
ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

๑ การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่มประจ าปีงบประมาณ2563
 จ านวน 55 คน แผนความคุ้มครองท่ี1 จ านวน54 แผนคุ้มครองท่ี2
จ านวน1 คน

        1,332,910.00        1,332,910.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท เอไอเอ จ ากัด       1,332,910.00 บริษัท เอไอเอ จ ากัด       1,332,910.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000055 1 พ.ย.62

2 ออกแบบคู่มือการด าเนินงาน ระบบคัดกรอง นักเรียนยากจนพิเศษ
(นักเรียนทุนเสมอภาค)พร้อมจัดส่งรูปเล่มและไฟล์(ขนาดA4และA5)

             42,800.00             42,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มหาชุมชน จ ากัด            42,800.00 บริษัท มหาชุมชน จ ากัด            42,800.00 ราคามีความเหมาะสม 63000056 1 พ.ย.62

๓ ทีมสนับสนุนและประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข

           500,000.00           497,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          497,550.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          497,550.00 ราคามีความเหมาะสม 63000057 1 พ.ย.62

4 แปลเอกสารจากอังกฤษ-ไทย Basic Financial Literacyจ านวน30หน้า              24,000.00             24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวทัญญู ปรีชาเดช            24,000.00 นายวทัญญู ปรีชาเดช            24,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000058 6 พ.ย.62

๕ บริการพ่นยาฆ่าเช้ือโรคปรับสภาพอากาศในส านักงาน กสศ.ณ อาคารบี
 ช้ัน13

             31,137.00             31,137.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง
(ประเทศไทย)จ ากัด

           31,137.00 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง(ประเทศ
ไทย)จ ากัด

           31,137.00 ราคามีความเหมาะสม 63000059 7 พ.ย.62

6 ด าเนินการติดต้ังป้ายช่ือห้องประชุม ห้องผู้บริหาร และในบริเวณพ้ืนท่ี
ท างานของฝ่ายต่างๆ

             64,842.00             64,842.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด            64,842.00 บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด            64,842.00 ราคามีความเหมาะสม 63000060 7 พ.ย.62

๗ บริหารจัดการและสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์สัญญา จ านวน6 เดือน            500,000.00           111,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ ฉันทะวุฒิพงศ์          111,000.00 นายนรินทร์ ฉันทะวุฒิพงศ์          111,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000061 7 พ.ย.62

8 บริหารจัดการและด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรและการสร้างทีมงาน

           800,000.00           800,000.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัทตะวันฉายแอนด์โปร-ดีเวลล
อปเม้นส์ จ ากัด

         800,000.00 บริษัทตะวันฉายแอนด์โปร-ดีเวลลอป
เม้นส์ จ ากัด

         800,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000062 8 พ.ย.62

๙ ค่าบริการด าเนินการสนับสนุนบุคลากรเพ่ือจัดท าสัญญารับทุนโครงการ              88,000.00             88,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            88,000.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            88,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000063 11 พ.ย.62

10 ค่าเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน KOKUYO              57,000.00             57,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนช่ันแนล
(ประเทศไทย) จ ากัด

           57,000.00 บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนช่ันแนล
(ประเทศไทย) จ ากัด

           57,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000064 11 พ.ย.62

๑๑ ตรวจสอบพิเศษส าหรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไขของ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

      15,000,000.00      14,996,050.00 วิธีe-bidding 1.บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด

    13,015,000.00 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากัด

    14,996,050.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000065 14 พ.ย.62

12 อุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุม B1 ขนาดL เฟส๓            500,000.00           499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         499,690.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         499,690.00 ราคามีความเหมาะสม 63000066 12 พ.ย.62

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๓ อุปกรณ์ระบบกล้องจับภาพการประชุม Tele Conference ห้อง
ประชุมส านักงาน B1 ขนาดL

           500,000.00           493,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         493,270.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         493,270.00 ราคามีความเหมาะสม 63000067 12 พ.ย.62

14 อุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ ห้องประชุมส านักงานB1 ขนาดL            500,000.00           494,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         494,340.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         494,340.00 ราคามีความเหมาะสม 63000068 12 พ.ย.62

๑๕ อุปกรณ์ระบบภาพห้องประชุม B1 ขนาดL เฟสท่ี3            500,000.00           499,583.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         499,583.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         499,583.00 ราคามีความเหมาะสม 63000069 12 พ.ย.62

16 อุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม B2 ขนาดM เฟส๒            500,000.00           449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         449,400.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         449,400.00 ราคามีความเหมาะสม 63000070 12 พ.ย.62

๑๗ บริการ Patch Cord สายสัญญาณ ส าหรับส านักงานโซนA            500,000.00           465,011.31 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

         465,011.31 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

         465,011.31 ราคามีความเหมาะสม 63000071 12 พ.ย.62

18 อุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมB1 ขนาดL เฟสท่ี4            500,000.00           499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         499,690.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         499,690.00 ราคามีความเหมาะสม 63000072 12 พ.ย.62

๑๙ บริการติดต้ัง Outlet UTP ส าหรับคอมพิวเตอร์ 53 จุดิส าหรับโทรศัพท์
 57 จุด

           300,000.00           288,612.57 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

         288,612.57 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

         288,612.57 ราคามีความเหมาะสม 63000073 12 พ.ย.62

20 บริการติดต้ังสายสัญญาณส าหรับ Access Point เฟส1            500,000.00           495,055.66 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

         495,055.66 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

         495,055.66 ราคามีความเหมาะสม 63000074 12 พ.ย.62

๒๑ บริการติดต้ังสายสัญญาณส าหรับ Access Point เฟส2            500,000.00           496,754.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

         496,754.40 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

         496,754.40 ราคามีความเหมาะสม 63000075 12 พ.ย.62

22 อุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมส านักงานB1 ขนาดL เฟส5            500,000.00           499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         499,690.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         499,690.00 ราคามีความเหมาะสม 63000076 12 พ.ย.62

๒๓ อุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมส านักงานB1 ขนาดL เฟส6            500,000.00           499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         499,690.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         499,690.00 ราคามีความเหมาะสม 63000077 12 พ.ย.62

24 บริการ Co-Working Space Network Equipment and 
configuration ส าหรับส านักงาน กสศ.โซนA

           500,000.00           469,213.83 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

         469,213.83 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

         469,213.83 ราคามีความเหมาะสม 63000078 12 พ.ย.62

๒๕ บริการดูแลงานปรับปรุงส านักงาน กสศ.โซนเอ จ านวน2 เดือน            400,000.00           321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ธพลัส จ ากัด          321,000.00 บริษัท นอร์ธพลัส จ ากัด          321,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000079 12 พ.ย.62

26 ผลิตบูธนิทรรศการแนะน า กสศ.            200,000.00           100,901.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          100,901.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          100,901.00 ราคามีความเหมาะสม 63000080 12 พ.ย.62



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๒๗ บริการติดต้ังอุปกรณ์พร้อมติดต้ังสายในตู้ Rack ส าหรับส านักงานโซนA            500,000.00           497,207.54 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

         497,207.54 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

         497,207.54 ราคามีความเหมาะสม 63000081 12 พ.ย.62

28 บริหารจัดการส่ือออนไลน์ทุนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง คร้ังท่ี1            500,000.00           300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด          300,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด          300,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000082 20 พ.ย.62

๒๙ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง คร้ังท่ี2            300,000.00           123,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด          123,050.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด          123,050.00 ราคามีความเหมาะสม 63000083 20 พ.ย.62

30 แผ่นพับทุนนวัตกรรมสายอาชพช้ันสูง              37,450.00             37,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก            37,450.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก            37,450.00 ราคามีความเหมาะสม 63000084 14 พ.ย.62

๓๑ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง
(ทุนผู้ช่วยพยาบาล)

             74,900.00             74,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอรีครูท จ ากัด            74,900.00 บริษัท ไอรีครูท จ ากัด            74,900.00 ราคามีความเหมาะสม 63000085 14 พ.ย.62

32 เส้ือทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง(สีขาว,สีกรมท่า)              89,666.00             89,666.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด            89,666.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด            89,666.00 ราคามีความเหมาะสม 63000086 14 พ.ย.62

๓๓ พิมพ์Lebel จ่าหน้าซอง,พิมพ์จดหมาย Lettershop ,บริการรถน าส่ง
ไปรษณีย์

            14,983.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด            14,983.75 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด            14,983.75 ราคามีความเหมาะสม 63000087 14 พ.ย.62

34 ผลิตภาพน่ิงในงานจัดอบรมโครงการครูปล่อยของ ตอน ห้องเรียนในฝัน
ของเด็กพิเศษ

             42,800.00             42,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินสครู จ ากัด            42,800.00 บริษัท อินสครู จ ากัด            42,800.00 ราคามีความเหมาะสม 63000089 20 พ.ย.62

๓๕ บริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดยCall Center            500,000.00           311,905.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          311,905.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          311,905.00 ราคามีความเหมาะสม 63000090 20 พ.ย.62

36 พัฒนาทักษะเติมเต็มศักยภาพความเป็นผู้น า แกนน าเด็กและเยาวชน 
เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

           400,000.00           378,352.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด          378,352.00 บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด          378,352.00 ราคามีความเหมาะสม 63000091 20 พ.ย.62

๓๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษาคร้ังท่ี 5

           500,000.00           362,997.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ 
จ ากัด

         362,997.50 บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ ากัด          362,997.50 ราคามีความเหมาะสม 63000092 20 พ.ย.62

38 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษาคร้ังท่ี 4

           200,000.00           192,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฮสเทก้า จ ากัด          192,600.00 บริษัท เฮสเทก้า จ ากัด          192,600.00 ราคามีความเหมาะสม 63000093 20 พ.ย.62

๓๙ ระบบบริหารจัดการ social media monitoring crisis management            500,000.00           277,777.78 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด          277,777.78 บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด          277,777.78 ราคามีความเหมาะสม 63000094 20 พ.ย.62

40 บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่าน facebook Live และYoutube              34,500.00             34,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาคร มงคล            34,500.00 นายสาคร มงคล            34,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000095 21 พ.ย.62



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๔๑ ออกแบบกราฟฟิคต่างๆและดูแลเว็บไซต์ให้ กสศ.              87,000.00             87,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ            87,000.00 นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ            87,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000096 21 พ.ย.62

42 ผลิตเส้ือแจ๊กเกต กสศ. เพ่ิมเติม จ านวน100ตัว              64,200.00             64,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดูเซิร์ท ดอทเนต จ ากัด            64,200.00 บริษัท ดูเซิร์ท ดอทเนต จ ากัด            64,200.00 ราคามีความเหมาะสม 63000097 21 พ.ย.62

๔๓ ชุดสไลด์น าเสนอโครงการ โรงเรียนขนาดเล็กโจทย์ใหญ่ท่ีท้าทาย
การศึกษาไทย จ านวน 25หน้า

               7,500.00               7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนิน ทวีอรรคเดช              7,500.00 นายธนิน ทวีอรรคเดช              7,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000098 21 พ.ย.62

44 ผลิตภาพน่ิงโครงการส่งเด็กนอกระบบกลับสู่ระบบการศึกษา ไม่ต่ ากว่า
3ช้ินงาน

             12,000.00             12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอเนก ป๋ิวธัญญา            12,000.00 นายอเนก ป๋ิวธัญญา            12,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000099 21 พ.ย.62

๔๕ กระดาษเอ4 และอุปกรณ์เคร่ืองเขียนส านักงาน              89,052.89             89,052.89 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

           89,052.89 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด            89,052.89 ราคามีความเหมาะสม 63000100 21 พ.ย.62

46 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ่นท่ี1ปีการศึกษา2563

             20,000.00             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายดลพ ลาภผลโอฬาร            20,000.00 นายดลพ ลาภผลโอฬาร            20,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000101 21 พ.ย.62

๔๗ จัดพิมพ์แผ่นพับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง จ านวน 1,000
แผ่น

             39,590.00             39,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก            39,590.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก            39,590.00 ราคามีความเหมาะสม 63000102 22 พ.ย.62

48 หนังสือ สอนเข้มเพ่ือศิษย์ขาดแคลน จ านวน 2,000 เล่ม            500,000.00           335,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด          335,980.00 บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด          335,980.00 ราคามีความเหมาะสม 63000103 22 พ.ย.62

๔๙ บริหารจัดการงานประชุม จ านวน2งาน            200,000.00           200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          200,000.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          200,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000104 22 พ.ย.62

50 บริหารจัดการงานรณรงค์ส่ือสารเด็กนอกระบบและเด็กปฐมวัยด้อย
โอกาส เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นสาธารณะ

           500,000.00           470,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา สุนทรเวช          470,000.00 นางสาวสุชาดา สุนทรเวช          470,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000105 22 พ.ย.62

๕๑ บริหารจัดการงานประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการส ารวจและ
ติดตามความเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการด้าน
การศึกษาของ กสศ.

           500,000.00           500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน์ พานเหลือง          500,000.00 นางสาวนารีรัตน์ พานเหลือง          500,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000106 22 พ.ย.62

52 ผลิตวิดีโองานห้องเรียนทดลอง ณ โรงเรียนวัดพระปริยธรรม จังหวัด
ล าปาง ของโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา คร้ังท่ี7

           300,000.00           224,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ม็อกก้ิงเบิร์ด จ ากัด          224,700.00 บริษัท ม็อกก้ิงเบิร์ด จ ากัด          224,700.00 ราคามีความเหมาะสม 63000107 22 พ.ย.62

๕๓ ประมวลข้อมูลการคัดกรองและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับนักเรียนพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ของชุมชน

           350,000.00           350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด          350,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด          350,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000108 22 พ.ย.62

54 ผลิตส่ือ OECD Workshop article ห้องเรียน 5.0ภายใต้โครงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา คร้ังท่ี6

           500,000.00           431,370.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ 
จ ากัด

         431,370.50 บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ ากัด          431,370.50 ราคามีความเหมาะสม 63000109 22 พ.ย.62



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๕๕ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง คร้ังท่ี1 หนังสือ
จ านวน 500 เล่ม-แผ่นพับ จ านวน500แผ่น

           500,000.00           139,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด          139,100.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด          139,100.00 ราคามีความเหมาะสม 63000110 22 พ.ย.62

56 จัดท ากราฟฟิคจากเน้ือหางานวิชาการ วสศ.รายเดือน ระยะเวลา6 เดือน
(เดือนละ10ช้ิน)

           180,000.00           180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา วรพิพัฒน์          180,000.00 นางสาวพัชรดา วรพิพัฒน์          180,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000111 22 พ.ย.62

๕๗ คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายของส านักงาน ตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ส านักงาน

             40,000.00             40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพานิช ทศพรสัมพันธ์            40,000.00 นายพานิช ทศพรสัมพันธ์            40,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000112 25 พ.ย.62

58 จัดจ้างตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย รุ่นท่ี1 ปีการศึกษา2563จ านวน1งาน

             20,000.00             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ปภัชญา ต้ังสวัสด์ิ            20,000.00 นางสาว ปภัชญา ต้ังสวัสด์ิ            20,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000113 25 พ.ย.62

๕๙ จัดจ้างตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ รุ่นท่ี1 ปีการศึกษา2563จ านวน1งาน

             20,000.00             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย บรรณสรณ์ ผาแดง            20,000.00 นาย บรรณสรณ์ ผาแดง            20,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000114 25 พ.ย.62

60 ด าเนินการรวบรวมเอกสารและจัดพิมพ์คู่มือจัดซ้ือจัดจ้าง              30,000.00             30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าฝน  เอกโภค              3,000.00 นางสาวน้ าฝน  เอกโภค              3,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000115 25 พ.ย.62

๖๑ จัดจ้างตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นท่ี1 ปีการศึกษา2563จ านวน1งาน

             20,000.00             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางภัทรวดี อินทปันตี            20,000.00 นางภัทรวดี อินทปันตี            20,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000116 26 พ.ย.62

62 จัดจ้างตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ รุ่นท่ี1ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 รายการ

             20,000.00             15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร ปัญญา            15,000.00 นางสาวรัชนีกร ปัญญา            15,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000117 26 พ.ย.62

๖๓ จัดพิมพ์หนังสือเพ่ือประกอบการประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระยะ 3 
เดือน ส าหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา20จังหวัด จ านวน4เร่ือง เร่ืองละ500เล่ม

           250,000.00           222,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด          222,560.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด          222,560.00 ราคามีความเหมาะสม 63000118 26 พ.ย.62

64 บริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดยCall Center ส าหรับ
เดือนธันวาคม 2562

           500,000.00           323,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          323,140.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          323,140.00 ราคามีความเหมาะสม 63000119 26 พ.ย.62

๖๕ จัดจ้างตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร รุ่นท่ี1 ปีการศึกษา2563 จ านวน1งาน

             18,000.00             18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ ชัยพิทักษ์            18,000.00 นายณรงค์ศักด์ิ ชัยพิทักษ์            18,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000120 26 พ.ย.62


