
ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

๑ ผลิตข่าวสารออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานกสศ. ระยะเวลา2 
เดือน(อย่างน้อย 50ช้ิน)

           150,000.00           140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนพล บางย่ีขัน          140,000.00 นายธนพล บางย่ีขัน          140,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000121 2 ธ.ค.62

๒ ผลิตข่าวสารออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานกสศ. ระยะเวลา2 
เดือน(อย่างน้อย 40ช้ิน)

           150,000.00           112,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรวิศร์ หล้าหา          112,000.00 นายรวิศร์ หล้าหา          112,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000122 2 ธ.ค.62

๓ บริหารจัดการงานประชุมให้กับ กสศ. ภายในเดือนธันวาคม 2562 
จ านวน3งาน

           200,000.00           150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          150,000.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          150,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000123 2 ธ.ค.62

๔ จัดพิมพ์แผ่นพับเพ่ิมเติม กสศ. (ภาษาอังกฤษ) จ านวน500 แผ่น และ 
พรบ.กสศ.(ภาษาอังกฤษ) จ านวน 100เล่ม

             29,425.00             29,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            29,425.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            29,425.00 ราคามีความเหมาะสม 63000124 2 ธ.ค.62

๕ จัดพิมพ์หนังสือประกาศสนับสนุนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ
ช้ันสูง ปี 2563 จ านวน 500 เล่ม และแผ่นพับสร้างคน สร้างโอกาส 
สร้างงาน จ านวน1,000แผ่น

             88,275.00             88,275.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            88,275.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            88,275.00 ราคามีความเหมาะสม 63000125 2 ธ.ค.62

๖ จัดจ้างตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย รุ่นท่ี1ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 รายการ

             20,000.00             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์ หน่อแก้ว            20,000.00 นางสาวศิริลักษณ์ หน่อแก้ว            20,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000126 2 ธ.ค.62

๗ สนับสนุนการด าเนินงานส่วนงานจัดซ้ือจัดจ้างกสศ.              55,500.00             55,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าฝน  เอกโภค            55,500.00 นางสาวน้ าฝน  เอกโภค            55,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000127 2 ธ.ค.62

๘ ออกแบบตัวอย่างและคาแรคเตอร์เด็กพร้อมระบบจ าลอง ภายใต้
โครงการออกแบบตัวอย่างและคาแรคเตอร์เด็ก

             26,750.00             26,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิลดี มีเดียพลัส จ ากัด            26,750.00 บริษัท ดับเบ้ิลดี มีเดียพลัส จ ากัด            26,750.00 ราคามีความเหมาะสม 63000128 2 ธ.ค.62

๙ ผลิตภาพน่ิงส่งโครงการส่งเด็กนอกระบบกลับสู่ระบบการศึกษา(วันเปิด
เทอม)

               8,000.00               8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอเนก ป๋ิวธัญญา              8,000.00 นายอเนก ป๋ิวธัญญา              8,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000129 2 ธ.ค.62

๑๐ ผลิตแผ่นพับโครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา จ านวน 3,000 แผ่น              60,990.00             60,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก            60,990.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก            60,990.00 ราคามีความเหมาะสม 63000130 2 ธ.ค.62

๑๑ ผลิต Motion Graphic ตัดต่อวีดีทัศน์/ส่ือ Multi media ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2562

             68,000.00             68,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย แซ่เล้า            68,000.00 นายสมชาย แซ่เล้า            68,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000131 2 ธ.ค.62

๑๒ จัดจ้างตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม รุ่นท่ี1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 รายการ

             20,000.00             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนนทวรรณ ยมจินดา            20,000.00 นางสาวนนทวรรณ ยมจินดา            20,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000132 2 ธ.ค.62

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
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๑๓ อุปกรณ์ระบบห้องประชุมคลาสรูม เฟส1            500,000.00           465,236.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         465,236.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         465,236.00 ราคามีความเหมาะสม 63000133 2 ธ.ค.62

๑๔ สนับสนุนการด าเนินงานจัดวางระบบฝ่ายตรวจสอบภายในกสศ.            480,000.00           480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพานิช ทศพรสัมพันธ์          480,000.00 นายพานิช ทศพรสัมพันธ์          480,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000134 3 ธ.ค62

๑๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา คร้ังท่ี8

           500,000.00           495,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด

         495,410.00 บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด

         495,410.00 ราคามีความเหมาะสม 63000135 2 ธ.ค.62

๑๖ ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบและบริหารท่ัวไปเพ่ือสนับสนุนการ
ท างานของ กสศ.

           486,000.00           486,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ          486,000.00 นางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ          486,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000136 2 ธ.ค.62

๑๗ จัดท า Lebel แพ็ค และบรรจุเอกสารพร้อมท้ังคัดแยกไปรษณีย์เพ่ือ
จัดส่งหนังสือจดหมายน าและเอกสารประชุมช้ีแจงโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี2563 จ านวน 941 วิทยาลัย

             14,983.75             14,983.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด            14,983.75 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด            14,983.75 ราคามีความเหมาะสม 63000137 3 ธ.ค62

๑๘ กระดาษเช็ดมือ สก๊อตต์อินเตอร์โฟล 2 ช้ัน,กล่องบรรจุกระดาษเช็ดมือ 
อินเตอร์โฟล,กล่องบรรจุกระดาษช าระJRT,กระดาษเช็ดปากสก๊อ
ตป๊อบ-อัพ,กล่องบรรจุกระดาษเช็ดปาก ป๊อบอัพ กระดาษช าระ คิมซอฟ
เจอาร์ที 2ช้ัน

             25,631.85             25,631.85 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย            25,631.85 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย            25,631.85 ราคามีความเหมาะสม 63000138 3 ธ.ค62

๑๙ อุปกรณ์ระบบห้องประชุม ณ ลานกิจกรรม Corworking เฟส 2            300,000.00           250,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         250,380.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         250,380.00 ราคามีความเหมาะสม 63000139 2 ธ.ค.62

๒๐ อุปกรณ์ระบบห้องประชุม ณ ลานกิจกรรม Corworking เฟส 1 ระบบ
เสียง และเลเซอร์โปรเจ็คเตอร์

           500,000.00           461,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         461,170.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         461,170.00 ราคามีความเหมาะสม 63000140 2 ธ.ค.62

๒๑ อุปกรณ์ภาพและเสียงห้องรับรองประธาน            300,000.00           231,655.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         231,655.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         231,655.00 ราคามีความเหมาะสม 63000141 2 ธ.ค.62

๒๒ อุปกรณ์ระบบห้องประชุมส าหรับห้อง B3            300,000.00           231,655.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         231,655.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         231,655.00 ราคามีความเหมาะสม 63000142 2 ธ.ค.62

๒๓ สนับสนุนงานระบบงบประมาณเพ่ือจัดท าแผนงบประมาณของ กสศ.            405,900.00           405,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต          405,900.00 นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต          405,900.00 ราคามีความเหมาะสม 63000143 9 ธ.ค.62

๒๔ อุปกรณ์ภาพและเสียงห้องประชุม คลาสรูม เฟส2            400,000.00           369,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         369,150.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         369,150.00 ราคามีความเหมาะสม 63000144 9 ธ.ค.62

๒๕ ค่าด าเนินการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างส่วนเพ่ิมเติมของกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา

             80,250.00             80,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ธพลัส จ ากัด            80,250.00 บริษัท นอร์ธพลัส จ ากัด            80,250.00 ราคามีความเหมาะสม 63000145 9 ธ.ค.62

๒๖ จัดพิมพ์ประกาศและจัดพิมพ์แผ่นพับทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ              98,975.00             98,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            98,975.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            98,975.00 ราคามีความเหมาะสม 63000146 9 ธ.ค.62



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
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๒๗ จัดท านามบัตรเจ้าหน้าท่ี กสศ.                9,228.75               9,228.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด              9,228.75 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด              9,228.75 ราคามีความเหมาะสม 63000147 9 ธ.ค.62

๒๘ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเรียนทุนเสมอภาค            500,000.00           321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          321,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          321,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000148 11 ธ.ค.62

๒๙ จัดท าผลิตภัณฑ์นักเรียนทุนเสมอภาค จ านวน200 ช้ิน พร้อมบรรจุกล่อง            500,000.00           298,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          298,530.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          298,530.00 ราคามีความเหมาะสม 63000149 11 ธ.ค.62

๓๐ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์สัญญา จ านวน1 ท่าน ระยะเวลา
 20 วัน

             20,000.00             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            20,000.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            20,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000150 11 ธ.ค.62

๓๑ จัดจ้างท่ีปรึกษาด้านการส่ือสาร ฝ่ายส่ือสารองค์กร จ านวน1 อัตรา              90,000.00             90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ศรีเสวก            90,000.00 นางสาววรัญญา ศรีเสวก            90,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000151 11 ธ.ค.62

๓๒ จัดจ้างท่ีปรึกษาด้านการส่ือสารภาพลักษณ์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร จ านวน1
 อัตรา(ธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์2563)

             75,000.00             75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางเอ้ืออารี หม่ืนอินกุล            75,000.00 นางเอ้ืออารี หม่ืนอินกุล            75,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000152 11 ธ.ค.62

๓๓ จัดท า infographic การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เง่ือนไข 5ช้ิน/ชุด

             30,000.00             30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญา กิติโยธ๊            30,000.00 นางสาวชัญญา กิติโยธ๊            30,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000153 11 ธ.ค.62

๓๔ บริการถ่ายภาพบุคลากร กสศ. จ านวน10ราย โดยประมาณระยะเวลา
ท างาน 4ช่ัวโมง พร้อมจัดส่งไฟล์ผลงาน

               6,000.00               6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุจิตร มานิตยกุล              6,000.00 นายสุจิตร มานิตยกุล              6,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000154 12 ธ.ค 62

๓๕ สนับสนุนการด าเนินงานด้านพัสดุ จ านวน3 เดือน              57,780.00             57,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด            57,780.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด            57,780.00 ราคามีความเหมาะสม 63000155 13 ธ.ค.62

๓๖ ด าเนินการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและปริมาณงานเพ่ือทบทวน
อัตราก าลังของ กสศ.

           300,000.00           300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด          300,000.00 บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด          300,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000156 13 ธ.ค.62

๓๗ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยเคร่ืองมือ OKR และการส่ือสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการใช้เคร่ืองมือ OKR

           500,000.00           500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด          500,000.00 บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด          500,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000157 13 ธ.ค.62

๓๘ เส้ือยืดคอกลม สีขาวสกรีนโลโก้ กสศ.สีเขียว ต าแหน่ง บริเวณด้านหน้า
กลางอก จ านวน300ตัว

             30,000.00             30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนิต ธีรทีปวิวัฒน์            30,000.00 นายธนิต ธีรทีปวิวัฒน์            30,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000158 16 ธ.ค.62

๓๙ จัดจ้างตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นท่ี1 ปีการศึกษา2563

             20,000.00             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ออดิทต้ิง 
จ ากัด

           20,000.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ออดิทต้ิง จ ากัด            20,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000159 16 ธ.ค.62

๔๐ สนับสนุนการด าเนินงานฝ่ายตรวจสอบภายในพร้อมจัดส่งรายงานผล
การปฏิบัติงาน

             57,000.00             57,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิวรรณ อภิสิงห์            57,000.00 นางสาวนันทิวรรณ อภิสิงห์            57,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000160 16 ธ.ค.62
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๔๑ ค่าแผงวงจรรวมแสดงผลค่าปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศ              98,440.00             98,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอร์เทค จ ากัด            98,440.00 บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอร์เทค จ ากัด            98,440.00 ราคามีความเหมาะสม 63000161 16 ธ.ค.62

๔๒ เช่า Notebook,Lenovo,dell,toshiba จ านวน11เคร่ือง และกระดาษ
เอ4 จ านวน1ลัง เพ่ือรองรับการจัดประชุมพิจารณากล่ันกรองข้อเสนอ
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงปี 2563

             24,235.50             24,235.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจคท์ บอส (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

           24,235.50 บริษัท โปรเจคท์ บอส (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

           24,235.50 ราคามีความเหมาะสม 63000162 17 ธ.ค.62

๔๓ จัดแปลเอกสาร(ไทย-อังกฤษ) EEF Annual Report 2018  จ านวน 
60หน้าและสรุปข้อมูลโครงการ

             73,560.00             73,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางปานทรัพย์ เบ็ลซ์            73,560.00 นางปานทรัพย์ เบ็ลซ์            73,560.00 ราคามีความเหมาะสม 63000163 17 ธ.ค.62

๔๔ จัดจ้างสนับสนุนการอบรมระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สังกัด 
สช.

             44,940.00             44,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์
 จ ากัด

           44,940.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ากัด

           44,940.00 ราคามีความเหมาะสม 63000164 17 ธ.ค.62

๔๕ บริการตรวจสอบระบบ ISO27001            200,000.00           160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
จ ากัด

         160,500.00 บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย)จ ากัด          160,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000165 17 ธ.ค.62

๔๖ บริการระบบมอนิเตอร์ข่าว IQ Newsclip และNewscenter ภายใต้
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา คร้ังท่ี9

           300,000.00           250,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด          250,380.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด          250,380.00 ราคามีความเหมาะสม 63000166 17 ธ.ค.62

๔๗ 2.บริษัท แบงอัพ โปรดักส์
 จ ากัด

๔๘ พัฒนา Content และถอดเน้ือหาเป็นบทความออนไลน์ ดูแลบริหาร
จัดการ Social media

        1,800,000.00        1,754,800.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท มหาชุมชน จ ากัด       1,754,800.00 บริษัท มหาชุมชน จ ากัด       1,754,800.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000167 25 ธ.ค.62

๔๙ ผู้เช่ียวชาญการจัดท าระบบเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์            500,000.00           399,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชูสะอาด กันธรส          399,675.00 นางสาวชูสะอาด กันธรส          399,675.00 ราคามีความเหมาะสม 63000168 18 ธ.ค. 62

๕๐ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลระบบ Conditional Cash Transfer            200,000.00           180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีรพร สินประเสริฐ          180,000.00 นายพีรพร สินประเสริฐ          180,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000169 19 ธ.ค. 62

๕๑ ด าเนินการตรวจสอบและจัดท าข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี
เง่ือนไข 3 สังกัด (ส าหรับภาคเรียนท่ี 2/2561 และภาคเรียนท่ี 
1/2562

           130,000.00           120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกล ตระกูลศักด์ิสุช          120,000.00 นายสกล ตระกูลศักด์ิสุช          120,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000170 14 ม.ค. 63

๕๒ ค่าต้นไม้ประดิษฐ์ ส าหรับตกแต่งส านักงาน จ านวน 6 รายการ              78,110.00             78,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนเกรท อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

           78,110.00 บริษัท แอนเกรท อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

           78,110.00 ราคามีความเหมาะสม 63000171 19 ธ.ค. 62

๕๓ ติดต้ังผนังก้ันบานเล่ือนจัดเก็บ Movale Wall System ณ ส านักงาน 
กสศ. อาคารเอ

           500,000.00           497,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด          497,550.00 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด          497,550.00 ราคามีความเหมาะสม 63000172 20 ธ.ค. 62

๕๔ ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ของ กสศ.            500,000.00           494,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด          494,875.00 บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด          494,875.00 ราคามีความเหมาะสม 63000173 20 ธ.ค. 62



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ
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๕๕ บริหารจัดการงานประชุมคร้ังท่ี 1 จ านวน 3 งาน ส าหรับส านักส่งเสริม
การมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา

           500,000.00           499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          499,690.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          499,690.00 ราคามีความเหมาะสม 63000176 25 ธ.ค. 62

๕๖ บริการจัดหาพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ์ส านักงานจากการร้ือถอน กสศ. พร้อม
บริการขนย้ายสินค้าคืน

             54,570.00             54,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษ ท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

           54,570.00 บริษ ท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

           54,570.00 ราคามีความเหมาะสม 63000177 25 ธ.ค. 62

2. บริษัท ครอส แอนด์ เฟรน จ ากัด       1,861,800.00

๕๗ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแบบท่ี 3 (ชุดโต๊ะท างาน ชุดโต๊ะประชุม เก้าอ้ี) คร้ังท่ี
 2

        4,500,000.00        3,745,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

      3,744,475.70 บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

      3,744,475.70 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000178 26 ธ.ค. 62

บริษัท วิรุฬห์ โพรไวเตอร์ จ ากัด       5,018,300.00

บริษัท เฟล็กซ่ีแพลน ดีไซน์ จ ากัด       4,604,167.20

๕๘ จัดแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย) จ านวน 15 ช้ินงาน              82,905.00             82,905.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางปานทรัพย์ เบ็ลซ์            82,905.00 นางปานทรัพย์ เบ็ลซ์            82,905.00 ราคามีความเหมาะสม 63000179 27 ธ.ค. 62

๕๙ จัดหากระดาษถ่ายเอกสาร Idea Green ขนาด A4 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน
 และอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 30 รายการ

             44,943.21             44,943.21 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษ ท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

           44,943.21 บริษ ท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด            44,943.21 ราคามีความเหมาะสม 63000180 27 ธ.ค. 62

๖๐ ผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา

             90,950.00             90,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน 
จ ากัด

           90,950.00 บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด            90,950.00 ราคามีความเหมาะสม 63000181 27 ธ.ค. 62

๖๑ บริหารจัดการ Call Center แกสาธารณะประจ าเดือนมกราคม 2563            500,000.00           323,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          323,140.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          323,140.00 ราคามีความเหมาะสม 63000182 27 ธ.ค. 62

๖๒ ผลิตสมุดบันทึกเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จ านวน 700 ชุด            500,000.00           239,359.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          239,359.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          239,359.00 ราคามีความเหมาะสม 63000183 27 ธ.ค. 62


