
ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

๑ ด าเนินการจัดท าโครงการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ส าหรับ กสศ.

        5,000,000.00        4,494,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอซีอินโฟเทค จ ากัด       4,400,000.00 บริษัท เอซีอินโฟเทค จ ากัด       4,400,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000366 3 เม.ย. 63

๒ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีส่ือสารโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค              66,000.00             66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐินี ต้ังประธานกิจ            66,000.00 นางสาวณัฐินี ต้ังประธานกิจ            66,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000368 3 เม.ย. 63

๓ ใช้ในการประชุม Online              38,520.00             38,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด            38,520.00 บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด            38,520.00 ราคามีความเหมาะสม 63000369 8 เม.ย. 63

๔ จัดท าเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนแบบบเสนอช่ือผู้รับทุนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพสายอาชีพออนไลน์

           300,000.00           214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด          214,000.00 บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด          214,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000371 8 เม.ย. 63

๕ ผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ            400,000.00           321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน 
จ ากัด

         321,000.00 บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด          321,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000372 8 เม.ย. 63

๖ พัฒนาระบบคัดกรองความยากจนส าหรับนักเรียนนักศึกษา ผู้มีสิทธิ
ขอรับทุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ

           500,000.00           500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด          500,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด          500,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000373 8 เม.ย. 63

๗ สนับสนุนการวางแผนและพัฒนาระบบการส่ือสารแบบรวมศูนย์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย Application Line official account

           400,000.00           374,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี คอมเมิร์ซ จ ากัด          374,500.00 บริษัท เจ บี คอมเมิร์ซ จ ากัด          374,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000374 8 เม.ย. 63

๘ ผู้จัดการโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนท่ี
ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

           500,000.00           462,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย รัตนโรจน์สกุล          462,000.00 นางสาวพิศมัย รัตนโรจน์สกุล          462,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000375 8 เม.ย. 63

๙ เจ้าหน้าท่ีธุรการสนับสนุนการด าเนินโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนของชุมชน ระยะท่ี 3

           150,000.00           150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัณห์ชลี ขวางเสน          150,000.00 นางสาวกัณห์ชลี ขวางเสน          150,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000376 8 เม.ย. 63

๑๐ จัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ ส่วนงานการเงิน              54,000.00             54,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปารณีย์ อ านักมณี            54,000.00 นางสาวปารณีย์ อ านักมณี            54,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000377 9 เม.ย. 63

๑๑ จัดหา (1) กระดาษช าระ คิมซอฟเจอาร์ที 2 ช้ัน จ านวน 10 หีบ (2)  
กระดาษเช็ดมือ สก๊อตต์อินเตอร์โฟล 2 ช้ัน จ านวน 10 หีบ (3) วีแคร์ 
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จ านวน 12 ขวด

             26,364.80             26,364.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย            26,364.80 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย            26,364.80 ราคามีความเหมาะสม 63000378 10 เม.ย. 63

๑๒ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและการประสานงานส าหรับโครงการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่
เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ระยะท่ี 3

           150,000.00           132,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนุช บุปผา          132,000.00 นางสาวปิยะนุช บุปผา          132,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000379 10 เม.ย. 63

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
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๑๓ ด าเนินงานกิจกรรมภายใน Equity Lab              81,000.00             81,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิรามล ตันศิริ            81,000.00 นางสาวสิรามล ตันศิริ            81,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000380 10 เม.ย. 63

๑๔ จัดจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ สมุดโน๊ต โครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

           500,000.00           476,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด          476,150.00 บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด          476,150.00 ราคามีความเหมาะสม 63000381 10 เม.ย. 63

๑๕ ปรับปรุงเว็บไซต์ วสศ. ในห้วงท่ี 2            485,000.00           485,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพาฬ แก้ววงษา          485,000.00 นายประพาฬ แก้ววงษา          485,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000382 13 เม.ย. 63

๑๖ บริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ของส านักงาน            200,000.00           164,629.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด          164,629.44 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด          164,629.44 ราคามีความเหมาะสม 63000383 10 เม.ย. 63

๑๗ เพ่ือจัดท าวีดีโอถ่ายท ากระบวนการ Creative and Critical thinking 
ชุดท่ี 2 และ 3 จ านวน 2 ชุด

           362,195.00           362,195.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หน้ากลม จ ากัด          362,195.00 บริษัท หน้ากลม จ ากัด          362,195.00 ราคามีความเหมาะสม 63000384 10 เม.ย. 63

๑๘ การออกแบบงานพิมพ์หนังสือวิชาการหรืองานวิจัย            256,800.00           256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          256,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          256,800.00 ราคามีความเหมาะสม 63000385 10 เม.ย. 63

๑๙ ด าเนินการจัดจ้างบริหารจัดการเวทีแถลงผลงานวิชาการ และติดตาม
การด าเนินงานโครงการภายใต้ วสศ.

           256,800.00           256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว นารีรัตน์ พานเหลือง          497,000.00 นางสาว นารีรัตน์ พายเหลือง          497,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000386 13 เม.ย. 63

๒๐ จัดจ้างบุคลากรเพ่ือด าเนินงานตรวจสอบและด าเนินงานจัดท าเอกสาร
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน

           293,250.00           293,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิวรรณ อภิสิงห์          293,250.00 นางสาวนันทิวรรณ อภิสิงห์          293,250.00 ราคามีความเหมาะสม 63000387 13 เม.ย. 63

๒๑ จัดหากระดาษถ่ายเอกสาร Idea Green ขนาด A4 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน
 อุปกรณ์ส านักงานเพ่ือรองรับการท างานด้านเอกสารของเจ้าหน้าท่ี

             39,495.84             39,495.84 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

           39,495.84 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด            39,495.84 ราคามีความเหมาะสม 63000388 14 เม.ย. 63

๒๒ ผลิตวีดิทัศน์สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา

             99,000.00             99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสืบตระกูล ก าพุฒกลาง            99,000.00 นายสืบตระกูล ก าพุฒกลาง            99,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000389 14 เม.ย. 63

๒๓ ผลิตวีดิทัศน์สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา

             99,000.00             99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปรัชญา เพชรวิสิทธ์ิ            99,000.00 นายปรัชญา เพชรวิสิทธ์ิ            99,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000390 14 เม.ย. 63

๒๔ บริหารจัดการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์องค์กร            500,000.00           480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอริศรา วงชารี          480,000.00 นางสาวอริศรา วงชารี          480,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000391 15 เม.ย. 63

๒๕ พัฒนาระบบคัดกรองความยากจนส าหรับนักเรียนทุนนวัตกรรมสาย
อาชีพช้ันสูง

           500,000.00           500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด          500,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด          500,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000392 15 เม.ย. 63

๒๖ บริหารจัดการงานประชุมของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง            350,000.00           324,210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด          324,210.00 บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด          324,210.00 ราคามีความเหมาะสม 63000393 15 เม.ย. 63
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๒๗ ผลิตผลิตภัณฑ์ในชุดวิชาประกอบฝัน 101 เพ่ิมเติม              37,289.50             37,289.50 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก            37,289.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก            37,289.50 ราคามีความเหมาะสม 63000394 15 เม.ย. 63

๒๘ จัดท าระบบลงทะเบียนออนไลน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง            380,000.00           374,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด          374,500.00 บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด          374,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000395 16 เม.ย. 63

๒๙ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตาม การบันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนทุน
เสมอภาคของสถานศึกษาในระบบ CCT

           500,000.00           300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีรพร สินประเสริฐ          300,000.00 นายพีรพร สินประเสริฐ          300,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000396 16 เม.ย. 63

๓๐ เพ่ือบริหารระบบ Social Monitoring บน Social media            400,000.00           321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด          321,000.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด          321,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000397 16 เม.ย. 63

๓๑ ผลิตภาพน่ิงส าหรับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา                9,000.00               9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประกฤษณ์ จันทะวงษ์              9,000.00 นายประกฤษณ์ จันทะวงษ์              9,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000398 16 เม.ย. 63

๓๒ สนับสนุนการจัดท าสัญญาจ้าง              85,600.00             85,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            85,600.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            85,600.00 ราคามีความเหมาะสม 63000399 16 เม.ย. 63

๓๓ วิจัยพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเพ่ือสร้างเสริมความเสมอภาคทาง
การศึกษา

        2,500,000.00        1,999,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดิสรัปท์ เทคโนโลยีเวนเจอร์ 
จ ากัด บริษัท เอกซ์เจน จ ากัด

      1,999,000.00 บริษัท ดิสรัปท์ เทคโนโลยีเวนเจอร์ 
จ ากัด

      1,999,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000400 17 เม.ย. 63

๓๔ ปรับปรุงพ้ืนท่ีท างานบริเวณโซนส านักงานเฟอร์นิเจอร์ติดผนังและฝ้าใน
อาคารเอและบี

           400,000.00           390,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด          390,550.00 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด          390,550.00 ราคามีความเหมาะสม 63000401 17 เม.ย. 63

๓๕ ผลิตส่ือวีดิทัศน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง            250,000.00           235,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จ ากัด          235,400.00 บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จ ากัด          235,400.00 ราคามีความเหมาะสม 63000402 17 เม.ย. 63

๓๖ ผลิตเน้ือหาเก่ียวกับ กสศ. โดยสัมภาษณ์ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 
พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Website และ Social media

           162,000.00           161,998.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด          161,998.00 บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด          161,998.00 ราคามีความเหมาะสม 63000403 20 เม.ย. 63

๓๗ จัดจ้างการด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและ
ความจ าเป็นของนักเรียนทุนเสมอภาคต่อสถานการณ์การระบาดไวรัสโค
โรนา

           350,000.00           350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกนิษฐ์ ศรีเคลือบ          350,000.00 นายกนิษฐ์ ศรีเคลือบ          350,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000404 20 เม.ย. 63

๓๘ การบริหารจัดการงานรณรงค์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก
เปราะบางจังหวัดเชียงใหม่

           350,000.00           350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด          350,000.00 บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด          350,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000405 20 เม.ย. 63

๓๙ ผลิตแผ่นพับส่ือสารองค์กร กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา            120,000.00           117,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          117,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          117,700.00 ราคามีความเหมาะสม 63000406 21 เม.ย. 63

๔๐ ปรับปรุงระบบบริหารโครงการ         5,000,000.00        1,700,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด บริษัท 
ไบต์สตอรี จ ากัด

      1,700,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด       1,700,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000407 30 เม.ย. 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 ออกแบบแผ่นพับแนะน าโครงการ 11 ชุดของ กสศ. เพ่ือสร้างความ
เข้าใจภารกิจและสนับสนุนภาพลักษณ์ สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมสร้าง
ความเสมอภาคและระดมทุน

           490,000.00           481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          481,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก          481,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000408 21 เม.ย. 63

๔๒ ถอดบทเรียนผลกระทบการเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งตรงกลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จาก กสศ. เพ่ือส่ือสารสาธารณะ

           495,000.00           491,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัดแจ้ง จ ากัด          491,000.00 บริษัท ชัดแจ้ง จ ากัด          491,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000409 21 เม.ย. 63

๔๓ จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเขียนเพ่ือจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้วยกระบวนการออกแบบโดยเน้นผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลาง ใน
หัวข้อ "EEF Design Thinking Workshop"

               6,923.44               6,923.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

             6,923.44 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด              6,923.44 ราคามีความเหมาะสม 63000410 21 เม.ย. 63

๔๔ จัดจ้างทีมสนับสนุนและประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข

           500,000.00           492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์
 จ ากัด

         492,200.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ากัด

         492,200.00 ราคามีความเหมาะสม 63000413 22 เม.ย. 63

๔๕ ด าเนินการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพ่ิมเติมของกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

           350,000.00           321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ธพลัส จ ากัด          321,000.00 บริษัท นอร์ธพลัส จ ากัด          321,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000414 22 เม.ย. 63

๔๖ การพัฒนารูปแบบกระบวนการท างาน ศูนย์แนะน าและให้ค าปรึกษา
แนวทางการใช้จ่ายเงิน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน

           650,000.00           642,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี.แอล.
ออดิท บริษัท ออนเนสท์ แอคเค้านท์
 แอนด์ บิสซิเนส จ ากัด

         642,000.00 บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด

         642,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000416 1 พ.ค. 63

๔๗ การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนา
ทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

           500,000.00           481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันซ์อัพ เวิลด์ จ ากัด          481,500.00 บริษัท พันซ์อัพ เวิลด์ จ ากัด          481,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000417 23 เม.ย. 63

๔๘ ส่ือสารสาธารณะเพ่ือส่ือสารสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมใน
ประเด็นการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

           500,000.00           499,904.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน จ ากัด          499,904.00 บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน จ ากัด          499,904.00 ราคามีความเหมาะสม 63000418 23 เม.ย. 63

๔๙ พัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาส

           500,000.00           371,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันซ์อัพ เวิลด์ จ ากัด          371,290.00 บริษัท พันซ์อัพ เวิลด์ จ ากัด          371,290.00 ราคามีความเหมาะสม 63000419 23 เม.ย. 63

๕๐ แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยส าหรับใช้ในโครงการวิจัย
ส ารวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน

               6,330.00               6,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมาลี เอกวิริยะกิจ              6,330.00 นางสาวมาลี เอกวิริยะกิจ              6,330.00 ราคามีความเหมาะสม 63000420 23 เม.ย. 63

๕๑ ด าเนินงานสนับสนุนเพ่ือจัดท าเอกสารและข้อมูลสัญญาโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง จ านวน 112 โครงการ

             42,000.00             42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            42,000.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            42,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000422 24 เม.ย. 63

๕๒ จัดหาวัสดุส้ินเปลืองสารสนเทศและอุปกรณ์สารสนเทศ ชุดท่ี2              17,070.00             17,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็กกูลาร์ วัน จ ากัด            17,070.00 บริษัท เร็กกูลาร์ วัน จ ากัด            17,070.00 ราคามีความเหมาะสม 63000423 24 เม.ย. 63

๕๓ ผลิตหนังสือรายงานประจ าปี 2562 phase 1              18,404.00             18,404.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            18,404.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            18,404.00 ราคามีความเหมาะสม 63000424 28 เม.ย. 63

๕๔ จ้างแปลและเรียบเรียงเอกสารภาษาอังกฤษ              40,000.00             40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา            40,000.00 นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา            40,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000425 28 เม.ย. 63



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๕๕ เพ่ือลงเสียงบรรยายภาษาไทยคลิปสภาวะฉุกเฉิน Covid 19 ภายใต้
โครงการออกแบบผลิตคลิปรณรงค์ในสภาวะฉุกเฉิน เช่น Covid 19

             21,500.00             21,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน 
จ ากัด

           21,400.00 บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด            21,400.00 ราคามีความเหมาะสม 63000426 28 เม.ย. 63

๕๖ เช่าเคร่ือง Notebook จ านวน 5 เคร่ือง              65,000.00             65,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็กกูลาร์ วัน จ ากัด            65,000.00 บริษัท เร็กกูลาร์ วัน จ ากัด            65,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000427 28 เม.ย. 63

๕๗ จัดจ้างผู้ช่วยผู้จัดการโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียน
ในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
ระยะท่ี 2

           300,000.00           135,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัลลภ ประกอบนพเก้า          135,000.00 นายวัลลภ ประกอบนพเก้า          135,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000428 28 เม.ย. 63

๕๘ จัดหาเจ้าหน้าท่ีแอดมินและธุรการส่วนงานระบบสารสนเทศ            500,000.00           456,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนากร เจริญศิรพรกุล          456,000.00 นายธนากร เจริญศิรพรกุล          456,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000429 28 เม.ย. 63

๕๙ จัดจ้างศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือออกแบบและวางแผน
แนวทางการส่ือสารของส านักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

           350,000.00           350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภินันท์ ธรรมเสนา          350,000.00 นายอภินันท์ ธรรมเสนา          350,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000430 28 เม.ย. 63

๖๐ ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมโครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบทดลองการ
พัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

             50,000.00             50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด            50,000.00 บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด            50,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000431 29 เม.ย. 63

๖๑ จ้างเหมาบริการบริหารจัดการงาน Call Center สนับสนุนข้อมูลแก่
สาธารณะ

           324,000.00           323,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          323,140.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด          323,140.00 ราคามีความเหมาะสม 63000432 29 เม.ย. 63

๖๒ จัดการความรู้และพัฒนาเคร่ืองมือส่ือสารสาธารณะเพ่ือยกระดับ
ภาพลักษณ์ผู้น าองค์ความรู้และนวัตกรรมความเสมอภาคทางการศึกษา

           500,000.00           481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ากัด          481,500.00 บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ากัด          481,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000433 29 เม.ย. 63

๖๓ ออกแบบรายงานประจ าปี 2562 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพ่ือส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร

           500,000.00           498,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โหลดด้ิง จ ากัด          498,620.00 บริษัท โหลดด้ิง จ ากัด          498,620.00 ราคามีความเหมาะสม 63000434 29 เม.ย. 63

๖๔ จัดจ้างบุคลากรเพ่ือด าเนินงานตรวจสอบและด าเนินงานจัดท าเอกสาร
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน

           300,000.00           270,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมุกฑารีย์ ชูความดี          270,000.00 นางสาวมุกฑารีย์ ชูความดี          270,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000435 29 เม.ย. 63

๖๕ บริหารจัดการเฟสบุ๊ก กสศ. Phase 1            500,000.00           297,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เบทเทอร่ิง โค จ ากัด          297,850.00 บริษัท เดอะ เบทเทอร่ิง โค จ ากัด          297,850.00 ราคามีความเหมาะสม 63000436 29 เม.ย. 63

๖๖ ส่ือพรีเซ้นเทช่ันขนาด 16:9 และชุดไอค่อน              10,000.00             10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชมพูนิกข์ ฟองรานนท์            10,000.00 นางสาวชมพูนิกข์ ฟองรานนท์            10,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000437 30 เม.ย. 63

๖๗ ด าเนินงานชุด Storytelling กลุ่มเป้าหมายเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา

           460,100.00           460,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันซ์อัพ เวิลด์ จ ากัด          460,100.00 บริษัท พันซ์อัพ เวิลด์ จ ากัด          460,100.00 ราคามีความเหมาะสม 63000438 30 เม.ย. 63

๖๘ จัดท าชุดวีดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking 
โดย รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

           166,385.00           166,385.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หน้ากลม จ ากัด          166,385.00 บริษัท หน้ากลม จ ากัด          166,385.00 ราคามีความเหมาะสม 63000439 30 เม.ย. 63



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๖๙ จัดจ้างผู้เช่ียวชาญเพ่ือจัดท าระบบงานด้านบัญชีการเงินและงบประมาณ
 กสศ.

           399,900.00           399,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต          399,900.00 นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต          399,900.00 ราคามีความเหมาะสม 63000440 30 เม.ย. 63

๗๐ ผลิตส่ือทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง คร้ังท่ี 1 (จัดท าพิมพ์โปสเตอร์
ประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง 3 แบบ)

           200,000.00           123,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด          123,050.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด          123,050.00 ราคามีความเหมาะสม 63000441 30 เม.ย. 63


