
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 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 การพัฒนารูปแบบกระบวนการทำงาน 

ศูนยแนะนำและใหคำปรึกษาแนวทางการใชจายเงิน 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน

( 650,000.00)            ( 642,000.00)          วิธีคัดเลือก บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท 

จำกัด

( 642,000.00)          บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด ( 642,000.00)          ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000416 1 พ.ค. 63

หางหุนสวนจำกัด ดี.แอล.ออดิท ( 690,000.00)          

บริษัท ออนเนสท แอคเคานท แอนด 

บิสซิเนส จำกัด

( 750,000.00)          

2 จางเหมาบริการเพื่อสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสมาชิก

สัมพันธและการบริจาค

( 105,000.00)            ( 105,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายพัฒน จันทะโชติ ( 105,000.00)          นายพัฒน จันทะโชติ ( 105,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000442 1 พ.ค. 63

3 จัดจางเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายสื่อสารองคกร จำนวน 1 อัตรา 

(พฤษภาคม 2563- มกราคม 2564)

( 270,000.00)            ( 270,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา สมปาน ( 270,000.00)          นางสาวสุจิตรา สมปาน ( 270,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000443 1 พ.ค. 63

4 คอมพิวเตอรสำนักงาน ชุดที่ 5 ( 500,000.00)            ( 185,110.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 185,110.00)          บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 185,110.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000444 1 พ.ค. 63

5 จางบุคลากรสนับสนุนงานสัญญา 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 400,000.00)            ( 131,610.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 131,610.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 131,610.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000445 1 พ.ค. 63

6 สำรวจเชิงปริมาณกลุมเปาหมายเพื่อนำไปสูการวางแผนรณรงคการสื่อสาร

สวนการระดมทุน

( 720,000.00)            ( 700,000.00)          วิธีคัดเลือก บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด บริษัท 

วิชญ อินเทค จำกัด

( 700,000.00)          บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด ( 700,000.00)          ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000446 15 พ.ค. 63

7 เพื่อพัฒนาเว็บไซต แอพพลิเคชั่น 

และเครื่องมือระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

( 1,700,000.00)         ( 1,700,000.00)        วิธีคัดเลือก บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จำกัด ( 1,400,000.00)        บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จำกัด ( 1,400,000.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000447 15 พ.ค. 63

8 สไลดสำหรับการอบรม สมาชิก วสศ. ประกอบดวย 

ผลงานเขียนตัวอยางที่มียอดการเขาถึง

( 4,500.00)               ( 4,500.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นายอธิเจต มงคลโสฬศ ( 4,500.00)              นายอธิเจต มงคลโสฬศ ( 4,500.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000448 7 พ.ค. 63

9 ถายวีดิโอถายทอดสดลง Facebook เพื่อใชในการสอน ( 4,000.00)               ( 4,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 4,000.00)              นายณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 4,000.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000449 7 พ.ค. 63

10 เผยแพรเนื้อหาขาวสารเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ( 400,000.00)            ( 370,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิษณุ เกษมจิตร ( 370,000.00)          นายพิษณุ เกษมจิตร ( 370,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000450 8 พ.ค. 63
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กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

11 เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ( 500,000.00)            ( 480,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี รักษาสิทธิ์ ( 480,000.00)          นางสาวสาวิตรี รักษาสิทธิ์ ( 480,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000451 8 พ.ค. 63

12 จัดจางผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ( 195,000.00)            ( 195,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤดิธาดาจารุสกุล ( 195,000.00)          นายกฤดิธาดาจารุสกุล ( 195,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000452 8 พ.ค. 63

13 ปริ้นออนดิมานคูมือการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ( 29,960.00)             ( 29,960.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 29,960.00)            บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 29,960.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000453 8 พ.ค. 63

14 แผนการใหคำปรึกษาการดำเนินการ Equity Lab ( 45,000.00)             ( 45,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐิติฤกษ พรหมวนิช ( 45,000.00)            นายฐิติฤกษ พรหมวนิช ( 45,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000454 12 พ.ค. 63

15 พัฒนาระบบเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี ( 500,000.00)            ( 498,740.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน บุตรเรียง ( 498,740.00)          นายภานุวัฒน บุตรเรียง ( 498,740.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000455 12 พ.ค. 63

16 จัดจางบริการจัดการสงสื่อประชาสัมพันธ 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

( 125,000.00)            ( 124,328.65)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษํท ไนซจอบทีม จำกัด ( 124,328.65)          บริษํท ไนซจอบทีม จำกัด ( 124,328.65)          ราคามีความเหมาะสม 63000456 12 พ.ค. 63

17 สื่อสาร รณรงค ชวยเหลือเด็กเพื่อสรางความเสมอภาคในภาวะวิกฤติ ( 321,000.00)            ( 194,911.20)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 194,911.20)          บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 194,911.20)          ราคามีความเหมาะสม 63000457 12 พ.ค. 63

18 พัฒนาเครื่องมือสื่อสารภาคนโยบายทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น ( 500,000.00)            ( 490,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิวัจ สุปรีชาวุฒิพงษ ( 490,000.00)          นายอภิวัจ สุปรีชาวุฒิพงษ ( 490,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000458 12 พ.ค. 63

19 จัดทำคูมือการดำเนินงานโครงการ พรอม CD ( 250,000.00)            ( 235,400.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนด 

จำกัด

( 235,400.00)          บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนด จำกัด ( 235,400.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000459 12 พ.ค. 63

20 จัดหากระดาษถายเอกสาร Idea Green ขนาด A4, อุปกรณเครื่องเขียน, 

อุปกรณสำนักงานเพื่อรองรับการทำงานดานเอกสารของเจาหนาที่ 

( 39,859.53)             ( 34,859.53)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส 

จำกัด

( 34,859.53)            บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 34,859.53)            ราคามีความเหมาะสม 63000460 13 พ.ค. 63

21 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสมาชิกสัมพันธ กสศ. ( 1,000,000.00)         ( 1,018,880.75)        วิธีคัดเลือก หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย ( 997,775.00)          หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย ( 997,775.00)          ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000461 18 พ.ค. 63

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 

จำกัด

( 1,039,986.50)        
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22 รวบรวมวิเคราะหขอมูล การตลาดและโมเดลการระดมทุน ( 280,000.00)            ( 234,330.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษํท ไซดคิก จำกัด ( 234,330.00)          บริษํท ไซดคิก จำกัด ( 234,330.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000462 13 พ.ค. 63

23 จัดจางผลิตสื่อวีดิทัศน 

เพื่อสะทอนการดำเนินงานของหนวยจัดการเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

( 500,000.00)            ( 500,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จำกัด ( 500,000.00)          บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จำกัด ( 500,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000463 15 พ.ค. 63

24 การจัดเก็บขอมูลเพื่อสำรวจนักศึกษาทุนสายอาชีพชวงวิกฤตโควิด ( 300,000.00)            ( 250,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอรโพล จำกัด ( 250,000.00)          บริษัท ซูเปอรโพล จำกัด ( 250,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000464 15 พ.ค. 63

25 จางแปลเอกสาร Spotlight: Quality Education for all during 

COVID-19 Crisis แปลเปนภาษาไทย

( 28,000.00)             ( 28,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางปรียารัตน มาอินทร ( 28,000.00)            นางปรียารัตน มาอินทร ( 28,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000465 15 พ.ค. 63

26 อุปกรณคอมพิวเตอร ชุดที่ 1 ( 36,401.40)             ( 36,401.40)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จำกัด ( 36,401.40)            บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จำกัด ( 36,401.40)            ราคามีความเหมาะสม 63000466 15 พ.ค. 63

27 Pocket Wifi TP Link M7200 จำนวน 1 ชิ้น ( 13,469.16)             ( 13,469.16)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 

จำกัด

( 13,469.16)            บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 

จำกัด

( 13,469.16)            ราคามีความเหมาะสม 63000467 15 พ.ค. 63

28 จัดจางทำวีดิทัศนการทำงานกวา 40 

ปเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ยากจนและดอยโ

อกาส

( 400,000.00)            ( 380,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสถาพร มีเจตนา ( 380,000.00)          นางสาวสถาพร มีเจตนา ( 380,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000468 18 พ.ค. 63

29 เนสกาแฟเอเลอเกรีย, เนสทเล คอฟฟครีมเมอร, เนสที ชานมไทย, 

เนสทเล ช็อกโกแลต

( 6,310.86)               ( 6,310.86)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จำกัด ( 6,310.86)              บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จำกัด ( 6,310.86)             ราคามีความเหมาะสม 63000469 19 พ.ค. 63

30 จัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ( 78,500.00)             ( 78,500.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนัน คุปตะเวทิน ( 78,500.00)            นางสาวพรชนัน คุปตะเวทิน ( 78,500.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000470 20 พ.ค. 63

31 ดำเนินงานสนับสนุนเพื่อจัดทำเอกสารและขอมูลสัญญาโครงการทุนนวัตก

รรมสายอาชีพชั้นสูง เพิ่มเติม 

( 21,400.00)             ( 21,400.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 21,400.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 21,400.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000471 20 พ.ค. 63

32 ผลิตภาพนิ่งสำหรับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ( 50,000.00)             ( 50,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายอเนก ปวธัญญา ( 50,000.00)            นายอเนก ปวธัญญา ( 50,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000472 20 พ.ค. 63

33 วางแผนการสื่อสารโครงการเพื่อการระดมทุนโดยเผยแพรสื่อเว็บไซต 

และสื่อโซเชียลมีเดีย

( 331,000.00)            ( 319,908.60)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 319,908.60)          บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 319,908.60)          ราคามีความเหมาะสม 63000473 20 พ.ค. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 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 จางเหมาบริการแปลภาษาและเรียบเรียงเอกสารและบทความ(ENG-TH)

ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม2563จำนวน 15ชิ้น/เดือน

( 150,000.00)            ( 150,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ อัจนปญญา ( 150,000.00)          นางสาวนงลักษณ อัจนปญญา ( 150,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000474 21 พ.ค.63

35 วางกลยุทธการสื่อสารผานสื่อออนไลนและโซเชียลมีเดีย ( 480,000.00)            ( 480,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด ( 480,000.00)          บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด ( 480,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000475 21 พ.ค.63

36 จัดจางบุคลากรเพื่อดำเนินงานตรวจสอบและดำเนินงานตรวจสอบและให

ความรูเรื่องการตรวจสอบกับฝายตรวจสอบภายใน

( 480,000.00)            ( 160,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายพานิช ทศพรสัมพันธ ( 160,000.00)          นายพานิช ทศพรสัมพันธ ( 160,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000476 22 พ.ค.63

37 สื่อสารทางโทรศัพทและเว็บไซตเพื่อการเผยแพรโครงการในการระดมทุน ( 463,000.00)            ( 463,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุป จำกัด ( 463,000.00)          บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุป จำกัด ( 463,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000477 21 พ.ค.63

38 ผลิตสื่อเพื่อสื่อสารโครงการภายใตภาวะโควิด19 เชน บทความขาว ( 376,000.00)            ( 376,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด ( 376,000.00)          บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด ( 376,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000478 21 พ.ค.63

39 สื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการชวยเหลือแรงงานยากจนดอยโ

อกาสหรือเด็กโอกาสภายใตสถานการณวิกฤติเศรษฐกิจและผลกระทบจาก

ไวรัสโควิด19ระยะที่1

( 500,000.00)            ( 487,800.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด ( 470,800.00)          บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด ( 470,800.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000479 21 พ.ค.63

40 ชุดออกแบบและพัฒนาอัตลักษณองคฏร วสศ. ( 69,550.00)             ( 69,550.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 69,550.00)            หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 69,550.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000480 22 พ.ค.63

41 ถายวีดิโอถายทอดสดลง Facebook เพื่อใชในการสอนในงาน"

เมื่อนักเรียนไมสามารถเรียนออนไลนไดทุกคน"จำนวน1 

วันพรอมบริการโปรแกรม Stresmyard

( 4,000.00)               ( 4,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 4,000.00)              นายณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 4,000.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000481 22 พ.ค.63

42 จัดจางผลิตเนื้อหาขาวหรือบทความเพื่อสรางความเสมอทางการศึกษา 

อยงานอย5ชิ้นงาน ลงพื้นที่และรวมประชุมตามที่ กสศ.กำหนด

( 20,000.00)             ( 20,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศน นุนมัน ( 20,000.00)            นายธเนศน นุนมัน ( 20,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000483 25 พ.ค.63

43 Telephone Survey(ประชุมภูมิภาค) ( 88,600.00)             ( 88,600.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร ปติสุทธิ ( 88,600.00)            นางสาวปาริฉัตร ปติสุทธิ ( 88,600.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000484 25 พ.ค.63

44 คาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ( 42,800.00)             ( 42,800.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006 

จำกัด

( 42,800.00)            บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006 จำกัด ( 42,800.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000485 25 พ.ค.63

45 จางแปลเอกสารองคความรูเกี่ยวกับการแกปญหาการปดโรงเรียนในชวงโค

วิด19 จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 

จำนวน3เรื่องพรอมจัดรูปแบบเอกสารเนื้อหาภาษาไทย

( 27,000.00)             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ปญญจภา เลาชู ( 27,000.00)            นางสาว ปญญจภา เลาชู ( 27,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000486 25 พ.ค.63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

46 จัดจางเจาหนาที่สนับสนุนการทำงานสำนักงานพัฒนาคุณภาพครูฯในการด

ำเนินงานตามแผนการพัฒนาครูและโรงเรียน

( 75,600.00)             ( 75,600.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณหฤทัย วราพงษพิพัฒน ( 75,600.00)            นางสาวณหฤทัย วราพงษพิพัฒน ( 75,600.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000487 25 พ.ค.63

47 ถายวิดีถายทอดสดลงFacebook เพื่อใชในการสอน"

การศึกษาไทยตอไปได ถาเรารวมมือกัน" และทอดสอบระบบโปรแกรท 

Streamyard เวอรชั่นปรับปรุง จำนวน1ชุด

( 7,000.00)               ( 7,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 7,000.00)              นายณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 7,000.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000488 26 พ.ค.63

48 คาจางเจาหนาที่สนับสนุนการดำเนินงานของศูนยสัญญา 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 200,000.00)            ( 150,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายนรินทร ฉันทะวุฒิพงศ ( 150,000.00)          นายนรินทร ฉันทะวุฒิพงศ ( 150,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000489 25 พ.ค.63

49 จัดจางผูเชี่ยวชาญสนับสนุนสวนงานระบบสารสนเทศขององคกร ( 500,000.00)            ( 393,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรจน โชควิวัฒน ( 393,000.00)          นายวิโรจน โชควิวัฒน ( 393,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000490 25 พ.ค.63

50 บริการดูแลสนับสนุนการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 

สนง.การสวน Service DeskและสนับสนุนโครงการPDPAและ 

ISO27001ภายในองคกร

( 500,000.00)            ( 408,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาม ศรีมาลา ( 408,000.00)          นายอาม ศรีมาลา ( 408,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000491 25 พ.ค.63

51 วีดีทัศน ประวัติความเปนมา กสศ. ( 321,000.00)            ( 321,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น 

จำกัด

( 321,000.00)          บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น จำกัด ( 321,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000492 25 พ.ค.63

52 หนังสือwhat makes us Human จำนวน100 เลม หนังสือโลกสามศูนย 

จำนวน100 เลม 

( 49,113.00)             ( 49,113.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 49,113.00)            บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 49,113.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000494 26 พ.ค.63

53 โครงการบริการถายทอดสดออนไลน Facebook Live 

หัวขอการเรียนแบบ offlineจะเปนอยางไรในสถานการณโควิด-19

( 3,500.00)               ( 3,500.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 3,500.00)              นายณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 3,500.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000495 26 พ.ค.63

54 กระดาษชำระคิมซอฟเจอารที 2ชั้น, กระดาษเช็ดมือ สกอตตอินโฟล2ชั้น, 

กระดาษเช็ดปากสกอตปอบ-อัพ

( 19,056.70)             ( 19,056.70)            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย ( 19,056.70)            หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย ( 19,056.70)            ราคามีความเหมาะสม 63000496 26 พ.ค.63

55 ซื้อขาตั้งทีวีแบบเคลื่อนที่ ( 7,990.00)               ( 7,990.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัวร วิชั่น อินดัสทรี จำกัด ( 7,990.00)              บริษัท ชัวร วิชั่น อินดัสทรี จำกัด ( 7,990.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000497 27 พ.ค.63

56 จัดจางเจาหนาที่สนับสนุนการทำงานสำนักพัฒนาครูฯในสวนของสนับสนุ

นการพัฒนาเครือขายครูรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี

( 75,000.00)             ( 75,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฐวรรณ อำนวยสินสิริ ( 75,000.00)            นางสาว ณัฐวรรณ อำนวยสินสิริ ( 75,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000498 27 พ.ค.63

57 จัดจางออกแบบชุดสื่อดิจิตอลงานCovid-19ในรูปแบบ Photo album 

ภายใตโครงการออกแบบและผลิตอารตเวิรคCovid-19นักเรียน4 ภาค

( 20,000.00)             ( 20,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐิติพงศ ศิริรัตนอัสดร ( 20,000.00)            นายฐิติพงศ ศิริรัตนอัสดร ( 20,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000499 27 พ.ค.63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

58 จัดซื้ออุปกรณเสริมของหองประชุม PMCA ในแบบ Video Conference 

ชุดที่ 1

( 210,000.00)            ( 203,074.70)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 203,074.70)          บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 203,074.70)          ราคามีความเหมาะสม 63000500 27 พ.ค.63

59 ชุดกราฟฟคที่ยอยจากงานวิชาการหรืองานกราฟฟคเพื่อประชาสัมพันธกิจ

กรรมของ วสศ. ไมต่ำกวา 10 ชิ้นตอเดือน

( 500,000.00)            ( 180,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา วรพิพัฒน ( 180,000.00)          นางสาวพัชรดา วรพิพัฒน ( 180,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000501 27 พ.ค.63

60 ประสานงานเครือขายในชุมชนและจัดทำระบบคูปองเพื่อการระดม ( 400,000.00)            ( 387,340.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แทคท โซเชียล คอนซัลติ้ง 

จำกัด

( 387,340.00)          บริษัท แทคท โซเชียล คอนซัลติ้ง จำกัด ( 387,340.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000502 27 พ.ค.63

61 บริการดูแลสนับสนุนโครงการ PDPA (Personal Data Protection Act) ( 190,000.00)            ( 136,425.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ( 136,425.00)          บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ( 136,425.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000503 27 พ.ค.63

62 จัดจางทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธกระบวนการสรรหาครูดี 

ครูผูสมควรไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี ป 2563

( 500,000.00)            ( 500,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสถาพร มีเจตนา ( 500,000.00)          นางสาวสถาพร มีเจตนา ( 500,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000505 28 พ.ค.63

63 บริหารจัดการเนื้อหาบนเฟซบุคเพจทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ( 500,000.00)            ( 500,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเทนตคราฟเตอร จำกัด ( 500,000.00)          บริษัท คอนเทนตคราฟเตอร จำกัด ( 500,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000506 28 พ.ค.63

64 แผนการดำเนินงานและแผนการใชเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 

2565 แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของ กสศ.

( 150,000.00)            ( 150,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสางภัณฑิกา สหายมิตร ( 150,000.00)          นางสางภัณฑิกา สหายมิตร ( 150,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000507 28 พ.ค.63

65 จัดการสื่อการพัฒนาตนแบบเครือขายผูนำนิสิตนักศึกษารุนใหมเพื่อสรางค

วามเสมอภาคทางการศึกษา

( 300,000.00)            ( 299,600.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แทคท โซเชียล คอนซัลติ้ง 

จำกัด

( 299,600.00)          บริษัท แทคท โซเชียล คอนซัลติ้ง จำกัด ( 299,600.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000508 28 พ.ค.63

66 คอมพิวเตอรสำนักงานชุดที่ 6 ( 500,000.00)            ( 498,620.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 498,620.00)          บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 498,620.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000509 28 พ.ค.63

67 สื่อสารโครงการเพื่อการระดมทุนผานสื่อสังคมโซเชียลมีเดียโดยผานศิลปน 

นักแสดง กลุมผูมีอิทธิพลกับกลุมเปาหมาย

( 490,000.00)            ( 490,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุป จำกัด ( 490,000.00)          บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุป จำกัด ( 490,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000510 28 พ.ค.63


