สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

1

จัดจางสอบทาน
และจัดทำขอมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
ปการศึกษา 2561 - 2562

(

650,000.00) (

650,000.00)

วิธีคัดเลือก

บริษัท แอดวานซ ออดิท ทีม จำกัด

(

650,000.00) บริษัท แอดวานซ ออดิท ทีม จำกัด

2

การสำรวจจัดเก็บขอมูลทักษะและความพรอมของกลุมประชากรวัยแรงงา (
น

10,000,000.00) (

12,000,000.00)

วิธีคัดเลือก

บริษัท อินโฟเสิรช จำกัด

(

9,811,000.00) บริษัท อินโฟเสิรช จำกัด

บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช จำกัด

(

9,999,301.00)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

(

11,917,777.77)

100,000.00) นาวสาวพัชรดา วรพิพัฒน

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

650,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000680

6 ส.ค. 63

(

9,811,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000681

7 ส.ค. 63

(

100,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000699

3 ส.ค. 63

3

วีดีโอแนะนำโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(iSee) ในรูปแบบ Motion Graphic

(

100,000.00) (

100,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาวสาวพัชรดา วรพิพัฒน

(

4

บริการสนับสนุนงานระดมทุนและสรางความรวมมือ

(

70,000.00) (

70,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย พัฒน จันทะโชติ

(

70,000.00) นาย พัฒน จันทะโชติ

(

70,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000700

3 ส.ค. 63

5

จัางบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยสัญญา
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

18,500.00) (

18,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว สุนิตา กรดมณี

(

18,500.00) นางสาว สุนิตา กรดมณี

(

18,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000701

3 ส.ค. 63

6

คาบริการจัดสงเฟอรนิเจอรของสำนักงาน
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

7,490.00) (

7,490.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

(

(

7,490.00) ราคามีความเหมาะสม

63000702

3 ส.ค. 63

7

จางเหมาบริการใหบริการแนะนำดานการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารเพื่อสงเส (
ริมการระดมทุนและสรางความรวมมือ

50,000.00) (

50,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาง เอื้ออารี หมื่นอินกุล

(

50,000.00) นาง เอื้ออารี หมื่นอินกุล

(

50,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000703

3 ส.ค. 63

8

งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน เฟอรนิเจอรตัดผนัง
และเฟอรนิเจอรลอยตัวเพิ่มเติม
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

72,225.00) (

72,225.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด

(

72,225.00) บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด

(

72,225.00) ราคามีความเหมาะสม

63000704

3 ส.ค. 63

9

ลงพื้นที่จัดทำวิดีโอ เพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

(

345,000.00) (

342,400.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส
จำกัด

(

342,400.00) บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส จำกัด (

342,400.00) ราคามีความเหมาะสม

63000705

4 ส.ค. 63

10

บริหารจัดการเตรียมของใหนองตอนรับนองกลับเขาโรงเรียน
ภายใตโครงการของขวัญใหนองชวงปดเทอม

(

209,000.00) (

197,361.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

197,361.50) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

197,361.50) ราคามีความเหมาะสม

63000706

4 ส.ค. 63

7,490.00) บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

(

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
11

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อสื่อสารนักเรียนที่ไดรับทุพโภชนาการหรือนักเรียนยากจ (
นพิเศษ

322,000.00) (

321,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซุปเปอรอูเบอร ฟลม จำกัด

12

จัดทำคูมือกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสำหรับชุมชนเพื่อปองกันและควบคุม (
โรคโควิด-19

500,000.00) (

454,145.45)

วิธีเฉพาะเจาะจง

13

ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

(

200,000.00) (

105,181.00)

14

จัดงาน workshop การใชระบ iSee 2.0
ใหภาคเอกชนและเครือขายการศึกษา

(

500,000.00) (

15

จัดจางงานบริหารจัดการ Line official account
(
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (Condition Cash Transferr:
CCT)

16

ลงพื้นที่ ออกแบบและผลิตคลิประบบ iSee 2.0
เพื่อสนับสนุนการสื่อสารและประชาสัมพันธ

17

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา
(

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

321,000.00) บริษัท ซุปเปอรอูเบอร ฟลม จำกัด

(

321,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000707

4 ส.ค. 63

บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

454,145.45) บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

(

454,145.45) ราคามีความเหมาะสม

63000708

4 ส.ค. 63

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

105,181.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

105,181.00) ราคามีความเหมาะสม

63000709

4 ส.ค. 63

493,484.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

(

493,484.00) บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

(

493,484.00) ราคามีความเหมาะสม

63000710

5 ส.ค. 63

370,000.00) (

363,800.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มหาชุมชน จำกัด

(

363,800.00) บริษัท มหาชุมชน จำกัด

(

363,800.00) ราคามีความเหมาะสม

63000711

5 ส.ค. 63

(

150,000.00) (

134,850.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว สิริญา ทองสมบุญ

(

134,850.00) นางสาว สิริญา ทองสมบุญ

(

134,850.00) ราคามีความเหมาะสม

63000712

5 ส.ค. 63

จัดซื้อหนังสือ Poor Student Rich Teaching ครั้งที่ 1

(

500,000.00) (

446,250.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บุคสเคป จำกัด

(

446,250.00) บริษัท บุคสเคป จำกัด

(

446,250.00) ราคามีความเหมาะสม

63000713

5 ส.ค. 63

18

ผลิตคลิปวิดีโอสรุปงานเผยแพรประชาสัมพันธของ กสศ.
เพื่อสรางการมีสวนรวมและความเสมอภาคทางการศึกษา

(

360,000.00) (

360,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว สิริญา ทองสมบุญ

(

360,000.00) นางสาว สิริญา ทองสมบุญ

(

360,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000714

5 ส.ค. 63

19

จัดหาอุปกรณ Internet 4G เพื่อรองรับการประชุมสำนักงาน ชุดที่ 3

(

23,112.00) (

23,112.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จำกัด

(

23,112.00) บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จำกัด

(

23,112.00) ราคามีความเหมาะสม

63000715

5 ส.ค. 63

20

จัดทำระบบรับสมัครทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ป 2563

(

500,000.00) (

481,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

481,500.00) บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

481,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000716

6 ส.ค. 63

21

ออกแบบและผลิต key visual สงนองกลับโรงเรียน

(

185,000.00) (

169,809.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด

(

169,809.00) บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด

(

169,809.00) ราคามีความเหมาะสม

63000717

6 ส.ค. 63

22

สำรวจขอมูลนักเรียนเฉพาะกิจภายใตโครงการชวยเหลือนักเรียนยากจนพิเ (
ศษในสถานการณระบาดของ Covid-19

150,000.00) (

150,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซูเปอรโพล จำกัด

(

150,000.00) บริษัท ซูเปอรโพล จำกัด

(

150,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000718

6 ส.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
23

ออกแบบ
(
และการจัดทำสื่อสิ่งพิมพซึ่งเปนผลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ชุดที่
1

24

G Suite End User Training

25

แคปซูลเมล็ดกาแฟเนสทเล (Espresso Forte/ Ristretto/ Ristretto
Intenso Pro อยางละ 1 กลอง)

26
27

28

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

250,000.00) (

224,700.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

(

37,450.00) (

37,450.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โกโพเมโล จำกัด

(

(

29,692.50) (

29,692.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เนสทเล (ไทย) จำกัด

จัดจางออกแบบคูมือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (
พิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปการศึกษา 2563 3 สังกัด
ใหคำแนะนำ การจัดทำแผนงบประมาณ เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตาม พรบ. (
งบประมาณประจำป ใหคำแนะนำการจัดการดานการเงิน-บัญชี
การปรับปรุงกำหนดรหัสบัญชี รูปแบบรายงานการเงิน
และใหคำแนะนำดำเนินงานดานการควบคุมภายใน
การจัดทำแผนควบคุมภายใน ของกระบวนการทำงานตางๆ
เพื่อลดความเสี่ยง
ประสานงานการตอบคำถาม โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (
ชองทางการสื่อสาร Line official account คนที่ 2

45,000.00) (

45,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

799,800.00) (

799,800.00)

129,600.00) (

ชื่อ

224,700.00) หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

224,700.00) ราคามีความเหมาะสม

63000719

6 ส.ค. 63

37,450.00) บริษัท โกโพเมโล จำกัด

(

37,450.00) ราคามีความเหมาะสม

63000720

6 ส.ค. 63

(

29,692.50) บริษัท เนสทเล (ไทย) จำกัด

(

29,692.50) ราคามีความเหมาะสม

63000721

6 ส.ค. 63

นายวัฒนสินธุ สุวรัตนานนท

(

45,000.00) นายวัฒนสินธุ สุวรัตนานนท

(

45,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000722

6 ส.ค. 63

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต

(

799,800.00) นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต

(

799,800.00) ราคามีความเหมาะสม

63000723

5 ส.ค. 63

129,600.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวชุติวีร โตมี

(

129,600.00) นางสาวชุติวีร โตมี

(

129,600.00) ราคามีความเหมาะสม

63000724

7 ส.ค. 63

29

บุคลากรเพื่อสนับสนุนงานสัญญา
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

350,000.00) (

323,166.75)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

323,166.75) บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

323,166.75) ราคามีความเหมาะสม

63000725

7 ส.ค. 63

30

จัดจางพิมพคูมือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภา (
ค สังกัด สพฐ.

494,340.00) (

494,340.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

494,340.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

494,340.00) ราคามีความเหมาะสม

63000726

7 ส.ค. 63

31

จัดจางพิมพคูมือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภา (
ค 2 สังกัด (อปท. ตชด.) และโปสเตอรประชาสัมพันธ

407,135.00) (

407,135.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

407,135.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

407,135.00) ราคามีความเหมาะสม

63000727

7 ส.ค. 63

32

ตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)
ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง รุนที่ 1 ปการศึกษา 2563
เพื่อปดโครงการรับทุน

(

10,000.00) (

10,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บี วัน ออดิทติ้ง กรุป จำกัด

(

10,000.00) บริษัท บี วัน ออดิทติ้ง กรุป จำกัด

(

10,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000728

7 ส.ค. 63

33

จัดจางออกแบบและจัดทำคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ CCT
ปการศึกษา 2563
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
จัดทำตรวจสอบคำแปลภาษาอังกฤษ

(

17,000.00) (

17,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวชัญญา กิติโยธี

(

17,000.00) นางสาวชัญญา กิติโยธี

(

17,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000729

7 ส.ค. 63

(

17,240.00) (

17,240.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาง เนาวรัตน เจริญคา

(

17,240.00) นาง เนาวรัตน เจริญคา

(

17,240.00) ราคามีความเหมาะสม

63000730

7 ส.ค. 63

34

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

35

งานพนยาฆาเชื้อปรับสภาพอากาศภายในพื้นที่สำนักงานอาคารบี
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

10,453.90) (

10,453.90)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด

(

10,453.90) บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด

(

10,453.90) ราคามีความเหมาะสม

63000731

7 ส.ค. 63

36

จัดซื้ือสเปรยปรับอากาศ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

11,684.40) (

11,684.40)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด

(

11,684.40) บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด

(

11,684.40) ราคามีความเหมาะสม

63000732

7 ส.ค. 63

37

คาฉากหลัง พรอมอุปกรณติดตั้งและจัดเก็บ
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

47,508.00) (

47,508.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จำกัด (

47,508.00) บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จำกัด

(

47,508.00) ราคามีความเหมาะสม

63000733

7 ส.ค. 63

38

ตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)
ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รุนที่ 1 ปการศึกษา 2563
เพื่อปดโครงการรับทุน

(

20,000.00) (

20,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย กิตติศักดิ์ บินสมประสงค

(

20,000.00) นาย กิตติศักดิ์ บินสมประสงค

(

20,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000734

7 ส.ค. 63

39

ตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)ถิ่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม รุนที่ (
1 ปการศึกษา 2563 เพื่อปดโครงการรับทุน

20,000.00) (

20,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โพรเฟสชั่นแนล ออดิทติ้ง
จำกัด

(

20,000.00) บริษัท โพรเฟสชั่นแนล ออดิทติ้ง จำกัด

(

20,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000735

7 ส.ค. 63

40

จัดสงคูมือการปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขและ
โปสเตอรประชาสัมพันธนักเรียนทุนเสมอภาค

(

350,000.00) (

350,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวชุติมา ไทยเจริญ

(

350,000.00) นางสาวชุติมา ไทยเจริญ

(

350,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000736

10 ส.ค. 63

41

จัดพิมพคูมือสำหรับสถานศึกษาในชวงโควิด

(

500,000.00) (

498,816.88)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พงษวรินการพิมพ จำกัด

(

498,816.88) บริษัท พงษวรินการพิมพ จำกัด

(

498,816.88) ราคามีความเหมาะสม

63000737

10 ส.ค. 63

42

สนับสนุนการระดมทุนและความรวมมือ

(

36,000.00) (

36,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ตรีชฎา พลชนะ

(

36,000.00) นางสาว ตรีชฎา พลชนะ

(

36,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000738

11 ส.ค. 63

43

จัดพิมพแผนพับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

24,075.00) (

24,075.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

24,075.00) บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

24,075.00) ราคามีความเหมาะสม

63000739

11 ส.ค. 63

44

สนับสนุนการดำเนินงานการจัดทำสัญญาจาง

(

64,200.00) (

64,200.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

64,200.00) บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

64,200.00) ราคามีความเหมาะสม

63000740

11 ส.ค. 63

45

ผลิตแผนพับเปดประตูสูโอกาส (ฉบับภาษาไทย) จำนวน 1,000 แผน

(

16,050.00) (

16,050.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

16,050.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

16,050.00) ราคามีความเหมาะสม

63000741

11 ส.ค. 63

46

ผลิตบทความและภาพขาว

(

7,000.00) (

7,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย ยศพลธ เกิดวิบูลย

(

(

7,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000742

11 ส.ค. 63

7,000.00) นาย ยศพลธ เกิดวิบูลย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

47

จางเหมาลงเสียงบรรยายคลิปวิดีโอ Presentation
ภายใตโครงการลงเสียงในคลิปเพื่อสื่อสารตอสังคม

(

15,000.00) (

15,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาง ศิริลักษณ ทัพโภทยาน

(

48

เจาหนาที่สนับสนุนงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

(

366,000.00) (

366,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว สุวิชล สีนิล

(

49

จัดทำสื่อประชาสัมพันธโครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผูที่ขาดแคล (
นทุนทรัพยและดอยโอกาสที่ชุมชนเปนฐาน ป 2563 ครั้งที่ 3

500,000.00) (

494,340.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท คิดคนควา จำกัด

50

บริหารจัดการโครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน

(

500,000.00) (

495,410.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

51

ผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น

(

341,000.00) (

340,260.00)

52

ผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน
ครั้งที่ 1

(

500,000.00) (

53

จัดทำคูมือโครงการทุนพฒนาทักษะอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน

(

54

ผลิตคลิปวิดีโอนักเรียนทุพโภชนาการหรือนักเรียนยากจนพิเศษ

ชื่อ

15,000.00) นาง ศิริลักษณ ทัพโภทยาน

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

15,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000743

11 ส.ค. 63

366,000.00) นางสาว สุวิชล สีนิล

(

366,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000744

13 ส.ค. 63

(

494,340.00) บริษัท คิดคนควา จำกัด

(

494,340.00) ราคามีความเหมาะสม

63000745

13 ส.ค. 63

บริษัท คิดคนควา จำกัด

(

495,410.00) บริษัท คิดคนควา จำกัด

(

495,410.00) ราคามีความเหมาะสม

63000746

13 ส.ค. 63

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส
จำกัด

(

340,260.00) บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส จำกัด (

340,260.00) ราคามีความเหมาะสม

63000747

13 ส.ค. 63

449,678.20)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บียอนด พับลิซซิ่ง จำกัด

(

449,678.20) บริษัท บียอนด พับลิซซิ่ง จำกัด

(

449,678.20) ราคามีความเหมาะสม

63000748

13 ส.ค. 63

500,000.00) (

497,659.14)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บียอนด พับลิซซิ่ง จำกัด

(

497,659.14) บริษัท บียอนด พับลิซซิ่ง จำกัด

(

497,659.14) ราคามีความเหมาะสม

63000749

13 ส.ค. 63

(

430,000.00) (

428,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซุปเปอรอูเบอร ฟลม จำกัด

(

428,000.00) บริษัท ซุปเปอรอูเบอร ฟลม จำกัด

(

428,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000750

13 ส.ค. 63

55

บริหารจัดการการระดมความรวมมือจัดหาของขวัญเพื่อนองตอนเปดเทมอ (

500,000.00) (

438,755.69)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

438,755.69) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

438,755.69) ราคามีความเหมาะสม

63000751

13 ส.ค. 63

56

ชุดวิดีโอดสอนทำอาหาร 20 บาท ที่ทำไดงาย และมีคุณคาทางโภชนาการ (

395,000.00) (

394,830.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท หนากลม จำกัด

(

394,830.00) บริษัท หนากลม จำกัด

(

394,830.00) ราคามีความเหมาะสม

63000752

14 ส.ค. 63

57

จัดจางทีมผลิตสื่อประชาสัมพันธและบริหารจัดการรายการโชคดีที่มีครู

(

500,000.00) (

490,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายพงศธร ศรีคำภา

(

490,000.00) นายพงศธร ศรีคำภา

(

490,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000753

14 ส.ค. 63

58

ชุดออกแบบและพัฒนาอัตลักษณองคกร วสศ. และ Equity Lab

(

123,500.00) (

123,050.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

123,050.00) หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

123,050.00) ราคามีความเหมาะสม

63000754

14 ส.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

59

แปลหนังสือ Equitable Education: 30 Years from Education for
All to All for Education 2030 เปนภาษาไทย

(

25,500.00) (

25,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวขจีมาส สุภาพันธ

(

25,500.00) นางสาวขจีมาส สุภาพันธ

(

25,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000755

14 ส.ค. 63

60

เชาเครื่องถายเอกสารขาว-ดำ จำนวน 7 เครื่อง / คอมพิวเตอรโนตบุค
(
จำนวน 7 เครื่อง / กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 11
กลอง
เพื่อรองรับงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงขอเสนอโครงการพัฒ
นาทักษะอาชีพสำหรับผูที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสที่ใชชุมชนเป
นฐานป 2563 รวม 4 วัน

80,410.50) (

80,410.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรเจคท บอส (ไทยแลนด)
จำกัด

(

80,410.50) บริษัท โปรเจคท บอส (ไทยแลนด) จำกัด (

80,410.50) ราคามีความเหมาะสม

63000756

14 ส.ค. 63

61

บันทึกขอมูลสัญญารับทุน ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

89,880.00) (

89,880.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

89,880.00) บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

89,880.00) ราคามีความเหมาะสม

63000757

14 ส.ค. 63

62

เชาเครื่องถายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง / คอมพิวเตอรโนตบุค จำนวน 1 (
เครื่อง / กระดาษถายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 3 กลอง /
กระดาษถายเอกสาร A3 ขนาด 80 แกรม จำนวน 1 รีม
เพื่อรองรับงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงาน
ของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
และงานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (ครั้ง 4/ 2563) รวม 2 วัน
ดำเนินโครงการลงพื้นที่ติดตามและใหคำปรึกษาดานการดำเนินงาน
(
การใชจายเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินของโครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูง

15,204.70) (

15,204.70)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรเจคท บอส (ไทยแลนด)
จำกัด

(

15,204.70) บริษัท โปรเจคท บอส (ไทยแลนด) จำกัด (

15,204.70) ราคามีความเหมาะสม

63000758

14 ส.ค. 63

700,000.00) (

606,000.00)

วิธี e-bidding

บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท
จำกัด

(

606,000.00) บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด (

606,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000759

21 ส.ค. 63

63

64

จัดจางผลิตคลิปวิดิโอประชาสัมพันธโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนรักเรียน (
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

60,000.00) (

60,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย อรรถพร พรหมสินธุศักดิ์

(

60,000.00) นาย อรรถพร พรหมสินธุศักดิ์

(

60,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000760

17 ส.ค. 63

65

จัดจางผลิตวีดิทัศนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี (
เงื่อนไข ประจำปการศึกษา 2563

90,950.00) (

90,950.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น
จำกัด

(

90,950.00) บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น จำกัด (

90,950.00) ราคามีความเหมาะสม

63000761

17 ส.ค. 63

66

ตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)
ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุนที่ 1 ปการศึกษา 2563
เพื่อปดโครงการรับทุน

(

20,000.00) (

20,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวนนทวรรณ ยมจินดา

(

20,000.00) นางสาวนนทวรรณ ยมจินดา

(

20,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000762

17 ส.ค. 63

67

บริหารจัดการและดำเนินการจัดสงเอกสาร

(

32,219.31) (

32,219.31)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บเรนเวอรค จำกัด

(

32,219.31) บริษัท บเรนเวอรค จำกัด

(

32,219.31) ราคามีความเหมาะสม

63000763

17 ส.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

68

ตัดตอและถายทำคลิปวิดีโอ กสศ.

(

59,000.00) (

59,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายปรัชญา เพชรวิสิทธิ์

(

59,000.00) นายปรัชญา เพชรวิสิทธิ์

(

59,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000764

17 ส.ค. 63

69

ตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รุนที่ 1 ปการศึกษา 2563 เพื่อปดโครงการรับทุน

(

20,000.00) (

20,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ปภัชญา ตั้งสวัสดิ์

(

20,000.00) นางสาว ปภัชญา ตั้งสวัสดิ์

(

20,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000765

17 ส.ค. 63

70

ตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)
ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รุนที่ 1 ปการศึกษา 2563
เพื่อปดโครงการรับทุน

(

20,000.00) (

20,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวศิริลักษณ หนอแกว

(

20,000.00) นางสาวศิริลักษณ หนอแกว

(

20,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000766

17 ส.ค. 63

71

งานชุดวิดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking โดย
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ โรงเรียนบานชองในมิตรภาพที่ 123

(

179,000.00) (

178,155.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท หนากลม จำกัด

(

178,155.00) บริษัท หนากลม จำกัด

(

178,155.00) ราคามีความเหมาะสม

63000767

17 ส.ค. 63

72

ลงพื้นที่เพื่อสื่อสารสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

(

440,000.00) (

393,760.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด

(

393,760.00) บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด

(

393,760.00) ราคามีความเหมาะสม

63000768

17 ส.ค. 63

73

งานชุดวิดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking โดย
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ จังหวัด ลำปาง

(

357,000.00) (

356,310.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท หนากลม จำกัด

(

356,310.00) บริษัท หนากลม จำกัด

(

356,310.00) ราคามีความเหมาะสม

63000769

17 ส.ค. 63

74

จัดจางทีมพัฒนารูปแบบและแนวทางการมอบรางวัลครู Covid-19

(

500,000.00) (

473,249.23)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น จำกัด

(

473,249.23) บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น จำกัด

(

473,249.23) ราคามีความเหมาะสม

63000770

17 ส.ค. 63

75

คอมพิวเตอรสำนักงาน ชุดที่ 8

(

365,000.00) (

372,324.33)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด

(

364,656.00) บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด

(

364,656.00) ราคามีความเหมาะสม

63000771

17 ส.ค. 63

76

โครงการ Cyber security Service

(

300,000.00) (

346,100.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (
(มหาชน)

300,000.00) บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน)

(

300,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000772

17 ส.ค. 63

77

งานปรับปรุงสำนักงานเพิ่มเติม (งานตกแตงภายในและงานระบบ)
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

350,000.00) (

350,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด

(

350,000.00) บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด

(

350,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000773

17 ส.ค. 63

78

จัดพิมพคูมือสำหรับสถานศึกษาในชวงโควิด ครั้งที่ 2

(

500,000.00) (

498,816.88)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พงษวรินการพิมพ จำกัด

(

498,816.88) บริษัท พงษวรินการพิมพ จำกัด

(

498,816.88) ราคามีความเหมาะสม

63000774

18 ส.ค. 63

79

จัดทำระบบสำหรับการติดตาม โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

300,000.00) (

205,440.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นนทกิตตน จำกัด

(

205,440.00) บริษัท นนทกิตตน จำกัด

(

205,440.00) ราคามีความเหมาะสม

63000775

18 ส.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

80

เจาหนาที่บริหารแผนงาน/โครงการภายใตสำนักนวัตกรรมและทุนการศึก (
ษา 1 อัตรา (สิงหาคม 2563 - 12 กุมภาพันธ 2564)

180,000.00) (

180,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ศศินิภา อุทัยสอาด

(

180,000.00) นางสาว ศศินิภา อุทัยสอาด

(

180,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000776

18 ส.ค. 63

81

จัดทำระบบสำหรับสถานศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

500,000.00) (

481,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นนทกิตตน จำกัด

(

481,500.00) บริษัท นนทกิตตน จำกัด

(

481,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000777

18 ส.ค. 63

82

โครงการ Outsystem (ระบบสวัสดิการ)

(

481,500.00) (

481,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เวอรชวล ลิ้งค โซลูชั่นส จำกัด (

481,500.00) บริษัท เวอรชวล ลิ้งค โซลูชั่นส จำกัด

(

481,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000778

18 ส.ค. 63

83

จัดซื้อเครื่อง scanner ชุดที่ 1

(

94,160.00) (

94,160.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด

(

94,160.00) บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด

(

94,160.00) ราคามีความเหมาะสม

63000779

18 ส.ค. 63

84

ออกแบบ Logo Artwork และ key visual ภายใตโครงการออกแบบ Key (
visual เพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

65,216.50) (

65,216.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด

(

65,216.50) บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด

(

65,216.50) ราคามีความเหมาะสม

63000780

18 ส.ค. 63

85

ผลิตกระเปาผาเพื่อสื่อสารสาธารณะ จำนวน 1,000 ใบ

(

74,900.00) (

74,900.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

74,900.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

74,900.00) ราคามีความเหมาะสม

63000781

18 ส.ค. 63

86

จัดจางอบรมการใชระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคแล
ะแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ภายใตโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค
จัดสงคูมือการปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปการศึกษา 2563 สังกัด สพฐ.
และคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ CCT ปการศึกษา 2563
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
จัดจางพิมพคูมือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศ
ษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปการศึกษา 2563
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คูมือการใชงานระบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
ปการศึกษา 2563
โครงการ Server Security Gateway

(

1,000,000.00) (

999,380.00)

วิธีคัดเลือก

บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท
จำกัด

(

999,380.00) บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด (

999,380.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000782

25 ส.ค. 63

(

450,000.00) (

410,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวชุติมา ไทยเจริญ

(

410,000.00) นางสาวชุติมา ไทยเจริญ

(

410,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000783

19 ส.ค. 63

(

477,755.00) (

477,755.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

477,755.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

477,755.00) ราคามีความเหมาะสม

63000784

19 ส.ค. 63

(

500,000.00) (

461,116.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

459,993.00) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

459,993.00) ราคามีความเหมาะสม

63000785

19 ส.ค. 63

จัดงาน workshop การใชระบ iSee 2.0 ใหกลุมธุรกิจเพื่อสังคมและกลุม (
Start up
ภายใตโครงการสำรวจเรื่องผลกระทบหรือความเสมอภาคทางการศึกษา

200,000.00) (

167,562.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

167,562.00) บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

(

167,562.00) ราคามีความเหมาะสม

63000786

19 ส.ค. 63

87

88

89

90

(

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

91

วิจัยประเมิน Campaign ของ กสศ.

(

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด

(

500,000.00) บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000787

19 ส.ค. 63

92

บริการระดบบ Social Monitoring บน Social Media
ภายใตโครงการจางเหมาบริการติดตามขาวสารเกี่ยวกับ กสศ.

(

322,000.00) (

321,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินโฟเควสท จำกัด

(

321,000.00) บริษัท อินโฟเควสท จำกัด

(

321,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000788

19 ส.ค. 63

93

จัดหากระดาษถายเอกสาร Idea Green ขนาด A4 อุปกรณเครื่องเขียน
อุปกรณสำนักงานเพื่อรองรับการทำงานดานเอกสารกของเจาหนาที่
และน้ำดื่ม(ขวด) สำหรับรับรองการจัดประชุมของสำนักงาน
Adobe Microsoft Office

(

65,318.69) (

65,318.69)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส
จำกัด

(

65,318.69) บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด (

65,318.69) ราคามีความเหมาะสม

63000789

20 ส.ค. 63

(

36,701.00) (

36,701.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด

(

36,701.00) บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด

(

36,701.00) ราคามีความเหมาะสม

63000790

20 ส.ค. 63

95

รวบรวมคลิปขาวตางๆ ซึ่งไดเผยแพรในสื่อตางประเทศ จำนวนไมนอยกวา (
200 ขาว

63,130.00) (

63,130.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด

(

63,130.00) บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด

(

63,130.00) ราคามีความเหมาะสม

63000791

20 ส.ค. 63

96

จัดจางตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 (
- 2562 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

680,000.00) (

642,000.00)

วิธีคัดเลือก

บริษัท มีไฟรโซลูชั่น จำกัด

(

(

642,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000792

24 ส.ค. 63

97

ผลิต USB Flash Drive Card

(

80,250.00) (

80,250.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท คีคอินเตอรเทรด จำกัด

(

80,250.00) บริษัท คีคอินเตอรเทรด จำกัด

(

80,250.00) ราคามีความเหมาะสม

63000793

20 ส.ค. 63

98

จัดพิมพคูมือการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

58,850.00) (

58,850.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

58,850.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

58,850.00) ราคามีความเหมาะสม

63000794

20 ส.ค. 63

99

ดำเนินการตรวจเช็คเอกสารและทำสัญญาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำห (
รับผูที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสที่ใชชุมชนเปนฐาน ป 2563
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
แปลและเรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกับการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาอังก (
ฤษเปนภาษาไทย

17,120.00) (

17,120.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

17,120.00) บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

17,120.00) ราคามีความเหมาะสม

63000795

21 ส.ค. 63

32,500.00) (

32,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว นงลักษณ อัจนปญญา

(

32,500.00) นางสาว นงลักษณ อัจนปญญา

(

32,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000796

21 ส.ค. 63

101

ผลิตคลิปวิดีโอสรุปงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางก (
ารศึกษา

97,500.00) (

97,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว สิริญา ทองสมบุญ

(

97,500.00) นางสาว สิริญา ทองสมบุญ

(

97,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000797

21 ส.ค. 63

102

แนวปฏิบัติของสถานศึกษาตอผูรับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้น (
สูง

10,000.00) (

10,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายนพพร สุวรรณรุจิ

(

10,000.00) นายนพพร สุวรรณรุจิ

(

10,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000798

21 ส.ค. 63

94

100

642,000.00) บริษัท มีไฟรโซลูชั่น จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

103

บริหารจัดการและใหคำปรึกษางานระดมทุน

(

62,500.00) (

62,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาง วิภาวี บุรุษหงส

(

104

บริหารจัดการจัดใหผูบริหาร Phone In ในรายการ

(

100,000.00) (

100,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

(

105

ผลิตและจัดสงเอกสารใหสถานศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้ (
นสูง

500,000.00) (

499,835.25)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

106

ผลิตและจัดสงเอกสารใหนักศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู (
ง

500,000.00) (

496,396.01)

วิธีเฉพาะเจาะจง

107

รวบรวมขาวการประชุมวิชาการนานาชาติฯ
ในสื่อเว็บไซตและสื่อโซเชียลมีเดียในประเทศไทย

(

500,000.00) (

500,000.00)

108

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะครูสำหรับหองเรียนในศตวรรษที่ (
21 และติดตามหองเรียนหลังการอบม

400,000.00) (

109

จัดจางผูเชี่ยวชาญานกฎหมาย

(

110

ชื่อ

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

62,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000799

21 ส.ค. 63

100,000.00) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

(

100,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000800

21 ส.ค. 63

(

499,835.25) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

499,835.25) ราคามีความเหมาะสม

63000801

21 ส.ค. 63

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

496,396.01) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

496,396.01) ราคามีความเหมาะสม

63000802

21 ส.ค. 63

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด

(

500,000.00) บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000803

21 ส.ค. 63

400,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ปวีณา จันทรสุข

(

400,000.00) นางสาว ปวีณา จันทรสุข

(

400,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000804

21 ส.ค. 63

195,000.00) (

195,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกฤดิธาดา จารุสกุล

(

195,000.00) นายกฤดิธาดา จารุสกุล

(

195,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000805

21 ส.ค. 63

จัดจางเจาหนาที่ประสานงานวิชาการสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ
(
ในสวนของการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจั
กรีฯ ป 2563
ผลิตสื่อสำหรับนักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
(

175,000.00) (

175,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

ณัฐวรรณ อำนวยสินสิริ

(

175,000.00) ณัฐวรรณ อำนวยสินสิริ

(

175,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000806

21 ส.ค. 63

200,000.00) (

189,850.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว สิริญา ทองสมบุญ

(

189,850.00) นางสาว สิริญา ทองสมบุญ

(

189,850.00) ราคามีความเหมาะสม

63000807

21 ส.ค. 63

112

จัดจางออกแบบ พัฒนาเนื้อหาและบริหารจัดการเครือขายสังคมออนไลน (
(Social Media) โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค)

1,500,000.00) (

1,499,070.00)

วิธีคัดเลือก

บริษัท มหาชุมชน จำกัด

(

1,499,070.00) บริษัท มหาชุมชน จำกัด

(

1,499,070.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000808

26 ส.ค. 63

113

ตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (
รุนที่ 1 ปการศึกษา 2563 เพื่อปดโครงการรับทุน

20,000.00) (

20,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย ดลพ ลาภผลโอฬาร

(

20,000.00) นาย ดลพ ลาภผลโอฬาร

(

20,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000809

24 ส.ค. 63

114

ตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)ถิ่นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ รุนที่ (
1 ปการศึกษา 2563 เพื่อปดโครงการรับทุน

10,000.00) (

10,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย บรรณสรณ ผาแดง

(

10,000.00) นาย บรรณสรณ ผาแดง

(

10,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000810

24 ส.ค. 63

111

62,500.00) นาง วิภาวี บุรุษหงส

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

115

ตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)
ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รุนที่ 1 ปการศึกษา 2563
เพื่อปดโครงการรับทุน

(

15,000.00) (

15,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว รัชนีกร ปญญา

(

15,000.00) นางสาว รัชนีกร ปญญา

(

15,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000811

24 ส.ค. 63

116

จัดทำสื่อเพื่อประกอบการแถลงขาวเปดตัวการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจา (
ฟามหาจักรีฯ ครั้งที่ 4

100,000.00) (

99,510.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น จำกัด

(

99,510.00) บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น จำกัด

(

99,510.00) ราคามีความเหมาะสม

63000812

24 ส.ค. 63

117

บริการถายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว
(
เพื่อใชประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมหรือการประชุมของสำนักพัฒนาคุณ
ภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา
ผลิตแบบบันทึกการทำงานของผูจัดการรายกรณี (Case Manager: CM) (
ระดับพื้นที่เพื่อดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

100,000.00) (

100,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสันิ สุพิทักษวงศ

(

(

100,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000813

24 ส.ค. 63

96,300.00) (

96,300.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

96,300.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

96,300.00) ราคามีความเหมาะสม

63000814

24 ส.ค. 63

119

วิดีโอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายจากการปะชุมวิชาการนานาชาติ

(

130,000.00) (

128,400.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด

(

128,400.00) บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด

(

128,400.00) ราคามีความเหมาะสม

63000815

24 ส.ค. 63

120

ผลิตบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับความเสมอภาคทางการศึกษา

(

175,000.00) (

175,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอก โพสต จำกัด
(มหาชน)

(

175,000.00) บริษัท บางกอก โพสต จำกัด (มหาชน)

(

175,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000816

24 ส.ค. 63

121

ผลิตบทความเพื่อเผยแพรบนเว็บไซต Thaipublica.org

(

200,000.00) (

200,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยพับลิกา จำกัด

(

200,000.00) บริษัท ไทยพับลิกา จำกัด

(

200,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000817

24 ส.ค. 63

122

รวบรวมจดหมายอิเล็กทรอนิกสและ Twitter
เพื่อติดตามการเขาถึงในงานประชุมวิชาการ

(

235,000.00) (

232,211.40)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซดคิก จำกัด

(

232,211.40) บริษัท ไซดคิก จำกัด

(

232,211.40) ราคามีความเหมาะสม

63000818

24 ส.ค. 63

123

จัดทำสื่อเพื่อการเผยแพรองคความรูของโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำร (
วจตระเวนชายแดน

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด หองหุนสุข

(

500,000.00) หางหุนสวนจำกัด หองหุนสุข

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000819

24 ส.ค. 63

124

ผลิตอุปกรณในการระดมทุนและสรางความรวมมือกับ Grayhound Cafe (

27,907.74) (

27,907.74)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จำกัด

(

27,907.74) บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จำกัด

(

27,907.74) ราคามีความเหมาะสม

63000821

25 ส.ค. 63

125

จัดทำระบบติดตามสถานศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

500,000.00) (

321,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

321,000.00) บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

321,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000822

25 ส.ค. 63

126

จัดทำสำเนาเอกสาร ประสานงาน
และจัดสงเอกสารเพื่อสงเสริมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น

(

200,000.00) (

132,930.92)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

132,930.92) บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

(

132,930.92) ราคามีความเหมาะสม

63000823

25 ส.ค. 63

118

100,000.00) นายสันิ สุพิทักษวงศ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

127

จัดพิมพสื่อเพื่อการประชาสัมพันธในกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จ (
เจาฟาจักรีฯ ป 2564

250,000.00) (

209,720.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

209,720.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

209,720.00) ราคามีความเหมาะสม

63000824

25 ส.ค. 63

128

จางผูควมคุมงานปรับปรุงสำนักงาน กสศ. ชั้น 13 อาคารเอส.พี.
ของกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา

(

500,000.00) (

481,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นอรธพลัส จำกัด

(

481,500.00) บริษัท นอรธพลัส จำกัด

(

481,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000825

25 ส.ค. 63

129

บริการถายรูป

(

270,000.00) (

270,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอเนก ปวธัญญา

(

270,000.00) นายอเนก ปวธัญญา

(

270,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000826

25 ส.ค. 63

130

จาง ชุดออกแบบโลโก โครงการวิจัย วสศ. 5
โครงการพรอมการยอยเนื้อหาวิชาการ

(

185,000.00) (

185,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย วีรพล เจียมวิสุทธิ์

(

185,000.00) นาย วีรพล เจียมวิสุทธิ์

(

185,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000827

25 ส.ค. 63

131

จัดจางรวบรวมและประมวลขอมูลการคัดกรองนักเรียนกลุมเปาหมายของโ (
ครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่หางไกลเปนครูรุ
นใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
บริหารจัดการประชุมโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใชชุมชนเป (
นฐาน ป 2563

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

500,000.00) บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000828

26 ส.ค. 63

500,000.00) (

492,200.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท คิดคนควา จำกัด

(

492,200.00) บริษัท คิดคนควา จำกัด

(

492,200.00) ราคามีความเหมาะสม

63000829

26 ส.ค. 63

133

ผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช (
ชุมชนเปนฐาน

500,000.00) (

497,550.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท คิดคนควา จำกัด

(

497,550.00) บริษัท คิดคนควา จำกัด

(

497,550.00) ราคามีความเหมาะสม

63000830

26 ส.ค. 63

134

จัดจางผลิตนิทรรศการ
(
และบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาโครงก
ารครูรัก(ษ)ถิ่น

500,000.00) (

499,690.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด

(

499,690.00) บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด

(

499,690.00) ราคามีความเหมาะสม

63000831

26 ส.ค. 63

135

คาจัดพิมพเอกสาร 30 ป ภาษาไทยฯ

(

79,715.00) (

79,715.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล
อีเวนท จำกัด

(

(

79,715.00) ราคามีความเหมาะสม

63000832

26 ส.ค. 63

136

จัดจางบริหารจัดงานลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง สพฐ.
และ กสศ. และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหนวยสนับสนุน "CCT
Monitor"
จัดจางพิมพคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ
เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปการศึกษา 2563

(

192,600.00) (

192,600.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

192,600.00) บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

192,600.00) ราคามีความเหมาะสม

63000833

27 ส.ค. 63

(

463,845.00) (

463,845.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

463,845.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

463,845.00) ราคามีความเหมาะสม

63000834

27 ส.ค. 63

ผลิตสื่อประชาสัมพันธทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 4

(

500,000.00) (

429,936.70)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

429,936.70) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

429,936.70) ราคามีความเหมาะสม

63000835

27 ส.ค. 63

132

137

138

79,715.00) บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล
อีเวนท จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่
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ผลิตสื่อโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 3

(

500,000.00) (

471,589.13)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

471,589.13) บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

(

471,589.13) ราคามีความเหมาะสม

63000836

27 ส.ค. 63
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ผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุนที่ (
2

500,000.00) (

498,044.88)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

498,044.88) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

498,044.88) ราคามีความเหมาะสม

63000837

27 ส.ค. 63
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จัดจางดำเนินการจัดทำขอมูลประวัติเครือขายครูรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจั (
กรี รุนที่ 2 และรุนที่ 3 ในรูปแบไฟลอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการตอยอดขยายผลการทำงานของเครือขายครูรางวัลสมเด็จเจาฟามห
าจักรี
จัดทำคูมือการดำเนินงานโครงการ พรอมแผน CD
(
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

96,300.00) (

96,300.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บลู ฟช โซลูชั่น จำกัด

(

96,300.00) บริษัท บลู ฟช โซลูชั่น จำกัด

(

96,300.00) ราคามีความเหมาะสม

63000838

27 ส.ค. 63

21,935.00) (

21,935.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

21,935.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

21,935.00) ราคามีความเหมาะสม

63000839

27 ส.ค. 63
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143

จัดจางวางแนวทางการพัฒนาโครงสราง รูปแบบ
และการใชงานเว็บไซตระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

(

479,895.00) (

479,895.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มหาชุมชน จำกัด

(

479,895.00) บริษัท มหาชุมชน จำกัด

(

479,895.00) ราคามีความเหมาะสม

63000840

28 ส.ค. 63
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อัพเกรดจาก G Suite Business เปน G SuiteEnterprise

(

394,000.00) (

393,760.92)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โกโพเมโล จำกัด

(

393,760.92) บริษัท โกโพเมโล จำกัด

(

393,760.92) ราคามีความเหมาะสม

63000841

28 ส.ค. 63
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500,000.00) (

479,895.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

479,895.00) บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

(

479,895.00) ราคามีความเหมาะสม

63000842

28 ส.ค. 63
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จัดเตรียมถุงยังชีพ ประกอบไปดวย สแกนโลโก กสศ.
(
จัดเตรียมสินคาอุปโภคบริโภคที่จำเปนพรอมสถานที่จัดเก็บ
รวมถึงประสานงาน ติดตอเพื่อขนสง
ภายใตโครงการสื่อสารชวยเหลือภายใตการชวยเหลือเด็กนอกระบบหรือเด็
กยากจนพิเศษ ระยะที่ 1
จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(

64,825.00) (

64,825.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสามารถ สวางแจง

(

(

64,825.00) ราคามีความเหมาะสม

63000843

28 ส.ค. 63
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เผยแพรประเด็นขาวสารเกี่ยวกับการระดมทุน ครู และเด็กเปราะบาง

(

400,000.00) (

398,682.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด

(

(

398,682.00) ราคามีความเหมาะสม

63000844

28 ส.ค. 63
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จัดจางทำ Visual note
สรุปเนื้อหาในการประชุมของสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ

(

100,000.00) (

96,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ลลิตา วิจิตอมรวงษ

(

96,000.00) นางสาว ลลิตา วิจิตอมรวงษ

(

96,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000847

31 ส.ค. 63
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ผลิตแผนพับ iSee จำนวน 1,000 แผน พับ 1 ทบ

(

8,560.00) (

8,560.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

8,560.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

8,560.00) ราคามีความเหมาะสม

63000848

31 ส.ค. 63

64,825.00) นายสามารถ สวางแจง

398,682.00) บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

150

License MS SOL

(

300,000.00) (

299,131.88)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด

(

299,131.88) บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด

(

299,131.88) ราคามีความเหมาะสม

63000849

31 ส.ค. 63
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จัดจางทีม Live การประชุมเชิงปฏิบัติงานการพัฒนาหนวยสนับสนุน CCT (
Monitor
และผลิตวิดีทัศนการดำเนินงานหนวยสนับสนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุ
นนักเรียนทุนเสมอภาค
จัดทำสื่อแนะนำและสรุปผลการดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ (

110,000.00) (

107,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น
จำกัด

(

107,000.00) บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น จำกัด (

107,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000850

31 ส.ค. 63

500,000.00) (

499,690.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แมวขยันดี จำกัด

(

499,690.00) บริษัท แมวขยันดี จำกัด

(

499,690.00) ราคามีความเหมาะสม

63000851

31 ส.ค. 63
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จัดทำงานออกแบบและพัฒนาโครงการตอขยายระบบสมาชิกสัมพันธเชื่อม (
โยงระบบรับบริจาค

454,750.00) (

454,750.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย

(

454,750.00) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย

(

454,750.00) ราคามีความเหมาะสม

63000852

31 ส.ค. 63
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จางออกแบบงานปรับปรุงสำนักงานเพิ่มเติม
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

250,000.00) (

107,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เค ทู ดีไซน จำกัด

(

107,000.00) บริษัท เค ทู ดีไซน จำกัด

(

107,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000853

31 ส.ค. 63
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จัดจางจัดสงเอกสารประชาสัมพันธโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น รุนที่ 2

(

500,000.00) (

207,627.51)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

207,627.51) บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

(

207,627.51) ราคามีความเหมาะสม

63000854

31 ส.ค. 63
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ออกแบบและจัดทำเว็บไซตเพื่อการสื่อสารของสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ

(

500,000.00) (

499,957.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แมวขยันดี จำกัด

(

499,957.50) บริษัท แมวขยันดี จำกัด

(

499,957.50) ราคามีความเหมาะสม

63000855

31 ส.ค. 63
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จัดจางผูตรวจสอบภายนอก (Outsource)
(
เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบงานศูนยสัญญาในโครงการตรวจวิเคราะหป
จจัยความเสี่ยงในกระบวนการจัดทำสัญญาโครงการภาคีรวมดำเนินานและ
ระบบควบคุมภายใน

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

(

500,000.00) บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000856

31 ส.ค. 63
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