
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

1 โครงการการจัดทำ Dashboard แสดงผลวิเคราะหชุด 

ขอมูลกลุมเด็กยากจน และเด็กยากจนพิเศษ ระยะที่ 1

( 2,000,000.00)         ( 1,820,000.00)        วิธีคัดเลือก บริษัท บุญมีแล็บ จำกัด ( 1,820,000.00)        บริษัท บุญมีแล็บ จำกัด ( 1,820,000.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000482 1 มิ.ย. 63

2 การจัดทำวีดิทัศนที่เพื่อใชในการประชุมวิชาการฯ (30 ป 

ปวงชนเพื่อการศึกษา) และการทำสื่อนิทรรศการแบบเสมือนจริง (3 มิติ)

( 5,000,000.00)         ( 2,906,667.00)        วิธีคัดเลือก บริษัท มอนสเตอรเดฟ จำกัด ( 2,465,815.00)        บริษัท มอนสเตอรเดฟ จำกัด ( 2,465,815.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000493 2 มิ.ย. 63

บริษัท เอ็ม.พารตี้ จำกัด ( 3,242,635.00)        

บริษัท อินดีดครีเอชั่น จำกัด ( 2,789,490.00)        

บริษัท สามกก อีเวน เอเจนซี่ จำกัด ( 4,566,760.00)        

3 พัฒนาระบบรางานความกาวหนาโครงการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคล

นทุนทรัพยและดอยโอกาสที่ใชชุมชนเปนฐาน ป 2563 ออนไลน

( 3,000,000.00)         ( 2,948,385.00)        วิธี e-bidding บริษัท โอเพนดรีม จำกัด ( 2,900,000.00)        บริษัท โอเพนดรีม จำกัด ( 2,900,000.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000504 2 มิ.ย. 63

บริษัท โกรอัพ เทค จำกัด

บิสซิเนสะไลฟ จำกัด

4 ประสานงานและบริหารจัดการงานรณรงคสื่อสารเพื่อสรางความเสมอภาค

ทางการศึกษา 

ภายใตโครงการเผยแพรเนื้อหาขาวสารเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึ

กษา

( 470,000.00)            ( 470,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา สุนทรเวช ( 470,000.00)          นางสาวสุชาดา สุนทรเวช ( 470,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000511 1 มิ.ย. 63

5 โครงการติดตามทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

ในความรวมมือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั

นออก EEC ป 2563

( 500,000.00)            ( 499,950.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ( 499,950.00)          วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก ( 499,950.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000512 1 มิ.ย. 63

6 บริหารจัดการและลงทะเบียนโครงการฝกอาชีพระยะสั้น ( 500,000.00)            ( 267,500.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรด จำกัด ( 267,500.00)          บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรด จำกัด ( 267,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000513 1 มิ.ย. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

7 จัดหาเจาหนาที่ดำเนินงานและประสานงานตางประเทศโครงการการจัดป

ระชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : 

ปวงชนเพื่อการศึกษา จำนวน  1 อัตรา (มิถุนายน 2563 - มกราคม 

2564)

( 300,000.00)            ( 168,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปณรวีย อุยานันท ( 168,000.00)          นางสาวปณรวีย อุยานันท ( 168,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000514 1 มิ.ย. 63

8 จัางเหมาบริการสนับสนุนการจัดทำคลิปประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสื่อสาร ( 160,000.00)            ( 160,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย แซเลา ( 160,000.00)          นายสมชาย แซเลา ( 160,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000515 1 มิ.ย. 63

9 จัดจางออกแบบและสนับสนุนการทำ info graphic 

การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

( 70,000.00)             ( 70,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญา กิติโยธี ( 70,000.00)            นางสาวชัญญา กิติโยธี ( 70,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000516 1 มิ.ย. 63

10 จัดการความรูและพัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทา

งการศึกษาในระดับทองถิ่น

( 3,000,000.00)         ( 2,996,267.50)        วิธีคัดเลือก บริษัท เดอซัน จำกัด ( 2,897,025.00)        บริษัท เดอซัน จำกัด ( 2,897,025.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000517 4 มิ.ย. 63

บริษัท ไอเอ็มซี แอนด พารทเนอรส 

จำกัด

( 2,945,175.00)        

11 จัดทำ Presentation ออกแบบภาพประกอบ และจัดทำ Template 

Slide เรื่อง Equity Lab และ Equity Channel จำนวน 40 หนา

( 20,000.00)             ( 20,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนิน ทวีอรรคเดช ( 20,000.00)            นายธนิน ทวีอรรคเดช ( 20,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000518 2 มิ.ย. 63

12 สนับสนุนการจัดทำแผนงานดานการสือสาร จำนวน 1 อัตรา (มิถุนายน - 

ตุลาคม 2563)

( 240,000.00)            ( 225,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ศรีเสวก ( 225,000.00)          นางสาววรัญญา ศรีเสวก ( 225,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000519 4 มิ.ย. 63

13 จัดหาบริการระบบอีเมลสำนักงาน (เพิ่มเติม) ชุดที่ 4 ( 500,000.00)            ( 495,485.42)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 495,485.42)          บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 495,485.42)          ราคามีความเหมาะสม 63000520 2 มิ.ย. 63

14 จัดจางที่ปรึกษาดานการบริหารแผนงาน/โครงการ ( 400,000.00)            ( 312,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางงามจิตต จันทรสาธิต ( 312,000.00)          นางงามจิตต จันทรสาธิต ( 312,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000521 2 มิ.ย. 63

15 คาบริการจัดทำปายสติ๊กเกอร ปายขอความ และปายสำนัก 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 78,752.00)             ( 78,752.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จำกัด ( 78,752.00)            บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จำกัด ( 78,752.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000522 4 มิ.ย. 63

16 จัดหาบริการระบบอีเมลสำนักงาน (เพิ่มเติม) ชุดที่ 5 ( 100,000.00)            ( 40,627.90)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 40,627.90)            บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 40,627.90)            ราคามีความเหมาะสม 63000523 4 มิ.ย. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

17 โครงการประเมินสมรรถนะของผูบริหาร กสศ. ( 350,000.00)            ( 350,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วินทูเกเตอร จำกัด ( 350,000.00)          บริษัท วินทูเกเตอร จำกัด ( 350,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000524 4 มิ.ย. 63

18 การจัดการประชุมวิชาการนาาชาติฯ ( 5,000,000.00)         ( 4,328,046.00)        วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล 

อีเวนท จำกัด

( 4,601,535.00)        บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล 

อีเวนท จำกัด

( 4,601,535.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000525 12 มิ.ย. 63

บริษัท สามกก อีเวน เอเจนซี่ จำกัด ( 4,837,470.00)        

บริษัท เอ็ม.พารตี้ จำกัด ( 4,195,416.50)        

บริษัท อินดีดครีเอชั่น จำกัด ( 4,900,000.00)        

19 ชุดการออกแบบ User Interface Website ใหกับเว็บสถาบันวิจัย 

(research.eef.or.th)

( 150,000.00)            ( 107,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 107,000.00)          หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 107,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000526 4 มิ.ย. 63

20 โครงการบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลแกสาธารณะ 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดย Call Center

( 3,000,000.00)         ( 2,657,880.00)        วิธีคัดเลือก บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 2,187,080.00)        บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 2,187,080.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000527 12 มิ.ย. 63

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด 

(มหาชน)

( 2,535,900.00)        

21 โครงการศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย : 

กรณีศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อำเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี

( 200,000.00)            ( 200,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นาย สันติ ลาภเบญจกุล ( 200,000.00)          นาย สันติ ลาภเบญจกุล ( 200,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000528 5 มิ.ย. 63

22 บริหารจัดการดูแลเว็บไซต กสศ. (Admin Website) 

ภายใตโครงการจางเหมาบริการออกแบบกราฟกงานรณรงคสื่อสาร

( 145,000.00)            ( 96,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกล สุวรรณาพิสิทธิ์ ( 96,000.00)            นายสกล สุวรรณาพิสิทธิ์ ( 96,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000529 5 มิ.ย. 63

23 หนากากอนามัย 3 ชั้น ยี่หอ Aoxing จำนวน 50 กลอง (กลองละ 50 ชิ้น) ( 35,000.00)             ( 35,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กุลรัตน ศุภปฐม ( 35,000.00)            นางสาว กุลรัตน ศุภปฐม ( 35,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000530 5 มิ.ย. 63
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กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

24 ผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคท

างการศึกษา

( 500,000.00)            ( 489,525.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 489,525.00)          บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 489,525.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000531 4 มิ.ย. 63

25 ผลิตคูมือการดำเนินงานกลไกการดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบ

บการศึกษาระดับพื้นที่

( 500,000.00)            ( 393,760.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 393,760.00)          บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 393,760.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000532 4 มิ.ย. 63

26 คาเฟอรนิเจอรสำนักงาน (โตะทำงาน ตูลิ้นชัก และฉากกั้นโตะทำงาน) 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 53,425.10)             ( 53,425.10)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 53,425.10)            บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 53,425.10)            ราคามีความเหมาะสม 63000533 8 มิ.ย. 63

27 ผลิตรายงานประจำปฉบับสมบูรณ 2562 ( 470,700.00)            ( 470,639.50)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โหลดดิ้ง จำกัด ( 470,639.50)          บริษัท โหลดดิ้ง จำกัด ( 470,639.50)          ราคามีความเหมาะสม 63000534 8 มิ.ย. 63

28 วางกลยุทธการสื่อสารผานสื่อออนไลนและสื่อโซเชียลมีเดีย ( 340,000.00)            ( 331,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด ( 331,000.00)          บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด ( 331,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000535 8 มิ.ย. 63

29 บริการจัดทำเนื้อหาสื่อสารองคกรหรือเนื้อหาเพื่อความเสมอภาค ( 150,000.00)            ( 150,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ธรรมสถิตย ผลแกว ( 150,000.00)          นาย ธรรมสถิตย ผลแกว ( 150,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000536 8 มิ.ย. 63

30 จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ 2562 และ 2563 

รายเดือน ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 

กำหนดใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหน

วยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาต

รา 9 (8)

( 20,000.00)             ( 20,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ธีราพร เสือปน ( 20,000.00)            นางสาว ธีราพร เสือปน ( 20,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000537 9 มิ.ย. 63

31 ออกแบบและจัดทำสื่อในรูปแบบไฟล PDF 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ

( 51,360.00)             ( 51,360.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาพพิมพ จำกัด ( 51,360.00)            บริษัท ภาพพิมพ จำกัด ( 51,360.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000538 9 มิ.ย. 63

32 จัดจางการตรวจสอบบัญชีและการรับรองรายงานการเงินโดยผูสอบบัญชีภ

าษีอากร

( 80,000.00)             ( 80,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ไรวินท สมสอง ( 80,000.00)            นางสาว ไรวินท สมสอง ( 80,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000539 9 มิ.ย. 63

33 จัดจางผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบและการบริหารทั่วไปตอเนื่อง ( 486,000.00)            ( 486,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางฉลวยลักษณ สินประเสริฐ ( 486,000.00)          นางฉลวยลักษณ สินประเสริฐ ( 486,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000540 9 มิ.ย. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

34 สนับสนุนงานบริหารจัดการงานเอกสาร ดานงานตรวจรับพัสดุ จำนวน 6 

เดือน

( 240,000.00)            ( 160,500.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 160,500.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 160,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000541 10 มิ.ย. 63

35 ผูควบคุมงานปรับปรุงสำนักงานเพิ่มเติม 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 500,000.00)            ( 481,500.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นอรธพลัส จำกัด ( 481,500.00)          บริษัท นอรธพลัส จำกัด ( 481,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000542 15 มิ.ย. 63

36 จัดจางติดตามและวิเคราะหผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรี

ยนทุนเสมอภาคในสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

( 480,000.00)            ( 480,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายกนิษฐ ศรีเคลือบ ( 480,000.00)          นายกนิษฐ ศรีเคลือบ ( 480,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000543 11 มิ.ย. 63

37 ผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 3 ( 500,000.00)            ( 449,400.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรด จำกัด ( 449,400.00)          บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรด จำกัด ( 449,400.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000544 11 มิ.ย. 63

38 จางแปลและเรียบเรียงบันทึกสัมมนาออนไลนของธนาคารโลกภาษาอังกฤ

ษเปนภาษาไทย

( 4,500.00)               ( 4,500.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว นงลักษณ อัจนปญญา ( 4,500.00)              นางสาว นงลักษณ อัจนปญญา ( 4,500.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000545 15 มิ.ย. 63

39 แปลและจัดทำ  Subtitles คลิปวีดิทัศน 5 คลิป ( 25,500.00)             ( 25,500.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนา ทวีเศรษฐ ( 25,500.00)            นายธนา ทวีเศรษฐ ( 25,500.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000546 11 มิ.ย. 63

40 เชาเครื่องถายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง และคอมพิวเตอรโนตบุค จำนวน 

2 เครื่อง 

เพื่อรองรับงานประชุมปฏิบัติกาเพื่อปรับปุงขอเสนอทุนนวัตกรรมสายอาชี

พชั้นสูงสำหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ

( 9,630.00)               ( 9,630.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจคท บอส (ประเทศไทย) 

จำกัด

( 9,630.00)              บริษัท โปรเจคท บอส (ประเทศไทย) 

จำกัด

( 9,630.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000547 15 มิ.ย. 63

41 จัดหากระดาษถายเอกสาร Idea Green ขนาด A4 อุปกรณเครื่องเขียน 

อุปกรณสำนักงานเพื่อรองรับการทำงานดานเอกสารของเจาหนาที่ 

และน้ำดื่ม (ขวด) สำหรับรับรองการประชุมของสำนักงาน

( 55,316.86)             ( 55,316.86)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส 

จำกัด

( 55,316.86)            บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 55,316.86)            ราคามีความเหมาะสม 63000548 15 มิ.ย. 63

42 ตอบริการจัดหาพื้นที่เก็บอุปกรณสำนักงานจากการรื้อถอน กสศ. 

พรอมบริการขนยายสินคาสงคืน (24 มิถุนายน 2563 ถึง 21 กันยายน 

2563)

( 54,570.00)             ( 54,570.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด 

เซอรวิส จำกัด

( 54,570.00)            บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 54,570.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000549 15 มิ.ย. 63

43 จางบุคลากรสนับสนุนงานสัญญา 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 200,000.00)            ( 117,700.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 117,700.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 117,700.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000550 16 มิ.ย. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

44 บริหารจัดการเฟซบุค กสศ. ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ( 300,000.00)            ( 297,850.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 297,850.00)          บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 297,850.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000551 16 มิ.ย. 63

45 ผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการฝกอาชีพระยะสั้น ครั้งที่ 1 ( 500,000.00)            ( 166,385.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด ( 166,385.00)          บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด ( 166,385.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000552 16 มิ.ย. 63

46 บริการสนันสนุนแกไข เว็บไซต www.eef.or.th 
ภายใตโครงการเชาชั่วโมงเนตเพื่อปรับปรุงเว็บไซต
ในการสื่อสาร

( 170,000.00)            ( 160,500.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพนดรีม จำกัด ( 160,500.00)          บริษัท โอเพนดรีม จำกัด ( 160,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000553 16 มิ.ย. 63

47 จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรสำนักงาน ชุดที่ 2 ( 29,853.00)             ( 29,853.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 29,853.00)            บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 29,853.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000554 16 มิ.ย. 63

48 ผลิตกระดาษจดหมายไมเกิน 1,000 ใบ ( 5,136.00)               ( 5,136.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 5,136.00)              บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 5,136.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000555 17 มิ.ย. 63

49 นำเสนอเรื่องราวเพื่อสรางความเสมอภาคผานวิดีทัศน ( 90,000.00)             ( 85,600.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ( 85,600.00)            บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ( 85,600.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000556 17 มิ.ย. 63

50 จัดหา แคปซูลเมล็ดกาแฟเนสทเล ( 18,415.50)             ( 18,415.50)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนสทเล (ไทย) จำกัด ( 18,415.50)            บริษัท เนสทเล (ไทย) จำกัด ( 18,415.50)            ราคามีความเหมาะสม 63000557 17 มิ.ย. 63

51 ออกแบบ Presentation ใหสวยงามจำนวน 12 ชิ้น ( 20,000.00)             ( 20,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สุนทราภรณ กิติโยธี ( 20,000.00)            นางสาว สุนทราภรณ กิติโยธี ( 20,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000558 18 มิ.ย. 63

52 บริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน เสริม จำนวน 2 อัตรา ( 450,000.00)            ( 372,360.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 372,360.00)          บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 372,360.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000559 19 มิ.ย. 63

53 โครงการผลิตสื่อการเรียนรูและกระบวนการใหความรู นักศึกษา ครู 

ในการรับมือและพัฒนาเด็กเกี่ยวกับปญหาสภาพจิตใจและการถูกรังแกในรู

ปแบบของการแกไขปญหาเชิงรุก

( 500,000.00)            ( 495,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายดเซ็ทเมคเกอร จำกัด ( 495,000.00)          บริษัท มายดเซ็ทเมคเกอร จำกัด ( 495,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000560 19 มิ.ย. 63

54 โครงการสงเสริมพัฒนาการอานใหกับเด็กอายุ 0-3 ขวบ 

ดวยนวัตกรรมการจัดการผูปกครองอยางมีคุณภาพ

( 500,000.00)            ( 495,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สรางสรรค อินเตอร จำกัด ( 495,000.00)          บริษัท สรางสรรค อินเตอร จำกัด ( 495,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000561 19 มิ.ย. 63

55 โครงการแพลตฟอรมรวบรวมทุนการศึกษา 

เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา

( 500,000.00)            ( 490,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดเวอเรสต จำกัด ( 490,000.00)          บริษัท เอ็ดเวอเรสต จำกัด ( 490,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000562 19 มิ.ย. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

56 โครงการพัฒนา นักเรียน และครู 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแนวบูรณาการ 

โดยเนนการใชกิจกรรมนอกหองเรียน และทรัพยากรชุมชน 

( 500,000.00)            ( 495,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไดนามิก เลิรนนิ่ง จำกัด ( 495,000.00)          บริษัท ไดนามิก เลิรนนิ่ง จำกัด ( 495,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000563 19 มิ.ย. 63

57 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน coding และ data sci 

โดยเนนในสวนของการใชงาน เพื่อพัฒนาอาชีพใหกับเด็กอาชีวะ

( 500,000.00)            ( 499,690.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอกซฟอกซ จำกัด ( 499,690.00)          บริษัท ฟอกซฟอกซ จำกัด ( 499,690.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000564 19 มิ.ย. 63

58 โครงการพัฒนาแอพลิเคชั่นฝกการพูดและการออกเสียงใหกับผูพิการทางก

ารไดยิน ทั้งกอนและหลังการผาตัด โดยผลวิจัยชี้วา 

เหตุผลหลักที่ผูพิการทางการไดยินมีขอบกพรองทางการพูด 

มาจากการไมไดรับการฝกฝนที่เพียงพอ

( 500,000.00)            ( 495,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วันมอบบี้ จำกัด ( 495,000.00)          บริษัท วันมอบบี้ จำกัด ( 495,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000565 19 มิ.ย. 63

59 โครงการสรางพื้นที่ใหเยาวชน 

ที่มีความสามารถนอกเหนือจากความรูทางดานวิชาการ แตขาดโอกาส 

และไมมีพื้นที่ใหกับเขาไดแบงปนเรื่องราวดีๆ

( 250,000.00)            ( 250,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นอกเสน จำกัด ( 250,000.00)          บริษัท นอกเสน จำกัด ( 250,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000566 19 มิ.ย. 63

60 โครงการสรางแพลตฟอรมสรางเสริมสมรรถนะดวยระบบที่ชวยใหอาชีวศึก

ษามองเห็นทักษะที่ขาดหายไป

( 500,000.00)            ( 498,100.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบส เพลยเฮาส จำกัด ( 498,100.00)          บริษัท เบส เพลยเฮาส จำกัด ( 498,100.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000567 19 มิ.ย. 63

61 เผยแพรและสื่อสารระดมความรวมมือเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึก

ษาผานสื่อออนไลน Workpoint

( 500,000.00)            ( 488,691.59)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย บรอดคลาสติ้ง จำกัด ( 498,000.00)          บริษัท ไทย บรอดคลาสติ้ง จำกัด ( 498,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000568 19 มิ.ย. 63

62 จัดหาบริการเครื่องถายเอกสารสำนักงาน Zone A และ B ชุดที่ 1 ( 500,000.00)            ( 500,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 

จำกัด

( 500,000.00)          บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จำกัด ( 500,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000569 19 มิ.ย. 63

63 บุคลากรสนับสนุนการจัดทำสัญญารับทุน 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 23,540.00)             ( 23,540.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 23,540.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 23,540.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000570 22 มิ.ย. 63

64 บริหารจัดการและดำเนินการจัดสงเอกสาร ( 16,924.19)             ( 16,924.19)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอรค จำกัด ( 16,924.19)            บริษัท บเรนเวอรค จำกัด ( 16,924.19)            ราคามีความเหมาะสม 63000571 22 มิ.ย. 63

65 ผลิตซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด 10 x 13 นิ้ว 

ภายใตโครงการจัดทำซองน้ำตาลขนาด 10 x 13 นิ้ว

( 11,663.00)             ( 11,663.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 11,663.00)            บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 11,663.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000572 22 มิ.ย. 63

66 ออกแบบกราฟกเพื่อสรางการมีสวนรวม ( 30,800.00)             ( 30,762.50)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 30,762.50)            บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 30,762.50)            ราคามีความเหมาะสม 63000573 22 มิ.ย. 63
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กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

67 ทำปายสำนักงานอะคริลิคสีเขียวในพื้นที่สำนักงาน ( 4,708.00)               ( 4,708.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จำกัด ( 4,708.00)              บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จำกัด ( 4,708.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000574 22 มิ.ย. 63

68 จัดหา เนสทเล ช็อกโกแลต ปรุงสำเร็จ จำนวน 20 ถุง / 

เนสกาเฟเอเลอเกรีย ผสมกาแฟคั่วบด จำนวน 10 ถุง / 

เนสทเลคอฟฟครีมเมอร จำนวน 20 ถุง

( 6,232.54)               ( 6,232.54)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จำกัด ( 6,232.54)              บริษัท เอ็ม พรอสเปรอ จำกัด ( 6,232.54)             ราคามีความเหมาะสม 63000575 22 มิ.ย. 63

69 ออกแบบจดหมายขาว 4 ฉบับ และ Presentation 6 ชิ้นงาน ( 50,000.00)             ( 50,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สุนทราภรณ กิติโยธี ( 50,000.00)            นางสาว สุนทราภรณ กิติโยธี ( 50,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000577 23 มิ.ย. 63

70 ผลติคลิปการสัมภาษณเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ( 375,000.00)            ( 374,500.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะสแตนดารด จำกัด ( 374,500.00)          บริษัท เดอะสแตนดารด จำกัด ( 374,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000578 23 มิ.ย. 63

71 บริหารจัดการงานแถลงขาว ( 500,000.00)            ( 442,980.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด ( 442,980.00)          บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด ( 442,980.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000579 23 มิ.ย. 63

72 จัดจางผลิตของเพื่อใชประชาสัมพันธและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

จัดสรรเงินอุดหนุนฯ

( 190,000.00)            ( 189,176.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 189,176.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 189,176.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000580 23 มิ.ย. 63

73 บริหารจัดการสื่อสังคมอนไลนของกลุมนักศึกษาทุนและกลุมครูโครงการทุ

นนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

( 1,500,000.00)         ( 1,500,000.00)        วิธีคัดเลือก บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จำกัด ( 1,500,000.00)        บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จำกัด ( 1,500,000.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000581 29 มิ.ย. 63

74 จัดจางเจาหนาที่ตรวจสอบ ติดตาม 

การบันทึกผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ในสถานการณ 

COVID-19 ของสถานศึกษาในระบบ CCT

( 200,000.00)            ( 200,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง พีรพร สินประเสริฐ ( 200,000.00)          พีรพร สินประเสริฐ ( 200,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000582 24 มิ.ย. 63

75 โครงการประชาสัมพันธการประชุมวิชาการนานาชาติ ( 500,000.00)            ( 498,620.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซดคิก จำกัด ( 498,620.00)          บริษัท ไซดคิก จำกัด ( 498,620.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000583 24 มิ.ย. 63

76 จัดพิมพเอกสารทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

(สำหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ)

( 49,327.00)             ( 49,327.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 49,327.00)            บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 49,327.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000584 25 มิ.ย. 63

77 จัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารสงนองกลับโรงเรียน ( 500,000.00)            ( 475,895.88)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด ( 475,895.88)          บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด ( 475,895.88)          ราคามีความเหมาะสม 63000585 26 มิ.ย. 63

78 แถลงขาวกิจกรรมสงนองกลับโรงเรียน ( 500,000.00)            ( 498,352.50)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 498,352.50)          บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 498,352.50)          ราคามีความเหมาะสม 63000586 26 มิ.ย. 63
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กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

79 จางบริการรถตูประจำสำนักงาน พรอมคนขับ จำนวน 1 คัน 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 350,000.00)            ( 350,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ นิรตานนท ( 350,000.00)          นายทวีศักดิ์ นิรตานนท ( 350,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000587 26 มิ.ย. 63

80 จัดจางผลิต VDO Presentation 

การดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุม 11 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

( 64,500.00)             ( 64,500.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 64,500.00)            นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 64,500.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000588 26 มิ.ย. 63

81 จัดทำระบบรับสมัครนักเรียน 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ (รุนที่ 

1)

( 500,000.00)            ( 428,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรด จำกัด ( 428,000.00)          บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรด จำกัด ( 428,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000590 29 มิ.ย. 63

82 โครงการจัดหาสิทธิ์การใชงานบริการ Tableau online 

สำหรับงานดานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Data Analytics)

( 500,000.00)            ( 499,048.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เทลลิเจนซ จำกัด ( 499,048.00)          บริษัท เอส เทลลิเจนซ จำกัด ( 499,048.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000591 29 มิ.ย. 63

83 จัดพิมพพรอมออกแบบแผนพับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ( 21,400.00)             ( 21,400.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด ( 21,400.00)            บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด ( 21,400.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000592 29 มิ.ย. 63

84 ชุดออกแบบตราสัญลักษณและคูมือการประยุกตใชงานตราสัญลักษณ 

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (logo Design and CI 

Manual Guide)

( 30,000.00)             ( 30,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นาย วีรพล เจียมวิสุทธิ์ ( 30,000.00)            นาย วีรพล เจียมวิสุทธิ์ ( 30,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000593 29 มิ.ย. 63

85 ชุดออกแบบ Visual Note "Education Disruption Hackathon 2" ( 7,000.00)               ( 7,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลูซิด แล็บ จำกัด ( 7,000.00)              บริษัท ลูซิด แล็บ จำกัด ( 7,000.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000594 29 มิ.ย. 63

86 จัดทำชุด Info graphic 

เพื่อแสดงวิธีการปฏิบัตตนภายในโรงเรียนไดอยางถูกตอง 

หางไกลจากโควิด-19 ของเด็ก ผูปกครอง และบุคลากรภายในโรงเรียน

( 40,500.00)             ( 40,500.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดูพลิเคท จำกัด ( 40,500.00)            บริษัท ดูพลิเคท จำกัด ( 40,500.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000595 29 มิ.ย. 63

87 แผนการดำเนินงานและการใหคำปรึกษาในการจัดกิจกรรมบนพื้นที่ 

Equity Lab ตลอด 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 63)

( 51,000.00)             ( 51,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ฐิติฤกษ พรหมวนิช ( 51,000.00)            นาย ฐิติฤกษ พรหมวนิช ( 51,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000596 29 มิ.ย. 63

88 โครงการดำเนินงานกิจกรรมภายใน Equity Lab ตลอดเดือน กรกฎาคม - 

กันยายน 2563

( 81,000.00)             ( 81,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิรามล ตันศิริ ( 81,000.00)            นางสาว สิรามล ตันศิริ ( 81,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000597 29 มิ.ย. 63

89 ผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการฝกอาชีพระยะสั้น ครั้งที่ 2 ( 400,000.00)            ( 391,620.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด พับลิสซิ่ง จำกัด ( 391,620.00)          บริษัท บียอนด พับลิสซิ่ง จำกัด ( 391,620.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000600 30 มิ.ย. 63

90 จัดทำวีดิทัศนพื้นที่เพื่อใชในการประชุมวิชาการนานาชาติ ( 300,000.00)            ( 248,500.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 248,500.00)          นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 248,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000601 30 มิ.ย. 63


