สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
1

ดำเนินการจัดทำโครงการตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
สำหรับ กสศ.

(

5,000,000.00) (

4,494,000.00)

2

จัดจางเจาหนาที่สื่อสารโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (

66,000.00) (

3

ใชในการประชุม Online

(

4

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

วิธีคัดเลือก

บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด

(

4,400,000.00) บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด

(

4,400,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000366

3 เม.ย. 63

66,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวณัฐินี ตั้งประธานกิจ

(

66,000.00) นางสาวณัฐินี ตั้งประธานกิจ

(

66,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000368

3 เม.ย. 63

38,520.00) (

38,520.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด

(

38,520.00) บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด

(

38,520.00) ราคามีความเหมาะสม

63000369

8 เม.ย. 63

จัดทำบทและ Story board infographic animation ของสถาบันวิจัยฯ (

26,750.00) (

26,750.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท หนากลม จำกัด

(

26,750.00) บริษัท หนากลม จำกัด

(

26,750.00) ราคามีความเหมาะสม

63000370

8 เม.ย. 63

5

จัดทำเว็บไซตระบบลงทะเบียนแบบบเสนอชื่อผูรับทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ (
สายอาชีพออนไลน

300,000.00) (

214,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

214,000.00) บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

214,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000371

8 เม.ย. 63

6

ผลิตวีดิทัศนประชาสัมพันธโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ

(

400,000.00) (

321,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น
จำกัด

(

321,000.00) บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น จำกัด (

321,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000372

8 เม.ย. 63

7

พัฒนาระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักเรียนนักศึกษา
ผูมีสิทธิขอรับทุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ

(

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

500,000.00) บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000373

8 เม.ย. 63

8

สนับสนุนการวางแผนและพัฒนาระบบการสื่อสารแบบรวมศูนยบนเครือข (
ายสังคมออนไลนดวย Application Line official account
ผูจัดการโครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่หางไก (
ลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

400,000.00) (

374,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ บี คอมเมิรซ จำกัด

(

374,500.00) บริษัท เจ บี คอมเมิรซ จำกัด

(

374,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000374

8 เม.ย. 63

500,000.00) (

462,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวพิศมัย รัตนโรจนสกุล

(

462,000.00) นางสาวพิศมัย รัตนโรจนสกุล

(

462,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000375

8 เม.ย. 63

เจาหนาที่ธุรการสนับสนุนการดำเนินโครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำ (
หรับนักศึกษาในพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขอ
งชุมชน ระยะที่ 3
จัดจางบุคคลปฏิบัติงานดานธุรการ สวนงานการเงิน
(

150,000.00) (

150,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวกัณหชลี ขวางเสน

(

150,000.00) นางสาวกัณหชลี ขวางเสน

(

150,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000376

8 เม.ย. 63

54,000.00) (

54,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวปารณีย อำนักมณี

(

54,000.00) นางสาวปารณีย อำนักมณี

(

54,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000377

9 เม.ย. 63

26,364.80) (

26,364.80)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย

(

26,364.80) หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย

(

26,364.80) ราคามีความเหมาะสม

63000378

10 เม.ย. 63

9

10

11

12

จัดหา (1) กระดาษชำระ คิมซอฟเจอารที 2 ชั้น จำนวน 10 หีบ (2)
กระดาษเช็ดมือ สกอตตอินเตอรโฟล 2 ชั้น จำนวน 10 หีบ (3) วีแคร
แอลกอฮอลเจลลางมือ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 12 ขวด

(

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
13

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

จัดจางเจาหนาที่รวบรวมขอมูลและการประสานงานสำหรับโครงการสรางโ (
อกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒ
นาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ระยะที่ 3
ดำเนินงานกิจกรรมภายใน Equity Lab
(

150,000.00) (

132,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวปยะนุช บุปผา

(

132,000.00) นางสาวปยะนุช บุปผา

(

132,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000379

10 เม.ย. 63

81,000.00) (

81,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวสิรามล ตันศิริ

(

81,000.00) นางสาวสิรามล ตันศิริ

(

81,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000380

10 เม.ย. 63

15

จัดจางผลิตสื่อประชาสัมพันธ โปสเตอร แผนพับ สมุดโนต
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

(

500,000.00) (

476,150.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ภาพพิมพ จำกัด

(

476,150.00) บริษัท ภาพพิมพ จำกัด

(

476,150.00) ราคามีความเหมาะสม

63000381

10 เม.ย. 63

16

ปรับปรุงเว็บไซต วสศ. ในหวงที่ 2

(

485,000.00) (

485,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายประพาฬ แกววงษา

(

485,000.00) นายประพาฬ แกววงษา

(

485,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000382

13 เม.ย. 63

17

บริการจัดเก็บเอกสารและเฟอรนิเจอรของสำนักงาน

(

200,000.00) (

164,629.44)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

(

164,629.44) บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

(

164,629.44) ราคามีความเหมาะสม

63000383

10 เม.ย. 63

18

เพื่อจัดทำวีดีโอถายทำกระบวนการ Creative and Critical thinking
ชุดที่ 2 และ 3 จำนวน 2 ชุด

(

362,195.00) (

362,195.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท หนากลม จำกัด

(

362,195.00) บริษัท หนากลม จำกัด

(

362,195.00) ราคามีความเหมาะสม

63000384

10 เม.ย. 63

19

การออกแบบงานพิมพหนังสือวิชาการหรืองานวิจัย

(

256,800.00) (

256,800.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

256,800.00) หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

256,800.00) ราคามีความเหมาะสม

63000385

10 เม.ย. 63

20

ดำเนินการจัดจางบริหารจัดการเวทีแถลงผลงานวิชาการ
และติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต วสศ.

(

256,800.00) (

256,800.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว นารีรัตน พานเหลือง

(

497,000.00) นางสาว นารีรัตน พายเหลือง

(

497,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000386

13 เม.ย. 63

21

จัดจางบุคลากรเพื่อดำเนินงานตรวจสอบและดำเนินงานจัดทำเอกสารของ (
ฝายตรวจสอบภายใน

293,250.00) (

293,250.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวนันทิวรรณ อภิสิงห

(

293,250.00) นางสาวนันทิวรรณ อภิสิงห

(

293,250.00) ราคามีความเหมาะสม

63000387

13 เม.ย. 63

22

จัดหากระดาษถายเอกสาร Idea Green ขนาด A4 อุปกรณเครื่องเขียน
อุปกรณสำนักงานเพื่อรองรับการทำงานดานเอกสารของเจาหนาที่

(

39,495.84) (

39,495.84)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส
จำกัด

(

39,495.84) บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด (

39,495.84) ราคามีความเหมาะสม

63000388

14 เม.ย. 63

23

ผลิตวีดิทัศนสัมภาษณผูเขารวมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสรางคว (
ามเสมอภาคทางการศึกษา

99,000.00) (

99,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสืบตระกูล กำพุฒกลาง

(

99,000.00) นายสืบตระกูล กำพุฒกลาง

(

99,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000389

14 เม.ย. 63

24

ผลิตวีดิทัศนสัมภาษณผูเขารวมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสรางคว (
ามเสมอภาคทางการศึกษา

99,000.00) (

99,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายปรัชญา เพชรวิสิทธิ์

(

99,000.00) นายปรัชญา เพชรวิสิทธิ์

(

99,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000390

14 เม.ย. 63

14

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 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

บริหารจัดการเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธองคกร

(

500,000.00) (

480,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวอริศรา วงชารี

(

480,000.00) นางสาวอริศรา วงชารี

(

480,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000391

15 เม.ย. 63

26

พัฒนาระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพ (
ชั้นสูง

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

500,000.00) บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000392

15 เม.ย. 63

27

บริหารจัดการงานประชุมของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

350,000.00) (

324,210.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟลูเอนเซอร จำกัด

(

324,210.00) บริษัท อินฟลูเอนเซอร จำกัด

(

324,210.00) ราคามีความเหมาะสม

63000393

15 เม.ย. 63

28

ผลิตผลิตภัณฑในชุดวิชาประกอบฝน 101 เพิ่มเติม

(

37,289.50) (

37,289.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

(

37,289.50) ราคามีความเหมาะสม

63000394

15 เม.ย. 63

29

จัดทำระบบลงทะเบียนออนไลนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

380,000.00) (

374,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

374,500.00) บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

374,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000395

16 เม.ย. 63

30

จัดจางเจาหนาที่ตรวจสอบ ติดตาม
การบันทึกขอมูลคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคของสถานศึกษาในระบบ
CCT

(

500,000.00) (

300,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายพีรพร สินประเสริฐ

(

300,000.00) นายพีรพร สินประเสริฐ

(

300,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000396

16 เม.ย. 63

31

เพื่อบริหารระบบ Social Monitoring บน Social media

(

400,000.00) (

321,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินโฟเควสท จำกัด

(

321,000.00) บริษัท อินโฟเควสท จำกัด

(

321,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000397

16 เม.ย. 63

32

ผลิตภาพนิ่งสำหรับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

9,000.00) (

9,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายประกฤษณ จันทะวงษ

(

9,000.00) นายประกฤษณ จันทะวงษ

(

9,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000398

16 เม.ย. 63

33

สนับสนุนการจัดทำสัญญาจาง

(

85,600.00) (

85,600.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

85,600.00) บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

85,600.00) ราคามีความเหมาะสม

63000399

16 เม.ย. 63

34

วิจัยพัฒนาผูประกอบการเพื่อสังคมเพื่อสรางเสริมความเสมอภาคทางการ (
ศึกษา

2,500,000.00) (

1,999,000.00)

วิธีคัดเลือก

บริษัท ดิสรัปท เทคโนโลยีเวนเจอร
จำกัด บริษัท เอกซเจน จำกัด

(

(

2,450,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000400

17 เม.ย. 63

35

ปรับปรุงพื้นที่ทำงานบริเวณโซนสำนักงานเฟอรนิเจอรติดผนังและฝาในอา (
คารเอและบี

400,000.00) (

390,550.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด

(

390,550.00) บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด

(

390,550.00) ราคามีความเหมาะสม

63000401

17 เม.ย. 63

36

ผลิตสื่อวีดิทัศนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

250,000.00) (

235,400.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จำกัด

(

235,400.00) บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จำกัด

(

235,400.00) ราคามีความเหมาะสม

63000402

17 เม.ย. 63

(

37,289.50) หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

2,450,000.00) บริษัท ดิสรัปท เทคโนโลยีเวนเจอร
จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

37

ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับ กสศ. โดยสัมภาษณ ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล
พรอมเผยแพรผานชองทาง Website และ Social media

(

162,000.00) (

161,998.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โมเดิรนดั๊ก กรุป จำกัด

(

161,998.00) บริษัท โมเดิรนดั๊ก กรุป จำกัด

(

161,998.00) ราคามีความเหมาะสม

63000403

20 เม.ย. 63

38

จัดจางการดำเนินการสำรวจและวิเคราะหขอมูลความตองการและความจ (
ำเปนของนักเรียนทุนเสมอภาคตอสถานการณการระบาดไวรัสโคโรนา
การบริหารจัดการงานรณรงคสรางโอกาสทางการศึกษาแกเด็กเปราะบางจั (
งหวัดเชียงใหม

350,000.00) (

350,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกนิษฐ ศรีเคลือบ

(

350,000.00) นายกนิษฐ ศรีเคลือบ

(

350,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000404

20 เม.ย. 63

350,000.00) (

350,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จำกัด

(

350,000.00) บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จำกัด

(

350,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000405

20 เม.ย. 63

40

ผลิตแผนพับสื่อสารองคกร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

120,000.00) (

117,700.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

117,700.00) หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

117,700.00) ราคามีความเหมาะสม

63000406

21 เม.ย. 63

41

ปรับปรุงระบบบริหารโครงการ

(

5,000,000.00) (

1,700,000.00)

วิธีคัดเลือก

บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด บริษัท
ไบตสตอรี จำกัด

(

(

1,700,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000407

30 เม.ย. 63

42

ออกแบบแผนพับแนะนำโครงการ 11 ชุดของ กสศ.
(
เพื่อสรางความเขาใจภารกิจและสนับสนุนภาพลักษณ
สูการเปนองคกรนวัตกรรมสรางความเสมอภาคและระดมทุน
ถอดบทเรียนผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่มุงตรงกลุมผูไดรับผลประโยชนจ (
าก กสศ. เพื่อสื่อสารสาธารณะ

490,000.00) (

481,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

481,500.00) หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

481,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000408

21 เม.ย. 63

495,000.00) (

491,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัดแจง จำกัด

(

491,000.00) บริษัท ชัดแจง จำกัด

(

491,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000409

21 เม.ย. 63

44

จัดหาอุปกรณเครื่องเขียนเพื่อจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก (
รดวยกระบวนการออกแบบโดยเนนผูใชเปนจุดศูนยกลาง ในหัวขอ "EEF
Design Thinking Workshop"

6,923.44) (

6,923.44)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส
จำกัด

(

6,923.44) บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด (

6,923.44) ราคามีความเหมาะสม

63000410

21 เม.ย. 63

45

การวิเคราะหขอมูลสถานการณ Covid 19
(
กับผลกระทบแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส
เพื่อใชวิเคราะหขอมูลในการดำเนินงานทุนพัฒนาที่ใชชุมชนเปนฐาน ป
2563
จัดฝกอบรบเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยาภาพบุคลากรดวยกระบวน (
การออกแบบโดยเนนผูใชเปนจุดศูนยกลาง หัวขอ "EEF Design Thinking
Workshop"

10,000.00) (

10,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย เกียรติอนันต ลวนแกว

(

10,000.00) นาย เกียรติอนันต ลวนแกว

(

10,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000411

22 เม.ย. 63

70,000.00) (

70,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ชลิสา แกวหลา

(

70,000.00) นางสาว ชลิสา แกวหลา

(

70,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000412

22 เม.ย. 63

จัดจางทีมสนับสนุนและประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนย (
ากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

500,000.00) (

492,200.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

(

492,200.00) ราคามีความเหมาะสม

63000413

22 เม.ย. 63

39

43

46

47

1,700,000.00) บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

492,200.00) บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

48

ดำเนินการจางผูควบคุมงานกอสรางเพิ่มเติมของกองทุนเพื่อความเสมอภา (
คทางการศึกษา

350,000.00) (

321,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นอรธพลัส จำกัด

(

321,000.00) บริษัท นอรธพลัส จำกัด

(

321,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000414

22 เม.ย. 63

49

จัดซื้อคอมพิวเตอรสำนักงาชุดที่ 4

(

500,000.00) (

472,565.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด

(

472,565.50) บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด

(

472,565.50) ราคามีความเหมาะสม

63000415

22 เม.ย. 63

50

การผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแ (
รงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส

500,000.00) (

481,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พันซอัพ เวิลด จำกัด

(

481,500.00) บริษัท พันซอัพ เวิลด จำกัด

(

481,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000417

23 เม.ย. 63

51

สื่อสารสาธารณะเพื่อสื่อสารสรางความตระหนักและการมีสวนรวมในประเ (
ด็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

500,000.00) (

499,904.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท รีพอรตเตอร โปรดักชั่น จำกัด (

499,904.00) บริษัท รีพอรตเตอร โปรดักชั่น จำกัด

(

499,904.00) ราคามีความเหมาะสม

63000418

23 เม.ย. 63

52

พัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอ (
ยโอกาส

500,000.00) (

371,290.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พันซอัพ เวิลด จำกัด

(

371,290.00) บริษัท พันซอัพ เวิลด จำกัด

(

371,290.00) ราคามีความเหมาะสม

63000419

23 เม.ย. 63

53

แปลเอกสารภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยสำหรับใชในโครงการวิจัยสำรวจทั (
กษะและความพรอมของกลุมประชากรวัยแรงงาน

6,330.00) (

6,330.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวมาลี เอกวิริยะกิจ

(

6,330.00) นางสาวมาลี เอกวิริยะกิจ

(

6,330.00) ราคามีความเหมาะสม

63000420

23 เม.ย. 63

54

บริการ Sever รองรับระบบ ERP (ตออายุ) ชวงที่ 2

(

500,000.00) (

441,910.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

(

441,910.00) ราคามีความเหมาะสม

63000421

24 เม.ย. 63

55

ดำเนินงานสนับสนุนเพื่อจัดทำเอกสารและขอมูลสัญญาโครงการทุนนวัตก (
รรมสายอาชีพชั้นสูง จำนวน 112 โครงการ

42,000.00) (

42,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

42,800.00) บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

42,800.00) ราคามีความเหมาะสม

63000422

24 เม.ย. 63

56

จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองสารสนเทศและอุปกรณสารสนเทศ ชุดที่2

(

17,070.00) (

17,070.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เร็กกูลาร วัน จำกัด

(

17,070.00) บริษัท เร็กกูลาร วัน จำกัด

(

17,070.00) ราคามีความเหมาะสม

63000423

24 เม.ย. 63

57

ผลิตหนังสือรายงานประจำป 2562 phase 1

(

18,404.00) (

18,404.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

18,404.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

18,404.00) ราคามีความเหมาะสม

63000424

28 เม.ย. 63

58

จางแปลและเรียบเรียงเอกสารภาษาอังกฤษ

(

40,000.00) (

40,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวนงลักษณ อัจนปญญา

(

40,000.00) นางสาวนงลักษณ อัจนปญญา

(

40,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000425

28 เม.ย. 63

59

เพื่อลงเสียงบรรยายภาษาไทยคลิปสภาวะฉุกเฉิน Covid 19
(
ภายใตโครงการออกแบบผลิตคลิปรณรงคในสภาวะฉุกเฉิน เชน Covid 19

21,500.00) (

21,400.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น
จำกัด

(

21,400.00) บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น จำกัด (

21,400.00) ราคามีความเหมาะสม

63000426

28 เม.ย. 63

441,910.00) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

60

เชาเครื่อง Notebook จำนวน 5 เครื่อง

(

65,000.00) (

65,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เร็กกูลาร วัน จำกัด

(

65,000.00) บริษัท เร็กกูลาร วัน จำกัด

(

65,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000427

28 เม.ย. 63

61

จัดจางผูชวยผูจัดการโครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนใน (
พื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนระยะที่ 2

300,000.00) (

135,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายวัลลภ ประกอบนพเกา

(

135,000.00) นายวัลลภ ประกอบนพเกา

(

135,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000428

28 เม.ย. 63

62

จัดหาเจาหนาที่แอดมินและธุรการสวนงานระบบสารสนเทศ

(

500,000.00) (

456,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายธนากร เจริญศิรพรกุล

(

456,000.00) นายธนากร เจริญศิรพรกุล

(

456,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000429

28 เม.ย. 63

63

จัดจางศึกษาและวิเคราะหผลการดำเนินงาน
(
เพื่อออกแบบและวางแผนแนวทางการสื่อสารของสำนักบริหารเงินอุดหนุน
ผูขาดแคลนทุนทรัพย

350,000.00) (

350,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอภินันท ธรรมเสนา

(

350,000.00) นายอภินันท ธรรมเสนา

(

350,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000430

28 เม.ย. 63

64

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ
(
ภายใตโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุ
นทรัพยและดอยโอกาส

50,000.00) (

50,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท จำกัด (

(

50,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000431

29 เม.ย. 63

65

จางเหมาบริการบริหารจัดการงาน Call Center
สนับสนุนขอมูลแกสาธารณะ

(

324,000.00) (

323,140.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

323,140.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

323,140.00) ราคามีความเหมาะสม

63000432

29 เม.ย. 63

66

จัดการความรูและพัฒนาเครื่องมือสื่อสารสาธารณะเพื่อยกระดับภาพลักษ (
ณผูนำองคความรูและนวัตกรรมความเสมอภาคทางการศึกษา

500,000.00) (

481,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

(

481,500.00) บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

(

481,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000433

29 เม.ย. 63

67

ออกแบบรายงานประจำป 2562
ภายใตโครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสื่อสารภาพลักษณองคกร

(

500,000.00) (

498,620.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โหลดดิ้ง จำกัด

(

498,620.00) บริษัท โหลดดิ้ง จำกัด

(

498,620.00) ราคามีความเหมาะสม

63000434

29 เม.ย. 63

68

จัดจางบุคลากรเพื่อดำเนินงานตรวจสอบและดำเนินงานจัดทำเอกสารของ (
ฝายตรวจสอบภายใน

300,000.00) (

270,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวมุกฑารีย ชูความดี

(

270,000.00) นางสาวมุกฑารีย ชูความดี

(

270,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000435

29 เม.ย. 63

69

บริหารจัดการเฟสบุก กสศ. Phase 1

(

500,000.00) (

297,850.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด

(

297,850.00) บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด

(

297,850.00) ราคามีความเหมาะสม

63000436

29 เม.ย. 63

70

สื่อพรีเซนเทชั่นขนาด 16:9 และชุดไอคอน

(

10,000.00) (

10,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวชมพูนิกข ฟองรานนท

(

10,000.00) นางสาวชมพูนิกข ฟองรานนท

(

10,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000437

30 เม.ย. 63

50,000.00) บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

71

ดำเนินงานชุด Storytelling
กลุมเปาหมายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

460,100.00) (

460,100.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พันซอัพ เวิลด จำกัด

(

460,100.00) บริษัท พันซอัพ เวิลด จำกัด

(

460,100.00) ราคามีความเหมาะสม

63000438

30 เม.ย. 63

72

จัดทำชุดวีดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking โดย (
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ

166,385.00) (

166,385.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท หนากลม จำกัด

(

166,385.00) บริษัท หนากลม จำกัด

(

166,385.00) ราคามีความเหมาะสม

63000439

30 เม.ย. 63

73

จัดจางผูเชี่ยวชาญเพื่อจัดทำระบบงานดานบัญชีการเงินและงบประมาณ
กสศ.

(

399,900.00) (

399,900.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต

(

399,900.00) นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต

(

399,900.00) ราคามีความเหมาะสม

63000440

30 เม.ย. 63

74

ผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 1
(จัดทำพิมพโปสเตอรประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 3 แบบ)

(

200,000.00) (

123,050.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

123,050.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

123,050.00) ราคามีความเหมาะสม

63000441

30 เม.ย. 63

