สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
1

2

เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน

(

(

1,700,000.00) (

1,700,000.00) (

2,113,000.00)

วิธีคัดเลือก

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จำกัด

(

1,700,000.00) บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จำกัด

บริษัท โกรอัพ เทค จำกัด

(

1,819,000.00)

(

บริษัท เมอรลินส โซลูชั่นส
อินเตอรแนชั่นนัล จำกัด

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

1,700,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000820

1 ก.ย. 63

1,697,000.00) บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จำกัด

(

1,697,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000845

2 ก.ย. 63

(

4,350,000.00) บริษัท เมอรลินส โซลูชั่นส
อินเตอรแนชั่นนัล จำกัด

(

4,350,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000846

9 ก.ย. 63

บริษัท เวสเทิรน กรุป (ประเทศไทย)
จำกัด

(

4,280,000.00)

บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด

(

4,494,000.00)

2,005,000.00) วิธีประกวดราคาอิเล็ก บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จำกัด
ทรอนิกส (e-bidding)
บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด

3

จัดทำสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture)
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

5,000,000.00) (

5,342,866.67)

วิธีคัดเลือก

4

บริการจัดสงสื่อเพื่อการประชาสัมพันธในกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสม (
เด็จเจาฟามหาจักรีฯ ป 2564

350,000.00) (

170,362.73)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

170,362.73) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

170,362.73) ราคามีความเหมาะสม

63000857

1 ก.ย. 63

5

ออกแบบและจัดพิมพหนังสือสำหรับการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดั (
บการศึกษาอยางตอเนื่อง

500,000.00) (

499,690.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แมวขยันดี จำกัด

(

499,690.00) บริษัท แมวขยันดี จำกัด

(

499,690.00) ราคามีความเหมาะสม

63000858

1 ก.ย. 63

6

Server รองรับระบบ E-office

(

500,000.00) (

499,989.60)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

499,989.60) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

499,989.60) ราคามีความเหมาะสม

63000859

1 ก.ย. 63

7

จัดทำรายงานบัญชีขอมูลระดับจังหวัดเพื่อการจัดการเรียนรูเชิงพื้นที่

(

325,000.00) (

325,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกนิษฐ์ ศรีเคลือบ

325,000.00) นายกนิษฐ์ ศรีเคลือบ

(

325,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000860

1 ก.ย. 63

8

Server รองรับระบบ Granting System

(

500,000.00) (

474,539.31)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

474,539.31) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

474,539.31) ราคามีความเหมาะสม

63000861

1 ก.ย. 63

9

จางเจาหนาที่สนันสนุนการดำเนินงานของศูนยสัญญา
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

55,500.00) (

55,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว สุนิตา กรดมณี

(

55,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000862

1 ก.ย. 63

(

(

55,500.00) นางสาว สุนิตา กรดมณี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ราคา

10

จัดจางเจาหนาที่ตรวจสอบติดตามเอกสารการเงิน
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

(

48,150.00) (

48,150.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

11

จัดทำคูมือการโอนคืนเงินยืมรองจายผานระบบแอปพลิเคชั่น Krungthai (
Next และ จัดทำคูมือการโอนคืนเงินยืมรองจายชองทาง KTB netbank
ออกแบบและสรางสรรคเนื้อรองและทำนองเพลงเพื่อรณรงคสื่อสาโครงกา (
รทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

6,000.00) (

6,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย กัญจน ศิริบวรเกียรติ

(

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอช พี เอ็ม พี จำกัด

12

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ชื่อ

48,150.00) บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

48,150.00) ราคามีความเหมาะสม

63000863

1 ก.ย. 63

6,000.00) นาย กัญจน ศิริบวรเกียรติ

(

6,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000864

1 ก.ย. 63

(

500,000.00) บริษัท เอช พี เอ็ม พี จำกัด

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000865

2 ก.ย. 63

359,520.00) บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส
จำกัด

(

359,520.00) ราคามีความเหมาะสม

63000866

2 ก.ย. 63

13

งานบริการจางคนดูแลระบบภาพเสียงหองประชุมสำนักงาน กสศ.

(

360,000.00) (

359,520.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด
เซอรวิส จำกัด

(

14

ปรับปรุงคูมือการดำเนินงานดานการเงิน
(
การบัญชีโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผูที่ขาดแคลนทุนทรัพยและด
อยโอกาศที่ใชชุมชนเปนฐาน ป 2563
จางพยาบาลวิชาชีพ
(
สำหรับคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดตอกับทางสำนักงาน
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

57,780.00) (

57,780.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท
จำกัด

(

57,780.00) บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด (

57,780.00) ราคามีความเหมาะสม

63000867

2 ก.ย. 63

28,000.00) (

28,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร.ต.ท.หญิง ปุณยนุช หิรัญอร

(

28,000.00) ร.ต.ท.หญิง ปุณยนุช หิรัญอร

(

28,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000868

2 ก.ย. 63

85,000.00) (

85,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว พรรณี ซวงสถาปนานนท

(

85,000.00) นางสาว พรรณี ซวงสถาปนานนท

(

85,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000869

2 ก.ย. 63

8,560.00) (

8,560.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรเจคท บอส(ไทยแลนด)
จำกัด

(

8,560.00) บริษัท โปรเจคท บอส(ไทยแลนด) จำกัด (

8,560.00) ราคามีความเหมาะสม

63000870

2 ก.ย. 63

18

ตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่เกี่ยวของสำหรับโคร (
งการทุนพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผูที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส
ทีใชชุมชนเปนฐาน
จัดหาเครื่องแม็คไฟฟาอิเล็กทรอนิกส Xerox จำนวน 1 เครื่อง
(
และลูกแม็กไฟฟา จำนวน 2 กลอง
เพื่อรองรับการจัดทำงานดานเอกสารของสำนักงาน
และนำไปใชในการประชุมภายนอกสำนักงานในบางโอกาส
จัดซื้อหนังสือ Poor Student Rich Teaching ครั้งที่ 2
(

200,000.00) (

148,750.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บุคสเคป จำกัด

(

148,750.00) บริษัท บุคสเคป จำกัด

(

148,750.00) ราคามีความเหมาะสม

63000871

3 ก.ย. 63

19

จัดพิมพคูมือสำหรับสถานศึกษาในชวงโควิ ครั้งที่ 3

(

400,000.00) (

249,408.44)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พงษวรินการพิมพ จำกัด

(

249,408.44) บริษัท พงษวรินการพิมพ จำกัด

(

249,408.44) ราคามีความเหมาะสม

63000872

3 ก.ย. 63

20

ผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน
ครั้งที่ 2

(

300,000.00) (

242,676.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีพเฮาส
จำกัด

(

242,676.00) บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีพเฮาส จำกัด (

242,676.00) ราคามีความเหมาะสม

63000873

3 ก.ย. 63

21

จัดซื้อหนังสือ Helping Children Succeed ฉบับภาษาไทย

(

300,000.00) (

262,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บุคสเคป จำกัด

(

262,500.00) บริษัท บุคสเคป จำกัด

262,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000874

3 ก.ย. 63

15

16

17

(

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

22

จัดซื้อหนังสือ Phenomenal Learning from Finland ฉบับภาษาไทย

(

500,000.00) (

446,250.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บุคสเคป จำกัด

(

446,250.00) บริษัท บุคสเคป จำกัด

(

446,250.00) ราคามีความเหมาะสม

63000875

3 ก.ย. 63

23

เพื่อจัดทำการออกแบบและผลิตภัณฑสนับสนุนการสื่อสารสูกลุมเปาหมาย (
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

500,000.00) (

499,690.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

499,690.00) หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

499,690.00) ราคามีความเหมาะสม

63000876

3 ก.ย. 63

24

จัดซื้อหนังสือ Empowered Educators ฉบับภาษาไทย

(

500,000.00) (

472,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บุคสเคป จำกัด

(

472,500.00) บริษัท บุคสเคป จำกัด

(

472,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000877

3 ก.ย. 63

25

จัดซื้อหนังสือ Prepared; What Kids Need for a Fulfilled Life
ฉบับภาษาไทย

(

500,000.00) (

414,750.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บุคสเคป จำกัด

(

414,750.00) บริษัท บุคสเคป จำกัด

(

414,750.00) ราคามีความเหมาะสม

63000878

3 ก.ย. 63

26

จาง สื่อพรีเซนเทชั่นขนาด 16:9 และชุดไอคอน
(
สำหรับการเผยแพรความรูความเขาใจในประเด็น
วิสัยทัศนความเปนผูนำในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาดวยการสร
างนวัตกรรมที่ตอบโจทยความตองการของกลุมเปาหมายแกผูประกอบการ
จัดหา 1) กระดาษชำระ คิมซอฟเจอารที 2 ชั้น จำนวน 12 หีบ 2)
(
กระดาษเช็ดมือ สกอตตอินเตอรโฟล 2 ชั้น จำนวน 14 หีบ 3)
กระดาษเช็ดปากสกอตปอป-อัพ จำนวน 4 หีบ
จัดซื้อหนังสือ What makes us human?
(

10,000.00) (

10,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ชมพูนิกข ฟองรานนท

(

10,000.00) นางสาว ชมพูนิกข ฟองรานนท

(

10,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000879

3 ก.ย. 63

31,736.20) (

31,736.20)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย

(

31,736.20) หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย

(

31,736.20) ราคามีความเหมาะสม

63000880

3 ก.ย. 63

86,670.00) (

86,670.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

86,670.00) บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

(

86,670.00) ราคามีความเหมาะสม

63000881

3 ก.ย. 63

จัดจางเจาหนาที่สนับสนุนการติดตามการดำเนินงานและการใชงบประมา (
ณโครงการของสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา
ตรวจสอบรายงานการเงินโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น
(
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี รุนที่ 1 ปการศึกษา 2563
เพื่อปดโครงการรับทุน
เปดการสนับสนุนโปรแกรมอานหนาจอแลว

55,500.00) (

55,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว เขมินทรา บุญธรรม

(

55,500.00) นางสาว เขมินทรา บุญธรรม

(

55,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000882

3 ก.ย. 63

20,000.00) (

20,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาง ภัทรวดี อินทปนตี

(

20,000.00) นาง ภัทรวดี อินทปนตี

(

20,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000883

3 ก.ย. 63

ออกแบบจดหมายขาว 1 ชิ้น และ Presentation จำนวน 24 ชิ้น
ภานใตโครงการจัดทำขอเสนอกรอบแนวคิดการระดมทุนของ กสศ.
นำเสนอในรูปแบบ power point presentation
วิเคราะหขาวสารประจำวันและเดือนที่เกี่ยวกับ กสศ.

(

50,000.00) (

50,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว สุนทราภรณ กิติโยธี

(

50,000.00) นางสาว สุนทราภรณ กิติโยธี

(

50,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000884

3 ก.ย. 63

(

50,000.00) (

50,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย ธรรมสถิตย ผลแกว

(

50,000.00) นาย ธรรมสถิตย ผลแกว

(

50,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000885

3 ก.ย. 63

โครงการเพิ่มความเร็ว Internet
สำหรับผูบริหารและกลุมผูใชงานความเร็วสูง

(

1,000,000.00) (

997,488.24)

วิธีคัดเลือก

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
(มหาชน)

(

(

744,720.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000886

11 ก.ย. 63

27

28

29
30

31

32

33

744,720.00) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
(มหาชน)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

778,040.83)

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

(

998,952.00)

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

34

บริหารการสื่อสารเพื่อชวยเหลือเด็กและกลุมเปาหมาย

(

500,000.00) (

479,895.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด

(

479,895.00) บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด

(

479,895.00) ราคามีความเหมาะสม

63000887

8 ก.ย. 63

35

บริการออกแบบ Artwork
(
เพื่อสื่อสารและรณรงคชวยเหลือเด็กและกลุมเปาหมายในการสรางความเ
สมอภาคทางการศึกษา

200,000.00) (

184,575.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด

(

184,575.00) บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด

(

184,575.00) ราคามีความเหมาะสม

63000888

8 ก.ย. 63

36

Server ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน (สพฐ และ กสศ.)

(

500,000.00) (

494,340.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

494,340.00) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

494,340.00) ราคามีความเหมาะสม

63000889

8 ก.ย. 63

37

จัดทำออกแบบและผลิตรูปแบบเนื้อหาและบริหารจัดการเฟสบุค กสศ.

(

300,000.00) (

298,519.30)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด

(

298,519.30) บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด

(

298,519.30) ราคามีความเหมาะสม

63000890

8 ก.ย. 63

38

เสื้อยืดผาคอตตอน Comp สกรีน หนาหลัง,
(
กระเปาผาคัตตอนขนาดความกวาง 60 เซนติเมตร และ สูง 40 เซนติเมตร

86,670.00) (

86,670.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

86,670.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

86,670.00) ราคามีความเหมาะสม

63000891

8 ก.ย. 63

39

จัดหากระดาษถายเอกสาร Idea Green ขนาด A4 อุปกรณเครื่องเขียน
อุปกรณสำนักงานเพื่อรองรับการทำงานดานเอกสารของเจาหนาที่
และน้ำดื่ม(ขวด) สำหรับรับรองการจัดประชุมของสำนักงาน
จัดจางพิมพแผนพับประชาสัมพันธ หนวยกำกับติดตามสถานศึกษา
ภายใตโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

(

99,989.36) (

99,989.36)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส
จำกัด

(

99,989.36) บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด (

99,989.36) ราคามีความเหมาะสม

63000892

8 ก.ย. 63

(

16,050.00) (

16,050.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

16,050.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

16,050.00) ราคามีความเหมาะสม

63000893

8 ก.ย. 63

ดำเนินโครงการการวางตำแหนงบทบาทและยุทธศาสตรของ กสศ.
ในระบบนิเวศนการศึกษาในโลกปจจุบันและอนาคต

(

11,000,000.00) (

(

9,999,691.42) บริษัท โรแลนด เบอรเกอร จำกัด

(

9,999,691.42) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000894

14 ก.ย. 63

40

41

9,999,150.00) วิธีประกวดราคาอิเล็ก บริษัท โรแลนด เบอรเกอร จำกัด
ทรอนิกส (e-bidding)
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาคูเปอรส
คอนซัลติ้ง จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา (
ธนบุรี

10,165,000.00)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
42

43

44

จัดหาเครื่องแม็คไฟฟาอิเล็กทรอนิกส Xerox เพิ่มจำนวน 1 เครื่อง
(
และลูกแม็กไฟฟา จำนวน 2 กลอง
เพื่อรองรับการจัดทำงานดานเอกสารของสำนักงานฝงอาคาร A
โดยจัดเตรียมไวในหองถายเอกสาร
และนำไปใชในการประชุมภายนอกสำนักงานในบางโอกาส
ตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่เกี่ยวของสำหรับโคร (
งการทุนพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผูที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส
ทีใชชุมชนเปนฐาน
วิเคราะหขอมูลของผูบริจาคเงินใหแกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึ (
กษา (กสศ.) ภายใตโครงการบริการสนับสนุนวิเคราะหขอมูล

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

8,560.00) ราคามีความเหมาะสม

63000895

9 ก.ย. 63

ราคา

8,560.00) (

8,560.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรเจคท บอส(ไทยแลนด)
จำกัด

(

8,560.00) บริษัท โปรเจคท บอส(ไทยแลนด) จำกัด (

45,000.00) (

45,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว พรรณี ซวงสถาปนานนท

(

45,000.00) นางสาว พรรณี ซวงสถาปนานนท

(

45,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000896

9 ก.ย. 63

10,000.00) (

10,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ศิริปรียา ใจบุญมา

(

10,000.00) นางสาว ศิริปรียา ใจบุญมา

(

10,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000897

9 ก.ย. 63

45

บริการถายภาพเคลื่อนไหวและตัดตอ

(

15,000.00) (

15,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสันติ สุพิทักษวงศ

(

15,000.00) นายสันติ สุพิทักษวงศ

(

15,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000898

9 ก.ย. 63

46

ประสานงานกับหนวยงานและบุคคล เรื่องการบริจาค

(

36,000.00) (

36,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ตรีชฎา พลชนะ

(

36,000.00) นางสาว ตรีชฎา พลชนะ

(

36,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000899

9 ก.ย. 63

47

ผลิตแผนพับเปดประตูสูโอกาส (ฉบับภาษาไทย) จำนวน 500 แผน

(

10,700.00) (

10,700.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

10,700.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

10,700.00) ราคามีความเหมาะสม

63000900

9 ก.ย. 63

48

จัดหา เนสทเล ช็อกโกแลต ปรุงสำเร็จ จำนวน 40 ถุง / เนสที ชานมไทย (
จำนวน 30 ถุง / เนสกาเฟเอเลอเกรีย ผสมกาแฟคั่วบด จำนวน 40 ถุง /
เนสทเลคอฟฟครีมเมอร จำนวน 20 ถุง
ดำเนินการตรวจสอบทรัพยสินสำนักงาน กสศ. สำหรับรอบปงบประมาณ (
2563

18,831.36) (

18,831.36)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จำกัด

(

18,831.36) บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จำกัด

(

18,831.36) ราคามีความเหมาะสม

63000901

9 ก.ย. 63

99,510.00) (

99,510.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

(

99,510.00) บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

(

99,510.00) ราคามีความเหมาะสม

63000902

9 ก.ย. 63

50

ชุดการดำเนินงานสื่อสารงานวิชาการของEquity Lab

(

66,000.00) (

66,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว กานดา ณ.พิกุล

(

66,000.00) นางสาว กานดา ณ.พิกุล

(

66,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000903

9 ก.ย. 63

51

ผลิตเนื้อหาและรวบรวมประเด็นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

(

500,000.00) (

440,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัดแจง จำกัด

(

440,000.00) บริษัท ชัดแจง จำกัด

(

440,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000904

9 ก.ย. 63

52

จัดหาบริการเครื่องถายเอกสารสำนักงาน Zone A และ B ชุดที่ 2

(

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)
จำกัด

(

500,000.00) บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จำกัด (

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000905

9 ก.ย. 63

53

จางเหมาบริหารจัดการงาน call center สนับสนุนขอมูลแกสาธารณะ
ภายใตโครงการจัดจาง call center

(

500,000.00) (

498,620.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

498,620.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

498,620.00) ราคามีความเหมาะสม

63000906

9 ก.ย. 63

49

(

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

54

บริการบำรุงรักษาระบบ ERP (Microsoft Dynamics AX 2012)

(

377,000.00) (

376,751.28)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จำกัด

(

376,751.28) บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จำกัด

(

376,751.28) ราคามีความเหมาะสม

63000907

9 ก.ย. 63

55

ตอลิขสิทธิ์คาบำรุงรักษาซอฟรแวร ของระบบ Microsoft Dynamics AX (
2012

320,000.00) (

319,870.08)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จำกัด

(

319,870.08) บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จำกัด

(

319,870.08) ราคามีความเหมาะสม

63000908

9 ก.ย. 63

56

จัดจางบริหารจัดการนิทรรศการงานประชุมเชิงปฏิบัติการ CCT Monitor (

250,000.00) (

235,025.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

235,025.50) บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

(

235,025.50) ราคามีความเหมาะสม

63000909

9 ก.ย. 63

57

ประสานและบริหารจัดการชวยเหลือเด็กและกลุมเปาหมายเพื่อลดความเห (
ลื่อมล้ำทางการศึกษา

300,000.00) (

289,167.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

289,167.50) บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

(

289,167.50) ราคามีความเหมาะสม

63000910

9 ก.ย. 63

58

จัดหาสถานที่จัดเก็บชุดนิทรรศการ พื้นที่ 30 ตรม.

(

102,720.00) (

102,720.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

102,720.00) บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

(

102,720.00) ราคามีความเหมาะสม

63000911

9 ก.ย. 63

59

จัดทำรายงานองคความรูดานเมืองแหงการเรียนรูและกรอบแนวทางการด (
ำเนินงานเมืองแหงการเรียนรูสำหรับประเทศไทยเพื่อการเผยแพรและประ
ชาสัมพันธ
บริการเปด Account E-mail marketing
(
ภายใตโครงการจางเหมาบริการสนับสนุนวิเคราะหกลยุทธสื่อสารและบริจ
าค

500,000.00) (

499,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

(

499,950.00) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

(

499,950.00) ราคามีความเหมาะสม

63000912

9 ก.ย. 63

90,000.00) (

90,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แท็กซี่เมล จำกัด

(

90,000.00) บริษัท แท็กซี่เมล จำกัด

(

90,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000913

10 ก.ย. 63

(

99,670.50) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

99,670.50) ราคามีความเหมาะสม

63000914

10 ก.ย. 63

60

61

ผลิตกระเปาระยะที่ 2 เพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

(

99,670.50) (

99,670.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

62

ออกแบบและผลิตสมุดเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

(

100,000.00) (

98,868.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

98,868.00) บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

(

98,868.00) ราคามีความเหมาะสม

63000915

10 ก.ย. 63

63

จัดทำเครื่องมือคัดกรองเพื่อใหความชวยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต

(

90,000.00) (

90,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอนรรฆ พิทักษธานิน

(

90,000.00) นายอนรรฆ พิทักษธานิน

(

90,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000916

10 ก.ย. 63

64

ตอบริการจัดหาพื้นที่เก็บอุปกรณสำนักงานจากการรื้อถอน กสศ.
(
พรอมบริการขนยายสินคาสงคืน (22 กันยายน 2563-20 ธันวาคม 2563)

60,000.00) (

54,570.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด
เซอรวิส จำกัด

(

54,570.00) บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส
จำกัด

(

54,570.00) ราคามีความเหมาะสม

63000917

10 ก.ย. 63

65

สำรวจสถานการณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในวิกฤตการระบาดของ (
Covid-19

50,000.00) (

50,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซูเปอรโพล จำกัด

(

50,000.00) บริษัท ซูเปอรโพล จำกัด

(

50,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000918

10 ก.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

66

เพื่อสนันสนุนและบริหารจัดการดูแลการออกแบบกราฟฟค
ภายใตโครงการออกแบบ Key Visual

(

32,000.00) (

32,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสกล สุวรรณาพิสิทธิ์

(

32,000.00) นายสกล สุวรรณาพิสิทธิ์

(

32,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000919

10 ก.ย. 63

67

โครงการจางเหมาบริการวิเคราะหการเงินและเอกสารบริจาค

(

36,000.00) (

36,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ธนาภรณ ธรรมธร

(

36,000.00) นางสาว ธนาภรณ ธรรมธร

(

36,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000920

10 ก.ย. 63

68

ผลิตวัสดุสนับสนุนการประชาสัมพันธโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อคว (
ามเสมอภาคทางการศึกษา ป 2563

77,040.00) (

77,040.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.พี.พี.แอพพาเรล จำกัด

(

77,040.00) บริษัท พี.พี.พี.แอพพาเรล จำกัด

(

77,040.00) ราคามีความเหมาะสม

63000921

10 ก.ย. 63

69

ผลิตวัสดุสนับสนุนการประชาสัมพันธโครงการภายใตแนวคิดและแนวทาง (
การขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
ปงบประมาณ 2563
ตอ License Google Meet
(

51,360.00) (

51,360.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.พี.พี.แอพพาเรล จำกัด

(

51,360.00) บริษัท พี.พี.พี.แอพพาเรล จำกัด

(

51,360.00) ราคามีความเหมาะสม

63000922

10 ก.ย. 63

16,909.21) (

16,909.21)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โกโพเมโล จำกัด

(

16,909.21) บริษัท โกโพเมโล จำกัด

(

16,909.21) ราคามีความเหมาะสม

63000923

10 ก.ย. 63

71

จัดจางเจาหนาที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูแ (
ละเด็กนอกระบบการศึกษา

64,200.00) (

64,200.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

64,200.00) บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด

(

64,200.00) ราคามีความเหมาะสม

63000924

10 ก.ย. 63

72

จัดจางจัดทำเลมหนังสือ เพื่อเผยแพรความรูสำหรับโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น

(

64,628.00) (

64,628.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด วสุ กอปป 1955

(

64,628.00) หางหุนสวนจำกัด วสุ กอปป 1955

(

64,628.00) ราคามีความเหมาะสม

63000925

10 ก.ย. 63

73

จัดทำออกแบบโลโก และจัดทำชุด Manual การใชงานโครงการ FSQL
(School's Equity reporting System) จำนวน 4 แบบ

(

35,000.00) (

35,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายประพาฬ แกววงษา

(

35,000.00) นายประพาฬ แกววงษา

(

35,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000926

10 ก.ย. 63

74

บริหารจัดการและดำเนินการพริ้นท
แพ็คและจัดสงเอกสารชี้แจงทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

(

58,982.15) (

58,982.15)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บเรนเวอรค จำกัด

(

58,982.15) บริษัท บเรนเวอรค จำกัด

(

58,982.15) ราคามีความเหมาะสม

63000927

10 ก.ย. 63

75

จางเลขานุการของสำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

60,000.00) (

60,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ปยวรรณ สุขนุกูล

(

60,000.00) นางสาว ปยวรรณ สุขนุกูล

(

60,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000928

10 ก.ย. 63

76

จัดจางตรวจสอบรายงานการเงินโครงการหนุนเสริมการเรียนรูและสุขภาว (
ะสำหรับนักเรียนพื้นที่หางไกลในสถานการณ COVID19
(โรงเรียนเครือขายภาคภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก)
จัดจางตรวจสอบรายงานการเงินโครงการหนุนเสริมการเรียนรูและสุขภาว (
ะสำหรับนักเรียนพื้นที่หางไกลในสถานการณ COVID-19
(โรงเรียนเครือขายภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จัดจางตรวจสอบรายงานการเงินโครงการหนุนเสริมการเรียนรูและสุขภาว (
ะสำหรับนักเรียนพื้นที่หางไกลในสถานการณ COVID-19
(โรงเรียนเครือขายภาคใต)

10,000.00) (

10,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด มยุรีและเพื่อน
การบัญชี

(

10,000.00) หางหุนสวนจำกัด มยุรีและเพื่อน
การบัญชี

(

10,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000929

10 ก.ย. 63

20,000.00) (

20,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ปภัชญา ตั้งสวัสดิ์

(

20,000.00) นางสาว ปภัชญา ตั้งสวัสดิ์

(

20,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000930

10 ก.ย. 63

19,000.00) (

19,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย ภัทราวุธ คงเดนฟา

(

19,000.00) นาย ภัทราวุธ คงเดนฟา

(

19,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000931

10 ก.ย. 63

70

77

78

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
79

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดนโยบายเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวั (
ยพรอมทั้งจัดทำสรุปขอเสนอทางนโยบายเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

80

บริการเชา Cloud Server และ Email Sender Service

81

สื่อสารและเผยแพรเรื่องราวเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

98,440.00) ราคามีความเหมาะสม

63000932

10 ก.ย. 63

ราคา

98,440.00) (

98,440.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอดูเคชั่น เซอรวิส แอนด
เทรนนิ่ง เอเจนซี จำกัด

(

98,440.00) บริษัท เอดูเคชั่น เซอรวิส แอนด เทรนนิ่ง (
เอเจนซี จำกัด

(

224,700.00) (

224,700.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย

(

224,700.00) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย

(

224,700.00) ราคามีความเหมาะสม

63000933

10 ก.ย. 63

(

500,000.00) (

392,160.35)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

392,160.35) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

392,160.35) ราคามีความเหมาะสม

63000934

10 ก.ย. 63

82

ผลิตเนื้อหาและคนหาผูนำทางสังคมเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษ (
า

500,000.00) (

400,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด

(

400,000.00) บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด

(

400,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000935

10 ก.ย. 63

83

ผลิตสื่อสิ่งพิมพโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

300,000.00) (

200,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย สามารถ สวางแจง

(

200,000.00) นาย สามารถ สวางแจง

(

200,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000936

10 ก.ย. 63

84

ปรับปรุง Server ระบบ eBudget

(

500,000.00) (

499,476.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

499,476.00) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

499,476.00) ราคามีความเหมาะสม

63000937

10 ก.ย. 63

85

Microsoft Office

(

400,000.00) (

397,041.33)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด

(

393,118.00) บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด

(

393,118.00) ราคามีความเหมาะสม

63000938

10 ก.ย. 63

86

Server จัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (
(Q info)

360,000.00) (

360,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

360,000.00) บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

360,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000939

10 ก.ย. 63

87

Server ระบบ Backup ฐานขอมูล CCT

(

500,000.00) (

498,192.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

498,192.00) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

498,192.00) ราคามีความเหมาะสม

63000940

10 ก.ย. 63

88

จางเหมาบริหารจัดการงานระดมทุน

(

200,000.00) (

187,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาง วิภาวี บุรุษหงส

(

187,500.00) นาง วิภาวี บุรุษหงส

(

187,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000941

11 ก.ย. 63

89

จัดจางผูจัดการโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ระยะที่ 2

(

400,000.00) (

150,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ทินสิริ ศิริโพธิ์

(

150,000.00) นางสาว ทินสิริ ศิริโพธิ์

(

150,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000942

11 ก.ย. 63

90

จัดจางบริหารจัดการสนับสนุนการขยายผลและพัฒนาความชวยเหลือ
กลุมเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และเด็กปฐมวัยนอกระบบ

(

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทูมีนา จำกัด

(

500,000.00) บริษัท ทูมีนา จำกัด

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000943

11 ก.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 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

บริหารจัดการโครงการการเงินและพัสดุ

(

500,000.00) (

490,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สกาย แอสเซ็ท จำกัด

(

490,000.00) บริษัท สกาย แอสเซ็ท จำกัด

(

490,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000944

11 ก.ย. 63

92

ออกแบบและผลิตสื่อเพื่อสรางอัตลักษณของนักเรียน นักศึกษาทุน

(

500,000.00) (

497,550.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอ็นเค เทค จำกัด

(

497,550.00) บริษัท ซีเอ็นเค เทค จำกัด

(

497,550.00) ราคามีความเหมาะสม

63000945

11 ก.ย. 63

93

ชุดการออกแบบหนังสือการเรียนรูตัวเอง

(

127,000.00) (

126,260.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท หนากลม จำกัด

(

126,260.00) บริษัท หนากลม จำกัด

(

126,260.00) ราคามีความเหมาะสม

63000946

11 ก.ย. 63

94

จัดกิจกรรมแกนนำทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

500,000.00) (

498,504.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซุปเปอรสามารถ จำกัด

(

498,504.00) บริษัท ซุปเปอรสามารถ จำกัด

(

498,504.00) ราคามีความเหมาะสม

63000947

11 ก.ย. 63

95

จางจัดกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

500,000.00) (

499,951.08)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซุปเปอรสามารถ จำกัด

(

499,951.08) บริษัท ซุปเปอรสามารถ จำกัด

(

499,951.08) ราคามีความเหมาะสม

63000948

11 ก.ย. 63

96

แผนการดำเนินงานของ Equity Lab
(
รวมไปถึงการกำหนดลักษณะบุคลิกภาพในการสื่อสารและแผนกลยุทธที่จ
ะใชสื่อสาร

150,000.00) (

150,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว วิลาสินี สุวรรณมณี

(

150,000.00) นางสาว วิลาสินี สุวรรณมณี

(

150,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000949

11 ก.ย. 63

97

ผลิตสื่อและเนื้อหาขอมูลโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแร (
งงานที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส

500,000.00) (

495,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวพวงเพชร สุพาวาณิช

(

495,000.00) นางสาวพวงเพชร สุพาวาณิช

(

495,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000950

11 ก.ย. 63

98

จัดการองคความรูและการสื่อสารสาธารณะโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำ (
หรับผูที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสที่ใชชุมชนเปนฐาน

12,000,000.00) (

11,374,635.00)

บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น
จำกัด
บริษัท ครีเอท ฟอร ไลฟ จำกัด

(

(

11,160,635.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000951

21 ก.ย. 63

(

11,160,635.00) บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น
จำกัด
12,519,000.00)

บริษัท มาเธอร ครีเอชั่น จำกัด

(

12,369,200.00)

วิธีคัดเลือก

99

สนับสนุนบุคลากรเพื่อจัดทำสัญญารับทุน
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

50,290.00) (

50,290.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจ็อบทีม จำกัด

(

50,290.00) บริษัท ไนซจ็อบทีม จำกัด

(

50,290.00) ราคามีความเหมาะสม

63000952

14 ก.ย. 63

100

สนับสนุนการดำเนินงานการจัดทำสัญญาจาง

(

12,840.00) (

12,840.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนซจ็อบทีม จำกัด

(

12,840.00) บริษัท ไนซจ็อบทีม จำกัด

(

12,840.00) ราคามีความเหมาะสม

63000953

14 ก.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
101

102

จัดจางจัดทำ visual note
(
และเลมเล็กสรุปเนื้อหาวาระแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมคณะอนุกรรม
การกำกับทิศทางโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึ
กษา
การผลิตแผนพับแนะนำโครงการตางๆ ไมนอยกวา 1,000 แผน
(

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

90,000.00) (

90,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว ลลิตา วิจิตอมรวงษ

(

500,000.00) (

288,900.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

ชื่อ

90,000.00) นางสาว ลลิตา วิจิตอมรวงษ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

90,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000954

14 ก.ย. 63

288,900.00) หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

288,900.00) ราคามีความเหมาะสม

63000955

14 ก.ย. 63

103

สนับสนุนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อคว (
ามเสมอภาคทางการศึกษา

418,000.00) (

288,900.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.พี.พี.แอพพาเรล จำกัด

(

288,900.00) บริษัท พี.พี.พี.แอพพาเรล จำกัด

(

288,900.00) ราคามีความเหมาะสม

63000956

14 ก.ย. 63

104

บริการ สื่อสารสรางเครือขายเพื่อการศึกษา ยกระดับศักยภาพนักเรีียน
นักศึกษาทุน

(

500,000.00) (

495,410.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทดีนาดู มีเดีย พลัส จำกัด

(

495,410.00) บริษัทดีนาดู มีเดีย พลัส จำกัด

(

495,410.00) ราคามีความเหมาะสม

63000957

14 ก.ย. 63

105

ผลิตคลิปวิดีโอเพื่อรณรงคสื่อสารโครงการทุนสายอาชีพ

(

500,000.00) (

497,550.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด

(

497,550.00) บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด

(

497,550.00) ราคามีความเหมาะสม

63000958

14 ก.ย. 63

106

ผลิตคลิปเพื่อยกระดับศักยภาพนักเรียนทุน

(

500,000.00) (

497,336.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แมสซีฟ โมชั่น จำกัด

(

497,336.00) บริษัท แมสซีฟ โมชั่น จำกัด

(

497,336.00) ราคามีความเหมาะสม

63000959

14 ก.ย. 63

107

จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรเรื่องราวสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

(

400,000.00) (

296,390.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น
จำกัด

(

296,390.00) บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น
จำกัด

(

296,390.00) ราคามีความเหมาะสม

63000960

14 ก.ย. 63

108

ผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุนที่ 2

(

500,000.00) (

498,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จำกัด

(

498,000.00) บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จำกัด

(

498,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000961

14 ก.ย. 63

109

จัดทำโครงการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวของกับการสรางความเ (
สมอภาคทางการศึกษา ชุดที่ 2

465,000.00) (

465,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส จำกัด

(

465,000.00) บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส จำกัด

(

465,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000962

14 ก.ย. 63

110

การสื่อสารโครงการจัดการความรูและสื่อสารรณรงคเพื่อขับเคลื่อนวาระป (
วงชนเพื่อการศึกษาผาน The Reporters
ภายใตโครงการผลิตบทความความเคลื่อนไหวความเหลื่อมล้ำทางการศึกษ
า
รวบรวมคลิปขาวประชุมวิชาการนานาชาติฯ
(
ที่ไดรับเผยแพรทางโทรทัศนและสื่อโซเชียลมีเดีย

320,000.00) (

320,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท รีพอรตเตอร โปรดักชั่น จำกัด (

320,000.00) บริษัท รีพอรตเตอร โปรดักชั่น จำกัด

(

320,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000963

14 ก.ย. 63

500,000.00) (

430,675.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด

(

430,675.00) บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด

(

430,675.00) ราคามีความเหมาะสม

63000964

14 ก.ย. 63

ตัดตอคลิป แปลคลิปเปนภาษาอังกฤษ
ลงเสียงภาษาอังกฤษพรอมซับไตเติล ภายใตโครงการตัดตอคลิป แปล
และลงเสียงบรรยายภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

500,000.00) (

300,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น
จำกัด

(

300,000.00) บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น จำกัด (

300,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000965

14 ก.ย. 63

111

112

(

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

113

การบริหารจัดการ Website หลัง การประชุมวิชาการนานาชาติฯ

(

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จำกัด

(

500,000.00) บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จำกัด

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000966

14 ก.ย. 63

114

โครงการพัฒนาระบบ PRA

(

500,000.00) (

372,664.95)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

(

355,240.00) บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

(

355,240.00) ราคามีความเหมาะสม

63000967

14 ก.ย. 63

115

จัดหากลอง Meeting และติดตั้งชุดไมค Conference

(

500,000.00) (

499,304.80)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด
เซอรวิส จำกัด

(

499,304.80) บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส
จำกัด

(

499,304.80) ราคามีความเหมาะสม

63000968

14 ก.ย. 63

116

ชุดวิดีโอสอนทำอาหาร 20 บาท ที่ทำไดงาย และมีคุณคาทางโภชนาการ
(จ.ตาก)

(

400,000.00) (

398,040.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท หนากลม จำกัด

(

398,040.00) บริษัท หนากลม จำกัด

(

398,040.00) ราคามีความเหมาะสม

63000969

14 ก.ย. 63

117

จัดทำการออกแบบและผลิตสื่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผูที่ขาด (
แคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสที่ใชชุมชนเปนฐาน

500,000.00) (

363,115.20)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บุญมีแล็บ จำกัด

(

363,115.20) บริษัท บุญมีแล็บ จำกัด

(

363,115.20) ราคามีความเหมาะสม

63000970

14 ก.ย. 63

118

พัฒนาระบบโครงการ

(

500,000.00) (

486,850.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอรีครูท จำกัด

(

486,850.00) บริษัท ไอรีครูท จำกัด

(

486,850.00) ราคามีความเหมาะสม

63000971

14 ก.ย. 63

119

ชุดวิดีโอสอนทำอาหาร 20 บาท ที่ทำไดงาย และมีคุณคาทางโภชนาการ
(จ.อุดรธานี)

(

360,000.00) (

358,450.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท หนากลม จำกัด

(

358,450.00) บริษัท หนากลม จำกัด

(

358,450.00) ราคามีความเหมาะสม

63000972

14 ก.ย. 63

120

สำรวจความเหลื่อมล้ำทางดานการศึกษา

(

200,000.00) (

180,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซูเปอรโพล จำกัด

(

180,000.00) บริษัท ซูเปอรโพล จำกัด

(

180,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000973

14 ก.ย. 63

121

จัดทำระบบพัฒนาขอเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 2 (

500,000.00) (

481,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

481,500.00) บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

481,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000974

14 ก.ย. 63

122

สรางการมีสวนรวมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑเพื่อสื่อสารการตลาดใหแรงงาน (
ดอยโอกาสที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

3,000,000.00) (

(

2,777,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000975

24 ก.ย. 63

3,284,472.00) วิธีประกวดราคาอิเล็ก บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จำกัด
ทรอนิกส (e-bidding)

(

2,777,000.00) บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จำกัด

(

2,989,259.00)

บริษัท แรบบิท แอนดจอหน จำกัด

บริษัท ออลไรท คอรปอเรชั่น จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
บริษัท เค.เอส.ริชเชส จำกัด

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

(

2,700,000.00)

บริษัท พันชอัพ เวิลด จำกัด

(

2,824,800.00) บริษัท พันชอัพ เวิลด จำกัด

บริษัท ดิ วันโอวัน เปอรเซนต จำกัด

(

3,498,900.00)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

123

ออกแบบและผลิตสื่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผูที่ขาดแคลนทุน (
ทรัพยและดอยโอกาสที่ใชชุมชนเปนฐาน

3,500,000.00) (

2,996,000.00)

วิธีคัดเลือก

(

2,824,800.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000976

22 ก.ย. 63

124

ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวของกับการสรางความเสมอภาคทางก (
ารศึกษา ชุดที่ 1

500,000.00) (

499,690.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วัน อินฟนิตี้ ครีเอทีฟ จำกัด

(

499,690.00) บริษัท วัน อินฟนิตี้ ครีเอทีฟ จำกัด

(

499,690.00) ราคามีความเหมาะสม

63000977

15 ก.ย. 63

125

ชุดอนิเมชั่นอินโฟกราฟฟค
(
"ชุดวิดีโอแนะนำองคกรยอยสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา"

360,000.00) (

355,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดูพลิเคท จำกัด

(

355,000.00) บริษัท ดูพลิเคท จำกัด

(

355,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000978

15 ก.ย. 63

126

Antivirus ชุดที่ 2 (Trand Marcro)

(

220,000.00) (

214,963.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จำกัด

(

214,963.00) บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จำกัด

(

214,963.00) ราคามีความเหมาะสม

63000979

15 ก.ย. 63

127

ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวของกับการสรางความเสมอภาคทางก (
ารศึกษา ชุดที่ 3

400,000.00) (

299,850.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว สิริญา ทองสมบุญ

(

299,850.00) นางสาว สิริญา ทองสมบุญ

(

299,850.00) ราคามีความเหมาะสม

63000980

15 ก.ย. 63

128

จัดทำระบบพัฒนาขอเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 1 (

500,000.00) (

481,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

481,500.00) บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

481,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000981

15 ก.ย. 63

129

ลงพื้นที่เพื่อสื่อสารเด็กเปราะบางหรือครู

(

400,000.00) (

321,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

(

321,000.00) บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

(

321,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000982

15 ก.ย. 63

130

จัดทำโครงการ ออกแบบ
(
และการจัดทำสื่อสิ่งพิมพซึ่งเปนผลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ชุดที่
2

500,000.00) (

499,690.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอทไวส คอลซัลติ้ง จำกัด

(

499,690.00) บริษัท แอทไวส คอลซัลติ้ง จำกัด

(

499,690.00) ราคามีความเหมาะสม

63000983

15 ก.ย. 63

131

คอมพิวเตอรโนตบุคและอุปกรณคอมพิวเตอร&ซอฟตแวร

500,000.00) (

503,206.73)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด

(

498,919.60) บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด

(

498,919.60) ราคามีความเหมาะสม

63000984

15 ก.ย. 63

(

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
132

สนับสนุนกิจกรรมโครงการรณรงคบริจาคชวยนองอิ่มทองในสถานการณโค (
วิท

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

133

เสริมสรางศักยภาพและสื่อสารเรื่องราวผานเด็กทุน

(

3,000,000.00) (

3,281,265.00)

วิธีคัดเลือก

134

การผลิตสื่อองคความรูตางประเทศ

(

500,000.00) (

500,000.00)

135

บริหารจัดการงานประชุมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผูที่ขาดแคลน (
ทุนทรัพยและดอยโอกาสที่ใชชุมชนเปนฐาน

5,000,000.00) (

2,947,850.00)

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุป จำกัด

(

บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

(

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวสุบงกช สุขแกว

(

วิธีคัดเลือก

บริษัท คิดคนควา จำกัด

ชื่อ

500,000.00) บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุป จำกัด

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000985

15 ก.ย. 63

(

2,851,550.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000986

22 ก.ย. 63

500,000.00) นางสาวสุบงกช สุขแกว

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63000987

15 ก.ย. 63

(

2,798,050.00) บริษัท คิดคนควา จำกัด

(

2,798,050.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000988

22 ก.ย. 63

บริษัท ทำดี มีเดีย จำกัด

(

2,969,250.00)

บริษัท มาเธอร ครีเอชั่น

(

3,188,600.00)

2,851,550.00) บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

136

ออกแบบและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพซึ่งเปนผลจากการประชุมวิชาการนานา (
ชาติ ชุดที่ 3

250,000.00) (

246,100.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

246,100.00) หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก

(

246,100.00) ราคามีความเหมาะสม

63000989

15 ก.ย. 63

137

ชุดวิดีโอสอนทำอาหาร 20 บาท ที่ทำไดงาย และมีคุณคาทางโภชนาการ
(จ.สตูล)

(

450,000.00) (

444,050.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท หนากลม จำกัด

(

444,050.00) บริษัท หนากลม จำกัด

(

444,050.00) ราคามีความเหมาะสม

63000990

15 ก.ย. 63

138

จัดทำระบบติดตามนักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

300,000.00) (

160,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

160,500.00) บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด

(

160,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63000991

15 ก.ย. 63

139

จัดซื้อพื้นที่เว็บไซตการประชุมวิชาการนานาชาติ

(

135,000.00) (

132,680.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟล็กซ โซลูชั่นส จำกัด

(

132,680.00) บริษัท เฟล็กซ โซลูชั่นส จำกัด

(

132,680.00) ราคามีความเหมาะสม

63000992

15 ก.ย. 63

140

บริการเพื่อสรางการมีสวนรวมในการระดมทุน

(

500,000.00) (

485,780.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

(

485,780.00) บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

(

485,780.00) ราคามีความเหมาะสม

63000993

15 ก.ย. 63

141

โครงการขยายผลเครือขายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (
และพัฒนานวัตกรรมเครือขายการรวมมือเพื่อสรางความเสมอภาคทางการ
ศึกษา (Equity Partnership's School Network)

5,000,000.00) (

4,990,826.66)

วิธีคัดเลือก

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

4,976,570.00) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

4,976,570.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000994

23 ก.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

142

ออกแบบเนื้อหาและการสื่อสารทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนพระ (
กนิษฐาสัมมาชีพ

3,500,000.00) (

3,500,000.00)

วิธีคัดเลือก

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

บริษัท ปฏิวัติ ฟลม จำกัด

(

4,990,480.00)

บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จำกัด

(

3,500,000.00) บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จำกัด

บริษัทดีนาดู มีเดีย พลัส จำกัด

(

3,498,900.00)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

3,500,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000995

24 ก.ย. 63

143

บริหารจัดประชุมแกนนำทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที 1

(

500,000.00) (

385,200.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ท็อป อัพ ออรแกไนซ จำกัด

(

385,200.00) บริษัท ท็อป อัพ ออรแกไนซ จำกัด

(

385,200.00) ราคามีความเหมาะสม

63000996

16 ก.ย. 63

144

บริหารจัดประชุมแกนนำทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 2

(

500,000.00) (

278,200.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ท็อป อัพ ออรแกไนซ จำกัด

(

278,200.00) บริษัท ท็อป อัพ ออรแกไนซ จำกัด

(

278,200.00) ราคามีความเหมาะสม

63000997

16 ก.ย. 63

145

ระบบและอุปกรณสารสนเทศสำนักงาน

(

500,000.00) (

195,061.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด

(

195,061.00) บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด

(

195,061.00) ราคามีความเหมาะสม

63000998

16 ก.ย. 63

146

พัฒนาระบบเขาใชงาน Dashboard อธิบายขอมูลการดำเนินงานของกสศ. (
รวมไปถึงการรักษาดูแลรายเดือน

135,000.00) (

131,824.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บุญมีแล็บ จำกัด

(

131,824.00) บริษัท บุญมีแล็บ จำกัด

(

131,824.00) ราคามีความเหมาะสม

63000999

16 ก.ย. 63

147

การวิจัย สังเคราะห และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ

(

500,000.00) (

370,361.24)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บียอนด พับลิสชิ่ง จำกัด

(

370,361.24) บริษัท บียอนด พับลิสชิ่ง จำกัด

(

370,361.24) ราคามีความเหมาะสม

63001000

16 ก.ย. 63

148

การผลิตสื่อภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 4

(

200,000.00) (

181,900.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซดคิก จำกัด

(

181,900.00) บริษัท ไซดคิก จำกัด

(

181,900.00) ราคามีความเหมาะสม

63001001

16 ก.ย. 63

149

การบริหารจัดการลงพื้นที่คัดกรองความยากจน

(

500,000.00) (

338,387.50)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

338,387.50) บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด

(

338,387.50) ราคามีความเหมาะสม

63001002

16 ก.ย. 63

150

จัดทำระบบคัดกรองทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ

(

500,000.00) (

500,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

500,000.00) บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด

(

500,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63001003

16 ก.ย. 63

151

โครงการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวของกับการสรางความเสมอภ (
าคทางการศึกษา ชุดที่ 4

200,000.00) (

181,900.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

181,900.00) บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด

(

181,900.00) ราคามีความเหมาะสม

63001004

16 ก.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
152

จัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายเพื่อการศึกษาที่จะนำไปสูความเสมอภาคทา (
งการศึกษา

500,000.00) (

492,200.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

153

โครงการสื่อสารชวยเหลือภายใตการชวยเหลือเด็กนอกระบบหรือเด็กยาก (
จนพิเศษระยะที่ 2

500,000.00) (

479,895.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

154

ผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 2

(

300,000.00) (

299,871.00)

155

โครงการ Server เชื่อมตอขอมูลกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

(

500,000.00) (

156

ชุดวิดีโอ ความปลอดภัยในเด็ก ศูนยเด็กเล็กประถมวัย

(

157

158

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

492,200.00) บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด

(

492,200.00) ราคามีความเหมาะสม

63001005

16 ก.ย. 63

บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท (
จำกัด

479,895.00) บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท
จำกัด

(

479,895.00) ราคามีความเหมาะสม

63001006

16 ก.ย. 63

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซุปเปอรสามารถ จำกัด

299,871.00) บริษัท ซุปเปอรสามารถ จำกัด

(

299,871.00) ราคามีความเหมาะสม

63001007

16 ก.ย. 63

467,999.90)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (
จำกัด

467,999.90) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
จำกัด

(

467,999.90) ราคามีความเหมาะสม

63001008

16 ก.ย. 63

200,000.00) (

195,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอังคาร ฤทธิพรัด

(

195,000.00) นายอังคาร ฤทธิพรัด

(

195,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63001009

16 ก.ย. 63

จัดจางผลิตนิทรรศการและบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงกา (
รสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

500,000.00) (

488,990.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ท็อป อัพ ออรแกไนซ จำกัด

(

488,990.00) บริษัท ท็อป อัพ ออรแกไนซ จำกัด

(

488,990.00) ราคามีความเหมาะสม

63001010

16 ก.ย. 63

จัดจางวิเคราะหขอมูลสถานะความยากจนของนักเรียนกลุมเปาหมายของโ (
ครงการสรางโอกาศทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่หางไกลเปนครูรุ
นใหมเพื่อพัฒาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ)ถิ่น) รุนที่ 2
ปการศึกษา 2564
บริการจัดเก็บเอกสารและเฟอรนิเจอรของสำนักงานของกองทุนเพื่อความเ (
สมอภาคทางการศึกษา

100,000.00) (

100,000.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์

(

100,000.00) นายชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์

(

100,000.00) ราคามีความเหมาะสม

63001011

16 ก.ย. 63

250,000.00) (

160,500.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

(

160,500.00) บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

(

160,500.00) ราคามีความเหมาะสม

63001012

16 ก.ย. 63

160

ผลิตคลิปวิดีโอในการสื่อสารผานเว็บไซต
โครงการจัดจางบริหารจัดการเว็บไซต

(

500,000.00) (

331,700.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เรียล คอนซัลเทชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด

(

331,700.00) บริษัท เรียล คอนซัลเทชั่น (ประเทศไทย) (
จำกัด

331,700.00) ราคามีความเหมาะสม

63001013

16 ก.ย. 63

161

พัฒนาปรับปรุงเว็บไซตภาษาอังกฤษของกสศ.

(

1,000,000.00) (

998,524.00)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซดคิก จำกัด

(

997,026.00) บริษัท ไซดคิก จำกัด

(

997,026.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63001014

24 ก.ย. 63

162

โครงการ:
(
สนันสนุนการพัฒนาเครือขายการใชประโยชนจากนวัตกรรมเพื่อความเสม
อภาคทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสังคม

5,000,000.00) (

4,998,633.33)

วิธีคัดเลือก

บริษัท วัน อินฟนิตี้ ครีเอทีฟ จำกัด

(

4,996,900.00) บริษัท วัน อินฟนิตี้ ครีเอทีฟ จำกัด

(

4,996,900.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63001015

24 ก.ย. 63

บริษัท ภูผา แอดเวอรไทซิ่ง จำกัด

(

5,000,000.00)

159

(

ชื่อ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

(

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ

163

164

ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนความรูเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (

อบรบเชิงปฏิบัติการเรื่องใหคำปรึกษาดานการเงิน
(
การบัญชีและการพัสดุโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผูที่ขาดแคลนทุน
ทรัพยและดอยโอกาสที่ใชชุมชนเปนฐาน

6,000,000.00) (

6,000,000.00) (

6,000,000.00)

5,113,172.00)

วิธีคัดเลือก

วิธีคัดเลือก

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

บริษัท เอกศิลป ครีเอชั่น จำกัด

(

4,999,000.00)

บริษัท บุคสเคป จำกัด

(

5,996,280.00) บริษัท บุคสเคป จำกัด

บริษัท กูดเฮด พริ้นทติ้ง แอนด
แพคเกจจิ้ง กรุป จำกัด

(

6,334,400.00)

บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท จำกัด (

6,644,700.00)

บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด

(

5,103,900.00) บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด

บริษัท ทัฟครีเอชั่น จำกัด

(

5,109,250.00)

บริษัท เวิรค ดี โปรดักชั่น จำกัด

(

5,112,460.00)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

5,996,280.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63001016

24 ก.ย. 63

(

5,103,900.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63001017

24 ก.ย. 63
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โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(

2,000,000.00) (

1,999,862.10)

วิธีคัดเลือก

บริษัท เนชั่น โพส จำกัด

(

1,999,862.10) บริษัท เนชั่น โพส จำกัด

(

1,999,862.10) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63001018

25 ก.ย. 63

166

สังเคราะหบทเรียนศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

2,000,000.00) (

1,200,000.00)

วิธีคัดเลือก

นางสาว จุฬากรณ มาเสถียรวงศ

(

1,200,000.00) นางสาว จุฬากรณ มาเสถียรวงศ

(

1,200,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63001019

28 ก.ย. 63
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กิจกรรมงานปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

3,000,000.00) (

3,000,000.00)

วิธีคัดเลือก

นาย สามารถ สวางแจง

(

2,499,100.00) นาย สามารถ สวางแจง

(

2,499,100.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63001020

24 ก.ย. 63

วาที่รอยโทเลอสรรค นิ่มอิ่ม

(

2,999,388.00)

นายเอกชัย รัตนบรรลือ

(

2,999,963.00)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ชื่อ
168

บริหารจัดการการประชุมปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(

19,000,000.00) (

18,937,930.00)

วิธีคัดเลือก

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ราคา

ชื่อ

บริษัทดีนาดู มีเดีย พลัส จำกัด

(

18,746,400.00) บริษัทดีนาดู มีเดีย พลัส จำกัด

บริษัท อินดีด ครีเอชั่น จำกัด

(

17,890,400.00)

169

ตรวจสอบ สอบทาน รายงานการเงิน ประจำป 2564
และแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ

(

570,000.00) (

530,000.00)

วิธีคัดเลือก

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

(

170

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค
และอุปกรณเทคโนโลยีที่จำเปนสำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ)ถิ่น รุนที่ 1
ปการศึกษา 2563

(

9,000,000.00) (

8,553,016.47)

วิธีคัดเลือก

บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จำกัด

(

8,669,311.20) บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จำกัด

บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด

(

7,536,973.00)

บริษัท พารา แอดวานซ อินโฟเทค
จำกัด

(

9,625,506.00)

บริษัท แมงกา แมงโก จำกัด

(

984,400.00) บริษัท แมงกา แมงโก จำกัด

หางหุนสวนสามัญ ยังแจม

(

984,400.00)

บริษัท เอไอเอ จำกัด

(

1,389,857.00) บริษัท เอไอเอ จำกัด

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)

(

1,398,706.00)

171

172

ผลิตสื่อเว็บไซตและโซเชียลมีเดียเพื่อสงเสริมภาพลักษณองคกรและสรางก (
ารมีสวนรวม

จัดทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุม

(

1,000,000.00) (

1,500,475.00) (

989,800.00)

1,500,475.00)

วิธีคัดเลือก

วิธีคัดเลือก

555,000.00) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

ราคา

เลขที่

วันที่ของสัญญาหรือขอต
กลง
ในการซื้อหรือจาง

PO

วันที่

(

18,746,400.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63001021

24 ก.ย. 63

(

555,000.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63001022

25 ก.ย. 63

(

8,669,311.20) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63001023

25 ก.ย. 63

(

984,400.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63001024

28 ก.ย. 63

(

1,389,857.00) ไดคะแนนเกณฑราคาปร
ะกอบคุณภาพสูงสุด

63001025

29 ก.ย. 63

