98,440.00) ราคามีความเหมาะสม

63000242

30 ม.ค.63

57

คูมือการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงป 2563

(

62,060.00) (

62,060.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

62,060.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

62,060.00) ราคามีความเหมาะสม

63000243

30 ม.ค.63

58

จัดหาลาม จำนวน 1 คนและอุปกรณแปลภาษาระบบ Tour Guide
จำนวน 10 เครื่อง

(

16,050.00) (

16,050.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เซเปยนส อินเตอรเนชั่นแนล
จำกัด

(

16,050.00) บริษัท เซเปยนส อินเตอรเนชั่นแนล
จำกัด

(

16,050.00) ราคามีความเหมาะสม

63000244

31 ม.ค.63

59

คาบริการทำความสะอาด และบริการจัดเลี่ยง ของสำนักงานอาคารเอ ชั้น (
13

495,000.00) (

492,200.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด

(

(

492,200.00) ราคามีความเหมาะสม

63000245

31 ม.ค.63

492,200.00) บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
60

คาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานอาคารบี ชั้น 13

(

420,000.00) (

417,300.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา
(

ชื่อ

417,300.00) บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา
(

417,300.00) ราคามีความเหมาะสม

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

63000246
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