
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

1 การจัดทำเนื้อหาวิชาการสำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ 

โครงการจัดประชุมระดับพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 5,000,000.00)         ( 5,399,560.00)        วิธีคัดเลือก บริษัท สามกก อีเวน เอเจนซี่ จำกัด ( 4,993,754.20)        บริษัท สามกก อีเวน เอเจนซี่ จำกัด ( 4,993,754.20)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000295 11 มี.ค. 63

2 ดำเนินการออกแบบพรอมติดตั้งปายนิทรรศการและรถเข็นผลิตภัณฑเครือ

ขายวาดฝน ณ สำนักงานกสศ.

( 400,000.00)            ( 321,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 321,000.00)          หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 321,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000296 2 มี.ค. 63

3 ปรับปรุงสำนักงานเฟอรนิเจอรติดผนังและเฟอรนิเจอรลอยตัว ณ 

สำนักงานกสศ.

( 1,700,000.00)         ( 1,513,910.47)        วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด ( 1,476,600.00)        บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด ( 1,476,600.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000297 2 มี.ค. 63

หจก. สยามนวกิจซพพลายส ( 1,504,867.52)        

บริษัท ทีอีพี คอนสตรัคชั่น แอนด 

ซิสเต็มส จำกัด

( 1,490,021.80)        

4 ผลิตวีดิทัศน ณ มหาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนาน 3 คลิป ( 75,000.00)             ( 75,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสืบตระกูล กำพุฒกลาง ( 75,000.00)            นายสืบตระกูล กำพุฒกลาง ( 75,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000298 3 มี.ค. 63

5 จัดจางเจาหนาที่รวบรวมขอมูลและปราะสานงานสำหรับโครงการสรางโอ

กาสทางการศึกษาในพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหม

( 24,000.00)             ( 24,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปยะนุช บุปผา ( 24,000.00)            นางสาวปยะนุช บุปผา ( 24,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000299 3 มี.ค. 63

6 สนับสนุนองคกร สวนงานระบบสารสนเทศ ( 48,140.00)             ( 48,140.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็กกูลาร วัน จำกัด ( 48,140.00)            บริษัท เร็กกูลาร วัน จำกัด ( 48,140.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000300 4 มี.ค. 63

7 จางถายภาพคณะกรรมการกำกับทิศทาง วสศ. 

และรูปบรรยายพื้นที่การใชงาน Equity Lab

( 2,000.00)               ( 2,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 2,000.00)              นายณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 2,000.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000301 4 มี.ค. 63

8 ดำเนินงานบริการจัดการเอกสารการเงินในกิจกรรมของ วสศ. ( 120,000.00)            ( 120,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญา คำแสน ( 120,000.00)          นางสาวเบญญา คำแสน ( 120,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000302 4 มี.ค. 63

9 สนับสนุนการประสานงานโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเ

สมอภาคทางการศึกษา

( 300,000.00)            ( 231,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา สิ่งสม ( 231,000.00)          นางสาววรางคณา สิ่งสม ( 231,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000303 4 มี.ค. 63

10 จัดหาบริการอีเมลสำนักงาน (เพิ่มเติม) ชุดที่ 3 ( 10,000.00)             ( 9,512.30)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 9,512.30)              บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 9,512.30)             ราคามีความเหมาะสม 63000304 5 มี.ค. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

11 ออกแบบแนวคิดวีดีทัศนครูรักษถิ่น ( 500,000.00)            ( 500,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรนด แอนด มานะ จำกัด ( 500,000.00)          บริษัท เฟรนด แอนด มานะ จำกัด ( 500,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000305 5 มี.ค. 63

12 คาดำเนินการติดตั้งเครื่องฉีดจายสบูอัตโนมัติ 

พรอมโฟมลางมือแบบไมตองใชน้ำ

( 6,420.00)               ( 6,420.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 6,420.00)              บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 6,420.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000306 6 มี.ค. 63

13 กระดาษถายเอกสาร Idea Green ขนาด A4 อุปกรณเครื่องเขียน 

อุปกรณสำนักงาน จำนวน 34 รายการ

( 39,727.50)             ( 39,727.50)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส 

จำกัด

( 39,727.50)            บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 39,727.50)            ราคามีความเหมาะสม 63000307 6 มี.ค. 63

14 จัดแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ จำนวน 1 งาน ( 7,650.00)               ( 7,650.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปานทรัพย เบ็ลซ ( 7,650.00)              นางสาวปานทรัพย เบ็ลซ ( 7,650.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000308 6 มี.ค. 63

15 เฟอรนิเจอรสำนักงานเพิ่มเติม (เกาอี้สำนักงาน โตะทำงาน และลิ้นชัก) ( 200,000.00)            ( 151,501.30)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 151,501.30)          บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 151,501.30)          ราคามีความเหมาะสม 63000309 6 มี.ค. 63

16 จัดทำวีดิโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking ( 167,750.00)            ( 167,750.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หนากลม จำกัด ( 167,750.00)          บริษัท หนากลม จำกัด ( 167,750.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000310 6 มี.ค. 63

17 สนับสนุนการประสานงานโครงการภายใตสำนักสงเสริมการมีสวนรวมนวัต

กรรมและทุนการศึกษา

( 300,000.00)            ( 216,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิตา สิทธิคุมวงศ ( 216,000.00)          นางสาวสุธิตา สิทธิคุมวงศ ( 216,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000311 6 มี.ค. 63

18 จาง Art Director ของ Project Facebook ( 70,000.00)             ( 70,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรวรรณ หมั้นทรัพย ( 70,000.00)            นางสาวกรวรรณ หมั้นทรัพย ( 70,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000312 6 มี.ค. 63

19 เพื่อจาง Content Creator ของ Project Facebook ( 70,000.00)             ( 70,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติพิชญ ขุนแกว ( 70,000.00)            นายกิตติพิชญ ขุนแกว ( 70,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000313 6 มี.ค. 63

20 ออกแบบและจัดทำวีดิโอของ Project Facebook ( 70,000.00)             ( 70,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายอณิวุฒิ สถาพรพินิต ( 70,000.00)            นายอณิวุฒิ สถาพรพินิต ( 70,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000314 6 มี.ค. 63

21 บริการรระบบจัดการ Social media and Crisis Management ( 55,555.56)             ( 55,555.56)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จำกัด ( 55,555.56)            บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จำกัด ( 55,555.56)            ราคามีความเหมาะสม 63000315 6 มี.ค. 63

22 บริหารจัดการดูแลเว็บไซต กสศ. ( 87,000.00)             ( 87,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกล สุวรรณาพิสิทธิ์ ( 87,000.00)            นายสกล สุวรรณาพิสิทธิ์ ( 87,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000316 6 มี.ค. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
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กลง
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ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

23 จัดจางสนับสนุนการจัดทำแผนงานดานการสื่อสาร ฝายสื่อสารองคกร ( 90,000.00)             ( 90,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ศรีเสวก ( 90,000.00)            นางสาววรัญญา ศรีเสวก ( 90,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000318 10 มี.ค. 63

24 บริหารงาน Project Facebook กสศ. ( 85,000.00)             ( 85,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอิงวิกา ไฉไลเวทยนฤมาณ ( 85,000.00)            นางสาวอิงวิกา ไฉไลเวทยนฤมาณ ( 85,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000319 10 มี.ค. 63

25 คาจางบริการสนับสนุนงานสัญญาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ( 200,000.00)            ( 141,240.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 141,240.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 141,240.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000320 10 มี.ค. 63

26 ผลิตวีดิทัศนและตัดตอวิดีโอเพื่อใชประกอบการสื่อสารสรางความเสมอภา

คทางการศึกษา

( 500,000.00)            ( 476,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายปรัชญา เพชรวิสิทธิ์ ( 476,000.00)          นายปรัชญา เพชรวิสิทธิ์ ( 476,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000321 10 มี.ค. 63

27 ศูนยใหคำปรึกษาดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ( 270,000.00)            ( 265,895.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท 

จำกัด

( 265,895.00)          บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด ( 265,895.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000322 11 มี.ค. 63

28 วิเคราะหและติดตามเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานของระบบสำ

หรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

( 15,000,000.00)        ( 14,980,000.00)       วิธี e-bidding บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 

คอนซัสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

( 14,980,000.00)      บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 

คอนซัสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

( 14,980,000.00)      ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000323 23 มี.ค. 63

29 จัดซื้อจัดจางวีดิทัศนประกอบโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น ไมเกิน 10 นาที ( 37,450.00)             ( 37,450.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด ( 37,450.00)            บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด ( 37,450.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000324 12 มี.ค. 63

30 จัดซื้อหนังสือเพื่อสรางโอกาสการเรียนรู ดวยองคความรูที่จำเปน 3 

รายการ

( 73,000.00)             ( 73,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี สาระปญญา ( 73,000.00)            นางสาวสาวินี สาระปญญา ( 73,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000325 12 มี.ค. 63

31 เฟอรนิเจอรลอยตัวสำหรับตกแตงสำนักงานจำนวน 11 รายการ ( 1,000,000.00)         ( 744,399.00)          วิธี e-bidding บริษัท  แพรคติกา จำกัด ( 744,399.00)          บริษัท  แพรคติกา จำกัด ( 744,399.00)          ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000326 16 มี.ค. 63

หางหุนสวนจำกัด สินทองแสงไทย

32 จัดทำหนังสือถอดบทเรียนการประชุม Creativee and Critical Thinking 

(CCT)

( 192,600.00)            ( 192,600.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวน สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 192,600.00)          หางหุนสวน สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 192,600.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000327 13 มี.ค. 63

33 บริการดูแลสนับสนุนการใชงานอุปกรณและระบบหองประชุมของสำนักงา

นโซน Public

( 350,000.00)            ( 346,680.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด 

เซอรวิส จำกัด

( 346,680.00)          บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 346,680.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000328 13 มี.ค. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

34 สนับสนุนงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 12 เดือน ( 350,000.00)            ( 306,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิชล สีนิล ( 306,000.00)          นางสาวสุวิชล สีนิล ( 306,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000329 18 มี.ค. 63

35 คอมพิวเตอรสำนักงาน ชุดที่ 3 ( 500,000.00)            ( 477,006.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 477,006.00)          บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 477,006.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000330 13 มี.ค. 63

36 ออกแบบและสื่อสารเรื่องราวของ กสศ. ผาน The reporter ( 260,000.00)            ( 256,800.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีพอรตเตอร โปรดักชั่น จำกัด ( 256,800.00)          บริษัท รีพอรตเตอร โปรดักชั่น จำกัด ( 256,800.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000331 13 มี.ค. 63

37 ตอบริการจัดหาพื้นที่เก็บอุปกรณสำนักงานจากการรื้อถอน กสศ.

พรอมบริการขนยายสินคาสางคืน

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

เซอรวิส จำกัด

( 54,570.00)            บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 54,570.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000332 16 มี.ค. 63

38 จัดทำขอมูลระบบจัดซื้อจัดจาง ขอมูลโครงการที่สงมาจาก PMS 

รายการตั้งหนี้และภาระผูกพัน ผลงาน 

( 80,000.00)             ( 80,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรเมธ เจริญวัย ( 80,000.00)            นายวรเมธ เจริญวัย ( 80,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000333 16 มี.ค. 63

39 พนักงานทำความสะอาดเสริมชั้น 13 จำนวน 1 อัตรา 

เพื่อดูแลความสะอาดในพื้นที่

( 31,030.00)             ( 31,030.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 31,030.00)            บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 31,030.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000334 17 มี.ค. 63

40 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนงานจัดซื้อจัดจาง กสศ. ( 85,600.00)             ( 85,600.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 85,600.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 85,600.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000335 17 มี.ค. 63

41 จางทำคูมือการชาน Equity Lab ( 10,000.00)             ( 10,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐิติฤกษ พรหมวนิช ( 10,000.00)            นายฐิติฤกษ พรหมวนิช ( 10,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000336 17 มี.ค. 63

42 ออกแบบการใชพื้นที่และกิจกรรม ภายในพื้นที่ กสศ. Zone A ( 25,000.00)             ( 25,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา วิษณุโยธิน ( 25,000.00)            นางสาวปาลิตา วิษณุโยธิน ( 25,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000337 17 มี.ค. 63

43 จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน Work Manual ( 739,000.00)            ( 731,500.00)          วิธีคัดเลือก บริษัท แอทไวส คอลซัลติ้ง จำกัด ( 739,000.00)          บริษัท แอทไวส คอลซัลติ้ง จำกัด ( 739,000.00)          ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000338 27 มี.ค. 63

บริษัท เกรท แอคชั่น จำกัด ( 698,710.00)          

44 ออกแบบและบริหารจัดการชองทาง Line official ขององคกร ( 500,000.00)            ( 499,111.13)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินสครู จำกัด ( 499,111.13)          บริษัท อินสครู จำกัด ( 499,111.13)          ราคามีความเหมาะสม 63000339 18 มี.ค. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

45 ผลิตนิทรรศการและบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพั

ฒนาครูรัก(ษ)ถิ่น รุน 1 ครั้งที่ 2

( 500,000.00)            ( 346,680.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด ( 346,680.00)          บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด ( 346,680.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000340 18 มี.ค. 63

46 ออกแบบและผลิต Presentation ( 10,000.00)             ( 10,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุนทราภรณ กิติโยธี ( 10,000.00)            นางสาวสุนทราภรณ กิติโยธี ( 10,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000341 19 มี.ค. 63

47 การจัดทำคูมือดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแร

งงานที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส

( 55,000.00)             ( 55,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร วิสุทธิวสุธาร ( 55,000.00)            นางสาวกชกร วิสุทธิวสุธาร ( 55,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000342 19 มี.ค. 63

48 บริหารจัดการบูธโพสตใน Facebookกสศ. อยางนอย 10 โพสต ( 60,187.50)             ( 60,187.50)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 60,187.50)            บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 60,187.50)            ราคามีความเหมาะสม 63000343 19 มี.ค. 63

49 จัดจางทำเอกสาร 30 ป การศึกษาเพื่อปวงนสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( 70,000.00)             ( 70,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์ ( 70,000.00)            นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์ ( 70,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000344 19 มี.ค. 63

50 จางถายวีดิโอถายทอดสด Class Online ลง Facebook 

เพื่อใชในการเรียนการสอน

( 7,000.00)               ( 7,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 7,000.00)              นายณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 7,000.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000345 20 มี.ค. 63

51 บริการจัดเก็บและยายเฟอรนิเจอรของสำนักงานเก็บไวที่โกดังสินคา ( 16,050.00)             ( 16,050.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ( 16,050.00)            บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ( 16,050.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000346 20 มี.ค. 63

52 สำรวจเชิงคุณภาพ 

วิเคราะหปจจัยและพฤติกรรมการบริจาคเพื่อนำไปสูการวางแผนการรณรง

คสื่อสาร

( 500,000.00)            ( 246,100.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด ( 246,100.00)          บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด ( 246,100.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000347 20 มี.ค. 63

53 ออกแบบและผลิตหนังสือ 

ทุนการสอนเปนไปไดเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 

1,000 เลม

( 200,000.00)            ( 171,895.50)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินสครู จำกัด ( 171,895.50)          บริษัท อินสครู จำกัด ( 171,895.50)          ราคามีความเหมาะสม 63000348 20 มี.ค. 63

54 ที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผูขาดแคลนทุนทรัพย ( 1,100,000.00)         ( 932,575.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ชูสะอาด กันธรส ( 932,575.00)          นางสาว ชูสะอาด กันธรส ( 932,575.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000349 23 มี.ค. 63

55 จัดแปลเอกสาร (อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ) จำนวน 6 งาน ( 83,555.00)             ( 83,555.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ใจญา แกวพุฒตาล ( 83,555.00)            นางสาว ใจญา แกวพุฒตาล ( 83,555.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000350 23 มี.ค. 63

56 จัดทำรายงานใบสั่งซื้อสั่งจางในระบบบัญชี Microsoft AX ( 53,500.00)             ( 53,500.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จำกัด ( 53,500.00)            บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จำกัด ( 53,500.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000351 24 มี.ค. 63
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ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

57 จัดทำเว็บไซตระบบลงทะเบียนออนไลน ( 96,300.00)             ( 96,300.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด ( 96,300.00)            บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด ( 96,300.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000352 24 มี.ค. 63

58 คาบริการจัดทำและติดตั้งปายสติ๊กเกอรและรูปภาพ 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 46,331.00)             ( 46,331.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จำกัด ( 46,331.00)            บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จำกัด ( 46,331.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000353 24 มี.ค. 63

59 จางแปลและเรียบเรียงเอกสารภาษาอังกฤษ ( 14,000.00)             ( 14,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว นงลักษณ อัจนปญญา ( 14,000.00)            นางสาว นงลักษณ อัจนปญญา ( 14,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000354 24 มี.ค. 63

60 ผูประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภ

าค (คนที่ 2)

( 290,000.00)            ( 285,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปภาณี ยมนัตถ ( 285,000.00)          นางสาวปภาณี ยมนัตถ ( 285,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000356 27 มี.ค. 63

61 ผูประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภ

าค (คนที่ 1)

( 290,000.00)            ( 285,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวยุลตา จินดาศิริอรุณ ( 285,000.00)          นางสาวยุลตา จินดาศิริอรุณ ( 285,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000357 27 มี.ค. 63

62 ผลิต Motion Graphic ตัดตอวีดิทัศน/สื่อ multi media 

เพื่อสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 68,000.00)             ( 68,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย แซเลา ( 68,000.00)            นายสมชาย แซเลา ( 68,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000358 27 มี.ค. 63

63 บริหารงาน Project Facebook กสศ. ประจำเดือนเมษายน 2563 ( 85,000.00)             ( 85,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอิงวิกา ไฉไลเวทยนฤมาณ ( 85,000.00)            นางสาวอิงวิกา ไฉไลเวทยนฤมาณ ( 85,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000359 27 มี.ค. 63

64 จัดจางออกแบบและปรับปรุงเนื้อหาToolkit แผนพับ 

สมุดโนตโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

( 23,540.00)             ( 23,540.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มหาชุมชน จำกัด ( 23,540.00)            บริษัท มหาชุมชน จำกัด ( 23,540.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000361 31 มี.ค. 63

65 จัดจางเจาหนาที่ขอมูลสารสนเทศโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเ

สมอภาค 

( 66,000.00)             ( 66,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรประภา พงษารัตน ( 66,000.00)            นางสาวพรประภา พงษารัตน ( 66,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000362 31 มี.ค. 63

66 พัฒนาสายดวน กสศ.หรือCall center 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนงานตางๆ

( 324,000.00)            ( 323,140.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 323,140.00)          บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 323,140.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000363 31 มี.ค. 63

67 ออกแบบและสื่อสารเรื่องราว กสศ. ผาน The reporter ( 130,000.00)            ( 128,400.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีพอรตเตอร โปรดักชั่น จำกัด ( 128,400.00)          บริษัท รีพอรตเตอร โปรดักชั่น จำกัด ( 128,400.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000364 31 มี.ค. 63

68 จัดทำสื่อเผยแพรองคความรูสำหรับการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดั

บการศึกษาอยางตอเนื่อง

( 500,000.00)            ( 498,620.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จำกัด ( 498,620.00)          บริษัท แมวขยันดี จำกัด ( 498,620.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000365 31 มี.ค. 63


