
ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

๑ 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

๒ จ้างเหมาบริการเพ่ือสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
สมาชิกสัมพันธ์และการบริจาค

           105,000.00           105,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพัฒน์ จันทะโชติ          105,000.00 นายพัฒน์ จันทะโชติ          105,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000442 1 พ.ค. 63

๓ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายส่ือสารองค์กร จ านวน 1 อัตรา 
(พฤษภาคม 2563- มกราคม 2564)

           270,000.00           270,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา สมปาน          270,000.00 นางสาวสุจิตรา สมปาน          270,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000443 1 พ.ค. 63

๔ คอมพิวเตอร์ส านักงาน ชุดท่ี 5            500,000.00           185,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด          185,110.00 บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด          185,110.00 ราคามีความเหมาะสม 63000444 1 พ.ค. 63

๕ จ้างบุคลากรสนับสนุนงานสัญญา ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา

           400,000.00           131,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          131,610.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          131,610.00 ราคามีความเหมาะสม 63000445 1 พ.ค. 63

๖ ส ารวจเชิงปริมาณกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การวางแผนรณรงค์การ
ส่ือสารส่วนการระดมทุน

           720,000.00           700,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท โฮมรัน พัลส์ จ ากัด บริษัท 
วิชญ์ อินเทค จ ากัด

         700,000.00 บริษัท โฮมรัน พัลส์ จ ากัด          700,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000446 15 พ.ค. 63

๗ เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคช่ัน และเคร่ืองมือระบบการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

        1,700,000.00        1,700,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด       1,700,000.00 บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด       1,700,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000447 15 พ.ค. 63

๘ สไลด์ส าหรับการอบรม สมาชิก วสศ. ประกอบด้วย ผลงานเขียน
ตัวอย่างท่ีมียอดการเข้าถึง

               4,500.00               4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอธิเจต มงคลโสฬศ              4,500.00 นายอธิเจต มงคลโสฬศ              4,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000448 7 พ.ค. 63

๙ ถ่ายวีดิโอถ่ายทอดสดลง Facebook เพ่ือใช้ในการสอน                4,000.00               4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน              4,000.00 นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน              4,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000449 7 พ.ค. 63

๑๐ เผยแพร่เน้ือหาข่าวสารเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา            400,000.00           370,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิษณุ เกษมจิตร          370,000.00 นายพิษณุ เกษมจิตร          370,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000450 8 พ.ค. 63

๑๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา            500,000.00           480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี รักษาสิทธ์ิ          480,000.00 นางสาวสาวิตรี รักษาสิทธ์ิ          480,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000451 8 พ.ค. 63

๑๒ จัดจ้างผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย            195,000.00           195,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤดิธาดาจารุสกุล          195,000.00 นายกฤดิธาดาจารุสกุล          195,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000452 8 พ.ค. 63

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

๑๓ ปร้ินออนดิมานคู่มือการด าเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง              29,960.00             29,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            29,960.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด            29,960.00 ราคามีความเหมาะสม 63000453 8 พ.ค. 63

๑๔ แผนการให้ค าปรึกษาการด าเนินการ Equity Lab              45,000.00             45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐิติฤกษ์ พรหมวนิช            45,000.00 นายฐิติฤกษ์ พรหมวนิช            45,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000454 12 พ.ค. 63

๑๕ พัฒนาระบบเสนอช่ือผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี            500,000.00           498,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ บุตรเรียง          498,740.00 นายภานุวัฒน์ บุตรเรียง          498,740.00 ราคามีความเหมาะสม 63000455 12 พ.ค. 63

๑๖ จัดจ้างบริการจัดการส่งส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
แบบมีเง่ือนไข

           125,000.00           124,328.65 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษ ท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          124,328.65 บริษ ท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          124,328.65 ราคามีความเหมาะสม 63000456 12 พ.ค. 63

๑๗ ส่ือสาร รณรงค์ ช่วยเหลือเด็กเพ่ือสร้างความเสมอภาคในภาวะวิกฤติ            321,000.00           194,911.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์
 จ ากัด

         194,911.20 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ากัด

         194,911.20 ราคามีความเหมาะสม 63000457 12 พ.ค. 63

๑๘ พัฒนาเคร่ืองมือส่ือสารภาคนโยบายท้ังระดับชาติและระดับท้องถ่ิน            500,000.00           490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิวัจ สุปรีชาวุฒิพงษ์          490,000.00 นายอภิวัจ สุปรีชาวุฒิพงษ์          490,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000458 12 พ.ค. 63

๑๙ จัดท าคู่มือการด าเนินงานโครงการ พร้อม CD            250,000.00           235,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนด์ 
จ ากัด

         235,400.00 บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนด์ จ ากัด          235,400.00 ราคามีความเหมาะสม 63000459 12 พ.ค. 63

๒๐ จัดหากระดาษถ่ายเอกสาร Idea Green ขนาด A4, อุปกรณ์เคร่ืองเขียน
, อุปกรณ์ส านักงานเพ่ือรองรับการท างานด้านเอกสารของเจ้าหน้าท่ี

             39,859.53             34,859.53 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

           34,859.53 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด            34,859.53 ราคามีความเหมาะสม 63000460 13 พ.ค. 63

๒๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสัมพันธ์ กสศ.         1,000,000.00        1,018,880.75 วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย          997,775.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย          997,775.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

63000461 18 พ.ค. 63

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

      1,039,986.50

๒๒ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล การตลาดและโมเดลการระดมทุน            280,000.00           234,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษ ท ไซด์คิก จ ากัด          234,330.00 บริษ ท ไซด์คิก จ ากัด          234,330.00 ราคามีความเหมาะสม 63000462 13 พ.ค. 63

๒๓ จัดจ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์ เพ่ือสะท้อนการด าเนินงานของหน่วยจัดการเงิน
อุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

           500,000.00           500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จ ากัด          500,000.00 บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จ ากัด          500,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000463 15 พ.ค. 63

๒๔ การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือส ารวจนักศึกษาทุนสายอาชีพช่วงวิกฤตโควิด            300,000.00           250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์โพล จ ากัด          250,000.00 บริษัท ซูเปอร์โพล จ ากัด          250,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000464 15 พ.ค. 63

๒๕ จ้างแปลเอกสาร Spotlight: Quality Education for all during 
COVID-19 Crisis แปลเป็นภาษาไทย

             28,000.00             28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางปรียารัตน์ มาอินทร์            28,000.00 นางปรียารัตน์ มาอินทร์            28,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000465 15 พ.ค. 63
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และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
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๒๖ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชุดท่ี 1              36,401.40             36,401.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด            36,401.40 บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด            36,401.40 ราคามีความเหมาะสม 63000466 15 พ.ค. 63

๒๗ Pocket Wifi TP Link M7200 จ านวน 1 ช้ิน              13,469.16             13,469.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

           13,469.16 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

           13,469.16 ราคามีความเหมาะสม 63000467 15 พ.ค. 63

๒๘ จัดจ้างท าวีดิทัศน์การท างานกว่า 40 ปีเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษาของเด็กและเยาวชนท่ียากจนและด้อยโอกาส

           400,000.00           380,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสถาพร มีเจตนา          380,000.00 นางสาวสถาพร มีเจตนา          380,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000468 18 พ.ค. 63

๒๙ เนสกาแฟเอเลอเกรีย, เนสท์เล่ คอฟฟ่ีครีมเมอร์, เนสที ชานมไทย, เนสท์
เล่ ช็อกโกแลต

               6,310.86               6,310.86 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด              6,310.86 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด              6,310.86 ราคามีความเหมาะสม 63000469 19 พ.ค. 63

๓๐ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ              78,500.00             78,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนัน คุปตะเวทิน            78,500.00 นางสาวพรชนัน คุปตะเวทิน            78,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000470 20 พ.ค. 63

๓๑ ด าเนินงานสนับสนุนเพ่ือจัดท าเอกสารและข้อมูลสัญญาโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง เพ่ิมเติม

             21,400.00             21,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            21,400.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            21,400.00 ราคามีความเหมาะสม 63000471 20 พ.ค. 63

๓๒ ผลิตภาพน่ิงส าหรับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา              50,000.00             50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอเนก ป๋ิวธัญญา            50,000.00 นายอเนก ป๋ิวธัญญา            50,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000472 20 พ.ค. 63

๓๓ วางแผนการส่ือสารโครงการเพ่ือการระดมทุนโดยเผยแพร่ส่ือเว็บไซต์ 
และส่ือโซเชียลมีเดีย

           331,000.00           319,908.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์
 จ ากัด

         319,908.60 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ากัด

         319,908.60 ราคามีความเหมาะสม 63000473 20 พ.ค. 63

๓๔ จ้างเหมาบริการแปลภาษาและเรียบเรียงเอกสารและบทความ
(ENG-TH)ประจ าเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม2563จ านวน 15ช้ิน/เดือน

           150,000.00           150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา          150,000.00 นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา          150,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000474 21 พ.ค.63

๓๕ วางกลยุทธ์การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์และโซเชียลมีเดีย            480,000.00           480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จ ากัด          480,000.00 บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จ ากัด          480,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000475 21 พ.ค.63

๓๖ จัดจ้างบุคลากรเพ่ือด าเนินงานตรวจสอบและด าเนินงานตรวจสอบและ
ให้ความรู้เร่ืองการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายใน

           480,000.00           160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพานิช ทศพรสัมพันธ์          160,000.00 นายพานิช ทศพรสัมพันธ์          160,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000476 22 พ.ค.63

๓๗ ส่ือสารทางโทรศัพท์และเว็บไซต์เพ่ือการเผยแพร่โครงการในการระดมทุน            463,000.00           463,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด          463,000.00 บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด          463,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000477 21 พ.ค.63

๓๘ ผลิตส่ือเพ่ือส่ือสารโครงการภายใต้ภาวะโควิด19 เช่น บทความข่าว            376,000.00           376,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จ ากัด          376,000.00 บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จ ากัด          376,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000478 21 พ.ค.63

๓๙ ส่ือสารสาธารณะเพ่ือขับเคล่ือนประเด็นการช่วยเหลือแรงงานยากจน
ด้อยโอกาสหรือเด็กโอกาสภายใต้สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจและ
ผลกระทบจากไวรัสโควิด19ระยะท่ี1

           500,000.00           487,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ากัด          487,800.00 บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ากัด          487,800.00 ราคามีความเหมาะสม 63000479 21 พ.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

๔๐ ชุดออกแบบและพัฒนาอัตลักษณ์องค์ฏร วสศ.              69,550.00             69,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก            69,550.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก            69,550.00 ราคามีความเหมาะสม 63000480 22 พ.ค.63

๔๑ ถ่ายวีดิโอถ่ายทอดสดลง Facebook เพ่ือใช้ในการสอนในงาน"เม่ือ
นักเรียนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกคน"จ านวน1 วันพร้อมบริการ
โปรแกรม Stresmyard

               4,000.00               4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน              4,000.00 นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน              4,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000481 22 พ.ค.63

๔๒ จัดจ้างผลิตเน้ือหาข่าวหรือบทความเพ่ือสร้างความเสมอทางการศึกษา 
อย่งาน้อย5ช้ินงาน ลงพ้ืนท่ีและร่วมประชุมตามท่ี กสศ.ก าหนด

             20,000.00             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศน์ นุ่นมัน            20,000.00 นายธเนศน์ นุ่นมัน            20,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000483 25 พ.ค.63

๔๓ Telephone Survey(ประชุมภูมิภาค)              88,600.00             88,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร ปิติสุทธิ            88,600.00 นางสาวปาริฉัตร ปิติสุทธิ            88,600.00 ราคามีความเหมาะสม 63000484 25 พ.ค.63

๔๔ ค่าบริการก าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู              42,800.00             42,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006 
จ ากัด

           42,800.00 บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006 
จ ากัด

           42,800.00 ราคามีความเหมาะสม 63000485 25 พ.ค.63

๔๕ จ้างแปลเอกสารองค์ความรู้เก่ียวกับการแก้ปัญหาการปิดโรงเรียนในช่วง
โควิด19 จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จ านวน3เร่ืองพร้อมจัดรูปแบบ
เอกสารเน้ือหาภาษาไทย

             27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ปัญญ์จภา เล่าชู            27,000.00 นางสาว ปัญญ์จภา เล่าชู            27,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000486 25 พ.ค.63

๔๖ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานส านักงานพัฒนาคุณภาพครูฯใน
การด าเนินงานตามแผนการพัฒนาครูและโรงเรียน

             75,600.00             75,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณหฤทัย วราพงษ์พิพัฒน์            75,600.00 นางสาวณหฤทัย วราพงษ์พิพัฒน์            75,600.00 ราคามีความเหมาะสม 63000487 25 พ.ค.63

๔๗ ถ่ายวิดีถ่ายทอดสดลงFacebook เพ่ือใช้ในการสอน"การศึกษาไทยต่อไป
ได้ ถ้าเราร่วมมือกัน" และทอดสอบระบบโปรแกรท Streamyard เวอร์
ช่ันปรับปรุง จ านวน1ชุด

               7,000.00               7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน              7,000.00 นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน              7,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000488 26 พ.ค.63

๔๘ ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์สัญญา ของกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

           200,000.00           150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ ฉันทะวุฒิพงศ์          150,000.00 นายนรินทร์ ฉันทะวุฒิพงศ์          150,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000489 25 พ.ค.63

๔๙ จัดจ้างผู้เช่ียวชาญสนับสนุนส่วนงานระบบสารสนเทศขององค์กร            500,000.00           393,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ โชควิวัฒน          393,000.00 นายวิโรจน์ โชควิวัฒน          393,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000490 25 พ.ค.63

๕๐ บริการดูแลสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ สนง.การส่วน Service DeskและสนับสนุนโครงการPDPA
และ ISO27001ภายในองค์กร

           500,000.00           408,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาม ศรีมาลา          408,000.00 นายอาม ศรีมาลา          408,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000491 25 พ.ค.63

๕๑ วีดีทัศน์ ประวัติความเป็นมา กสศ.            321,000.00           321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน 
จ ากัด

         321,000.00 บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด          321,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000492 25 พ.ค.63

๕๒ หนังสือwhat makes us Human จ านวน100 เล่ม หนังสือโลกสาม
ศูนย์ จ านวน100 เล่ม

             49,113.00             49,113.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์
 จ ากัด

           49,113.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ากัด

           49,113.00 ราคามีความเหมาะสม 63000494 26 พ.ค.63

๕๓ โครงการบริการถ่ายทอดสดออนไลน์ Facebook Live หัวข้อการเรียน
แบบ offlineจะเป็นอย่างไรในสถานการณ์โควิด-19

               3,500.00               3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน              3,500.00 นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน              3,500.00 ราคามีความเหมาะสม 63000495 26 พ.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

๕๔ กระดาษช าระคิมซอฟเจอาร์ที 2ช้ัน, กระดาษเช็ดมือ สก๊อตต์อินโฟล2
ช้ัน, กระดาษเช็ดปากสก๊อตป๊อบ-อัพ

             19,056.70             19,056.70 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย            19,056.70 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย            19,056.70 ราคามีความเหมาะสม 63000496 26 พ.ค.63

๕๕ ซ้ือขาต้ังทีวีแบบเคล่ือนท่ี                7,990.00               7,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัวร์ วิช่ัน อินดัสทรี จ ากัด              7,990.00 บริษัท ชัวร์ วิช่ัน อินดัสทรี จ ากัด              7,990.00 ราคามีความเหมาะสม 63000497 27 พ.ค.63

๕๖ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานส านักพัฒนาครูฯในส่วนของ
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

             75,000.00             75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฐวรรณ อ านวยสินสิริ            75,000.00 นางสาว ณัฐวรรณ อ านวยสินสิริ            75,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000498 27 พ.ค.63

๕๗ จัดจ้างออกแบบชุดส่ือดิจิตอลงานCovid-19ในรูปแบบ Photo album
 ภายใต้โครงการออกแบบและผลิตอาร์ตเวิร์คCovid-19นักเรียน4 ภาค

             20,000.00             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐิติพงศ์ ศิริรัตน์อัสดร            20,000.00 นายฐิติพงศ์ ศิริรัตน์อัสดร            20,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000499 27 พ.ค.63

๕๘ ประสานงานเครือข่ายในชุมชนและจัดท าระบบคูปองเพ่ือการระดม            400,000.00           387,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แทคท์ โซเชียล คอนซัลต้ิง 
จ ากัด

         387,340.00 บริษัท แทคท์ โซเชียล คอนซัลต้ิง จ ากัด          387,340.00 ราคามีความเหมาะสม 63000502 27 พ.ค.63

๕๙ จัดจ้างท าส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหาครูดี ครูผู้สมควร
ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563

           500,000.00           500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสถาพร มีเจตนา          500,000.00 นางสาวสถาพร มีเจตนา          500,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000505 28 พ.ค.63

๖๐ บริหารจัดการเน้ือหาบนเฟซบุ๊คเพจทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง            500,000.00           500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเทนต์คราฟเตอร์ จ ากัด          500,000.00 บริษัท คอนเทนต์คราฟเตอร์ จ ากัด          500,000.00 ราคามีความเหมาะสม 63000506 28 พ.ค.63

๖๑ จัดการส่ือการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายผู้น านิสิตนักศึกษารุ่นใหม่เพ่ือ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

           300,000.00           299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แทคท์ โซเชียล คอนซัลต้ิง 
จ ากัด

         299,600.00 บริษัท แทคท์ โซเชียล คอนซัลต้ิง จ ากัด          299,600.00 ราคามีความเหมาะสม 63000508 28 พ.ค.63


