
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2564

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

1 จางจัดพิมพพรอมแพ็คเกต วารสาร แบงปน แลกเปลี่ยน เรียนรู 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข CCT

( 1,890,000.00)          ( 2,396,800.00)          วิธีคัดเลือก บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 1,883,200.00)        บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 1,883,200.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

64000180 5 ม.ค.64

บริษัท เอกนันท การพิมพ จำกัด ( 2,328,320.00)        

บริษัท รีแฟรคชั่น สตูดิโอ จำกัด ( 2,396,800.00)        

2 จัดหาอุปกรณเครื่องเขียน 

อุปกรณสำนักงานเพื่อรองรับการทำงานดานเอกสารของเจาหนาที่ 

และน้ำดื่ม(ขวด) สำหรับรับรองการจัดประชุมของสำนักงาน

( 29,292.32)              ( 29,292.32)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 29,292.32)            บริษัท เอ็กซเซลซิเออร ซัพพลายส จำกัด ( 29,292.32)            ราคามีความเหมาะสม 64000181 5 ม.ค.64

3 ถอดเทปภาษาไทยและจัดทำรายงานความคิดเห็นภาพรวมของผูบริหาร 

กสศ.

( 18,000.00)              ( 18,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว นงลักษณ อัจนปญญา ( 18,000.00)            นางสาว นงลักษณ อัจนปญญา ( 18,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000182 5 ม.ค.64

4 สนับสนุนบุคลากรเพื่อจัดทำสัญญารับทุนและเอกสารเบิกจาย 

สำนักพัฒนาการเรียนรูเชิงพื้นที่

( 73,830.00)              ( 73,830.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 73,830.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 73,830.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000183 5 ม.ค.64

5 จางบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอรนิเจอรของสำนักงาน ( 278,200.00)            ( 278,200.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ( 278,200.00)          บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ( 278,200.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000184 6 ม.ค.64

6 จางเจาหนาที่ประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สังกัด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

( 210,000.00)            ( 210,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นิตยา โภคพูลผล ( 210,000.00)          นิตยา โภคพูลผล ( 210,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000185 6 ม.ค.64

7 จางจัดทำชุดคอนเทนตสำหรับเผยแพรในชองทางของ Equity Lab 

แล็บเสมอภาค

( 138,000.00)            ( 138,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กานดา ณ.พิกุล ( 138,000.00)          นางสาว กานดา ณ.พิกุล ( 138,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000186 6 ม.ค.64

8 โครงการสนับสนุนเครื่องมือ 

และวัสดุอุปกรณสำหรับการจัดกระบวนการประชุมจำนวน 4 วัน 

เพื่อรองรับงานประชุมพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการทุนนวัตกรรม

สายอาชีพชั้นสูงป 2564

( 41,633.70)              ( 41,633.70)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจคท บอส (ไทยแลนด) จำกัด ( 41,633.70)            บริษัท โปรเจคท บอส (ไทยแลนด) จำกัด ( 41,633.70)            ราคามีความเหมาะสม 64000187 6 ม.ค.64

9 สนับสนุนเครื่องมือ 

และวัสดุอุปกรณสำหรับการจัดกระบวนการประชุมและรองรับระบบ 

Zoom จำนวน 1 วัน 

ในการจัดงานประชุมพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการทุนนวัตกรรม

สายอาชีพชั้นสูง ป 2564

( 52,494.20)              ( 52,494.20)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จำกัด ( 52,494.20)            บริษัท ดีซายน ฟรายเดย จำกัด ( 52,494.20)            ราคามีความเหมาะสม 64000188 6 ม.ค.64

10 จัดซื้อเครื่อง จอมอนิเตอร ( 6,184.60)                ( 6,184.60)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 6,184.60)              บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 6,184.60)             ราคามีความเหมาะสม 64000189 6 ม.ค.64



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2564

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

11 ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโครงการ 

สังเคราะหขอมูลผลการพิจารณาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

ป 2564 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการคัดกรอง 

และตรวจสอบรายละเอียด 

และความถูกตองของขอเสนอโครงการในเบื้องตนเพื่อรองรับงานประชุม

พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป 

2564

( 337,050.00)            ( 337,050.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 337,050.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 337,050.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000190 7 ม.ค.64

12 จัดซื้อเครื่องจายแอลกอฮอลแบบอัตโนมัติ ( 9,844.00)                ( 9,844.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 

จำกัด

( 9,844.00)              บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 9,844.00)             ราคามีความเหมาะสม 64000191 7 ม.ค.64

13 สื่อสารชวยเหลือเด็กนอกระบบหรือเด็กยากจนพิเศษ ระยะที่ 3 ( 285,229.90)            ( 285,229.90)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท จำกัด ( 285,229.90)          บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 285,229.90)          ราคามีความเหมาะสม 64000192 8 ม.ค.64

14 จางเจาหนาที่ประสานงานโครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำหรับ

นักเรียนในพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของ

ชุมชน

( 69,300.00)              ( 69,300.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปยะนุช บุปผา ( 69,300.00)            นางสาวปยะนุช บุปผา ( 69,300.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000193 8 ม.ค.64

15 บริการจัดสงเฟอรนิเจอรสำนักงาน ( 14,445.00)              ( 14,445.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ( 14,445.00)            บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ( 14,445.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000194 8 ม.ค.64

16 จางลามเพื่อใชในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กสศ. 

ดานการประเมินเชิงพัฒนาจำนวน 2 ครั้ง

( 23,000.00)              ( 23,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นาง ดรุณี คันฉาย ( 23,000.00)            นาง ดรุณี คันฉาย ( 23,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000195 8 ม.ค.64

17 จัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิรางกายอัตโนมัติ ( 8,988.00)                ( 8,988.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร เพอริเฟอรัล แอนด 

ซัพพลายส จำกัด

( 8,988.00)              บริษัท คอมพิวเตอร เพอริเฟอรัล แอนด 

ซัพพลายส จำกัด

( 8,988.00)             ราคามีความเหมาะสม 64000196 8 ม.ค.64

18 จัดจางผูเชี่ยวชาญงานการตรวจสอบภายใน ระยะเวลา 12 เดือน ( 1,200,000.00)          ( 1,158,000.00)          วิธีคัดเลือก บริษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัล ออดิท 

เซอรวิส จำกัด

( 1,116,000.00)        บริษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัล ออดิท 

เซอรวิส จำกัด

( 1,116,000.00)        ไดคะแนนเกณฑราคาปร

ะกอบคุณภาพสูงสุด

64000197 13 ม.ค.64

บริษัท ดาตาฟารม จำกัด ( 1,200,000.00)        

19 จางเหมาบริการออกแบบกราฟฟค ( 75,000.00)              ( 75,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ชาคริยา กิติโยธี ( 75,000.00)            นางสาว ชาคริยา กิติโยธี ( 75,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000198 12 ม.ค.64

20 จัดซื้อแอลกอฮอลลางมือสูตรเจล ( 19,902.00)              ( 19,902.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 

จำกัด

( 19,902.00)            บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 19,902.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000199 12 ม.ค.64

21 จางบริการพนยาฆาเชื้อปรับสภาพอากาศภายในพื้นที่สำนักงาน 

อาคารเอส.พี. ชั้น 13

( 20,627.46)              ( 20,627.46)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 

จำกัด

( 20,627.46)            บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 20,627.46)            ราคามีความเหมาะสม 64000200 15 ม.ค.64



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2564

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

22 ผลิตเอกสารประกาศทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป 2564 ( 190,995.00)            ( 190,995.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 190,995.00)          บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 190,995.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000201 14 ม.ค.64

23 สื่อสารเนื้อหาเปดแคมเปญ ชวนกันมาชอป นองๆ สุขใจ ( 131,000.00)            ( 131,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คลาวดแอนดกราวนด จำกัด ( 131,000.00)          บริษัท คลาวดแอนดกราวนด จำกัด ( 131,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000202 14 ม.ค.64

24 ผลิตผลิตภัณฑเพื่อสื่อสารสรางความเสมอภาค ระยะที่ 2 ( 492,200.00)            ( 492,200.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 492,200.00)          หางหุนสวนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ( 492,200.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000203 14 ม.ค.64

25 สนับสนุนการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจาง การจัดทำฐานขอมูล 

การตรวจสอบเอกสารสวนงานจัดซื้อจัดจาง

( 346,680.00)            ( 346,680.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 346,680.00)          บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 346,680.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000204 14 ม.ค.64

26 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฐมนิเทศบุคลากรและสื่อสารภายในแก

บุคลากร

( 109,675.00)            ( 109,675.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอนเดอร (ไทยแลนด) จำกัด ( 109,675.00)          บริษัท วอนเดอร (ไทยแลนด) จำกัด ( 109,675.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000205 14 ม.ค.64

27 วิเคราะหขอมูลสถานะความยากจนและศึกษาเกณฑรายไดครัวเรือนที่

เหมาะสมของนักเรียนกลุมเปาหมายโครงการสรางโอกาสทางการศึกษา

สำหรับนักเรียนในพื้นที่หางไกล 

เปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ)ถิ่น) รุนที่ 2 

ปการศึกษา 2564

( 500,000.00)            ( 500,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์ ( 500,000.00)          นายชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์ ( 500,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000206 14 ม.ค.64

28 จัดการประชุมรวมของผูบริหาร 

เจาหนาที่สถานศึกษาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

( 144,450.00)            ( 144,450.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด เน็ตเวิรค จำกัด ( 144,450.00)          บริษัท กูด เน็ตเวิรค จำกัด ( 144,450.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000207 14 ม.ค.64

29 ตนแบบชุดเรียนรูเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 

และถุงยังชีพในสถานการณโควิด-19

( 99,424.40)              ( 99,424.40)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 99,424.40)            บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 99,424.40)            ราคามีความเหมาะสม 64000208 15 ม.ค.64

30 ผลิตและบริหารจัดการเนื้อหาดีไซน Material 

สำหรับเว็บไซตและสื่อโซเชียลมีเดีย ระยะที่ 2

( 147,660.00)            ( 147,660.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 147,660.00)          บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 147,660.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000209 18 ม.ค.64

31 จางเหมาบริการสื่อสารขาวผานอีเมล ( 180,000.00)            ( 180,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ธรรมสถิตย ผลแกว ( 180,000.00)          นาย ธรรมสถิตย ผลแกว ( 180,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000210 18 ม.ค.64

32 จัดซื้ออุปกรณในการดำเนินงาน equity lab อุปกรณจัดเก็บภาพ ( 32,290.00)              ( 31,900.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล จำกัด ( 31,900.00)            บริษัท อีซีมอลล จำกัด ( 31,900.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000211 18 ม.ค.64

33 จัดซื้ออุปกรณในการดำเนินงาน equity lab คอมพิวเตอรโนตบุค ( 70,620.00)              ( 70,530.12)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) ( 70,530.12)            บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) ( 70,530.12)            ราคามีความเหมาะสม 64000212 18 ม.ค.64



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2564

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

34 จัดซื้ออุปกรณในการดำเนินงาน equity lab (ลำโพง Flip5) ( 4,390.00)                ( 3,731.50)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท จำกัด ( 3,731.50)              บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท จำกัด ( 3,731.50)             ราคามีความเหมาะสม 64000213 18 ม.ค.64

35 จัดซื้ออุปกรณในการดำเนินงาน equity lab กระดานอัจฉริยะ ( 99,000.00)              ( 96,300.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 96,300.00)            บริษัท วีดู ไอที เซอรวิส จำกัด ( 96,300.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000214 18 ม.ค.64

36 จางบริการพนยาฆาเชื้อปรับสภาพอากาศภายในพื้นที่สำนักงาน 

อาคารเอส.พี. ชั้น 13 (อาคาร A)

( 10,323.36)              ( 10,323.36)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 

จำกัด

( 10,323.36)            บริษัท แอร-เทค เอนจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 10,323.36)            ราคามีความเหมาะสม 64000215 18 ม.ค.64

37 จัดจางผูชวยงานดานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 46,350.00)              ( 46,350.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นาย พิสิฐ ตั้งสิทธิพรชัย ( 46,350.00)            นาย พิสิฐ ตั้งสิทธิพรชัย ( 46,350.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000216 19 ม.ค.64

38 จัดอบรบทำความเขาใจดานการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี ( 20,330.00)              ( 20,330.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด ( 20,330.00)            บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด ( 20,330.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000217 19 ม.ค.64

39 จัดหาผลิตภัณฑเครื่องดื่มกาแฟในรูปแบบกาแฟแคปซูลรองรับการประชุม

ในสำนักงาน

( 29,692.50)              ( 29,692.50)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนสทเล (ไทย) จำกัด ( 29,692.50)            บริษัท เนสทเล (ไทย) จำกัด ( 29,692.50)            ราคามีความเหมาะสม 64000218 19 ม.ค.64

40 จัดหากระดาษชำระ กระดาษเช็ดมือ กระดาษเช็ดปาก 

และแอลกอฮอลลชนิดเจล 

โดยจัดเตรียมในสำนักงานเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเจาหนาที่ กสศ. 

และผูเขารวมประชุมจากภายนอก

( 40,948.90)              ( 40,948.90)              วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย ( 40,948.90)            หางหุนสวนจำกัด เบอเดนซัพพลาย ( 40,948.90)            ราคามีความเหมาะสม 64000219 19 ม.ค.64

41 ผลิตของที่ระลึกสำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ ( 57,138.00)              ( 57,138.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 57,138.00)            บริษัท โอไอซี ครีเอชั่น จำกัด ( 57,138.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000220 19 ม.ค.64

42 โปรแกรมชวยเหลือพนักงานใหคำปรึกษาดานสุขภาพจิต ( 96,588.90)              ( 96,588.90)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลเมดิกา จำกัด ( 96,588.90)            บริษัท เทเลเมดิกา จำกัด ( 96,588.90)            ราคามีความเหมาะสม 64000221 19 ม.ค.64

43 ผลิคสมุดโนต เปดประตูสูโอกาส สรางความเสมอภาคทางการศึกษา ( 481,500.00)            ( 481,500.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 481,500.00)          บริษัท มาตา การพิมพ จำกัด ( 481,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000222 19 ม.ค.64

44 บริการระบบสารสนเทศเพื่อการสรรหาบุคลากรเชิกรุก ( 235,935.00)            ( 235,935.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 235,935.00)          บริษัท โกโพเมโล จำกัด ( 235,935.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000223 19 ม.ค.64

45 ตรวจทานความถูกตองของการเบิกเงินทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ( 30,000.00)              ( 30,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท จำกัด ( 30,000.00)            บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท จำกัด ( 30,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000224 19 ม.ค.64
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ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
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เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

46 จัดอบรมทบทวนแนวทางปฏิบัติดานการดำเนินงาน การเงิน 

บัญชีและพัสดุ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

( 64,200.00)              ( 64,200.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด ( 64,200.00)            บริษัท มายดเมอรจ คอนซัลแทนท จำกัด ( 64,200.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000225 19 ม.ค.64

47 บริหารจัดการประชุมชี้แจงโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป 2564 ( 125,190.00)            ( 125,190.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟลูเอนเซอร จำกัด ( 125,190.00)          บริษัท อินฟลูเอนเซอร จำกัด ( 125,190.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000226 20 ม.ค.64

48 ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลโครงการวิเคราะหและติดตามเพื่อพัฒนา

กระบวนการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขในรูปแบบของ

รายงานเชิงบรรยาย (Descriptive Report)

( 200,000.00)            ( 200,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 

คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

( 200,000.00)          บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 

คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

( 200,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000227 20 ม.ค.64

49 บริหารจัดการจัดสงเอกสาร ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ( 26,327.35)              ( 26,327.35)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอรค จำกัด ( 26,327.35)            บริษัท บเรนเวอรค จำกัด ( 26,327.35)            ราคามีความเหมาะสม 64000228 20 ม.ค.64

50 จางเหมาบริการระดมทุนและระดมความรวมมือ ( 62,500.00)              ( 62,500.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นาง วิภาวี บุรุษหงส ( 62,500.00)            นาง วิภาวี บุรุษหงส ( 62,500.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000229 20 ม.ค.64

51 ซื้อเฟอรนิเจอรสำนักงานเพิ่มเติม ( 173,810.80)            ( 163,185.70)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคคูโยอินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 163,185.70)          บริษัท โคคูโยอินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จำกัด

( 163,185.70)          ราคามีความเหมาะสม 64000230 21 ม.ค.64

52 จางเจาหนาที่เก็บรวบรวมประเด็นคำถาม-

คำตอบและบริหารจัดการการสื่อสาร 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ผานชองทางการสื่อสาร 

Facebook Fan Page และ Line Official

( 296,000.00)            ( 296,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชุติวีร โตมี ( 296,000.00)          นางสาวชุติวีร โตมี ( 296,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000231 21 ม.ค.64

53 บริหารจัดการชุดนิทรรศการสื่อสารองคกร กสศ. ( 434,366.50)            ( 434,366.50)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท จำกัด ( 434,366.50)          บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 434,366.50)          ราคามีความเหมาะสม 64000232 21 ม.ค.64

54 จัดหารถเข็นเสริฟอาหารเพื่อรองรับการทำงานของแมบาน (เสริฟ 

และเก็บภาชนะ) ในงานประชุมภายในสำนักงาน จำนวน 2 คัน

( 8,560.00)                ( 8,560.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮเต็ล มารท กรุป จำกัด ( 8,560.00)              บริษัท โฮเต็ล มารท กรุป จำกัด ( 8,560.00)             ราคามีความเหมาะสม 64000233 21 ม.ค.64

55 จางเหมาบริหารการระดมความรวมมือและสรางเครือขายกลุมบริจาคใน

ภาคีเครือขายการศึกษา

( 105,000.00)            ( 105,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นาย พัฒน จันทะโชติ ( 105,000.00)          นาย พัฒน จันทะโชติ ( 105,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000234 22 ม.ค.64

56 จัดกระบวนการ Workshop 

จัดทำแผนสื่อสารความเสี่ยงสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

และสำนักจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

( 500,000.00)            ( 500,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด ( 500,000.00)          บริษัท โฮมรัน พัลส จำกัด ( 500,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000235 22 ม.ค.64

57 จางพนักงานรับ-สงเอกสารประจำสำนักงาน ( 224,700.00)            ( 224,700.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอาทซอรสซิ่งแฟคทอรี่ จำกัด ( 224,700.00)          บริษัท เอาทซอรสซิ่งแฟคทอรี่ จำกัด ( 224,700.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000236 22 ม.ค.64
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ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

58 จัดจางการออกแบบเครื่องมือและกระบวนการพัฒนา Virtual  

Volunteer สำหรับนักเรียนกลุมเปาหมาย กสศ.

( 45,500.00)              ( 45,500.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร ( 45,500.00)            มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร ( 45,500.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000237 22 ม.ค.64

59 ถายทำและตัดตอวิดีทัศนรายการ vlogcher 

เรื่องการจัดการเรียนการสอนในฐานะโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู

( 12,000.00)              ( 12,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันติ แกวบุญเมือง ( 12,000.00)            นายสันติ แกวบุญเมือง ( 12,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000238 22 ม.ค.64

60 บริหารออกแบบเนื้อหาและ  Graphic สำหรับหนาบริจาคเว็บไซต กสศ. ( 34,454.00)              ( 34,454.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 34,454.00)            บริษัท เดอะ เบทเทอริ่ง โค จำกัด ( 34,454.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000239 25 ม.ค.64

61 ถายเอกสารและปริ้นทเลมเอกสารโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

และจัดสงเอกสาร ประจำป 2564 จำนวน 97 โครงการ (97 ไฟล) 

รวมทั้งหมด 450 ชุด

( 89,306.50)              ( 89,306.50)              วิธีเฉพาะเจาะจง นาย สุเนตร ทะนวนรัมย ( 89,306.50)            นาย สุเนตร ทะนวนรัมย ( 89,306.50)            ราคามีความเหมาะสม 64000240 25 ม.ค.64

62 ชุดออกแบบรายงานมิติสถานการณการศึกษา ที่มีเนื้อหาแปลจาก Global 

Partnership for Education (GPE)

( 10,000.00)              ( 10,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา วรพิพัฒน ( 10,000.00)            นางสาวพัชรดา วรพิพัฒน ( 10,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000241 25 ม.ค.64

63 จัดทำสื่อวีดีโอขนาดสั้นเพื่อขยายผล 

"โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง (TSQP)"

( 8,650.00)                ( 8,560.00)                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หนากลม จำกัด ( 8,560.00)              บริษัท หนากลม จำกัด ( 8,560.00)             ราคามีความเหมาะสม 64000242 25 ม.ค.64

64 จางบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานรับรองการจัดประชุม ( 67,410.00)              ( 67,410.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 67,410.00)            บริษัท ไนซจอบทีม จำกัด ( 67,410.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000243 25 ม.ค.64

65 จางเรียบเรียงเนื้อหา ออกแบบรายงานประจำปของ กสศ. ป 2563 ( 374,500.00)            ( 374,500.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออน อารต ครีเอชั่น จำกัด ( 374,500.00)          บริษัท ออน อารต ครีเอชั่น จำกัด ( 374,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000244 26 ม.ค.64

66 จางออกแบบและผลิตหนากากเพื่อปองกันโควิท-19 

และเพื่อสื่อสารสรางความเสมอภาค

( 478,290.00)            ( 478,290.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท จำกัด ( 478,290.00)          บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 478,290.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000245 26 ม.ค.64

67 จางสำรวจและวิเคราะหขอมูลของกลุมเปาหมายเพื่อการจัดทำมาตรการ

การชวยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม

( 350,000.00)            ( 350,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นายกนิษฐ ศรีเคลือบ ( 350,000.00)          นายกนิษฐ ศรีเคลือบ ( 350,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000246 26 ม.ค.64

68 จางเจาหนาที่ประสานงานการตอบคำถามและใหคำปรึกษา 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ผานชองทางการสื่อสาร 

Facebook Fan Page การคัดกรองนักเรียนยากจน

( 276,800.00)            ( 276,800.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ศิริวรรณ คงเมฆา ( 276,800.00)          นางสาว ศิริวรรณ คงเมฆา ( 276,800.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000247 26 ม.ค.64

69 ผลิตบทความเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา อยางนอย 10 ชิ้น 

ลงบนเว็บไซต

( 374,500.00)            ( 374,500.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพับลิกา จำกัด ( 374,500.00)          บริษัท ไทยพับลิกา จำกัด ( 374,500.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000248 26 ม.ค.64

70 ผลิตผลิตภัณฑเพื่อสื่อสารสรางความเสมอภาค ระยะที่ 3 ( 348,293.03)            ( 328,235.88)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท จำกัด ( 328,235.88)          บริษัท กูด อินโฟ แอนด แมเนจเมนท 

จำกัด

( 328,235.88)          ราคามีความเหมาะสม 64000249 26 ม.ค.64



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2564

ชื่อหนวยงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลำดับที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่

จะซื้อหรือจาง 

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

      ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

ชื่อ  ราคา ชื่อ  ราคา PO วันที่

71 ชุดออกแบบสื่อ 

โครงการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการคัดกรองสายตาสำหรับนักเรียน

ประถมศึกษา (I SEE THE FUTURE)

( 433,350.00)            ( 433,350.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แตงกอด จำกัด ( 433,350.00)          บริษัท แตงกอด จำกัด ( 433,350.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000250 26 ม.ค.64

72 ทำเอกสารจัดซื้อจัดจางใหกับสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา (วสศ.)

( 300,000.00)            ( 300,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญญา คำแสน ( 300,000.00)          นางสาวเบญญา คำแสน ( 300,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000251 28 ม.ค.64

73 จางเจาหนาที่ประสานงานการตอบคำถามและใหคำปรึกษา 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ผานชองทางการสื่อสาร 

Facebook Fan Page ระบบคัดกรองเพื่อความเสมอภาคโรงเรียน อปท. 

และระบบคัดกรองเพื่อความเสมอภาคโรงเรียน ตชด.

( 276,800.00)            ( 276,800.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พรทิพย บุญฉ่ำ ( 276,800.00)          นางสาว พรทิพย บุญฉ่ำ ( 276,800.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000252 28 ม.ค.64

74 จางเจาหนาที่พยาบาลวิชาชีพ สำหรับตรวจคัดกรองสุขภาพ ( 62,060.00)              ( 62,060.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีระพงษการแพทย แอนด เซฟตี้ 

จำกัด

( 62,060.00)            บริษัท พีระพงษการแพทย แอนด เซฟตี้ 

จำกัด

( 62,060.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000253 29 ม.ค.64

75 จางเจาหนาที่ประสานงานการตอบคำถามและใหคำปรึกษา 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ผานชองทางการสื่อสาร line 

official CCT Thailand

( 276,800.00)            ( 276,800.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว วิไลภรณ พันเพ็ชร ( 276,800.00)          นางสาว วิไลภรณ พันเพ็ชร ( 276,800.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000254 29 ม.ค.64

76 จางบุคคลเพื่อดำเนินงานสนับสนุนการทำงานของฝายตรวจสอบภายใน ( 228,000.00)            ( 228,000.00)            วิธีเฉพาะเจาะจง ศุภิสรา เรืองเดชา ( 228,000.00)          ศุภิสรา เรืองเดชา ( 228,000.00)          ราคามีความเหมาะสม 64000255 29 ม.ค.64

77 จัดจางเก็บขอมูลกลุมเปาหมายการทำงานของ กสศ. 

และออกแบบสื่อเพื่อขยายผลงานวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

( 52,000.00)              ( 52,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ศศิธร เรี่ยวธรรมรัฐ ( 52,000.00)            นางสาว ศศิธร เรี่ยวธรรมรัฐ ( 52,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000256 29 ม.ค.64

78 จางการดำเนินงานกิจกรรม iSee 2.0 Workshop 

สำหรับเครือขายอาสาสมัคร และ Online Workshop The Creator 

Card

( 54,000.00)              ( 54,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ศิริภา โพธิ์ศรี ( 54,000.00)            นางสาว ศิริภา โพธิ์ศรี ( 54,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000257 29 ม.ค.64

79 จางทำสื่อประชาสัมพันธและถอดบทเรียนสรุปงาน 

เพื่อใชในการขยายผลกลุมเปาหมาย กสศ.

( 56,000.00)              ( 56,000.00)              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิรามล ตันศิริ ( 56,000.00)            นางสาว สิรามล ตันศิริ ( 56,000.00)            ราคามีความเหมาะสม 64000258 29 ม.ค.64


