
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

1 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช

ชุมชนเปนฐาน ครั้งที่ 2

( 493,270.00)            ( 493,270.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิดคนควา จำกัด ( 493,270.00)          บริษัท คิดคนควา จำกัด ( 493,270.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000110 1 ธ.ค.63

2 เพื่ื่อจางตกแตงเพิ่มเติมภายในและงานระบบบริเวณบัญชีและการเงิน 

สำนักงาน กสศ.ชั้น 13 อาคารเอส.พี.

( 110,745.00)            ( 110,745.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี  จำกัด ( 110,745.00)          บริษัท เอ็ม อี อี  จำกัด ( 110,745.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000111 1 ธ.ค.63

3 โครงการพัฒนาเนื้อหาและบริหารจัดการแพลทฟอรมชุมชนแลกเปลี่ยน

เรียนรูของกลุมเปาหมายครูผูสรางการเปลี่ยนแปลง

( 500,000.00)            ( 499,155.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเจ เวิรค จำกัด ( 499,155.00)          บริษัท ซีเจ เวิรค จำกัด ( 499,155.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000112 1 ธ.ค.63

4 ผลิตคลิป VDO presentation สรุปผลการทำงานของ CCT ( 29,850.00)              ( 29,850.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 29,850.00)            นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 29,850.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000113 2 ธ.ค.63

5 จัดซื้อ Microsoft Power BI ( 20,000.00)              ( 19,795.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พารา แอดวานซ อินโฟเทค จำกัด ( 19,795.00)            บริษัท พารา แอดวานซ อินโฟเทค จำกัด ( 19,795.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000114 3 ธ.ค.63

6 จัดซื้อจัดจางจัดสงสื่อสนับสนุนการเรียนรูและการประชาสัมพันธโครงการ

ครูรัก(ษ)ถิ่น

( 79,367.25)              ( 79,367.25)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท จำกัด ( 79,367.25)            บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 79,367.25)            ราคามีความเหมาะสม 64000115 3 ธ.ค.63

7 จางเจาหนาที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและ

เด็กนอกระบบการศึกษา

( 111,000.00)            ( 111,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นุชสรา ศรีวิชา ( 111,000.00)          นุชสรา ศรีวิชา ( 111,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000116 8 ธ.ค.63

8 จางเหมาบริหารงานระดมทุนและระดมความรวมมือ ( 62,500.00)              ( 62,500.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นาง วิภาวี บุรุษหงส ( 62,500.00)            นาง วิภาวี บุรุษหงส ( 62,500.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000117 14 ธ.ค.63

9 จางเหมาประสานงานบริจาคเพื่อสงเสริมระดมความรวมมือตามกลุม

เปาหมาย

( 108,000.00)            ( 88,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ตรีชฎา พลชนะ ( 88,000.00)            นางสาว ตรีชฎา พลชนะ ( 88,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000118 14 ธ.ค.63

10 บริหารจัดการเผยแพรเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 1 

ครั้ง 

(ภายใตโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนชองทางการสื่อสารระดับประเทศ 

จังหวัด ทองถิ่น ของ กสศ. เพื่อระดมการมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธ)

( 98,440.00)              ( 98,440.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด ( 98,440.00)            บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด ( 98,440.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000119 16 ธ.ค.63

11 จางเหมาบริการออกแบบและผลิตกราฟคและตัดตอวิดีทัศน 

ภายใตโครงการจัดการความรูและพัฒนาเครื่องมือสื่อสารเพื่อนำเสนอ

ประเด็นผลงานเชิงปฏิรูปและมีความยั่งยืนของ กสศ.

( 90,000.00)              ( 67,500.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นาย อานนท จันทรธิติสกุล ( 67,500.00)            นาย อานนท จันทรธิติสกุล ( 67,500.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000120 16 ธ.ค.63

12 ออกแบบ line official ระดมทุน 

ภายใตโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารแคมเปญและชองทางสื่อสารแบบ

ปฏิสัมพันธ อาทิ คลิปวิดีโอ E-marketing

( 60,000.00)              ( 59,064.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 59,064.00)            บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 59,064.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000121 16 ธ.ค.63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

13 ลงเสียงในสื่อ multimedia phase ที่ 1 ( 25,000.00)              ( 25,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นาง ศิริลักษณ ทัพโภทยาน ( 25,000.00)            นาง ศิริลักษณ ทัพโภทยาน ( 25,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000122 16 ธ.ค.63

14 จัดจางลามเพื่อใชในการอบรมผูสำรวจจัดเก็บขอมูล ( 27,000.00)              ( 27,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นาง อารยา อัมระปาล ( 27,000.00)            นาง อารยา อัมระปาล ( 27,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000123 16 ธ.ค.63

15 จัดจางสงเอกสารใหกับสถานศึกษา ( 58,101.00)              ( 33,706.07)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอรค จำกัด ( 33,706.07)            บริษัท บเรนเวอรค จำกัด ( 33,706.07)            ราคามีความเหมาะสม 64000124 16 ธ.ค.63

16 เชาระบบ Cloud Linux Hosting 

เพื่อรองรับระบบฐานขอมูลการติดตอของผูทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือขาย 

กสศ. และบริหารจัดการฐานขอมูลผูเขารวมประชุม ระยะเวลา 1 ป (วันที่ 

6 มกราคม 2564 - 5 มกราคม 2565)

( 12,840.00)              ( 12,840.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จำกัด ( 12,840.00)            บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จำกัด ( 12,840.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000125 16 ธ.ค.63

17 จางบุคลากรเพื่อจัดทำเอกสารสัญญาโครงการ ( 75,435.00)              ( 75,435.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 75,435.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 75,435.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000126 16 ธ.ค.63

18 จัดหากระดาษถายเอกสาร ขนาด A4 และอุปกรณอิเล็คทรอนิกส 

(เครื่องคิดเลข และ ถานไฟฉาย) 

เพื่อรองรับการทำงานดานเอกสารของเจาหนาที่

( 31,030.00)              ( 31,030.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 31,030.00)            บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 31,030.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000127 16 ธ.ค.63

19 จางบุคลากรเพื่อจัดดำเนินงานเอกสารฝายกฎหมาย ( 75,435.00)              ( 75,435.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 75,435.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 75,435.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000128 16 ธ.ค.63

20 ซื้อโปรแกรม MS Project and Visio ( 111,000.00)            ( 110,905.50)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 110,905.50)          บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 110,905.50)          ราคามีความเหมาะสม 64000129 17 ธ.ค.63

21 จางเผยแพรประชาสัมพันธทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใชชุมชน

เปนฐาน

( 494,340.00)            ( 494,340.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คีคอินเตอรเทรด จำกัด ( 494,340.00)          บริษัท คีคอินเตอรเทรด จำกัด ( 494,340.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000130 17 ธ.ค.63

22 จางผลิตของที่ระลึกสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ครั้งที่ 2 

(สำหรับนักศึกษาทุน)

( 497,550.00)            ( 497,550.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลลิตา การเมนท จำกัด ( 497,550.00)          บริษัท ลลิตา การเมนท จำกัด ( 497,550.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000131 17 ธ.ค.63

23 จางผลิตของที่ระลึกสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ครั้งที่ 1 ( 211,111.00)            ( 211,111.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 211,111.00)          บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 211,111.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000132 17 ธ.ค.63

24 จางสนันสนุนการตรวจสอบเอกสาร การจัดทำฐานขอมูล 

สวนงานจัดซื้อจัดจาง กสศ.

( 346,680.00)            ( 346,680.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 346,680.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 346,680.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000133 17 ธ.ค.63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

25 จางบริหารจัดการตัดตอคลิปวิดีโอการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอ

ภาคทางการศึกษา

( 81,213.00)              ( 81,213.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สองมือ โปรดักชั่น จำกัด ( 81,213.00)            บริษัท สองมือ โปรดักชั่น จำกัด ( 81,213.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000134 17 ธ.ค.63

26 จางผลิตและบริหารจัดการเนื้อหาและดีไซน Material 

สำหรับเว็บไซตและสื่อโซเชียลมีเดีย ระยะที่ 2

( 298,519.30)            ( 298,519.30)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 298,519.30)          บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 298,519.30)          ราคามีความเหมาะสม 64000135 18 ธ.ค.63

27 จางผลิตวิดีทัศนความสำเร็จของทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ( 179,850.00)            ( 179,850.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 179,850.00)          นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 179,850.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000136 18 ธ.ค.63

28 จางจัดตั้งศูนยใหคำปรึกษาดานการเงินการบัญชีและการพัสดุแกภาคีรวม

ดำเนินงานโครงการของ กสศ.

( 497,550.00)            ( 497,550.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด ( 497,550.00)          บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด ( 497,550.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000137 18 ธ.ค.63

29 จางตอลิขสิทธิ์คาบำรุงรักษา Server ระบบ ERP ( 442,000.00)            ( 441,910.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด ( 441,910.00)          บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 

จำกัด

( 441,910.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000138 18 ธ.ค.63

30 จางจัดหาบริการ Server รองรับระบบไดเรกทอรี ( 326,618.00)            ( 326,618.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด ( 326,618.00)          บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 

จำกัด

( 326,618.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000139 18 ธ.ค.63

31 จางจัดหาบริการระบบไดเรกทอรี ( 331,995.00)            ( 331,995.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด ( 331,995.00)          บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 

จำกัด

( 331,995.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000140 18 ธ.ค.63

32 จางบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำสัญญาโครงการ ( 73,830.00)              ( 73,830.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 73,830.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 73,830.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000141 18 ธ.ค.63

33 จางบุคลากรสนับสนุนการจัดทำเอกสารการเบิกจายเงินงวดของโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

( 31,458.00)              ( 31,458.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 31,458.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 31,458.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000142 18 ธ.ค.63

34 จางเจาหนาที่ประสานงานรวบรวมขอมูลการรับเรื่องรองเรียน 

ภายใตโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

( 380,000.00)            ( 379,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเต็มพัน ภูศิริพันธ ( 379,000.00)          นางสาวเต็มพัน ภูศิริพันธ ( 379,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000143 21 ธ.ค.63

35 จางทำระบบโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 1 ( 107,000.00)            ( 107,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด ( 107,000.00)          บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด ( 107,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000144 21 ธ.ค.63

36 จางบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยสัญญา ( 154,080.00)            ( 154,080.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 154,080.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 154,080.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000145 21 ธ.ค.63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563
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ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

37 จางทำระบบโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 2 ( 214,000.00)            ( 214,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด ( 214,000.00)          บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด ( 214,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000146 21 ธ.ค.63

38 จางบริการประสานติดตามเงินบริจาค 

ภายใตโครงการพัฒนาระบบและทีมจัดการบัญชีการเงินงานบริจาคที่มี

มาตรฐาน

( 173,500.50)            ( 173,500.50)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท จำกัด ( 173,500.50)          บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 173,500.50)          ราคามีความเหมาะสม 64000147 21 ธ.ค.63

39 จางตอบริการจัดหาพื้นที่เก็บอุปกรณสำนักงานจากการรื้อถอน กสศ. 

พรอมบริการขนยายสินคาสงคืน (21 ธ.ค. 2563 - 20 มี.ค. 2364)

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

จำกัด

( 54,570.00)            บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 54,570.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000148 21 ธ.ค.63

40 จางจัดหาบริการระบบอีเมลสำนักงาน (เพิ่มเติม) ชุดที่ 1 

ประจำปงบประมาณ 2564

( 42,243.60)              ( 42,243.60)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 42,243.60)            บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 42,243.60)            ราคามีความเหมาะสม 64000149 21 ธ.ค.63

41 จางพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

(Information Security Management System ISMS) ตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001 2013 การตรวจติดตามครั้งที่ 1

( 497,550.00)            ( 497,550.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดาตาฟารม จำกัด ( 497,550.00)          บริษัท ดาตาฟารม จำกัด ( 497,550.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000150 23 ธ.ค.63

42 จางผลิตคลิปภายใตการพัฒนาและบริหารจัดการแพลทฟอรมชุมชน

แลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมเปาหมายครู

( 500,000.00)            ( 497,550.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเจ เวิรค จำกัด ( 497,550.00)          บริษัท ซีเจ เวิรค จำกัด ( 497,550.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000151 23 ธ.ค.63

43 จางปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม (งานตกแตงภายในและงานระบบ) ( 406,065.00)            ( 406,065.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี  จำกัด ( 406,065.00)          บริษัท เอ็ม อี อี  จำกัด ( 406,065.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000152 23 ธ.ค.63

44 จางเจาหนาที่ธุรการ สำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป ( 60,000.00)              ( 60,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ปยวรรณ สุขนุกูล ( 60,000.00)            นางสาว ปยวรรณ สุขนุกูล ( 60,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000153 23 ธ.ค.63

45 จางสนับสนุนอัพเดทขอมูลเว็บไซตและออกแบบกราฟฟคในสื่อตางๆ ของ 

กสศ.

( 32,000.00)              ( 32,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกล สุวรรณาพิสิทธิ์ ( 32,000.00)            นายสกล สุวรรณาพิสิทธิ์ ( 32,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000154 23 ธ.ค.63

46 ผลิตวิดีทัศนสื่อประชาสัมพันธโครงการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑจากกกและ

ผือ

( 51,360.00)              ( 51,360.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส จำกัด ( 51,360.00)            บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส จำกัด ( 51,360.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000155 23 ธ.ค.63

47 จางบริหารจัดการดำเนินการจัดสงเอกสารการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อ

การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

( 52,430.00)              ( 52,430.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 52,430.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 52,430.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000156 23 ธ.ค.63

48 จางผลิตคลิปวิดีโอภายใตโครงการจัดการความรูและพัฒนาเครื่องมือ

สื่อสารเพื่อนำเสนอประเด็นผลงานเชิงปฏิรูปและมีความยั่งยืนของ กสศ.

( 500,000.00)            ( 488,562.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จำกัด ( 488,562.00)          บริษัท แมวขยันดี จำกัด ( 488,562.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000157 23 ธ.ค.63

49 จางระบบบริการมอนิเตอรขาว กสศ. ( 250,380.00)            ( 250,380.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จำกัด ( 250,380.00)          บริษัท อินโฟเควสท จำกัด ( 250,380.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000158 24 ธ.ค.63
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50 จางผลิตแผนพับจดหมายขาว CCT NEWS จำนวน 31,800 แผน ( 340,260.00)            ( 340,260.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 340,260.00)          บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 340,260.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000159 24 ธ.ค.63

51 จางผลิตวิดีทัศนเพื่อแสดงศักยภาพนักเรียนทุน ( 454,750.00)            ( 454,750.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สองมือ โปรดักชั่น จำกัด ( 454,750.00)          บริษัท สองมือ โปรดักชั่น จำกัด ( 454,750.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000160 24 ธ.ค.63

52 จางออกแบบอินโฟกราฟฟกสำหรับการทำแบบสำรวจทักษะสำหรับกลุม

ประชากรวัยแรงงาน

( 356,845.00)            ( 356,845.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 356,845.00)          บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 356,845.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000161 24 ธ.ค.63

53 จางเจาหนาที่พยาบาลวิชาชีพ สำหรับตรวจคัดกรองสุขภาพของพนักงาน 

และบุคคลภายนอกที่มาติดตอ

( 25,000.00)              ( 25,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง ร.ต.ท.หญิง ปุณยนุช หิรัญอร ( 25,000.00)            ร.ต.ท.หญิง ปุณยนุช หิรัญอร ( 25,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000162 24 ธ.ค.63

54 จางพนยาฆาเชื้อภายในสำนักงาน กสศ. อาคารเอส.พี. ชั้น 13 (อาคาร A,B 

จำนวน 1 ครั้ง)

( 20,627.46)              ( 20,627.46)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 

จำกัด

( 20,627.46)            บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 20,627.46)            ราคามีความเหมาะสม 64000163 24 ธ.ค.63

55 จางบริหารจัดการงานประชุมเตรียมความพรอมการจัดการสอนหลักสูตร

ฐานสมรรถนะดวยวิชาโครงงาน

( 16,050.00)              ( 16,050.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 16,050.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 16,050.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000164 24 ธ.ค.63

56 จางบริการทำความสะอาดสำนักงาน (อาคาร B) ( 442,980.00)            ( 442,980.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 442,980.00)          บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 442,980.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000165 25 ธ.ค.63

57 จางผลิตผลิตภัณฑเพื่อสื่อสารสรางความเสมอภาค ( 406,600.00)            ( 406,600.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 406,600.00)          หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 406,600.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000166 25 ธ.ค.63

58 จางบริการทำความสะอาดสำนักงานและบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานประชุม 

(อาคาร A)

( 442,980.00)            ( 442,980.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 442,980.00)          บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 442,980.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000167 25 ธ.ค.63

59 จางเจาหนาที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานโครงการของสำนัก

พัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา

( 111,000.00)            ( 111,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง เขมินทรา บุญธรรม ( 111,000.00)          เขมินทรา บุญธรรม ( 111,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000168 25 ธ.ค.63

60 จางจัดหาซองน้ำตาลและจัดสงจดหมายขาว ( 312,404.00)            ( 312,403.62)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 312,403.62)          บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 312,403.62)          ราคามีความเหมาะสม 64000169 25 ธ.ค.63

61 จางถายภาพบุคลากร กสศ. จำนวน 40 ทาน โดยประมาณ ( 7,500.00)                ( 7,500.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นาย สุจิตร มานิตยกุล ( 7,500.00)              นาย สุจิตร มานิตยกุล ( 7,500.00)             ราคามีความเหมาะสม 64000170 25 ธ.ค.63
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และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

62 จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนฝายบัญชีและการเงิน 

สำนักพัฒนายุทธศาสตรและบริหารงบประมาณ

( 240,000.00)            ( 240,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา เปรมประเสริฐ ( 240,000.00)          นางสาวฐิติมา เปรมประเสริฐ ( 240,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000171 28 ธ.ค.63

63 ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรสำนักงาน ชุดที่ 1 ประจำปงบประมาณ 2564 ( 301,772.10)            ( 301,772.10)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 301,772.10)          บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 301,772.10)          ราคามีความเหมาะสม 64000172 28 ธ.ค.63

64 ชุดออกแบบ Visual Note 

"บัญชีรายจายดานการศึกษาแหงชาติดานการศึกษา (NEA)"

( 3,500.00)                ( 3,500.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว เวธนี คงปลื้มจิตต ( 3,500.00)              นางสาว เวธนี คงปลื้มจิตต ( 3,500.00)             ราคามีความเหมาะสม 64000173 28 ธ.ค.63

65 บันทึกวีดีโอและถายทอดสดลง Facebook เพื่อใชในการประชาสัมพันธ 

Equity Talk: รับฟงยังไงใหเขาใจนักเรียน

( 4,500.00)                ( 4,500.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 4,500.00)              นาย ณรงคฤทธิ์ โกกลิ่น ( 4,500.00)             ราคามีความเหมาะสม 64000174 28 ธ.ค.63

66 ชุดออกแบบโปสเตอรสำหรับงาน Equity Take: 

รับฟงยังไงใหเขาใจนักเรียน

( 1,000.00)                ( 1,000.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ญาดา วงศรัศมีเดือน ( 1,000.00)              นางสาว ญาดา วงศรัศมีเดือน ( 1,000.00)             ราคามีความเหมาะสม 64000175 28 ธ.ค.63

67 โครงการชุดออกแบบ Visual Note "Equity talk 

รับฟงอยางไรใหเขาใจนักเรียน"

( 3,500.00)                ( 3,500.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว เวธนี คงปลื้มจิตต ( 3,500.00)              นางสาว เวธนี คงปลื้มจิตต ( 3,500.00)             ราคามีความเหมาะสม 64000176 29 ธ.ค.63

68 จางเจาหนาที่ประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สังกัด 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น คนที่ 2

( 420,000.00)            ( 210,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพรรณ สิงหหวง ( 210,000.00)          นางสาวศิริพรรณ สิงหหวง ( 210,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000177 29 ธ.ค.63

69 จางเจาหนาที่ประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สังกัด 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น คนที่ 1

( 420,000.00)            ( 210,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ผึ้งนวม ( 210,000.00)          นางสาวกนกวรรณ ผึ้งนวม ( 210,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000178 29 ธ.ค.63

70 จางใหบริการดานการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปรงใส 

เพื่อใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกบุคคากรและผูบริหารสำนักงาน กสศ.

( 195,000.00)            ( 195,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายรชต อารีพรรค ( 195,000.00)          นายรชต อารีพรรค ( 195,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000179 29 ธ.ค.63


