
ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

๑ ผลิตวีดีทัศน์/ส่ือ multi media เพ่ือสนับสนุนกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

             68,000.00             68,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย แซ่เล้า            68,000.00 นายสมชาย แซ่เล้า            68,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000247 3 ก.พ. 63

๒ ผลิต Content และลงพ้ืนท่ีสนับสนุนกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา

             70,000.00             70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนพล บางย่ีขัน            70,000.00 นายธนพล บางย่ีขัน            70,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000248 3 ก.พ. 63

๓ ผลิต Content และลงพ้ืนท่ีสนับสนุนกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา

             56,000.00             56,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรวิศร์ หล้าหา            56,000.00 นายรวิศร์ หล้าหา            56,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000249 3 ก.พ. 63

๔ ผู้จัดการโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา ปวงชนเพ่ือการศึกษา

           400,000.00           400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทินสิริ ศิริโพธ์ิ          400,000.00 นางสาวทินสิริ ศิริโพธ์ิ          400,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000250 5 ก.พ. 63

๕ จัดหากระดาษถ่ายเอกสาร Idea Green ขนาด A4,80G, อุปกรณ์เคร่ือง
เขียนส านักงาน,หน้ากากอนามัย 3M กันฝุ่น PM 2.5

             34,333.09             34,333.09 วิธีเฉพาะเจาะจง บริการ เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

           34,333.09 บริการ เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

           34,333.09 ราคามีความเหมาะสม 63000251 5 ก.พ. 63

๖ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาส าหรับนักเรียนห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนของชุมชน

             50,000.00             50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัณห์ชลี ขวางเสน            50,000.00 นางสาวกัณห์ชลี ขวางเสน            50,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000252 6 ก.พ. 63

๗ บริการเคร่ืองท ากาแฟ จ านวน 2 ปีและเคร่ืองด่ืมร้อน Allegria ส าหรับ
พ้ืนท่ีโซน A

             50,000.00             50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด            50,000.00 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด            50,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000253 6 ก.พ. 63

๘ จัดหาบริการอีเมล์ส านักงาน (เพ่ิมเติม) ชุดท่ี 2              13,000.00             12,936.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จ ากัด            12,936.30 บริษัท โกโพเมโล จ ากัด            12,936.30 ราคามีความเหมาะสม 63000254 6 ก.พ. 63

๙ บริการสนับสนุนดูแล เว็บไซต์ www.eef.or.th จ านวน 55 ช่ัวโมง              75,000.00             80,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด            80,250.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด            80,250.00 ราคามีความเหมาะสม 63000255 6 ก.พ. 63

๑๐ จัดซ้ือกาแฟแคปซูลส าหรับใช้กับเคร่ืองท ากาแฟโซนบี ประกอบด้วย 4 
รายการ รวม 950 แคปซูล

             18,350.50             18,350.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนสท์เล่ จ ากัด            18,350.50 บริษัท เนสท์เล่ จ ากัด            18,350.50 ราคามีความเหมาะสม 63000256 6 ก.พ. 63

๑๑ คอมพิวเตอร์ส านักงาน ชุดท่ี 2 (เคร่ืองโน๊ตบุ๊ค,จอมอนิเตอร์พร้อมสาย
เช่ือมต่อ HDMI, อุปกรณ์คีย์บอร์ดเช่ือมต่อแบบไร้สาย

           500,000.00           333,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด          333,305.00 บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด          333,305.00 ราคามีความเหมาะสม 63000257 6 ก.พ. 63

๑๒ จัดจ้างผู้เช่ียวชาญด้านกฏหมาย            195,000.00           195,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤดิธาดา จารุสกุล          195,000.00 นายกฤดิธาดา จารุสกุล          195,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000258 7 ก.พ. 63

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
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๑๓ ออกแบบเล่มประกาศทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพแผ่นพับ และ 
Blackdrop

             59,920.00             59,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด            59,920.00 บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด            59,920.00 ราคามีความเหมาะสม 63000259 11 ก.พ. 63

๑๔ ล้อส าหรับโต๊ะประชุม แบบพับเก็บได้ จ านวน 48 ช้ินพร้อมบริการ
ติดต้ังและจัดส่ง

             11,727.20             11,727.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

           11,727.20 บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

           11,727.20 ราคามีความเหมาะสม 63000260 11 ก.พ. 63

๑๕ ด าเนินการติดต้ังอุปกรณ์ล้างมืออัตโนมัติและเคร่ืองให้ความหอมใน
ห้องน้ า

             35,968.05             35,968.05 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด

           35,968.05 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

           35,968.05 ราคามีความเหมาะสม 63000261 11 ก.พ. 63

๑๖ จัดท าชุดบทความ ท่ีดัดแปลงงานของ กสศ. เป็นบทความออนไลน์                6,000.00               6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอธิเจต มงคลโสฬศ              6,000.00 นายอธิเจต มงคลโสฬศ              6,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000262 11 ก.พ. 63

๑๗ สรุปรายการรับคืนเงินอุดหนุนและรายละเอียดประกอบการจับคู่ของ
บัญชีธนาคารกับฐานข้อมูลการรับคืนเงินอุดหนุน ส าหรับเดือนเมษายน 
2563

             44,000.00             44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุนีย์ แซ่ล่ิม            44,000.00 นางสาวสุนีย์ แซ่ล่ิม            44,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000263 11 ก.พ. 63

๑๘ งานออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีท างาน ของส านักงานอาคารบี ช้ัน 13            300,000.00           256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค ทู ดีไซน์ จ ากัด          256,800.00 บริษัท เค ทู ดีไซน์ จ ากัด          256,800.00 ราคามีความเหมาะสม 63000264 12 ก.พ. 63

๑๙ วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษท่ีได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบ
มีเง่ือนไข

             90,000.00             90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ            90,000.00 นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ            90,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000265 13 ก.พ. 63

๒๐ ค่าจ้างตรวจทานจ านวนเงินงบประมาณตามรายกิจกรรมของสถาบัน
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงปี 2563 ทุน2ปีและทุน5ปี

             11,600.00             11,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพัชรี จาวรุ่งฤทธ์ิ            11,600.00 นางพัชรี จาวรุ่งฤทธ์ิ            11,600.00 ราคามีความเหมาะสม 63000266 13 ก.พ. 63

๒๑ ผลิต online content และวิดิโอล้านพลังคนไทยมอบโอกาสทางการ
ศึกษาเป็นของขวัญพร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Media

           400,000.00           353,790.74 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด          353,790.74 บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด          353,790.74 ราคามีความเหมาะสม 63000267 14 ก.พ. 63

๒๒ พิมพ์แผ่นพับเปิดประตูสู่โอกาสเพ่ิม 3,000 แผ่น              48,150.00             48,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            48,150.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            48,150.00 ราคามีความเหมาะสม 63000268 18 ก.พ. 63

๒๓ จ้างลงเสียงบรรยาย Presentation infographic บรรยายสารคดี สป
อดวิทยุ และระบบตอบรับอัตโนมัติสนับสนุนงานส่ือสาร กสศ.

             20,000.00             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิพร สันนิธิกุล           20,000.00 นางสาว สิพร สันนิธิกุล           20,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000269 19 ก.พ. 63

๒๔ ตรวจสอบการจัดท าแผนปฏิบัติการเร่ืองการเงินงบประมาณท่ีเก่ียวข้อง
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

             95,000.00             95,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณี ซวงสถาปนานนท์            95,000.00 นางสาวพรรณี ซวงสถาปนานนท์            95,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000270 19 ก.พ. 63

๒๕ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะส้ังคร้ังท่ี 1            500,000.00           499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด          499,690.00 บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด          499,690.00 ราคามีความเหมาะสม 63000271 20 ก.พ. 63

๒๖ จอน าเสนอส่ือประชาสัมพันธ์ Digital Signage            500,000.00           136,157.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         136,157.50 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         136,157.50 ราคามีความเหมาะสม 63000272 19 ก.พ. 63
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๒๗ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพ ระยะส้ัง คร้ังท่ี 3            300,000.00           247,731.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ 
จ ากัด

         247,731.75 บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ ากัด          247,731.75 ราคามีความเหมาะสม 63000273 20 ก.พ. 63

๒๘ จัดจ้างท าฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการจัดส่ง
ตามฐานข้อมูล

             17,000.00             16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            16,050.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            16,050.00 ราคามีความเหมาะสม 63000274 20 ก.พ. 63

๒๙ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานส านักงานพัฒนาคุณภาพครูฯ              72,000.00             72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณหฤทัย วราพงษ์พิพัฒน์            72,000.00 นางสาวณหฤทัย วราพงษ์พิพัฒน์            72,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000276 20 ก.พ. 63

๓๐ จัดจ้างท าสไลด์กลุ่มเป้าหมายด้านเด็กปฐมวัยของ กสศ.                4,500.00               4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกวินทรา บัวทอง              4,500.00 นางสาวกวินทรา บัวทอง              4,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000277 20 ก.พ. 63

๓๑ กระดาษช าระ, กระดาษเช็ดมือ, กระดาษเช็ดปาก, เจลแอลกอฮอล์, ถุง
ห่อผ้าอนามัย

             26,022.40             26,022.40 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย            26,022.40 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย            26,022.40 ราคามีความเหมาะสม 63000278 20 ก.พ. 63

๓๒ ลงพ้ืนท่ีและผลิตวีดิทัศน์ เพ่ือสนับสนุนงานส่ือสารองค์กร ของ กสศ.              90,000.00             90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปรัชญา เพชรวิสิทธ์ิ            90,000.00 นายปรัชญา เพชรวิสิทธ์ิ            90,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000279 20 ก.พ. 63

๓๓ จัดจ้างสรุปเน้ือหางานประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศส าหรับ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

             10,000.00             10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา            10,000.00 นายสกุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา            10,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000280 21 ก.พ. 63

๓๔ ผลิตภาพน่ิงส าหรับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา              25,000.00             25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอเนก ป๋ิวธัญญา            25,000.00 นายอเนก ป๋ิวธัญญา            25,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000281 21 ก.พ. 63

๓๕ ผลิตภาพน่ิงงานประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศส าหรับกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคการศึกษา

               6,000.00               6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนะ ชยาวีวัฒน์กุล              6,000.00 นายนะ ชยาวีวัฒน์กุล              6,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000282 21 ก.พ. 63

๓๖ ผลิต online content และวีดิโอเก่ียวกับครู เด็ก และการระดมทุน
พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social media

           500,000.00           303,585.07 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด          303,585.07 บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด          303,585.07 ราคามีความเหมาะสม 63000283 26 ก.พ. 63

๓๗ ผลิตวิดีทัศน์ส้ันและเผยแพร่ผ่านส่ือ The reporter            170,000.00           160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน จ ากัด          160,500.00 บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน จ ากัด          160,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000284 26 ก.พ. 63

๓๘ ผลิตชุดวิชาประกอบฝัน 101            170,000.00           149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          149,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          149,800.00 ราคามีความเหมาะสม 63000285 26 ก.พ. 63

๓๙ จัดท าสต๊ิกเกอร์และสต๊ิกเกอร์ตกแต่งส านักงาน            130,000.00           122,775.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด
 (ส านักงานใหญ่)

         122,775.80 บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

         122,775.80 ราคามีความเหมาะสม 63000286 26 ก.พ. 63

๔๐ บริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธานณะโดย Call Center            350,000.00           323,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          323,140.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          323,140.00 ราคามีความเหมาะสม 63000287 26 ก.พ. 63



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๔๑ พัฒนาเน้ือหาแอพพลิเคช่ันทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง            500,000.00           340,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชานันท์ ไตรวัฒนวงษ์          340,000.00 นางสาวณัฐชานันท์ ไตรวัฒนวงษ์          340,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000288 27 ก.พ. 63

๔๒ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงคร้ังท่ี 2            300,000.00           201,106.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับลิสซ่ิง จ ากัด          201,106.50 บริษัท บียอนด์ พับลิสซ่ิง จ ากัด          201,106.50 ราคามีความเหมาะสม 63000289 27 ก.พ. 63

๔๓ inforgraphic การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข              30,000.00             30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญา กิติโยธี            30,000.00 นางสาวชัญญา กิติโยธี            30,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000290 2 มี.ค. 63

๔๔ จัดจ้างงานแปลเอกสารแผ่นพับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี
เง่ือนไขจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

               8,000.00               8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีธัช กล่อมสุวรณ              8,000.00 นายธีธัช กล่อมสุวรณ              8,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000291 28 ก.พ. 63

๔๕ คอร์สเรียน เทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ              30,000.00             30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอังคาร ฤทธิพรัด            30,000.00 นายอังคาร ฤทธิพรัด            30,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000292 28 ก.พ. 63

๔๖ ค่าด าเนินการติดต้ังเคร่ืองฉีดพ่นสเปรย์ปรับอากาศ ภายในห้องประชุม 
และเคร่ืองบรรจุแอลกอฮอล์ ส าหรับท าความสะอาดฝารองน่ังในห้องน้ า

             26,322.00             26,322.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด

           26,322.00 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

           26,322.00 ราคามีความเหมาะสม 63000293 28 ก.พ. 63

๔๗ ผลิตคู่มืออัตลักษณ์องค์กร จ านวน 15 เล่ม                6,741.00               6,741.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด              6,741.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด              6,741.00 ราคามีความเหมาะสม 63000294 28 ก.พ. 63


