
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

1 โครงการปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณอิเตอรเน็ตภายในสำนักงาน ( 1,700,000.00)         ( 1,699,882.00)        วิธีคัดเลือก บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 

จำกัด

( 1,090,000.00)        บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 

จำกัด

( 1,090,000.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

PO63000576 1 ก.ค. 63

2 บริหาจัดการรวมทั้งออกแบบและสรางสรรคเนื้อหาเพื่อสรางการมีสวนรวม

หรือสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

( 665,000.00)            ( 690,150.00)          วิธีคัดเลือก บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด ( 663,400.00)          บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด ( 663,400.00)          ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000589 3 ก.ค. 63

บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จำกัด ( 695,500.00)          

บริษัท แมสซีฟ โมชั่น จำกัด ( 684,800.00)          

3 ตรวจสอบและพัฒนาผูตรวจสอบภายในแบบเรงรัด ( 450,000.00)            ( 450,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัล 

ออดิท เซอรวิส จำกัด

( 450,000.00)          บริษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัล ออดิท 

เซอรวิส จำกัด

( 450,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000599 1 ก.ค. 63

4 จัดจางทำโครงการจัดการองคความรูและการสื่อสารสาธารณะโครงการจัด

การศึกษาเชิงพื้นทีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 20 จังหวัด

( 5,800,000.00)         ( 5,760,880.00)        วิธีคัดเลือก บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น 

จำกัด

( 5,760,880.00)        บริษัท ไอแอนดไอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ( 5,760,880.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000602 10 ก.ค. 63

บริษัท มาเธอร ครีเอชั่น จำกัด ( 5,797,688.00)        

บริษัท ครีเอท ฟอร ไลฟ จำกัด ( 6,085,090.00)        

5 จางพัฒนาเครื่องมือสื่อสาร 

รณรงคและระดมทุนผูบริจาคและเอกชนเพื่อความรวมมือผานแคมเปญ

( 2,100,000.00)         ( 2,025,510.00)        วิธีคัดเลือก บริษัท ไซดคิก จำกัด ( 2,025,510.00)        บริษัท ไซดคิก จำกัด ( 2,025,510.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000603 10.ก.ค.63

6 ผลิตสื่อวีดิทัศน เพื่อเผลแพรองคความรูสำหรับโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น ( 64,200.00)             ( 64,200.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรรธราวุธ เมืองสุข ( 64,200.00)            นายณรรธราวุธ เมืองสุข ( 64,200.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000604 1 ก.ค. 63

7 ชุดวีดีโอสาธิตการเดินทางไปโรงเรียน ของนักเรียนในชวงเปดเทมอ 

ใหหางไกลจาก COVID-19

( 50,505.05)             ( 50,505.05)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นอกเสน จำกัด ( 50,505.05)            บริษัท นอกเสน จำกัด ( 50,505.05)            ราคามีความเหมาะสม 63000605 1 ก.ค. 63

8 จัดทำคลิปเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ( 200,000.00)            ( 195,168.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ ฟลม แฟคตอรี่ จำกัด ( 195,168.00)          บริษัท เดอะ ฟลม แฟคตอรี่ จำกัด ( 195,168.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000606 2 ก.ค. 63
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กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 
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9 ผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนใ

นพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนของชุมชน

( 500,000.00)            ( 440,064.25)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด ( 440,064.25)          บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด ( 440,064.25)          ราคามีความเหมาะสม 63000607 2 ก.ค. 63

10 ผลิตเสื้อสำหรับนักศึกษาผูรับทุนโครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำหรั

บนักเรียนในพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุม

ชน

( 300,000.00)            ( 297,460.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด ( 297,460.00)          บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด ( 297,460.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000608 2 ก.ค. 63

11 จัดทำระบบลงทะเบียนออนไลนสำหรับสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ (รุนที่ 

1)

( 500,000.00)            ( 500,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด ( 500,000.00)          บริษัท อินฟอรเวชั่น จำกัด ( 500,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000609 2 ก.ค. 63

12 จัดจางเจาหนาที่สื่อสารโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนนักเรียนทุนเสมอภา

ค

( 240,000.00)            ( 240,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรประภา พงษารัตน ( 240,000.00)          นางสาวพรประภา พงษารัตน ( 240,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000610 2 ก.ค. 63

13 สไลดการนำเสนอกลุมเปาหมายการดำเนินการของ กสศ. ( 53,500.00)             ( 53,500.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันชอัพ เวิลด จำกัด ( 53,500.00)            บริษัท พันชอัพ เวิลด จำกัด ( 53,500.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000611 2 ก.ค. 63

14 จางเหมาบริการประสานงานาระดมการมีสวนรวม ( 456,000.00)            ( 414,186.30)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 414,186.30)          บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 414,186.30)          ราคามีความเหมาะสม 63000612 3 ก.ค. 63

15 จัดทำสื่อประชาสัมพันธโครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผูที่ขาดแคล

นทุนทรัพยและดอยโอกาสที่ใชชุมชนเปนฐาน ป 2563 ครั้งที่ 1

( 500,000.00)            ( 481,500.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น 

จำกัด

( 481,500.00)          บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น 

จำกัด

( 481,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000613 3 ก.ค. 63

16 ผูประสานงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงประจำป 2563 

ภายใตสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (วันที่ 10 

กรกฎาคม - 9 ตุลาคม 2563)

( 54,000.00)             ( 54,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว นิตยา รัตนสุวรรณ ( 54,000.00)            นางสาว นิตยา รัตนสุวรรณ ( 54,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000614 3 ก.ค. 63

17 ลงเสียงบรรยาย Presentation Infographic สนับสนุนงานสื่อสาร กสศ. 

ภายใตโครงการลงเสียงในคลิปเพื่อสื่อสารตอสังคม

( 5,000.00)               ( 5,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นาง ศิริลักษณ ทัพโภทยาน ( 5,000.00)              นาง ศิริลักษณ ทัพโภทยาน ( 5,000.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000615 3 ก.ค. 63

18 ผลิตสื่อโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 2 ( 300,000.00)            ( 214,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด ( 214,000.00)          บริษัท แอนท เอ็กซ เวิรค จำกัด ( 214,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000616 2 ก.ค. 63

19 จัดจางผูตรวจสอบภายนอก (Outsource) 

เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการ 

การสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของ กสศ.

( 2,600,000.00)         ( 2,500,000.00)        วิธีคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

( 2,500,000.00)        บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ 

จำกัด

( 2,500,000.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000617 15 ก.ค. 63

บริษัท เอ็มเอส แอนด แอส โซซิเอท 

จำกัด

( 2,500,000.00)        
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กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก
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ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

20 คาจางพยาบาลวิชาชีพ 

สำหรับคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดตอกับทางสำนักงาน 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 26,500.00)             ( 26,500.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง ร.ต.ท.หญิง ปุณยนุช หิรัญอร ( 26,500.00)            ร.ต.ท.หญิง ปุณยนุช หิรัญอร ( 26,500.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000618 3 ก.ค. 63

21 ตออายุ Antivirus ชุดที่ 1 ( 74,500.00)             ( 74,472.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 74,472.00)            บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 74,472.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000619 8 ก.ค. 63

22 จัดหาอุปกรณ Internet 4G เพื่อรองรับการประชุมสำนักงาน ชุดที่ 2 ( 40,500.00)             ( 40,407.48)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ เน็ทเวอรค จำกัด ( 40,407.48)            บริษัท แอดวานซ เน็ทเวอรค จำกัด ( 40,407.48)            ราคามีความเหมาะสม 63000620 8 ก.ค. 63

23 จัดหาอุปกรณสิ้นเปลืองงานสารสนเทศ ชุดที่ 1 ( 11,900.00)             ( 11,900.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็กกูลาร วัน จำกัด ( 11,900.00)            บริษัท เร็กกูลาร วัน จำกัด ( 11,900.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000621 9 ก.ค. 63

24 จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรสำนักงาน "ชุดที่ 3" ( 31,100.00)             ( 31,030.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 31,030.00)            บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 31,030.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000622 9 ก.ค. 63

25 Zoom Meeting ชุดที่ 2 ( 102,600.00)            ( 102,591.60)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด ( 102,591.60)          บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด ( 102,591.60)          ราคามีความเหมาะสม 63000623 9 ก.ค. 63

26 ถายภาพพนักงานและลูกจางเขางานใหมเดือนกรกฎาคม 2563 ( 7,500.00)               ( 7,500.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นาย สุจิตร มานิตยกุล ( 7,500.00)              นาย สุจิตร มานิตยกุล ( 7,500.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000624 9 ก.ค. 63

27 ประสานงานเพื่อจัดเวทีและจัดทำคลิปทุนตรีโทเอก ( 500,000.00)            ( 417,300.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด ( 417,300.00)          บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด ( 417,300.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000625 10 ก.ค. 63

28 โครงการพัฒนาชุดคูมือและเครื่องมือการสอนดานขอมูลวิทยาการ (Data 

Science) ตนแบบใหกับบุคลากร ครูและ นักเรียนวิทยาลัยสายอาชีพ

( 500,000.00)            ( 498,500.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิด ฮีโร (ไทยแลนด) จำกัด ( 498,500.00)          บริษัท คิด ฮีโร (ไทยแลนด) จำกัด ( 498,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000626 10 ก.ค. 63

29 เชารถเพื่อสรางการมีสวนรวมหรือระดมทุน ( 170,000.00)            ( 169,932.05)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 169,932.05)          บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 169,932.05)          ราคามีความเหมาะสม 63000627 10 ก.ค. 63

30 จัดจางบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเ

รียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

(พศ)

( 120,000.00)            ( 110,745.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 110,745.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 110,745.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000628 10 ก.ค. 63

31 เพื่อการจัดทำระบบลงทะเบียนออนไลนโครงการฝกอาชีพระยะสั้น ( 500,000.00)            ( 498,085.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด ( 498,085.00)          บริษัท อเดไลน กรุป จำกัด ( 498,085.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000629 13 ก.ค. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

32 จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรสำนักงาน ชุดที่ 4 ( 11,235.00)             ( 11,235.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 11,235.00)            บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 11,235.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000630 13 ก.ค. 63

33 พิมพคูมือรับเปดเทอม ( 5,885.00)               ( 5,885.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 5,885.00)              บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 5,885.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000631 13 ก.ค. 63

34 คาจางเลขานุการของสำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 70,620.00)             ( 70,620.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 70,620.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 70,620.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000632 13 ก.ค. 63

35 ชุดวิดีโอสอนทำอาหาร 20 บาท ที่ทำไดงาย และมีคุณคาทางโภชนาการ ( 342,400.00)            ( 342,400.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หนากลม จำกัด ( 342,400.00)          บริษัท หนากลม จำกัด ( 342,400.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000633 14 ก.ค. 63

36 ชุดหนังสือ Who I Am? ฉันคือใคร ชุดสำหรับนักเรียน สำหรับตีพิมพ เลม 

2 และ 3

( 150,000.00)            ( 145,787.50)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หนากลม จำกัด ( 145,787.50)          บริษัท หนากลม จำกัด ( 145,787.50)          ราคามีความเหมาะสม 63000634 14 ก.ค. 63

37 การจัดการเอกสารจัดซื้อจัดจางของ วสศ. ( 150,000.00)            ( 150,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญา คำแสน ( 150,000.00)          นางสาวเบญญา คำแสน ( 150,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000635 14 ก.ค. 63

38 ชุดหนังสือ Who I Am? ฉันคือใคร สำหรับนักเรียนในชวงชั้นที่ 2 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวนไมต่ำกวา 70 หนา 2 สี 

สำหรับตีพิมพ เลม 1

( 133,750.00)            ( 133,750.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หนากลม จำกัด ( 133,750.00)          บริษัท หนากลม จำกัด ( 133,750.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000636 14 ก.ค. 63

39 ชุดการดำเนินงานสื่อสารงานวิชาการของ Equity Lab ( 84,000.00)             ( 84,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กุลระวี สุขีโมกข ( 84,000.00)            นางสาว กุลระวี สุขีโมกข ( 84,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000637 14 ก.ค. 63

40 ชุดการดำเนินงานกิจกรรมของ Equity Lab ( 75,000.00)             ( 75,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ศิริภา โพธิ์ศรี ( 75,000.00)            นางสาว ศิริภา โพธิ์ศรี ( 75,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000638 14 ก.ค. 63

41 ชุดการดำเนินงานออกแบบประสบการณการใชงานพื้นที่ Equity Lab 

(Experience Designer)

( 69,000.00)             ( 69,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ศศิธร เรี่ยวธรรมรัฐ ( 69,000.00)            นางสาว ศศิธร เรี่ยวธรรมรัฐ ( 69,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000639 14 ก.ค. 63

42 จัดพิมพพรอมออกแบบสื่อสิ่งพิมพทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ( 32,100.00)             ( 32,100.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด ( 32,100.00)            บริษัท วอลค ออน คลาวด จำกัด ( 32,100.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000640 14 ก.ค. 63

43 ออกแบบโลโกสำหรับเครือขาย EEA ( 10,700.00)             ( 10,700.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 10,700.00)            บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 10,700.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000641 14 ก.ค. 63
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ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

44 จัดจางเจาหนาที่ธุรการ สวนงานบัญชีและการเงิน ( 54,000.00)             ( 54,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ฝานฝน ยมศรีเคน ( 54,000.00)            นางสาว ฝานฝน ยมศรีเคน ( 54,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000642 14 ก.ค. 63

45 โครงการจัดหาสิทธิ์และเครดิตในการใชงานบริการ Google Cloud 

Platform สำหรับงานดานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Data Analytics)

( 400,000.00)            ( 400,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 400,000.00)          บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 400,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000643 15 ก.ค. 63

46 เผยแพรขาวสารเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ( 500,000.00)            ( 442,980.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด ( 442,980.00)          บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด ( 442,980.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000644 15 ก.ค. 63

47 ชุดอนิเมชั่นอินโฟกราฟฟค "โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

(Conditional Cash Transfer: CCT)

( 309,500.00)            ( 303,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดูพลิเคท จำกัด ( 303,000.00)          บริษัท ดูพลิเคท จำกัด ( 303,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000645 15 ก.ค. 63

48 จัดทำสื่อเผยแพรประชาสัมพันธทุนสายอาชีพ รุนที่ 2 ( 200,000.00)            ( 155,685.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 155,685.00)          บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 155,685.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000646 15 ก.ค. 63

49 การบริหารจัดการโครงการฝกอาชีพระยะสั้น ( 300,000.00)            ( 141,240.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 141,240.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 141,240.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000647 15 ก.ค. 63

50 บริหารจัดการเฟสบุค กสศ. (2 เดือน) ( 600,000.00)            ( 602,850.00)          วิธีคัดเลือก บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 595,700.00)          บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 595,700.00)          ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000648 20 ก.ค. 63

51 จางทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางใหม ( 85,600.00)             ( 85,600.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จำกัด ( 85,600.00)            บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จำกัด ( 85,600.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000649 15 ก.ค. 63

52 จัดหา 1) กระดาษชำระ คิมซอฟเจอารที 2 ชั้น จำนวน 12 หีบ 2) 

กระดาษเช็ดมือ สกอตตอินเตอรโฟล 2 ชั้น จำนวน 10 หีบ 3) 

กระดาษเช็ดปากสกอรปอป-อัพ จำนวน 2 หีบ

( 25,433.90)             ( 25,433.90)            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย ( 25,433.90)            หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย ( 25,433.90)            ราคามีความเหมาะสม 63000650 15 ก.ค. 63

53 โครงการจัดหาสิทธิ์การใชงานผลิตภัณฑ Atlassian Cloud 

เพื่อใชในกระบวนการพัฒนาซอฟแวร (ลำดับ 2)

( 90,000.00)             ( 78,435.28)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัพเดท โซลูชั่น จำกัด ( 78,435.28)            บริษัท อัพเดท โซลูชั่น จำกัด ( 78,435.28)            ราคามีความเหมาะสม 63000651 15 ก.ค. 63

54 จัดทำสื่อประชาสัมพันธโครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับ 

ผูที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสที่ใชชุมชนเปนฐาน ป 2563 ครั้งที่ 

2

( 500,000.00)            ( 202,872.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คีคอินเตอรเทรด จำกัด ( 202,872.00)          บริษัท คีคอินเตอรเทรด จำกัด ( 202,872.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000652 15 ก.ค. 63

55 โครงการจัดหาสิทธิ์การใชงาน Slack 

เพื่อใชในกระบวนการพัฒนาซอฟแวร

( 50,000.00)             ( 49,909.08)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัพเดท โซลูชั่น จำกัด ( 49,909.08)            บริษัท อัพเดท โซลูชั่น จำกัด ( 49,909.08)            ราคามีความเหมาะสม 63000653 16 ก.ค. 63
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56 การจัดหาสิทธิ์การใชงาน Github Enterprise 

เพื่อใชในกระบวนการพัฒนาซอฟแวร (ลำดับ3)

( 50,000.00)             ( 33,615.12)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัพเดท โซลูชั่น จำกัด ( 33,615.12)            บริษัท อัพเดท โซลูชั่น จำกัด ( 33,615.12)            ราคามีความเหมาะสม 63000654 16 ก.ค. 63

57 โครงการการจัดหาสิทธิ์การใชางาน Zapier เพื่อใชในกระบวนการ 

Process Automation (ลำดับ 4)

( 50,000.00)             ( 44,875.80)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัพเดท โซลูชั่น จำกัด ( 44,875.80)            บริษัท อัพเดท โซลูชั่น จำกัด ( 44,875.80)            ราคามีความเหมาะสม 63000655 16 ก.ค. 63

58 ประชาสัมพันธการรับสมัครงานผานเว็บไซต ( 59,385.00)             ( 59,385.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 59,385.00)            บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 59,385.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000656 16 ก.ค. 63

59 จัดพิมพหนังสือ Equitable Education ( 26,171.13)             ( 26,171.13)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นเทอรี่ จำกัด ( 26,171.13)            บริษัท พริ้นเทอรี่ จำกัด ( 26,171.13)            ราคามีความเหมาะสม 63000657 16 ก.ค. 63

60 จัดหากระดาษถายเอกสาร Idea Green ขนาด A4 อุปกรณเครื่องเขียน 

อุปกรณสำนักงานเพื่อรองรับการทำงานดานเอกสารของเจาหนาที่ 

และน้ำดื่ม(ขวด) สำหรับรองรับการปะชุมของสำนักงาน

( 65,710.84)             ( 65,710.84)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส 

จำกัด

( 65,710.84)            บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 65,710.84)            ราคามีความเหมาะสม 63000658 16 ก.ค. 63

61 จางเหมาบริการถายรูปเพื่อสื่อสารเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ( 150,000.00)            ( 135,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอเนก ปวธัญญา ( 135,000.00)          นายอเนก ปวธัญญา ( 135,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000659 17 ก.ค. 63

62 จัดทำฐานขอมูลของผูเขารวมประชุมเวทีนวัตกรรมทองถิ่นฯ 

ที่สนใจทำงานดานความเสมอภาคทางการศึกษาในระดับทองถิ่น

( 20,000.00)             ( 20,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ปาริฉัตร ปติสุทธิ ( 20,000.00)            นางสาว ปาริฉัตร ปติสุทธิ ( 20,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000660 17 ก.ค. 63

63 จัดหา เนสทเล ช็อกโกแลต  ปรุงสำเร็จ จำนวน 17 ถุง / เนสที ชานมไทย 

จำนวน 7 ถุง / เนสกาเฟเอเลอเกลีย ผสมกาแฟคั่วบด จำนวน 10 ถุง / 

เนสทเลคอฟฟครีมเมอร จำนวน 21 ถุง

( 7,140.57)               ( 7,140.57)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จำกัด ( 7,140.57)              บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จำกัด ( 7,140.57)             ราคามีความเหมาะสม 63000661 17 ก.ค. 63

64 จัดจางผูตรวจสอบภายนอก (Outsource) 

เพื่อตรวจสอบระบบสารสนเทศของ กสศ.

( 3,000,000.00)         ( 1,100,000.00)        วิธีคัดเลือก บริษัท ดาตาฟารม จำกัด ( 1,099,990.00)        บริษัท ดาตาฟารม จำกัด ( 1,099,990.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

63000662 29 ก.ค. 63

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

( 1,284,000.00)        

65 จางเหมาบริการประสานงานเพื่อชวยเหลือเด็กจากเงินบริจาค ( 350,000.00)            ( 251,268.10)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 251,268.10)          บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 251,268.10)          ราคามีความเหมาะสม 63000663 20 ก.ค. 63

66 บริหารระบบบริการมอนิเตอรขาว IQ newsclip และ Newscenter ( 255,000.00)            ( 250,380.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จำกัด ( 250,380.00)          บริษัท อินโฟเควสท จำกัด ( 250,380.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000664 20 ก.ค. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

67 คาใชบริการอินเตอรเน็ตสำรอง ( 128,400.00)            ( 128,400.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 

(มหาชน)

( 128,400.00)          บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 

(มหาชน)

( 128,400.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000665 20 ก.ค. 63

68 การจัดทำขอตกลงโครงการภาษาอังกฤษระหวางกองทุนเพื่อความเสมอภา

คทางการศึกษา (กสศ.) และ Mr. Fernando Cartwright

( 30,000.00)             ( 30,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ชำนาญ พิเชษฐพันธ ( 30,000.00)            นาย ชำนาญ พิเชษฐพันธ ( 30,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000666 21 ก.ค. 63

69 สรุปสาระสำคัญของการบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา

( 24,000.00)             ( 24,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ธนภร พีระเพทย ( 24,000.00)            นางสาว ธนภร พีระเพทย ( 24,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000667 21 ก.ค. 63

70 จัดหาบริการ Server รองรับการใชงานระบบบริจาคของเว็บไซต กสศ. 

ชุดที่ 1

( 77,040.00)             ( 77,040.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพนดรีม จำกัด ( 77,040.00)            บริษัท โอเพนดรีม จำกัด ( 77,040.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000668 22 ก.ค. 63

71 ดำเนินการจัดฝกอบรมดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 

สำหรับผูรับทุนโครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

( 120,000.00)            ( 119,305.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท 

จำกัด

( 119,305.00)          บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด ( 119,305.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000669 22 ก.ค. 63

72 จัดจางโครงการตรวจสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการดำเนินงานของโ

ครงการครูรัก(ษ)ถิ่น รุนที่ 1

( 500,000.00)            ( 500,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเบสท แอคเคานติ้ง พลัส 

จำกัด

( 500,000.00)          บริษัท เดอะเบสท แอคเคานติ้ง พลัส 

จำกัด

( 500,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000670 22 ก.ค. 63

73 คอมพิวเตอรสำนักงาน ชุดที่ 7 ( 120,000.00)            ( 108,605.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 108,605.00)          บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร จำกัด ( 108,605.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000671 23 ก.ค. 63

74 จัดทำ Check Mark 

รายการเงินฝากธนาคารทุกบัญชีธนาคารในระบบบัญชี Microsoft AX กับ 

Bank Statement ของสำนักงาน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 

2563

( 18,000.00)             ( 18,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นาย กัญจน ศิริบวรเกียรติ ( 18,000.00)            นาย กัญจน ศิริบวรเกียรติ ( 18,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000672 23 ก.ค. 63

75 จางออกแบบแนวคิดวิดีโอเพื่อการสื่อสารนักเรียนทุพโภนาการหรือนักเรีย

นยากจนพิเศษ

( 500,000.00)            ( 350,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรนด แอนด มานะ จำกัด ( 350,000.00)          บริษัท เฟรนด แอนด มานะ จำกัด ( 350,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000673 24 ก.ค. 63

76 จัดทำขาวประชาสัมพันธและ photo album 

ภายใตโครงการจัดจางจัดกิจกรรมหรือเวทีเพื่อความเสมอภาคทางการศึก

ษา

( 500,000.00)            ( 237,540.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะสแตนดารด จำกัด ( 237,540.00)          บริษัท เดอะสแตนดารด จำกัด ( 237,540.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000674 24 ก.ค. 63

77 จัดหาบริการระบบอีเมลสำนักงาน (เพิ่มเติม) ชุดที่ 6 ( 33,116.50)             ( 33,116.50)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 33,116.50)            บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 33,116.50)            ราคามีความเหมาะสม 63000675 24 ก.ค. 63

78 สนับสนุนการดำเนินงานจัดจาง และจัดทำสัญญาจาง ( 240,000.00)            ( 160,500.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 160,500.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 160,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000676 30 ก.ค. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

79 จัดพิมพหนังสือ Equitable Education: 30 Years from Education for 

All to All for Education 2030

( 56,175.00)             ( 56,175.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นเทอรี่ จำกัด ( 56,175.00)            บริษัท พริ้นเทอรี่ จำกัด ( 56,175.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000677 29 ก.ค. 63

80 ถอดบทเรียนผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่มุงตรงกลุมผูที่ไดรับผลประโยช

นจาก กสศ. เพื่อสื่อสาธารณะ ระยะ 2

( 495,000.00)            ( 488,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัดแจง จำกัด ( 488,000.00)          บริษัท ชัดแจง จำกัด ( 488,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000678 29 ก.ค. 63

81 เสริมสรางองคความรูเพื่อนวัตกรรมและเผยแพรงานในงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ

( 500,000.00)            ( 457,243.10)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพงษวรินการพิมพ จำกัด ( 457,243.10)          บริษัทพงษวรินการพิมพ จำกัด ( 457,243.10)          ราคามีความเหมาะสม 63000679 29 ก.ค. 63

82 งานเชาบริการดูแลระบบเสียงพรอมอุปกรณสำหรับประชุมผูบริหารนอกส

ถานที่

( 52,000.00)             ( 51,895.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด 

เซอรวิส จำกัด

( 51,895.00)            บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 51,895.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000682 29 ก.ค. 63

83 จางจัดทำสื่อนำเสนอการบริหารทรัพยากรบุคค 

สำหรับเผยแพรทำความเขาใจกับพนักงานและลูกจาง 

สำหรับการปฐมนิเทศ และแนะนำบุคลากร กสศ. ในรูปแบบ 2D Motion

( 250,000.00)            ( 160,566.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไลค มี จำกัด ( 150,000.00)          บริษัท ไลค มี จำกัด ( 150,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000683 30 ก.ค. 63

84 จัดจางออกแบบชุดความรูถามตอบโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อน

ไข จำนวน 1 ชิ้น

( 3,000.00)               ( 3,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฐินี ตั้งประธานกิจ ( 3,000.00)              นางสาว ณัฐินี ตั้งประธานกิจ ( 3,000.00)             ราคามีความเหมาะสม 63000684 30 ก.ค. 63

85 คาบริการทำความสะอาดซักเกาอี้สำนักงานและพาทิชั่น ( 21,400.00)             ( 21,400.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 21,400.00)            บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 21,400.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000685 30 ก.ค. 63

86 คาบริการทำความสะอาดฝาเพดาน ทอระบายน้ำ ทอแอร ใตฝาเพดาน 

และหนากากแอรสำนักงาน

( 40,660.00)             ( 40,660.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 40,660.00)            บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 40,660.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000686 30 ก.ค. 63

87 ออกแบบโปสเตอร และสื่อออนไลน 1 วันกับการรับมือโควิดในโรงเรียน 

และ จัดทำเนื้อหาและออกแบบ Annual Report วสศ.

( 96,300.00)             ( 96,300.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 96,300.00)            หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 96,300.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000687 30 ก.ค. 63

88 คาเฟอรนิเจอรสำนักงานเพิ่มเติม 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 81,501.90)             ( 81,501.90)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 81,501.90)            บริษัท โคคูโย อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 81,501.90)            ราคามีความเหมาะสม 63000688 30 ก.ค. 63

89 ชุดการออกแบบหนังสือ คูมือรับเปดเทอมเรียนรูและเขาใจ COVID-19 ( 49,220.00)             ( 49,220.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปนไท พับลิซซิ่ง จำกัด ( 49,220.00)            บริษัท เปนไท พับลิซซิ่ง จำกัด ( 49,220.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000689 30 ก.ค. 63

90 เผยแพรประชาสัมพันธโครงการทุนพระกนิฐาสัมมาชีพ ปการศึกษา 2563 ( 58,850.00)             ( 58,850.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ จำกัด ( 58,850.00)            บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ จำกัด ( 58,850.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000690 30 ก.ค. 63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

91 จางเจาหนาที่สนับสนุนงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 426,000.00)            ( 426,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สุวิชล สีนิล ( 426,000.00)          นางสาว สุวิชล สีนิล ( 426,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000691 31 ก.ค. 63

92 จัดจางเจาหนาที่สนับสนุนการทำงานสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ 

ในสวนของการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจั

กรีฯ ป 2564

( 144,000.00)            ( 144,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นาย นราทร เงาศิริกาญนกุล ( 144,000.00)          นาย นราทร เงาศิริกาญนกุล ( 144,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000692 31 ก.ค. 63

93 จัดจางเจาหนาที่บริหารงานวิชาการสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ 

ในสวนของการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจั

กรีฯ ป 2564

( 320,000.00)            ( 320,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นาง วราภรณ พฤกษปญญากุล ( 320,000.00)          นาง วราภรณ พฤกษปญญากุล ( 320,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000693 31 ก.ค. 63

94 ผลิตคลิปวิดีโอนักเรียนยากจนพิเศษเพื่อสรางการมีสวนรวมในการระดมทุ

น

( 152,000.00)            ( 151,000.01)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมดี โปรดักชั่น จำกัด ( 151,000.01)          บริษัท ธรรมดี โปรดักชั่น จำกัด ( 151,000.01)          ราคามีความเหมาะสม 63000694 31 ก.ค. 63

95 จัดจางประสานงานการตอบคำถาม 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ชองทางการสื่อสาร Line 

official account

( 120,000.00)            ( 120,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว วิไลภรณ พันเพ็ชร ( 120,000.00)          นางสาว วิไลภรณ พันเพ็ชร ( 120,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000695 31 ก.ค. 63

96 จัดจางประสานงานการสรุปภาพรวมและเนื้อหาการตอบคำถามโครงการจั

ดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ชองทางการสื่อสาร Line official 

account และ Facebook fan page

( 120,000.00)            ( 120,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ศิริวรรณ คงเมฆา ( 120,000.00)          นางสาว ศิริวรรณ คงเมฆา ( 120,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000696 31 ก.ค. 63

97 จัดจางประสานงานการตอบคำถาม 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ชองทางการสื่อสาร Facebook 

fan page

( 120,000.00)            ( 120,000.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พรทิพย บุญฉ่ำ ( 120,000.00)          นางสาว พรทิพย บุญฉ่ำ ( 120,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 63000697 31 ก.ค. 63

98 คาจางพยาบาลวิชาชีพ 

สำหรับคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดตอกับทางสำนักงาน 

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 25,000.00)             ( 25,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง ร.ต.ท.หญิง ปุณยนุช หิรัญอร ( 25,000.00)            ร.ต.ท.หญิง ปุณยนุช หิรัญอร ( 25,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 63000698 31 ก.ค. 63


