
ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

๑ การจัดท าเน้ือหาวิชาการส าหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการ
จัดประชุมระดับพ้ืนท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

        5,000,000.00        5,399,560.00 วิธีคัดเลือก บริษัท สามก๊ก อีเว้น เอเจนซ่ี จ ากัด       4,993,754.20 บริษัท สามก๊ก อีเว้น เอเจนซ่ี จ ากัด       4,993,754.20 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000295 11 มี.ค. 63

๒ ด าเนินการออกแบบพร้อมติดต้ังป้ายนิทรรศการและรถเข็นผลิตภัณฑ์
เครือข่ายวาดฝัน ณ ส านักงานกสศ.

           400,000.00           321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          321,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000296 2 มี.ค. 63

๓ ปรับปรุงส านักงานเฟอร์นิเจอร์ติดผนังและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ณ ส านัก
งานกสศ.

        1,700,000.00        1,513,910.47 วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด       1,476,600.00 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด       1,476,600.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000297 2 มี.ค. 63

หจก. สยามนวกิจซพพลายส์       1,504,867.52

บริษัท ทีอีพี คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ซิส
เต็มส์ จ ากัด

      1,490,021.80

๔ ผลิตวีดิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ านาน 3 คลิป              75,000.00             75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสืบตระกูล ก าพุฒกลาง            75,000.00 นายสืบตระกูล ก าพุฒกลาง            75,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000298 3 มี.ค. 63

๕ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและปราะสานงานส าหรับโครงการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่

             24,000.00             24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนุช บุปผา            24,000.00 นางสาวปิยะนุช บุปผา            24,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000299 3 มี.ค. 63

๖ สนับสนุนองค์กร ส่วนงานระบบสารสนเทศ              48,140.00             48,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็กกูลาร์ วัน จ ากัด            48,140.00 บริษัท เร็กกูลาร์ วัน จ ากัด            48,140.00 ราคามีความเหมาะสม 63000300 4 มี.ค. 63

๗ จ้างถ่ายภาพคณะกรรมการก ากับทิศทาง วสศ. และรูปบรรยายพ้ืนท่ีการ
ใช้งาน Equity Lab

               2,000.00               2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน              2,000.00 นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน              2,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000301 4 มี.ค. 63

๘ ด าเนินงานบริการจัดการเอกสารการเงินในกิจกรรมของ วสศ.            120,000.00           120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญา ค าแสน          120,000.00 นางสาวเบญญา ค าแสน          120,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000302 4 มี.ค. 63

๙ สนับสนุนการประสานงานโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา

           300,000.00           231,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ส่ิงสม          231,000.00 นางสาววรางคณา ส่ิงสม          231,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000303 4 มี.ค. 63

๑๐ จัดหาบริการอีเมล์ส านักงาน (เพ่ิมเติม) ชุดท่ี 3              10,000.00               9,512.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จ ากัด              9,512.30 บริษัท โกโพเมโล จ ากัด              9,512.30 ราคามีความเหมาะสม 63000304 5 มี.ค. 63

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
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๑๑ ออกแบบแนวคิดวีดีทัศน์ครูรักษ์ถ่ิน            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 63000305 5 มี.ค. 63

๑๒ ค่าด าเนินการติดต้ังเคร่ืองฉีดจ่ายสบู่อัตโนมัติ พร้อมโฟมล้างมือแบบไม่
ต้องใช้น้ า

               6,420.00               6,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด

             6,420.00 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

             6,420.00 ราคามีความเหมาะสม 63000306 6 มี.ค. 63

๑๓ กระดาษถ่ายเอกสาร Idea Green ขนาด A4 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
อุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 34 รายการ

             39,727.50             39,727.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

           39,727.50 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด            39,727.50 ราคามีความเหมาะสม 63000307 6 มี.ค. 63

๑๔ จัดแปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ จ านวน 1 งาน                7,650.00               7,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปานทรัพย์ เบ็ลซ์              7,650.00 นางสาวปานทรัพย์ เบ็ลซ์              7,650.00 ราคามีความเหมาะสม 63000308 6 มี.ค. 63

๑๕ เฟอร์นิเจอร์ส านักงานเพ่ิมเติม (เก้าอ้ีส านักงาน โต๊ะท างาน และล้ินชัก)            200,000.00           151,501.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

         151,501.30 บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

         151,501.30 ราคามีความเหมาะสม 63000309 6 มี.ค. 63

๑๖ จัดท าวีดิโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking            167,750.00           167,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หน้ากลม จ ากัด          167,750.00 บริษัท หน้ากลม จ ากัด          167,750.00 ราคามีความเหมาะสม 63000310 6 มี.ค. 63

๑๗ สนับสนุนการประสานงานโครงการภายใต้ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
นวัตกรรมและทุนการศึกษา

           300,000.00           216,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิตา สิทธิคุ้มวงศ์          216,000.00 นางสาวสุธิตา สิทธิคุ้มวงศ์          216,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000311 6 มี.ค. 63

๑๘ จ้าง Art Director ของ Project Facebook              70,000.00             70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกรวรรณ หม้ันทรัพย์            70,000.00 นางสาวกรวรรณ หม้ันทรัพย์            70,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000312 6 มี.ค. 63

๑๙ เพ่ือจ้าง Content Creator ของ Project Facebook              70,000.00             70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติพิชญ์ ขุนแก้ว            70,000.00 นายกิตติพิชญ์ ขุนแก้ว            70,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000313 6 มี.ค. 63

๒๐ ออกแบบและจัดท าวีดิโอของ Project Facebook              70,000.00             70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอณิวุฒิ สถาพรพินิต            70,000.00 นายอณิวุฒิ สถาพรพินิต            70,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000314 6 มี.ค. 63

๒๑ บริการรระบบจัดการ Social media and Crisis Management              55,555.56             55,555.56 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด            55,555.56 บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด            55,555.56 ราคามีความเหมาะสม 63000315 6 มี.ค. 63

๒๒ บริหารจัดการดูแลเว็บไซต์ กสศ.              87,000.00             87,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ            87,000.00 นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ            87,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000316 6 มี.ค. 63

๒๓ จัดจ้างสนับสนุนการจัดท าแผนงานด้านการส่ือสาร ฝ่ายส่ือสารองค์กร              90,000.00             90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ศรีเสวก            90,000.00 นางสาววรัญญา ศรีเสวก            90,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000318 10 มี.ค. 63

๒๔ บริหารงาน Project Facebook กสศ.              85,000.00             85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอิงวิกา ไฉไลเวทย์นฤมาณ            85,000.00 นางสาวอิงวิกา ไฉไลเวทย์นฤมาณ            85,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000319 10 มี.ค. 63
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๒๕ ค่าจ้างบริการสนับสนุนงานสัญญาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง            200,000.00           141,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          141,240.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          141,240.00 ราคามีความเหมาะสม 63000320 10 มี.ค. 63

๒๖ ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ            270,000.00           265,895.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด

         265,895.00 บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด

         265,895.00 ราคามีความเหมาะสม 63000322 11 มี.ค. 63

๒๗ วิเคราะห์และติดตามเพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานของระบบ
ส าหรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

      15,000,000.00      14,980,000.00 วิธี e-bidding บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
คอนซัสต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

    14,980,000.00 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอน
ซัสต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

    14,980,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000323 23 มี.ค. 63

๒๘ จัดซ้ือจัดจ้างวีดิทัศน์ประกอบโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน ไม่เกิน 10 นาที              37,450.00             37,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด            37,450.00 บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด            37,450.00 ราคามีความเหมาะสม 63000324 12 มี.ค. 63

๒๙ จัดซ้ือหนังสือเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ ด้วยองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น 3 
รายการ

             73,000.00             73,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาวินี สาระปัญญา            73,000.00 นางสาวสาวินี สาระปัญญา            73,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000325 12 มี.ค. 63

๓๐ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวส าหรับตกแต่งส านักงานจ านวน 11 รายการ         1,000,000.00           744,399.00 วิธี e-bidding บริษัท  แพรคติก้า จ ากัด          744,399.00 บริษัท  แพรคติก้า จ ากัด          744,399.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000326 16 มี.ค. 63

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทองแสงไทย

๓๑ จัดท าหนังสือถอดบทเรียนการประชุม Creativee and Critical 
Thinking (CCT)

           192,600.00           192,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สตูดิโอ ไดอะล็อก          192,600.00 ห้างหุ้นส่วน สตูดิโอ ไดอะล็อก          192,600.00 ราคามีความเหมาะสม 63000327 13 มี.ค. 63

๓๒ บริการดูแลสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์และระบบห้องประชุมของ
ส านักงานโซน Public

           350,000.00           346,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

         346,680.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

         346,680.00 ราคามีความเหมาะสม 63000328 13 มี.ค. 63

๓๓ สนับสนุนงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 12 เดือน            350,000.00           306,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิชล สีนิล          306,000.00 นางสาวสุวิชล สีนิล          306,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000329 18 มี.ค. 63

๓๔ คอมพิวเตอร์ส านักงาน ชุดท่ี 3            500,000.00           477,006.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด          477,006.00 บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด          477,006.00 ราคามีความเหมาะสม 63000330 13 มี.ค. 63

๓๕ ต่อบริการจัดหาพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ์ส านักงานจากการร้ือถอน กสศ.พร้อม
บริการขนย้ายสินค้าสางคืน

             54,570.00             54,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

           54,570.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

           54,570.00 ราคามีความเหมาะสม 63000332 16 มี.ค. 63

๓๖ จัดท าข้อมูลระบบจัดซ้ือจัดจ้าง ข้อมูลโครงการท่ีส่งมาจาก PMS 
รายการต้ังหน้ีและภาระผูกพัน ผลงาน

             80,000.00             80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรเมธ เจริญวัย            80,000.00 นายวรเมธ เจริญวัย            80,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000333 16 มี.ค. 63

๓๗ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนงานจัดซ้ือจัดจ้าง กสศ.              85,600.00             85,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            85,600.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            85,600.00 ราคามีความเหมาะสม 63000335 17 มี.ค. 63



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๓๘ จ้างท าคู่มือการช้าน Equity Lab              10,000.00             10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐิติฤกษ์ พรหมวนิช            10,000.00 นายฐิติฤกษ์ พรหมวนิช            10,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000336 17 มี.ค. 63

๓๙ ออกแบบการใช้พ้ืนท่ีและกิจกรรม ภายในพ้ืนท่ี กสศ. Zone A              25,000.00             25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาลิตา วิษณุโยธิน            25,000.00 นางสาวปาลิตา วิษณุโยธิน            25,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000337 17 มี.ค. 63

๔๐ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual            739,000.00           731,500.00 วิธีคัดเลือก บริษัท แอทไวส คอลซัลต้ิง จ ากัด          739,000.00 บริษัท แอทไวส คอลซัลต้ิง จ ากัด          739,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000338 27 มี.ค. 63

บริษัท เกรท แอคช่ัน จ ากัด          698,710.00

๔๑ ออกแบบและบริหารจัดการช่องทาง Line official ขององค์กร            500,000.00           499,111.13 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินสครู จ ากัด          499,111.13 บริษัท อินสครู จ ากัด          499,111.13 ราคามีความเหมาะสม 63000339 18 มี.ค. 63

๔๒ ผลิตนิทรรศการและบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิต
และพัฒนาครูรัก(ษ์)ถ่ิน รุ่น 1 คร้ังท่ี 2

           500,000.00           346,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด          346,680.00 บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด          346,680.00 ราคามีความเหมาะสม 63000340 18 มี.ค. 63

๔๓ ออกแบบและผลิต Presentation              10,000.00             10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุนทราภรณ์ กิติโยธี            10,000.00 นางสาวสุนทราภรณ์ กิติโยธี            10,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000341 19 มี.ค. 63

๔๔ การจัดท าคู่มือด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะ
แรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

             55,000.00             55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร วิสุทธิวสุธาร            55,000.00 นางสาวกชกร วิสุทธิวสุธาร            55,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000342 19 มี.ค. 63

๔๕ บริหารจัดการบูธโพสต์ใน Facebookกสศ. อย่างน้อย 10 โพสต์              60,187.50             60,187.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์
 จ ากัด

           60,187.50 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ากัด

           60,187.50 ราคามีความเหมาะสม 63000343 19 มี.ค. 63

๔๖ จัดจ้างท าเอกสาร 30 ปี การศึกษาเพ่ือปวงนสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน

             70,000.00             70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทินสิริ ศิริโพธ์ิ            70,000.00 นางสาวทินสิริ ศิริโพธ์ิ            70,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000344 19 มี.ค. 63

๔๗ จ้างถ่ายวีดิโอถ่ายทอดสด Class Online ลง Facebook เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน

               7,000.00               7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน              7,000.00 นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน              7,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000345 20 มี.ค. 63

๔๘ บริการจัดเก็บและย้ายเฟอร์นิเจอร์ของส านักงานเก็บไว้ท่ีโกดังสินค้า              16,050.00             16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด            16,050.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด            16,050.00 ราคามีความเหมาะสม 63000346 20 มี.ค. 63

๔๙ ส ารวจเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมการบริจาคเพ่ือน าไปสู่
การวางแผนการรณรงค์ส่ือสาร

           500,000.00           246,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมรัน พัลส์ จ ากัด          246,100.00 บริษัท โฮมรัน พัลส์ จ ากัด          246,100.00 ราคามีความเหมาะสม 63000347 20 มี.ค. 63

๕๐ ออกแบบและผลิตหนังสือ ทุนการสอนเป็นไปได้เพ่ือสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา จ านวน 1,000 เล่ม

           200,000.00           171,895.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินสครู จ ากัด          171,895.50 บริษัท อินสครู จ ากัด          171,895.50 ราคามีความเหมาะสม 63000348 20 มี.ค. 63



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๕๑ ท่ีปรึกษาการจัดท าระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์         1,100,000.00           932,575.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ชูสะอาด กันธรส          932,575.00 นางสาว ชูสะอาด กันธรส          932,575.00 ราคามีความเหมาะสม 63000349 23 มี.ค. 63

๕๒ จัดแปลเอกสาร (อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ) จ านวน 6 งาน              83,555.00             83,555.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ใจญา แก้วพุฒตาล            83,555.00 นางสาว ใจญา แก้วพุฒตาล            83,555.00 ราคามีความเหมาะสม 63000350 23 มี.ค. 63

๕๓ จัดท ารายงานใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบบัญชี Microsoft AX              53,500.00             53,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด            53,500.00 บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด            53,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000351 24 มี.ค. 63

๕๔ จัดท าเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนออนไลน์              96,300.00             96,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด            96,300.00 บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด            96,300.00 ราคามีความเหมาะสม 63000352 24 มี.ค. 63

๕๕ ค่าบริการจัดท าและติดต้ังป้ายสต๊ิกเกอร์และรูปภาพ ของกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา

             46,331.00             46,331.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด            46,331.00 บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด            46,331.00 ราคามีความเหมาะสม 63000353 24 มี.ค. 63

๕๖ จ้างแปลและเรียบเรียงเอกสารภาษาอังกฤษ              14,000.00             14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว นงลักษณ์ อัจนปัญญา            14,000.00 นางสาว นงลักษณ์ อัจนปัญญา            14,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000354 24 มี.ค. 63

๕๗ ผู้ประสานงานเพ่ือสนับสนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุน
เสมอภาค (คนท่ี 2)

           290,000.00           285,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปภาณี ยมนัตถ์          285,000.00 นางสาวปภาณี ยมนัตถ์          285,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000356 27 มี.ค. 63

๕๘ ผู้ประสานงานเพ่ือสนับสนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุน
เสมอภาค (คนท่ี 1)

           290,000.00           285,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวยุลตา จินดาศิริอรุณ          285,000.00 นางสาวยุลตา จินดาศิริอรุณ          285,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000357 27 มี.ค. 63

๕๙ ผลิต Motion Graphic ตัดต่อวีดิทัศน์/ส่ือ multi media เพ่ือสนับสนุน
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

             68,000.00             68,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย แซ่เล้า            68,000.00 นายสมชาย แซ่เล้า            68,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000358 27 มี.ค. 63

๖๐ บริหารงาน Project Facebook กสศ. ประจ าเดือนเมษายน 2563              85,000.00             85,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอิงวิกา ไฉไลเวทย์นฤมาณ            85,000.00 นางสาวอิงวิกา ไฉไลเวทย์นฤมาณ            85,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000359 27 มี.ค. 63

๖๑ จัดจ้างออกแบบและปรับปรุงเน้ือหาToolkit แผ่นพับ สมุดโน๊ตโครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

             23,540.00             23,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มหาชุมชน จ ากัด            23,540.00 บริษัท มหาชุมชน จ ากัด            23,540.00 ราคามีความเหมาะสม 63000361 31 มี.ค. 63

๖๒ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีข้อมูลสารสนเทศโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ทุนเสมอภาค

             66,000.00             66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรประภา พงษารัตน์            66,000.00 นางสาวพรประภา พงษารัตน์            66,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000362 31 มี.ค. 63

๖๓ พัฒนาสายด่วน กสศ.หรือCall center เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของแผนงานต่างๆ

           324,000.00           323,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          323,140.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          323,140.00 ราคามีความเหมาะสม 63000363 31 มี.ค. 63

๖๔ ออกแบบและส่ือสารเร่ืองราว กสศ. ผ่าน The reporter            130,000.00           128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน จ ากัด          128,400.00 บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน จ ากัด          128,400.00 ราคามีความเหมาะสม 63000364 31 มี.ค. 63



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๖๕ จัดท าส่ือเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือ
ยกระดับการศึกษาอย่างต่อเน่ือง

           500,000.00           498,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จ ากัด          498,620.00 บริษัท แมวขยันดี จ ากัด          498,620.00 ราคามีความเหมาะสม 63000365 31 มี.ค. 63


