
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

1 เผยแพรประชาสัมพันธ 

ภายใตโครงการการพัฒนาระบบการสนับสนุนการศึกษาจากการมีสวนรวม

ของประชาชน

( 500,000.00)        ( 499,690.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด ( 499,690.00)          บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด ( 499,690.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000001 12 ต.ค.63

2 วางแผนกลยุทธและจัดหา influencer 

ภายใตโครงการการพัฒนาระบบการสนับสนุนการศึกษาจากการมีสวนรวม

ของประชาชน

( 500,000.00)        ( 496,373.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุป จำกัด ( 496,373.00)          บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุป จำกัด ( 496,373.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000002 12 ต.ค.63

3 สำรวจความผูกพันในองคกร Engagement Survey ( 321,000.00)        ( 321,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด ( 321,000.00)          บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด ( 321,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000003 14 ต.ค.63

4 จัดทำกิจกรรม "คายปนฝน สรางแรงบันดาลใจ" 

ภายใตโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: 

ภาคกลาง

( 450,000.00)        ( 435,490.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด ( 435,490.00)          บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด ( 435,490.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000004 16 ต.ค.63

5 จัดทำกิจกรรม "คายปนฝน สรางแรงบันดาลใจ" 

ภายใตโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: 

ภาคใต

( 500,000.00)        ( 491,665.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด ( 491,665.00)          บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด ( 491,665.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000005 16 ต.ค.63

6 ปฏิบัติงานสนับสนุนฝายบัญชีและการเงิน ( 38,000.00)          ( 38,000.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา เปรมประเสริฐ ( 38,000.00)            นางสาวฐิติมา เปรมประเสริฐ ( 38,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000006 20 ต.ค.63

7 ปฏิบัติงานธุรการฝายบัญชีและการเงิน ( 228,000.00)        ( 228,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ฝานฝน ยมศรีเคน ( 228,000.00)          นางสาว ฝานฝน ยมศรีเคน ( 228,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000007 21 ต.ค.63

8 จัดจางบุคลากรเพื่อดำเนินงานตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน ( 180,000.00)        ( 180,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรายุส พุทธาภิบาลกุล ( 180,000.00)          นายจิรายุส พุทธาภิบาลกุล ( 180,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000008 21 ต.ค.63

9 จัดหาอุปกรณเครื่องเขียน 

อุปกรณสำนักงานเพื่อรองรับการทำงานดานเอกสารของเจาหนาที่ 

และน้ำดื่ม(ขวด) สำหรับรับรองการจัดประชุมของสำนักงาน

( 31,852.83)          ( 31,852.83)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 31,852.83)            บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 31,852.83)            ราคามีความเหมาะสม 64000009 21 ต.ค.63

10 จางพนักงานบริการทำความสะอาดสำนักงาน อาคารเอส.พี. ชั้น 13 

(อาคาร B)

( 83,460.00)          ( 83,460.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 83,460.00)            บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 83,460.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000010 22 ต.ค.63

11 จางพนักงานบริการทำความสะอาดและบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานประชุม 

อาคารเอส.พี. ชั้น 13 (อาคาร A)

( 98,440.00)          ( 98,440.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 98,440.00)            บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ( 98,440.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000011 22 ต.ค.63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

12 โครงการจัดซื้อจัดจางเจาหนาที่ประสานงานโครงการสรางโอกาสทางการศึ

กษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรี

ยนของชุมชน

( 69,300.00)          ( 69,300.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ปยะนุช บุปผา ( 69,300.00)            นางสาว ปยะนุช บุปผา ( 69,300.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000012 22 ต.ค.63

13 จางเหมาบริการ ผูประสานงาน และสนับสนุนงานงบประมาณ ประจำป 

2564 ของ กสศ.

( 231,000.00)        ( 231,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ภัณฑิกา สหายมิตร ( 231,000.00)          นางสาว ภัณฑิกา สหายมิตร ( 231,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000013 26 ต.ค.63

14 โครงการจัดซื้อจัดจางผูจัดการโครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำหรับนั

กเรียนในพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

( 231,000.00)        ( 231,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พิศมัย รัตนโรจนสกุล ( 231,000.00)          นางสาว พิศมัย รัตนโรจนสกุล ( 231,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000014 26 ต.ค.63

15 โครงการจัดซื้อจัดจางนักวิชาการประจำโครงการสรางโอกาสทางการศึกษ

าสำหรับนักเรียนในพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ของชุมชน

( 333,000.00)        ( 333,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัณหชลี ขวางเสน ( 333,000.00)          นางสาวกัณหชลี ขวางเสน ( 333,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000015 26 ต.ค.63

16 จัด Workshop เพื่อจัดทำกลยุทธการระดมทุนหรือสรางการมีสวนรวม 

ภายใตโครงการประเมินผลการสื่อสารรณรงคขับเคลื่อนสังคม

( 500,000.00)        ( 500,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด ( 500,000.00)          บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด ( 500,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000016 26 ต.ค.63

17 จางพยาบาลวิชาชีพ สำหรับคัดกรองวัดไข 

พนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดตอกับทางสำนักงาน

( 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 64000017 26 ต.ค.63

18 โครงการจัดทำฐานขอมูล วิเคราะห 

และนำเสนอขอมูลเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

( 90,000.00)          ( 90,000.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นาย กานตกวี ชนะสิทธิ์ ( 90,000.00)            นาย กานตกวี ชนะสิทธิ์ ( 90,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000018 26 ต.ค.63

19 จัดจางออกแบบแผนพับประชาสัมพันธโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรีย

นทุนเสมอภาค

( 20,000.00)          ( 20,000.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ชาคริยา กิติโยธี ( 20,000.00)            นางสาว ชาคริยา กิติโยธี ( 20,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000019 26 ต.ค.63

20 จางบุคลากรสนับสนุนการจัดทำเอกสารสัญญาโครงการ ( 30,000.00)          ( 25,145.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 25,145.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 25,145.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000020 26 ต.ค.63

21 พนยาฆาเชื้อภายในสำนักงาน กสศ. อาคารเอส.พี. ชั้น 13 (อาคาร A) ( 12,000.00)          ( 10,323.36)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 

จำกัด

( 10,323.36)            บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 10,323.36)            ราคามีความเหมาะสม 64000021 26 ต.ค.63

22 จัดทำการบริหารจัดการคัดกรองความยากจน ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ 

ครั้งที่ 2

( 200,000.00)        ( 166,117.50)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 166,117.50)          บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 166,117.50)          ราคามีความเหมาะสม 64000022 27 ต.ค.63

23 แปลเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อใชในโครงการวิจัยสำรวจทักษะแรงงาน ( 51,210.00)          ( 51,210.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ใจญา แกวพุฒตาล ( 51,210.00)            นางสาว ใจญา แกวพุฒตาล ( 51,210.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000023 27 ต.ค.63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

24 แปลเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อใชในโครงการวิจัยสำรวจทักษะแรงงาน 

ครั้งที่ 2

( 67,038.00)          ( 67,038.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ใจญา แกวพุฒตาล ( 67,038.00)            นางสาว ใจญา แกวพุฒตาล ( 67,038.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000024 27 ต.ค.63

25 โครงการสนับสนุนการจัดทำสัญญาจางและงานสื่อสารงานจัดซื้อจัดจาง ( 321,000.00)        ( 321,000.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 321,000.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 321,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000025 28 ต.ค.63

26 เชาอุปกรณสำหรับแปลภาษาเพื่อใชในการประชุม ( 9,630.00)            ( 9,630.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูมเมอแรง ออรกาไนซ แอนด 

คอนซัลแตนท จำกัด

( 9,630.00)              บริษัท บูมเมอแรง ออรกาไนซ แอนด 

คอนซัลแตนท จำกัด

( 9,630.00)             ราคามีความเหมาะสม 64000026 28 ต.ค.63

27 ชุดออกแบบการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ (Knowledge 

Management)

( 84,000.00)          ( 84,000.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิรามล ตันศิริ ( 84,000.00)            นางสาว สิรามล ตันศิริ ( 84,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000027 28 ต.ค.63

28 ชุดงานออกแบบเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ( 78,000.00)          ( 78,000.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ศศิธร เรี่ยวธรรมรัฐ ( 78,000.00)            นางสาว ศศิธร เรี่ยวธรรมรัฐ ( 78,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000028 28 ต.ค.63

29 ชุดงานจัดกิจกรรมสงเสริมการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ( 81,000.00)          ( 81,000.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ศิริภา โพธิ์ศรี ( 81,000.00)            นางสาว ศิริภา โพธิ์ศรี ( 81,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000029 28 ต.ค.63

30 จัดจางออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธรายการโชคดีที่มีครู ( 129,470.00)        ( 129,470.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 129,470.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 129,470.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000030 29 ต.ค.63

31 ชุดการใหคำปรึกษาถึงการทำงานของ Equity Lab ( 106,500.00)        ( 106,500.00)       วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ฐิติฤกษ พรหมวนิช ( 106,500.00)          นาย ฐิติฤกษ พรหมวนิช ( 106,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000031 29 ต.ค.63

32 การบริการจัดการเผยแพรขาวสารภารกิจของกองทุนเพื่อความเสมอภาคท

างการศึกษา

( 98,440.00)          ( 98,440.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด ( 98,440.00)            บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด ( 98,440.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000032 30 ต.ค.63

33 ถอดเทปบันทึกเสียงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร

ความเสี่ยง

( 6,642.00)            ( 6,642.00)          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สุนิตา กรดมณี ( 6,642.00)              นางสาว สุนิตา กรดมณี ( 6,642.00)             ราคามีความเหมาะสม 64000033 30 ต.ค.63

34 จอทีวีพรอมขาตั้งทีวีเคลื่อนที่ ( 20,000.00)          ( 19,581.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 19,581.00)            บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิรค แอนด เซอรวิส 

จำกัด

( 19,581.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000034 30 ต.ค.63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือขอต

กลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

35 จัดหา (1) กระดาษชำระ คิมซอฟเจอารที 2 ชั้น จำนวน 14 หีบ (2) 

กระดาษเช็ดมือ สกอตตอินเตอรโฟล 2 ชั้น จำนวน 13 หีบ (3) 

กระดาษเช็ดปากสกอตปอป-อัพ จำนวน 3 หีบ (4) แอลกอฮอลลชนิดเจล 

แอลกอฮอลล 70%

( 33,485.65)          ( 33,485.65)        วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย ( 33,485.65)            หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย ( 33,485.65)            ราคามีความเหมาะสม 64000035 30 ต.ค.63

36 การผลิตแผนผับกสศ.และระดมทุนจำนวนไมนอยกวา 2,000 แผน ( 42,800.00)          ( 42,800.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 42,800.00)            บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 42,800.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000036 30 ต.ค.63

37 ตรวจงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ( 43,788.00)          ( 43,788.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นาง เนาวรัตน เจริญคา ( 43,788.00)            นาง เนาวรัตน เจริญคา ( 43,788.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000037 30 ต.ค.63

38 จัดพิมพเลมประกาศทุนพระกนิษฐาสีมมาชีพ 2563 รอบที่ 2 ( 67,410.00)          ( 67,410.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 67,410.00)            บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 67,410.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000038 30 ต.ค.63

39 ออกแบบกราฟคภายใตโครงการจัดการความรูและพัฒนาเครื่องมือสื่อสารเ

พื่อนำเสนอประเด็นผลงานเชิงปฏิรูปและมีความยั่งยืนของ กสศ.

( 64,000.00)          ( 64,000.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกล สุวรรณาพิสิทธิ์ ( 64,000.00)            นายสกล สุวรรณาพิสิทธิ์ ( 64,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000039 30 ต.ค.63

40 บริหารจัดการตัดตอ คลิปวิดีโอการดำเนินงาน 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

ภายใตโครงการจัดการความรูและพัฒนาเครื่องมือสื่อสารเพื่อนำเสนอประเ

ด็นผลงานเชิงปฏิรูปและความยั่งยืนของ กสศ.

( 41,000.00)          ( 40,850.00)        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 40,850.00)            นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 40,850.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000040 30 ต.ค.63


