
ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

1 อุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมส านักงานB1ขนาดL เฟส๑      500,000.00       482,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

         482,570.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         482,570.00 ราคามีความเหมาะสม ๖๓๐๐๐๐๐๑ 4 ต.ค.62

2 บริการติดต้ังสายสัญญาณโทรศัพท์ส าหรับ
โทรศัพท์ส านักงานโซนA

     500,000.00       496,754.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด          496,754.40 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

         496,754.40 ราคามีความเหมาะสม 63000002 4 ต.ค.62

๓ บริการติดต้ังสายสัญญาณส าหรับคอมพิวเตอร์ ณ ส านักงาน กสศ.โซนเอ      500,000.00       490,153.14 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด          490,153.14 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

         490,153.14 ราคามีความเหมาะสม ๖๓๐๐๐๐๐๓ 4 ต.ค.62

4 เคร่ืองท ากาแฟแคปซูลพร้อมกาแฟแคปซูล        50,000.00         50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง วรานิษฐ์ วงศ์สุคติเวช            50,000.00 นาง วรานิษฐ์ วงศ์สุคติเวช            50,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000005 16 ต.ค.62

๕ อุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมส านักงานB1ขนาดL เฟส๒      500,000.00       499,155.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

         499,155.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         499,155.00 ราคามีความเหมาะสม 63000006 16 ต.ค.62

6 อุปกรณ์ระบบภาพห้องประชุม B1 ขนาดL เฟส2      500,000.00       499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

         499,690.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         499,690.00 ราคามีความเหมาะสม 63000007 16 ต.ค.62

๗ อุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม B2 ขนาดM เฟส1      500,000.00       458,816.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

         458,816.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         458,816.00 ราคามีความเหมาะสม 63000008 16 ต.ค.62

8 อุปกรณ์ระบบภาพห้องประชุม B1 ขนาดL เฟส1      500,000.00       464,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

         464,380.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         464,380.00 ราคามีความเหมาะสม 63000009 16 ต.ค.62

๙ จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเขียน กระดาษ เอ4และอุปกรณ์ส านักงาน        66,932.78         66,932.78 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด            66,932.78 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด            66,932.78 ราคามีความเหมาะสม 63000010 16 ต.ค.62

10 เก้าอ้ีสูงขาสีขาว หุ้มผ้า น้ าตาลอ่อน  เก้าอ้ีกลมพร้อมพนัก เบาะหุ้มผ้า 
พนักหุ้มผ้า โต๊ะข้างขาเงินTopขาว

       78,388.20         78,388.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)            78,388.20 บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด
(มหาชน)

           78,388.20 ราคามีความเหมาะสม 63000012 17 ต.ค.62

๑๑ กระดาษเช็ดมือ สก๊อตต์อินเตอร์โฟล 2 ช้ัน,กระดาษช าระ คิมซอฟเจ
อาร์ที 2ช้ัน

         4,451.20           4,451.20 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย              4,451.20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย              4,451.20 ราคามีความเหมาะสม 63000013 17 ต.ค.62

12 บริการระบบอีเมลพนักงาน 10บัญชี        24,770.50         24,770.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จ ากัด            24,770.50 บริษัท โกโพเมโล จ ากัด            24,770.50 ราคามีความเหมาะสม 63000015 17 ต.ค.62

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี
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ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ
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และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๓ ไฟเบอร์กลาส รูปก้อนหิน ไซส์S M L        75,649.00         75,649.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิลิเมนท์ จ ากัด            75,649.00 บริษัท อิลิเมนท์ จ ากัด            75,649.00 ราคามีความเหมาะสม 63000016 17 ต.ค.62

14 แปลเอกสารจากอังกฤษ-ไทย จ านวน1เร่ือง          4,400.00           4,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว บุษบง โควินท์              4,400.00 นางสาว บุษบง โควินท์              4,400.00 ราคามีความเหมาะสม 63000017 18 ต.ค.62

๑๕ จัดจ้างประสานงานเพ่ือสนับสนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุน
เสมอภาค

     100,000.00       100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ยุลตา จินดาศิริอรุณ          100,000.00 นางสาว ยุลตา จินดาศิริอรุณ          100,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000018 18 ต.ค.62

16 ค่าสนับสนุนบุคลากรเพ่ือจัดท าสัญญารับทุนโครงการ        50,600.00         50,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            50,600.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            50,600.00 ราคามีความเหมาะสม 63000019 18 ต.ค.62

๑๗ IBM RPA Express Pack ซอฟต์แวร์ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท างานในรูปแบบอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์บนแพลตฟอร์มเสมือนจริง

     500,000.00       497,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จ ากัด          497,550.00 บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จ ากัด          497,550.00 ราคามีความเหมาะสม 63000020 18 ต.ค.62

18 พัฒนาระบบรับส่งเอกสาร กสศ.      500,000.00       499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด          499,690.00 บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด          499,690.00 ราคามีความเหมาะสม 63000021 18 ต.ค.62

๑๙ อุปกรณ์ระบบเสียงประกาศส านักงาน Zone A      300,000.00       299,867.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

         299,867.50 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         299,867.50 ราคามีความเหมาะสม 63000022 18 ต.ค.62

20 เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส าหรับพ้ืนท่ีท างานโซนเอ      300,000.00       226,904.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮฟ ดี.เค.จ ากัด          226,904.20 บริษัท โฮฟ ดี.เค.จ ากัด          226,904.20 ราคามีความเหมาะสม 63000023 20 พ.ย.62

๒๑ บริหารจัดการประชุมworkshop แนวทางการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

     250,000.00       190,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          190,000.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          190,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000024 18 ต.ค.62

22 บริหารจัดการงานโลจิสติกส์ จ านวน5 เดือน      160,000.00       160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ธีรตา ไพบูลย์          160,000.00 นางสาว ธีรตา ไพบูลย์          160,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000025 18 ต.ค.62

๒๓ บริการระบบ Payroll OutsourcingEmployee      250,000.00       249,609.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด(มหาชน)          249,609.60 บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด(มหาชน)          249,609.60 ราคามีความเหมาะสม 63000026 18 ต.ค.62

24 เอกสาร Ready for Business Vision settingฉบับท่ีแปลเป็นภาษาไทย
,เอกสาร Ready for Business problem Solving,เอกสาร C-BED 
Aspiring Entrepreneurs

       56,710.00         56,710.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด            56,710.00 บริษัท ยูนีค ทรานสเลช่ัน จ ากัด            56,710.00 ราคามีความเหมาะสม 63000027 18 ต.ค.62

๒๕ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับ
นักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของ
ชุมชน

       87,500.00         87,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กัณห์ชลี ขวางเสน            87,500.00 นางสาว กัณห์ชลี ขวางเสน            87,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000028 24 ต.ค.62

26 Line Official Account        38,094.00         38,094.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ภัสสราภรณ์ นิคมพักตร์            38,094.00 นางสาว ภัสสราภรณ์ นิคมพักตร์            38,094.00 ราคามีความเหมาะสม 63000029 24 ต.ค.62
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 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
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และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๒๗ บุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการส่วนงานการเงิน        45,000.00         45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว จารุวรรณ จันทาทอง            45,000.00 นางสาว จารุวรรณ จันทาทอง            45,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000030 24 ต.ค.62

28 ออกแบบวิดีทัศน์เพ่ือค้นหา ช่วยเหลือ เด็กนอกระบบให้มีโอกาสเข้าสู่
ระบบการศึกษา

     500,000.00       500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรนด์ แอนด์ มานะ จ ากัด          500,000.00 บริษัท เฟรนด์ แอนด์ มานะ จ ากัด          500,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000031 24 ต.ค.62

๒๙ พัฒนาระบบบริหารโครงการ กสศ. ระยะท่ี 4      500,000.00       500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด          500,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด          500,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000032 24 ต.ค.62

30 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาครูเครือข่ายในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนแบบActive Learnning สู่การพัฒนาผู้เรียน

     500,000.00       499,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ปวีณา จันทร์สุข          499,500.00 นางสาว ปวีณา จันทร์สุข          499,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000033 24 ต.ค.62

๓๑ ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มระหว่างปี2562      382,435.00       357,414.19 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย-ปิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส
 จ ากัด

         357,414.19 บริษัท เอเซีย-ปิฟิค อินชัวรันส์ โบรค
เกอร์ส จ ากัด

         357,414.19 ราคามีความเหมาะสม 63000034 31 ต.ค.62

32 ผู้ช่วยผู้จัดการเพ่ือการบริหารโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนของชุมชน

     500,000.00       372,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร.ต.ต.หญิงจิตติมา เจือไทย          372,000.00 ร.ต.ต.หญิงจิตติมา เจือไทย          372,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000035 25 ต.ค.62

๓๓ ผู้จัดการเพ่ือการบริหารโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับ
นักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของ
ชุมชน

     500,000.00       462,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พิสมัย รัตนโรจน์สกุล          462,000.00 นางสาว พิสมัย รัตนโรจน์สกุล          462,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000036 25 ต.ค.62

34 บริการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน กสศ.รวมค่าแรงและค่าเช่าพ้ืนท่ี
จัดเก็บ

     300,000.00       160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด          160,500.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด          160,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000037 25 ต.ค.62

๓๕ คอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 6 เคร่ือง      500,000.00       305,442.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด          305,442.20 บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด          305,442.20 ราคามีความเหมาะสม 63000038 25 ต.ค.62

36 เช่าอุปกรณ์ถ่ายท าวิดีทัศน์ เพ่ือผลิตวิดีทัศน์สร้างความเสมอภาค      500,000.00       483,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขีดลิขิต จ ากัด          483,360.00 บริษัท ขีดลิขิต จ ากัด          483,360.00 ราคามีความเหมาะสม 63000039 25 ต.ค.62

๓๗ ผลิตวิดีทัศน์เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา      500,000.00       495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขีดลิขิต จ ากัด          495,000.00 บริษัท ขีดลิขิต จ ากัด          495,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000040 25 ต.ค.62

38 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์การส่ือสาร        74,900.00         74,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซด์คิก จ ากัด            74,900.00 บริษัท ไซด์คิก จ ากัด            74,900.00 ราคามีความเหมาะสม 63000041 25 ต.ค.62

๓๙ ออกแบบกราฟฟิต้ีเพ่ือให้สร้างความเข้าใจเด็กนอกระบบ      110,000.00       110,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ านาจ อุ่นใจ          110,000.00 นายอ านาจ อุ่นใจ          110,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000042 25 ต.ค.62

40 Microsoft AX 2012 Team Member(เพ่ือจัดท าใบขอซ้ือของจ้างใน
ระบบ AX)

     360,000.00       355,924.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด          355,924.80 บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด          355,924.80 ราคามีความเหมาะสม 63000043 29 ต.ค.62



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๔๑ พัฒนาเคร่ืองมือส่ือสารส าหรับสร้างเครือข่ายกิจกรรม CSR      200,000.00       180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด          180,000.00 บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด          180,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000044 29 ต.ค.62

42 ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา คร้ังท่ี1

     500,000.00       498,609.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด          498,609.30 บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด          498,609.30 ราคามีความเหมาะสม 63000045 29 ต.ค.62

๔๓ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา คร้ังท่ี3

     200,000.00       120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนพล บางย่ีขัน          120,000.00 นายธนพล บางย่ีขัน          120,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000046 29 ต.ค.62

44 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษาคร้ังท่ี 2

     400,000.00       391,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฮสเทก้า จ ากัด          391,620.00 บริษัท เฮสเทก้า จ ากัด          391,620.00 ราคามีความเหมาะสม 63000048 29 ต.ค.62

๔๕ ด าเนินโครงการสร้างการรับรู้ผ่านความถ่ีในการเผยแพร่ส่ือออนไลน์ 
Post Boosting

     500,000.00       379,927.54 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด          379,927.54 บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด          379,927.54 ราคามีความเหมาะสม 630000049 29 ต.ค.62

46 เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายส่ือสารองค์กร        75,000.00         75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา สมปาน            75,000.00 นางสาวสุจิตรา สมปาน            75,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000050 29 ต.ค.62

๔๗ เคร่ืองวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศ      400,000.00       321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอร์เทค จ ากัด          321,000.00 บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอร์เทค จ ากัด          321,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000051 29 ต.ค.62

48 จัดท าชุดอินโฟกราฟฟิค อธิบายกระบวนการคัดเลือกนักเรียนท่ีได้รับทุน
และกิจกรรมส าคัญ 1ชุด

         5,000.00           5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ วศินโภคทรัพย์              5,000.00 นายณัฐวุฒิ วศินโภคทรัพย์              5,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000052 30 ต.ค.62

๔๙ แผ่นฝ้าอะคูสติก ลดเสียงสะท้อนและก้องภายในห้องประชุม        12,840.00         12,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมโครคราฟส์แมน จ ากัด            12,840.00 บริษัท ไมโครคราฟส์แมน จ ากัด            12,840.00 ราคามีความเหมาะสม 63000053 30 ต.ค.62

50 สกรีน,ซอง,ไรต์แผ่น CDและจัดพิมพ์ คู่มือด าเนินโครงการกองทุนฯ        78,110.00         78,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            78,110.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            78,110.00 ราคามีความเหมาะสม 63000054 31 ต.ค.62


