
ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

๑ จัดท าสไลด์น าเสนอผลงาน กสศ. ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 27 
หน้า

               3,000.00               3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกวินทรา บัวทอง              3,000.00 นางสาวกวินทรา บัวทอง              3,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000184 7 ม.ค.63

๒ ด าเนินงานบริหารจัดการเอกสารการเงินและเอกสารจัดซ้ือจัดจ้างของ
สถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

             18,000.00             18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญา ค าแสน            18,000.00 นางสาวเบญญา ค าแสน            18,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000185 7 ม.ค.63

๓ เคร่ืองถ่ายเอกสารส านักงาน จ านวน 4 เคร่ือง            438,320.00           438,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         438,320.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด          438,320.00 ราคามีความเหมาะสม 63000186 7 ม.ค.63

๔ ออกแบบและจัดท าคู่มือถ่ายรูปงานประชุมด้วยมือถือในงานสัมนา และ
งานกิจกรรมต่างๆของกสศ.

               9,000.00               9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอังคาร ฤทธิพรัด              9,000.00 นายอังคาร ฤทธิพรัด              9,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000187 8 ม.ค.63

๕ จัดท าคู่มือการด าเนินการพ้ืนท่ี กสศ. Lab การเรียนรู้เพ่ือความเสมอภาค
 จ านวน 1 ชุด

             12,000.00             12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐิติฤกษ์ พรหมวนิช            12,000.00 นายฐิติฤกษ์ พรหมวนิช            12,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000188 8 ม.ค.63

๖ จัดหากระดาษถ่ายเอกสาร Idea Green ขนาด A4 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน
 และอุปกรณ์ส านักงานเพ่ือรับรองการท างานของเจ้าหน้าท่ี

             96,042.13             96,042.13 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษ ท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

           96,042.13 บริษ ท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด            96,042.13 ราคามีความเหมาะสม 63000189 9 ม.ค.63

๗ บริหารจัดการเวทีสร้างความเข้าใจระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอ
ภาค สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคตะวันอกเฉียงเหนือและ
จังหวัดชายแดนใต้

           130,000.00           123,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษ ท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          123,050.00 บริษ ท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          123,050.00 ราคามีความเหมาะสม 63000190 9 ม.ค.63

๘ ออกแบบและจัดพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ สมุดโน๊ค ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค

           360,000.00           353,528.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มหาชุมชน  จ ากัด          353,528.00 บริษัท มหาชุมชน  จ ากัด          353,528.00 ราคามีความเหมาะสม 63000191 9 ม.ค.63

๙ บริหารจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา คร้ังท่ี 14

           500,000.00           497,871.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษ ท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์
 จ ากัด

         497,871.00 บริษ ท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ากัด

         497,871.00 ราคามีความเหมาะสม 63000192 9 ม.ค.63

๑๐ บริการ Secure Socket layer รองมาตฐาน ความปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศ

             24,000.00             23,362.38 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษ ท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

           23,362.38 บริษ ท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

           23,362.38 ราคามีความเหมาะสม 63000193 10 ม.ค.63

๑๑ จัดหาอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 7 รายการ              16,371.00             16,371.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

           16,371.00 บริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ ากัด            16,371.00 ราคามีความเหมาะสม 63000194 10 ม.ค.63

๑๒ จัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ ส่วนงานการเงิน              48,000.00             48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปราณีย์ อ านักมณี            48,000.00 นางสาวปราณีย์ อ านักมณี            48,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000195 10 ม.ค.63

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
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ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๓ บริการ Server รองรับระบบ ERP            192,000.00           189,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษ ท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

         189,390.00 บริษ ท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

         189,390.00 ราคามีความเหมาะสม 63000197 10 ม.ค.63

๑๔ แคปซูลกาแฟ 600 cap.              16,000.00             16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวรานิษฐ์ วงศ์สุคติเวช            16,000.00 นางวรานิษฐ์ วงศ์สุคติเวช            16,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000198 13 ม.ค.63

๑๕ ส่ือสารเร่ืองราวของ กสศ. ผ่านส่ือออนไลน์ the reporter            500,000.00           214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน จ ากัด          214,000.00 บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน จ ากัด          214,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000199 13 ม.ค.63

๑๖ บริการจัดเก็บเอกสารส านักงาน            250,000.00           199,983.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด          199,983.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด          199,983.00 ราคามีความเหมาะสม 63000200 14 ม.ค.63

๑๗ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กระดาษถ่ายเอกสาร เพ่ือ
รองรับงานประชุมปรับแก้ไขโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

             65,815.70             65,815.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจคท์ บอล (ประเทศไทย)
 จ ากัด

           65,815.70 บริษัท โปรเจคท์ บอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด

           65,815.70 ราคามีความเหมาะสม 63000201 14 ม.ค.63

๑๘ ออกแบบคู่มือการด าเนินงานการรับเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ
แบบเง่ือนไข

             27,000.00             27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัฒนสินธ์ุ สุวรัตนานนท์            27,000.00 นายวัฒนสินธ์ุ สุวรัตนานนท์            27,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000202 15 ม.ค.63

๑๙ บริหารจัดการโครงการกระจายข่าวสารทาง Social media ของกสศ.            500,000.00           500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิณี รักษาสิทธ์ิ          500,000.00 นางสาวภาวิณี รักษาสิทธ์ิ          500,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000203 15 ม.ค.63

๒๐ ผลิตบอร์ดนิทรรศการเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา            500,000.00           494,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด          494,340.00 บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด          494,340.00 ราคามีความเหมาะสม 63000204 17 ม.ค.63

๒๑ ผลิตวีดิทัศน์เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา            500,000.00           497,764.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด          497,764.00 บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด          497,764.00 ราคามีความเหมาะสม 63000205 17 ม.ค.63

๒๒ บริการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์สัญญา กสศ.            130,000.00           128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          128,400.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          128,400.00 ราคามีความเหมาะสม 63000207 20 ม.ค.63

๒๓ บริหารงาน Project Facebook กสศ. ภายใต้โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

           400,000.00           367,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอิงวิกา ไฉไลเวทย์นฤมาณ          367,500.00 นางสาวอิงวิกา ไฉไลเวทย์นฤมาณ          367,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000208 22 ม.ค.63

๒๔ ผลิตบทความ และ info graphic เก่ียวกับระบบ iSEE และเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา

           350,000.00           303,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด          303,880.00 บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด          303,880.00 ราคามีความเหมาะสม 63000209 22 ม.ค.63

๒๕ พัฒนา Content และถอดเน้ือหาเป็นบทความออนไลน์ ประเด็น
เด็กนอกระบบการศึกษา

           500,000.00           494,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษ ท แมสซีฟ โมช่ัน จ ากัด          494,340.00 บริษ ท แมสซีฟ โมช่ัน จ ากัด          494,340.00 ราคามีความเหมาะสม 63000210 23 ม.ค.63

๒๖ บริหารจัดการ Call Center แกสาธารณะประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 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 63000211 23 ม.ค.63
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 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
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๒๗ จัดซ้ือจัดจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์โครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน              80,889.00             80,889.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ บุตรเรียง            80,889.00 นายภานุวัฒน์ บุตรเรียง            80,889.00 ราคามีความเหมาะสม 63000212 23 ม.ค.63

๒๘ ค่าเคร่ืองกรองน้ าและผลิตน้ าด่ืม 3 อุณหภูมิ              53,295.00             53,295.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิกเกอร์ แอ๊ด จ ากัด            53,295.00 บริษัท ฟิกเกอร์ แอ๊ด จ ากัด            53,295.00 ราคามีความเหมาะสม 63000213 27 ม.ค.63

๒๙ งานพ่นยาฆ่าเช้ือปรับสภาพอากาศภายในพ้ืนท่ีส านักงาน              30,548.30             30,548.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษ ท แอร์-เทด เอนจิเนียร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด

           30,548.50 บริษ ท แอร์-เทด เอนจิเนียร่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

           30,548.50 ราคามีความเหมาะสม 63000214 27 ม.ค.63

๓๐ จัดหากระดาษช าระ คิมซอฟเจอาร์ที, กระดาษเช็ดมือ สก็อตต์อินโฟล, 
กระดาษเช็ดปากสก็อตป๊อป-อัพ

             18,420.05             18,420.05 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย            18,420.05 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย            18,420.05 ราคามีความเหมาะสม 63000216 28 ม.ค.63

๓๑ พิมพ์แผ่นพับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนท่ี
ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

             16,050.00             16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            16,050.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            16,050.00 ราคามีความเหมาะสม 63000217 28 ม.ค.63

๓๒ แผ่นพับ TSQP โรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง จ านวน 1,000 แผ่น              16,050.00             16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            16,050.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            16,050.00 ราคามีความเหมาะสม 63000218 28 ม.ค.63

๓๓ บริการให้ค าปรึกษาด้านกลยุทธ์การท าส่ือออนไลน์              92,700.00             92,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสีตลา ชาญวิเศษ            92,700.00 นางสาวสีตลา ชาญวิเศษ            92,700.00 ราคามีความเหมาะสม 63000219 28 ม.ค.63

๓๔ ผลิตข่าวและวีดิโอสัมภาษณ์ ผู้บริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพ่ือส่งส่ือสารผ่านช่องทาง Social media ของ The 
Standard

           500,000.00           436,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด          436,560.00 บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด          436,560.00 ราคามีความเหมาะสม 63000220 28 ม.ค.63

๓๕ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณ์เก็บประเด็นข่าว ส าหรับเขียนบทความข่าว อย่าง
น้อย 2 ช้ินงาน

               8,000.00               8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุธาทิพย์ ผาสุข              8,000.00 นางสาวสุธาทิพย์ ผาสุข              8,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000221 28 ม.ค.63

๓๖ แปลและเรียบเรียงบทความภาษาอังกฤษ โครงการแปลและเรียบเรียง
บทความภาษาอังกฤษ

             12,500.00             12,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา            12,500.00 นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา            12,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000222 28 ม.ค.63

๓๗ แผนวงจรรวมแสดงผลค่าปริมาณออกซิเจนในอาคารของส านักงาน
อาคารบี ช้ัน 13

             85,535.80             85,535.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอร์เทค จ ากัด            85,535.80 บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอร์เทค จ ากัด            85,535.80 ราคามีความเหมาะสม 63000223 28 ม.ค.63

๓๘ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ กสศ. ประเภทแฟ้มกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา

             24,075.00             24,075.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            24,075.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            24,075.00 ราคามีความเหมาะสม 63000225 28 ม.ค.63

๓๙ ผลิตภาพน่ิงส าหรับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา              25,000.00             25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอเนก ป๋ิวธัญญา            25,000.00 นายอเนก ป๋ิวธัญญา            25,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000226 28 ม.ค.63

๔๐ บริการ Google Cloud SQL              25,680.00             25,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จ ากัด            25,680.00 บริษัท โกโพเมโล จ ากัด            25,680.00 ราคามีความเหมาะสม 63000227 28 ม.ค.63



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๔๑ ผลิตกราฟิคและ Content เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
เผยแพร่บนส่ือโซเช่ียล

             86,670.00             86,670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบรนด์ธิงค์ จ ากัด            86,670.00 บริษัท แบรนด์ธิงค์ จ ากัด            86,670.00 ราคามีความเหมาะสม 63000228 29 ม.ค.63

๔๒ จัดจ้างบุคลากรเพ่ือด าเนินงานสนับสนุนการท างานและงานอ่ืนๆ ของ
ฝ่ายตรวจภายใน

             55,500.00             55,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมุกฑารีย์ ชูความดี            55,500.00 นางสาวมุกฑารีย์ ชูความดี            55,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000229 29 ม.ค.63

๔๓ ออกแบบโปสเตอร์และข้อความส าหรับใช้บนโซเชีบลมีเดีย ส าหรับ
แคมเปญล้านพลังคนไทยมอบโอกาสเป็นของขวัญ

             24,000.00             24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทศพล เหลืองศุภภรณ์            24,000.00 นายทศพล เหลืองศุภภรณ์            24,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000230 29 ม.ค.63

๔๔ วิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.)

             10,000.00             10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริปรียา ใจบุญมา            10,000.00 นางสาวศิริปรียา ใจบุญมา            10,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000231 29 ม.ค.63

๔๕ ผลิตเส้ือยืดคอกลมสีขาวโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง (สกรีน
หน้า 2 สี หลัง 5 สีผ้าค็อตตอน 100%)

             37,878.00             37,878.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด            37,878.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด            37,878.00 ราคามีความเหมาะสม 63000232 29 ม.ค.63

๔๖ เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค              40,000.00             40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปภาณี ยมนัตถ์            40,000.00 นางสาวปภาณี ยมนัตถ์            40,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000233 29 ม.ค.63

๔๗ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายส่ือสารองค์กร              75,000.00             75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา สมปาน            75,000.00 นางสาวสุจิตรา สมปาน            75,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000234 30 ม.ค.63

๔๘ บริหารและจัดงานมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญปักหมุด
นครนายก

           500,000.00           494,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          494,340.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          494,340.00 ราคามีความเหมาะสม 63000235 30 ม.ค.63

๔๙ บริการโพสต์แคมเปญระดมทุนและระบบ iSEE รวมถึงบูธโพสต์ใน 
Facebook ของ กสศ.

           350,000.00           115,424.69 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ม็อกก้ิงเบิร์ด จ ากัด          115,424.69 บริษัท ม็อกก้ิงเบิร์ด จ ากัด          115,424.69 ราคามีความเหมาะสม 63000236 30 ม.ค.63

๕๐ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ กสศ. ถอดบทเรียนเด็กนอกระบบ            500,000.00           497,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทัฟครีเอช่ัน จ ากัด          497,550.00 บริษัท ทัฟครีเอช่ัน จ ากัด          497,550.00 ราคามีความเหมาะสม 63000237 30 ม.ค.63

๕๑ ควบคุมงานปรับปรุงส านักงาน กสศ. ส่วนเพ่ิมเติม (อาคารเอ)            350,000.00           321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ธพลัส จ ากัด          321,000.00 บริษัท นอร์ธพลัส จ ากัด          321,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000238 30 ม.ค.63

๕๒ เฟอร์นิเจอร์ส านักงาน โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร            300,000.00           204,733.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

         204,733.80 บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

         204,733.80 ราคามีความเหมาะสม 63000239 30 ม.ค.63

๕๓ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุง
ข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

           200,000.00           186,394.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟูลเอนเซอร์ จ ากัด          186,394.00 บริษัท อินฟูลเอนเซอร์ จ ากัด          186,394.00 ราคามีความเหมาะสม 63000240 30 ม.ค.63

๕๔ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2563 ทุน2ปี
และทุน5ปี

             93,625.00             93,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            93,625.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            93,625.00 ราคามีความเหมาะสม 63000241 30 ม.ค.63



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๕๕ จัดท าคู่มือค้นหา คัดกรองความยากจนและคัดเลือกผู้รับทุนนวัตกรรม
สายอาชีพช้ันสูง และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

             98,440.00             98,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            98,440.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            98,440.00 ราคามีความเหมาะสม 63000242 30 ม.ค.63

๕๖ คู่มือการด าเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงปี 2563              62,060.00             62,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            62,060.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            62,060.00 ราคามีความเหมาะสม 63000243 30 ม.ค.63

๕๗ จัดหาล่าม จ านวน 1 คนและอุปกรณ์แปลภาษาระบบ Tour Guide 
จ านวน 10 เคร่ือง

             16,050.00             16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซเป้ียนส์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

           16,050.00 บริษัท เซเป้ียนส์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

           16,050.00 ราคามีความเหมาะสม 63000244 31 ม.ค.63

๕๘ ค่าบริการท าความสะอาด และบริการจัดเล่ียง ของส านักงานอาคารเอ 
ช้ัน 13

           495,000.00           492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด          492,200.00 บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด          492,200.00 ราคามีความเหมาะสม 63000245 31 ม.ค.63

๕๙ ค่าบริการท าความสะอาด ของส านักงานอาคารบี ช้ัน 13            420,000.00           417,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด          417,300.00 บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด          417,300.00 ราคามีความเหมาะสม 63000246 31 ม.ค.63


