
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 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 ผลิตและบริหารจัดการเนื้อหาและดีไซน meterial สำหรับเว็บไซต 

และสื่อโซเชียลมีเดีย ระยะที่ 1

( 300,000.00)               ( 298,519.30)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 298,519.30)               บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 298,519.30)               ราคามีความเหมาะสม 64000041 2 พ.ย.63

2 จัด Workshop 

ภายใตโครงการประเมินผลการสื่อสารแบรนดและการพัฒนนากลยุทธแบร

นดองคกร

( 500,000.00)               ( 500,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด ( 500,000.00)               บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด ( 500,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000042 2 พ.ย.63

3 แอลกอฮอลลางมือสูตรน้ำ ( 3,317.00)                  ( 3,317.00)                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 

จำกัด

( 3,317.00)                  บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 3,317.00)                  ราคามีความเหมาะสม 64000043 2 พ.ย.63

4 ผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใชชุมชนเป

นฐาน ครั้งที่ 3

( 331,379.00)               ( 331,379.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด พับลิสชิ่ง จำกัด ( 331,379.00)               บริษัท บียอนด พับลิสชิ่ง จำกัด ( 331,379.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000044 3 พ.ย.63

5 ผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใชชุมชนเป

นฐาน ครั้งที่ 1

( 362,302.00)               ( 362,302.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอง จำกัด ( 362,302.00)               บริษัท เฟอง จำกัด ( 362,302.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000045 3 พ.ย.63

6 ผลิตวิดีทัศนเผยแพรและประชาสัมพันธโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัต

กรรมที่ใชชุมชนเปนฐาน

( 294,250.00)               ( 294,250.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส จำกัด ( 294,250.00)               บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮาส จำกัด ( 294,250.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000046 3 พ.ย.63

7 ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรร

มที่ใชชุมชนเปนฐาน

( 496,480.00)               ( 496,480.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ( 496,480.00)               บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น 

จำกัด

( 496,480.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000047 3 พ.ย.63

8 จัดทำโครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ หนังสือครูเพื่อศิษย 

สรางการเรียนรูสูระดับเชื่อมโยง

( 400,000.00)               ( 389,480.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาพพิมพ จำกัด ( 389,480.00)               บริษัท ภาพพิมพ จำกัด ( 389,480.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000048 3 พ.ย.63

9 จัดจางออกแบบและผลิตสื่อวิดีโอผลลัพธโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบ

มีเงื่อนไข

( 117,850.00)               ( 117,850.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 117,850.00)               นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 117,850.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000049 3 พ.ย.63

10 โครงการแปลเอกสารองคความรูเรื่องมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานของประเทศไทยและผลกระทบที่เปนไปไดของการระบาดของโควิด-

19

( 10,000.00)                ( 10,000.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิรินยา วัฒนสุขชัย ( 10,000.00)                นางสาว สิรินยา วัฒนสุขชัย ( 10,000.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000050 4 พ.ย.63

11 สั่งทำกระเปาผาสปนบอนดพรอมสกรีนลาย ( 6,420.00)                  ( 6,420.00)                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คีคอินเตอรเทรด จำกัด ( 6,420.00)                  บริษัท คีคอินเตอรเทรด จำกัด ( 6,420.00)                  ราคามีความเหมาะสม 64000051 4 พ.ย.63

12 จัดทำสื่อเพื่อการสื่อสารแนวคิดการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรี

ยนฯ และประมวลผลจากงานยกระดับคุณภาพโรงเรียน 

ลดความเหลื่อมล้ำ

( 230,000.00)               ( 224,700.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จำกัด ( 224,700.00)               บริษัท แมวขยันดี จำกัด ( 224,700.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000052 5 พ.ย.63
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13 จัดซื้ออีเมลลสำนักงาน ( 105,000.00)               ( 101,436.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 101,436.00)               บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 101,436.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000053 5 พ.ย.63

14 บริหารจัดการเวทีทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ( 35,310.00)                ( 35,310.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟลูเอนเซอร จำกัด ( 35,310.00)                บริษัท อินฟลูเอนเซอร จำกัด ( 35,310.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000054 5 พ.ย.63

15 สนับสนุนงานแถลงขาวภายใตการจัดการความรูและพัฒนาเครื่องมือสื่อสา

รเพื่อนำเสนอประเด็นผลงานเชิงปฏิรูปและมีความยั่งยืนของ กสศ.

( 500,000.00)               ( 467,590.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด ( 467,590.00)               บริษัท เติมสุข คอรเพอเรชั่น จำกัด ( 467,590.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000055 9 พ.ย.63

16 จางเหมาบริการสื่อสารขาวผานอีเมลภายใตโครงการจัดการความรูและพั

ฒนาเครื่องมือสื่อสารเพื่อนำเสนอประเด็นผลงานเชิงปฏิรูปและมีความยั่งยื

นของ กสศ.

( 50,000.00)                ( 50,000.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ธรรมสถิตย ผลแกว ( 50,000.00)                นาย ธรรมสถิตย ผลแกว ( 50,000.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000056 6 พ.ย.63

17 จางแปลภายใตการจัดการความรูและพัฒนาเครื่องมือสื่อสารเพื่อนำเสนอ

ประเด็นผลงานเชิงปฏิรูปและมีความยั่งยืนของกสศ.

( 30,000.00)                ( 30,000.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว นงลักษณ อัจนปญญา ( 30,000.00)                นางสาว นงลักษณ อัจนปญญา ( 30,000.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000057 6 พ.ย.63

18 จางเหมาบริการประสานติดตามเงินบริจาค ( 173,600.00)               ( 173,500.50)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท จำกัด ( 173,500.50)               บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 173,500.50)               ราคามีความเหมาะสม 64000058 9 พ.ย.63

19 โครงการตรวจสุขภาพประจำปงบประมาณ 2564 สำหรับบุคลากร กสศ. ( 500,000.00)               ( 500,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลพญาไท  2 จำกัด ( 500,000.00)               บริษัท โรงพยาบาลพญาไท  2 จำกัด ( 500,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000059 10 พ.ย.63

20 โครงการจัดทำการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร ( 321,000.00)               ( 321,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเนจเมนท 

จำกัด

( 321,000.00)               บริษัท ฮิวแมน อินเทเลคชวล 

แมเนจเมนท จำกัด

( 321,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000060 10 พ.ย.63

21 จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารผลลัพธบริจาค จำนวน 1 ครั้ง 

ภายใตโครงการสื่อสารจัดทำคลิปวิดีทัศนเพื่อใหเกิดการพัฒนาและแลกเป

ลี่ยนเรียนรูของกลุมเปาหมายครู

( 500,000.00)               ( 389,319.50)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป อัพ ออรแกไนซ จำกัด ( 389,319.50)               บริษัท ท็อป อัพ ออรแกไนซ จำกัด ( 389,319.50)               ราคามีความเหมาะสม 64000061 10 พ.ย.63

22 บริการระบบ Payroll Outsourcing & Employee Self-Service ( 312,012.00)               ( 312,012.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) ( 312,012.00)               บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) ( 312,012.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000062 10 พ.ย.63

23 จัดซื้อเครื่อง Scan ( 50,000.00)                ( 47,080.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 47,080.00)                บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 47,080.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000063 11 พ.ย.63

24 จัดทำแกไขฟอรมใบขอซื้อขอจางเพื่อใหสอดคลองกับการทำงานในระบบบั

ญชี Microsoft AX (ERP)

( 56,710.00)                ( 56,710.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จำกัด ( 56,710.00)                บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จำกัด ( 56,710.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000064 11 พ.ย.63

25 ผลิตของที่ระลึกโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใชชุมชนเปนฐาน ( 97,519.80)                ( 97,519.80)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คีคอินเตอรเทรด จำกัด ( 97,519.80)                บริษัท คีคอินเตอรเทรด จำกัด ( 97,519.80)                ราคามีความเหมาะสม 64000065 11 พ.ย.63
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26 จางเจาหนาที่สนับสนุนงานของศูนยสัญญา ( 18,500.00)                ( 18,500.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สุนิตา กรดมณี ( 18,500.00)                นางสาว สุนิตา กรดมณี ( 18,500.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000066 11 พ.ย.63

27 จัดซื้อเครื่อง จอมอนิเตอร ( 7,200.00)                  ( 7,158.30)                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 7,158.30)                  บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 7,158.30)                  ราคามีความเหมาะสม 64000067 11 พ.ย.63

28 จัดจางผูเชี่ยวชาญสนับสนุนสวนงานระบบสารสนเทศขององคกร ( 500,000.00)               ( 482,300.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรจน โชควิวัฒน ( 482,300.00)               นายวิโรจน โชควิวัฒน ( 482,300.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000068 12 พ.ย.63

29 จัดจางบริการยาย ระบบ E-budget และปรับปรุงระบบงาน ( 321,000.00)               ( 321,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ อารทิลิเจนท ซิสเท็มส จำกัด ( 321,000.00)               บริษัท ดิ อารทิลิเจนท ซิสเท็มส จำกัด ( 321,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000069 12 พ.ย.63

30 จัดจางผูเชี่ยวชาญดานกฏหมาย ( 195,000.00)               ( 195,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤดิธาดา จารุสกุล ( 195,000.00)               นายกฤดิธาดา จารุสกุล ( 195,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000070 13 พ.ย.63

31 จัดหาอุปกรณเครื่องเขียน 

อุปกรณสำนักงานเพื่อรองรับการทำงานดานเอกสารของเจาหนาที่

( 45,157.21)                ( 45,157.21)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 45,157.21)                บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 45,157.21)                ราคามีความเหมาะสม 64000071 13 พ.ย.63

32 จัดจางผลิตสื่อประชาสัมพันธและบริหารจัดการรายการ โชคดีที่มีครู (CCT 

Chanel)

( 1,500,000.00)            ( 1,826,133.33)            วิธีคัดเลือก บริษัท มี ไอเดีย ดี จำกัด ( 1,498,000.00)            บริษัท มี ไอเดีย ดี จำกัด ( 1,498,000.00)            ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

64000072 18 พ.ย.63

33 จางผูควบคุมงานปรับปรุงสำนักงาน ( 481,500.00)               ( 481,500.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นอรธพลัส จำกัด ( 481,500.00)               บริษัท นอรธพลัส จำกัด ( 481,500.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000073 16 พ.ย.63

34 ผลิตและบริหารจัดการเนื้อหาและดีไซน material สำหรับเว็บไซต 

และสื่อโซเชียลมีเดีย ระยะที่ 2

( 300,000.00)               ( 298,519.30)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 298,519.30)               บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 298,519.30)               ราคามีความเหมาะสม 64000074 16 พ.ย.63

35 จัด workshop การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการสื่อสาร 

ภายใตโครงการประเมินผลการสื่อสารแบรนดและการพัฒนาแผนกลยุทธเ

พื่อสื่อสารแบรนดองคกร

( 500,000.00)               ( 500,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด ( 500,000.00)               บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด ( 500,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000075 16 พ.ย.63

36 จัดทำแคมเปญกิจกรรมกาวเพื่อนอง ( 450,000.00)               ( 450,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด ( 450,000.00)               บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จำกัด ( 450,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000076 16 พ.ย.63

37 จางเจาหนาที่สนับสนุนการดำเนินงานของศูนยสัญญา ( 76,500.00)                ( 76,500.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นาย นรินทร ฉันทะวุฒิพงศ ( 76,500.00)                นาย นรินทร ฉันทะวุฒิพงศ ( 76,500.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000077 16 พ.ย.63

38 จัดจางโครงการศูนยตรวจรายงานการเงินของโครงการสนับสนุนทุนใหแก

ภาคีรวมดำเนินงานของ กสศ.

( 1,700,000.00)            ( 1,524,600.00)            วิธี e-bidding บริษัท พีพี เซอรวิซ แอนด คอนซัลท จำกัด ( 1,524,600.00)            บริษัท พีพี เซอรวิซ แอนด คอนซัลท 

จำกัด

( 1,524,600.00)            ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

64000078 23 พ.ย.63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 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

บริษัท เดสพาซีโต บลู จำกัด

39 คลังขอมูลผลลัพธการเปลี่ยนแปลงของกลุมเปาหมายและการสื่อสารสาธา

รณะเพื่อยกระดับการมีสวนรวม

( 500,000.00)               ( 478,161.60)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมีแล็บ จำกัด ( 478,161.60)               บริษัท บุญมีแล็บ จำกัด ( 478,161.60)               ราคามีความเหมาะสม 64000079 17 พ.ย.63

40 ผลิตคลิปวิดีโอ เพื่อสรางการมีสวนรวมและความเสมอภาคทางการศึกษา 

จำนวน 15 คลิป 

ภายใตโครงการจัดการความรูและพัฒนาเครื่องมือสื่อสารเพื่อนำเสนอประเ

ด็นผลงานเชิงปฏิรูปและมีความยั่งยืนของ กสศ.

( 450,000.00)               ( 450,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 450,000.00)               นางสาว สิริญา ทองสมบุญ ( 450,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000080 17 พ.ย.63

41 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ( 79,447.50)                ( 79,447.50)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 79,447.50)                บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 79,447.50)                ราคามีความเหมาะสม 64000081 17 พ.ย.63

42 ศึกษาและพัฒนากระบวนการหนุนเสริมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่แล

ะการศึกษาปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ

( 15,000,000.00)           ( 14,980,000.00)           วิธี e-bidding บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 

คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

( 14,712,500.00)           บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 

คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

( 14,712,500.00)           ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

64000082 23 พ.ย.63

43 โครงการตรวจรายงานการเบิกจายเงินงวดของโครงการสนับสนุนทุนของก

องทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในเดือน พฤศจิกายน 

2563

( 138,600.00)               ( 138,600.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีพี เซอรวิซ แอนด คอนซัลท จำกัด ( 138,600.00)               บริษัท พีพี เซอรวิซ แอนด คอนซัลท 

จำกัด

( 138,600.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000083 18 พ.ย.63

44 จัดจางผูเชี่ยวชาญดานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑและการพัฒนาระ

บบและการบริหารทั่วไป

( 454,000.00)               ( 454,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง นางฉลวยลักษณ สินประเสริฐ ( 454,000.00)               นางฉลวยลักษณ สินประเสริฐ ( 454,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000084 18 พ.ย.63

45 ตรวจทานความถูกตองของการเบิกเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจ

ายประจำเดือนนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปการศึกษา 

2563

( 490,000.00)               ( 490,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท จำกัด ( 490,000.00)               บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท จำกัด ( 490,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000085 18 พ.ย.63

46 ผลิตสมุดโนต ฉันคือกอนหินกอนหนึ่ง ( 390,015.00)               ( 390,015.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 390,015.00)               บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 390,015.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000086 18 พ.ย.63

47 จัดอบรมเพื่อทำความเขาใจดานการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี ( 37,450.00)                ( 37,450.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด ( 37,450.00)                บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด ( 37,450.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000087 23 พ.ย.63

48 จัดทำงานเขียนเชิงวิชาการดานความเสมอภาคทางการศึกษา ( 20,000.00)                ( 20,000.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กุลระวี สุขีโมกข ( 20,000.00)                นางสาว กุลระวี สุขีโมกข ( 20,000.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000088 23 พ.ย.63

49 จัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผูขาดแคลนทุนทรัพย ( 1,678,632.00)            ( 1,678,632.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชูสะอาด กันธรส ( 1,678,632.00)            นางสาวชูสะอาด กันธรส ( 1,678,632.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000089 25 พ.ย.63

50 ตรวจสอบทรัพยสินสำนักงาน กสศ. สำหรับรอบปงบประมาณ 2563 

(เก็บภาพประกอบเพิ่มเติม ณ สำนักงาน กสศ. และคลังศรีนครินทร)

( 9,844.00)                  ( 9,844.00)                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ( 9,844.00)                  บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ( 9,844.00)                  ราคามีความเหมาะสม 64000090 24 พ.ย.63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 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

51 จัดทำ ปรับปรุง User Interface เว็บไซตสถาบันวิจัยฯ (research.eef.or.

th)

( 220,000.00)               ( 214,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จำกัด ( 214,000.00)               บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จำกัด ( 214,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000091 24 พ.ย.63

52 แปลบทความและเรียบเรียงภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ( 35,000.00)                ( 35,000.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว นงลักษณ อัจนปญญา ( 35,000.00)                นางสาว นงลักษณ อัจนปญญา ( 35,000.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000092 24 พ.ย.63

53 จัดทำสื่อเพือสนับสนุนการขยายผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและโ

รงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP)

( 290,000.00)               ( 287,830.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หนากลม จำกัด ( 287,830.00)               บริษัท หนากลม จำกัด ( 287,830.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000093 24 พ.ย.63

54 จัดทำการกำหนดแผนการนำเสนอ ออกแบบ พัฒนา และดูแล website 

ใหสอดคลองกับการดำเนินงานของ วสศ.

( 495,000.00)               ( 495,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพาฬ แกววงษา ( 495,000.00)               นายประพาฬ แกววงษา ( 495,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000094 24 พ.ย.63

55 ระบบจัดเก็บอุปกรณสำนักงาน ( 6,000.00)                  ( 5,350.00)                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนฟนิท จำกัด ( 5,350.00)                  บริษัท อินโนฟนิท จำกัด ( 5,350.00)                  ราคามีความเหมาะสม 64000095 25 พ.ย.63

56 โครงการ การลากสายเพื่อเชื่อมโยงลิ้งคกับกรมการปกครอง ( 193,000.00)               ( 192,600.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 

(มหาชน)

( 192,600.00)               บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 

(มหาชน)

( 192,600.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000096 26 พ.ย.63

57 บริการ Server รองรับการใชงานระบบบริจาคของเว็บไซต กสศ. ชุดที่ 1 

ประจำปงบประมาณ 2564

( 309,000.00)               ( 308,160.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพนดรีม จำกัด ( 308,160.00)               บริษัท โอเพนดรีม จำกัด ( 308,160.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000097 26 พ.ย.63

58 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 64000098 26 พ.ย.63

59 จางบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานการทำสัญญาจาง ( 25,145.00)                ( 25,145.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 25,145.00)                บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 25,145.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000099 26 พ.ย.63

60 จัดจางผูประสานงานระบบการคนหา คัดกรอง 

และคัดเลือกนักศึกษาทุนครูรัก(ษ)ถิ่นปที่ 2 

ของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

( 40,000.00)                ( 40,000.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นาย อนุชา พวงผกา ( 40,000.00)                นาย อนุชา พวงผกา ( 40,000.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000100 27 พ.ย.63

61 จัดจางผูประสานงานระบบการคนหา คัดกรอง 

และคัดเลือกนักศึกษาทุนครูรัก(ษ)ถิ่นปที่ 2 

ของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต

( 40,000.00)                ( 40,000.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ยุทธนา พันธมี ( 40,000.00)                นาย ยุทธนา พันธมี ( 40,000.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000101 27 พ.ย.63

62 จัดหาเครื่องดื่มเพื่อรองรับผูเขารวมประชุมภายในสำนักงาน (เนสทเล 

ช็อกโกแลต ปรุงสำเร็จ จำนวน 20 ถุง/ เนสกาเฟเอเลอเกรีย 

ผสมกาแฟคั่วบด จำนวน 20 ถุง/ เนสทเลคอฟฟครีมเมอร จำนวน 20 ถุง)

( 7,760.92)                  ( 7,760.92)                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จำกัด ( 7,760.92)                  บริษัท เอ็ม พรอสเปอร จำกัด ( 7,760.92)                  ราคามีความเหมาะสม 64000102 27 พ.ย.63



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 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

63 โครงการออกแบบเนื้อหางานวิจัยของ วสศ. เพื่อเผยแพรตอสาธารณะ 

(ผาน website วสศ.)

( 50,000.00)                ( 45,000.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เขียนดี จำกัด ( 45,000.00)                บริษัท เขียนดี จำกัด ( 45,000.00)                ราคามีความเหมาะสม 64000103 27 พ.ย.63

64 จัดทำ การสื่อสารและเผยแพรผลการดำเนินงาน  

องคความรูและนวัตกรรม

( 500,000.00)               ( 500,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิ้ลดี มีเดียพลัส จำกัด ( 500,000.00)               บริษัท ดับเบิ้ลดี มีเดียพลัส จำกัด ( 500,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000104 30 พ.ย.63

65 ผลิตวิดิโอสอนการใชงานขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 

(นร/กสศ.01)

( 200,000.00)               ( 180,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น จำกัด ( 180,000.00)               บริษัท อันโนนพรีเซนต โปรดักชั่น จำกัด ( 180,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000105 30 พ.ย.63

66 จัดทำ ชุดกราฟฟคที่ยอยจากงานวิชาการ วสศ. ( 180,000.00)               ( 180,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา  วรพิพัฒน ( 180,000.00)               นางสาวพัชรดา  วรพิพัฒน ( 180,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000106 30 พ.ย.63

67 จัดสงวารสาร แบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข : CCT

( 450,000.00)               ( 410,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา ไทยเจริญ ( 410,000.00)               นางสาวชุติมา ไทยเจริญ ( 410,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000107 30 พ.ย.63

68 จัดสงวารสาร แบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข : CCT

( 321,000.00)               ( 321,000.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ อารทิลิเจนท ซิสเท็มส จำกัด ( 321,000.00)               บริษัท ดิ อารทิลิเจนท ซิสเท็มส จำกัด ( 321,000.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000108 30 พ.ย.63

69 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองคกร ( 267,500.00)               ( 267,500.00)               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวติสท จำกัด ( 267,500.00)               บริษัท อินโนเวติสท จำกัด ( 267,500.00)               ราคามีความเหมาะสม 64000109 30 พ.ย.63


