
ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

1 จัดหาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารส านักงาน จ านวน 4 เคร่ือง       2,000,000.00       2,000,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

     2,000,000.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์            

(ประเทศไทย) จ ากัด

    2,000,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา

ประกอบคุณภาพสูงสุด

64000266 5 มี.ค. 64

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด      2,000,000.00 

2 วิจัยกระบวนการขยายผลและสนับสนุนการจัดต้ังกิจการ

เพ่ือสังคมเบ้ืองต้นเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (วิจัย

ขยายผลและสนับสนุนความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย  

นวัตกรเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา)

      8,000,000.00       7,983,333.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดิสทรัปท์ เทคโนโลยี เวน

เจอร์ จ ากัด

     7,970,000.00 บริษัท ดิสทรัปท์ เทคโนโลยี เวน

เจอร์ จ ากัด

    7,970,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา

ประกอบคุณภาพสูงสุด

64000295 1 มี.ค. 64

บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด      7,999,999.00 

3 จ้างบริหารจัดการโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรม

ท่ีใช้ชุมชนเป็นฐานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

      1,200,000.00       1,147,040.00 วิธี e-bidding บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์

 จ ากัด

       890,000.00 บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัล

แทนท์ จ ากัด

       890,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา

ประกอบคุณภาพสูงสุด

64000296 1 มี.ค. 64

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด      1,100,000.00 

4 บริหารจัดการ ตรวจสอบและติดตามสถานศึกษา 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี

เง่ือนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

        940,000.00       1,232,397.47 วิธีคัดเลือก บริษัท มีไฟร์โซลูช่ัน จ ากัด        931,242.40 บริษัท มีไฟร์โซลูช่ัน จ ากัด        931,242.40 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา

ประกอบคุณภาพสูงสุด

64000297 1 มี.ค. 64

บริษัท เนช่ัน โพส จ ากัด      1,284,000.00 

5 จัดการความรู้และส่ือสารสาธารณะเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา ปีท่ี 2

    15,000,000.00     15,318,334.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด    14,999,902.00 บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ 

จ ากัด

   14,999,902.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา

ประกอบคุณภาพสูงสุด

64000308 5 มี.ค. 64

บริษัท พันช์อัพ เวิล์ด จ ากัด    15,012,100.00 

6 บริหารระบบสมาชิกและเน้ือหาแพลตฟอร์มทุนนวัตกรรม

สายอาชีพช้ันสูง

        471,335.00         471,335.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.พาร์ต้ี จ ากัด        471,335.00 บริษัท เอ็ม.พาร์ต้ี จ ากัด        471,335.00 ราคามีความเหมาะสม 64000309 1 มี.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

7 จัดจ้างผู้บริหารโครงการวิจัยส ารวจทักษะและความพร้อม

ของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน

        500,000.00         500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท์ จันทวิช        500,000.00 นายอานนท์ จันทวิช        500,000.00 ราคามีความ      

เหมาะสม

64000310 1 มี.ค. 64

8 แปลเอกสารองค์ความรู้เร่ืองแนวทางการพัฒนาครูและ

สถานศึกษา

          40,000.00           40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ปัญญ์จภา เล่าชู          40,000.00 นางสาว ปัญญ์จภา เล่าชู         40,000.00 ราคามีความ          

เหมาะสม

64000311 2 มี.ค. 64

9 จัดจ้างพัฒนาแนวทางการสร้างความเข้าใจและ

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข 

ในกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง นักเรียนทุนเสมอภาค และ

สาธารณะ

      3,500,000.00       3,449,237.09 วิธีคัดเลือก บริษัท ซิต้ีนีออน เน็ตเวอร์ค จ ากัด      3,197,711.26 บริษัท ซิต้ีนีออน เน็ตเวอร์ค 

จ ากัด

    3,197,711.26 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา

ประกอบคุณภาพสูงสุด

64000312 9 มี.ค. 64

บริษัท เซียม เวอร์ค จ ากัด      3,650,000.00 

บริษัท ไร้ท์แมน จ ากัด      3,500,000.00 

10 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่ายพัสดุ 

สัญญา และอาคารสถานท่ี

        153,000.00         153,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ ฉันทะวุฒิพงศ์        153,000.00 นายนรินทร์ ฉันทะวุฒิพงศ์        153,000.00 ราคามีความ          

เหมาะสม

64000313 3 มี.ค. 64

11 สนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้

กองทุนและโครงการทุนก้าวเพ่ือน้อง

        438,058.00         438,058.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด

       438,058.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด

       438,058.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000314 3 มี.ค. 64

12 จัดท าคู่มือและส่ือสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ระบบงาน

ส าหรับพนักงาน และเพ่ือการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

        150,000.00         150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไลค์ มี จ ากัด        150,000.00 บริษัท ไลค์ มี จ ากัด        150,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000315 4 มี.ค. 64

13 จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         306,000.00         153,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว นันทิวรรณ อภิสิงห์        153,000.00 นางสาว นันทิวรรณ อภิสิงห์        153,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000316 4 มี.ค. 64

14 พัฒนารายงานสรุปสัญญาจ้าง/ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง           90,950.00           90,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด          90,950.00 บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด         90,950.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000317 4 มี.ค. 64

15 ชุดออกแบบ Visual note "Equity talk เม่ือโรงเรียนปิด 

ประตูการเรียนรู้จะเปิดได้อย่างไร"

            3,500.00             3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว เวธนี คงปล้ืมจิตต์           3,500.00 นางสาว เวธนี คงปล้ืมจิตต์           3,500.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000318 4 มี.ค. 64

16 จ้างประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการสร้างความ

เข้าใจในการใช้เคร่ืองมือ OKR

        750,000.00         752,566.67 วิธีคัดเลือก บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด        750,000.00 บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด        750,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา

ประกอบคุณภาพสูงสุด

64000319 10 มี.ค. 64



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

บริษัท อินโนเวติสท์ จ ากัด        749,000.00 

17 หนุนเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพ รุ่นท่ี 1

          65,000.00           65,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวีณารัตน์ ใจทัศน์กุล          65,000.00 นางวีณารัตน์ ใจทัศน์กุล         65,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000320 5 มี.ค. 64

18 จัดจ้างท ากระบวนการอุทธรณ์ส าหรับนักเรียนท่ีไม่ผ่าน

เกณฑ์ยากจนพิเศษ ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน

แบบมีเง่ือนไข

      6,580,000.00       6,489,466.67 วิธี e-bidding บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส

 คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

     6,569,800.00 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์ส คอนซัลต้ิง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

    6,569,800.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา

ประกอบคุณภาพสูงสุด

64000321 15 มี.ค. 64

19 พัฒนาระบบติดตามนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ       2,000,000.00       2,953,333.33 วิธีคัดเลือก บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด      1,997,000.00 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด     1,997,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา

ประกอบคุณภาพสูงสุด

64000322 15 มี.ค. 64

20 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์         242,890.00         242,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแมสซีฟ โมช่ัน จ ากัด        242,890.00 บริษัทแมสซีฟ โมช่ัน จ ากัด        242,890.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000323 8 มี.ค. 64

21 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนส านักงานและน้ าด่ืม (ชนิดขวด)           42,984.58           42,984.58 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์

 จ ากัด

         42,984.58 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพ

พลายส์ จ ากัด

        42,984.58 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000324 8 มี.ค. 64

22 การจัดท าเอกสารน าเสนอข้อเสนอทางนโยบายเพ่ือพัฒนา

เด็กปฐมวัย (Policy Brief)

          39,590.00           39,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอดูเคช่ัน เซอร์วิส แอนด์ 

เทรนน่ิง เอเจนซี จ ากัด

         39,590.00 บริษัท เอดูเคช่ัน เซอร์วิส แอนด์

 เทรนน่ิง เอเจนซี จ ากัด

        39,590.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000325 8 มี.ค. 64

23 จัดจ้างออกแบบและพัฒนา User experience (UX) และ

 User Interface (UI) เว็บไซต์คัดกรองนักเรียนทุนเสมอ

ภาค

        482,000.00         481,999.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มหาชุมชน จ ากัด        481,999.16 บริษัท มหาชุมชน จ ากัด        481,999.16 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000326 9 มี.ค. 64

24 จัดจ้างวางแผนส่ือสารและบริหารจัดการ LINE Official 

Account ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

        382,500.00         382,413.72 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มหาชุมชน จ ากัด        382,413.72 บริษัท มหาชุมชน จ ากัด        382,413.72 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000327 9 มี.ค. 64

25 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่ายก ากับ

การปฏิบัติตามเกณฑ์และสนับสนุนคณะกรรมการ

        285,600.00         285,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกานต์ ชูขาว        285,600.00 นางสาวศศิกานต์ ชูขาว        285,600.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000328 10 มี.ค. 64

26 จัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของ

กลุ่มเป้าหมาย เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

        500,000.00         500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ        500,000.00 นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ        500,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000329 10 มี.ค. 64

27 พ่นยาฆ่าเช้ือภายในส านักงาน กสศ. อาคารเอส.พี. ช้ัน 13           20,627.46           20,627.46 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

         20,627.46 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

        20,627.46 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000330 11 มี.ค. 64



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

28 จ้างบริหารจัดการประชุมสร้างความเข้าใจการด าเนินงาน

พ้ืนท่ีต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบ

        224,218.50         224,218.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด        224,218.50 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด        224,218.50 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000331 11 มี.ค. 64

29 จ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนส่ือประจ าห้องปฏิบัติการเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา (Equity Lab)

        280,000.00         280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิรามล ตันศิริ        280,000.00 นางสาวสิรามล ตันศิริ        280,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000332 11 มี.ค. 64

30 จ้างเจ้าหน้าท่ีจัดกิจกรรมประจ าห้องปฏิบัติการเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา (Equity Lab)

        270,000.00         270,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริภา โพธ์ิศรี        270,000.00 นางสาวศิริภา โพธ์ิศรี        270,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000333 11 มี.ค. 64

31 จ้างเจ้าหน้าท่ีออกแบบการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา (Equity Lab)

        260,000.00         260,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร เร่ียวธรรมรัฐ        260,000.00 นางสาวศศิธร เร่ียวธรรมรัฐ        260,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000334 11 มี.ค. 64

32 จัดจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน

        108,000.00         108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ์ ธรรมธร        108,000.00 นางสาวธนาภรณ์ ธรรมธร        108,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000335 11 มี.ค. 64

33 จัดซ้ือกระดาษช าระและกระดาษเช็ดมือ ส าหรับใช้ภายใน

ส านักงาน

          33,512.40           33,512.40 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย          33,512.40 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพ

พลาย

        33,512.40 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000336 11 มี.ค. 64

34 จัดซ้ือสเปรย์ปรับอากาศภายในส านักงาน           15,773.94           15,773.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

         15,773.94 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

        15,773.94 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000337 12 มี.ค. 64

35 บริการดูแลสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์และระบบห้อง

ประชุมส านักงานโซน Public ประจ าปีงบประมาณ 2564

        353,100.00         353,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

       353,100.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

       353,100.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000338 12 มี.ค. 64

36 จัดซ้ือแท็บเล็ตปากกาสร้างสรรค์             4,055.30             4,055.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด           4,055.30 บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด           4,055.30 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000339 12 มี.ค. 64

37 พัฒนาระบบสมัครทุนและปรับปรุงระบบรายงาน

ความก้าวหน้าทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชน

เป็นฐาน

      3,000,000.00       2,926,806.67 วิธีคัดเลือก บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด      2,782,000.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด     2,782,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา

ประกอบคุณภาพสูงสุด

64000340 22 มี.ค. 64

38 จ้างบริการปรับปรุงพ้ืนท่ีส านักงาน กสศ. (เพ่ิมเติม)         136,960.00         136,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด        136,960.00 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด        136,960.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000341 18 มี.ค. 64

39 จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส านักงานชุดท่ี 3 ประจ าปี

งบประมาณ 2564

        368,080.00         368,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด        368,080.00 บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด        368,080.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000342 18 มี.ค. 64

40 อบรมเชิงปฏิบัติการ คิด เห็น เป็นภาพ Visual Thinking           50,000.00           50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบล็คบ๊อกซ์ทีม จ ากัด          50,000.00 บริษัท แบล็คบ๊อกซ์ทีม จ ากัด         50,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000343 18 มี.ค. 64

41 จ้างจัดท ารายงานส าหรับภาคีร่วมด าเนินงานโครงการทุน

นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

          49,220.00           49,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          49,220.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด         49,220.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000344 18 มี.ค. 64



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

42 ออกแบบอินโฟกราฟฟิก สนับสนุนงานโครงการส านัก

นวัตกรรมและทุนการศึกษา

          64,200.00           64,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอร์ค ออน คลาวด์ จ ากัด          64,200.00 บริษัท วอร์ค ออน คลาวด์ จ ากัด         64,200.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000345 18 มี.ค. 64

43 พัฒนาส่ือวิดีทัศน์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทุน

นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงปี 2564 และทุนนวัตกรรมสาย

อาชีพช้ันสูงส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ปี 2564

          47,700.00           47,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริญา ทองสมบุญ          47,700.00 นางสาว สิริญา ทองสมบุญ         47,700.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000346 18 มี.ค. 64

44 จัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนและศึกษา

เกณฑ์รายได้ครัวเรือนท่ีเหมาะสมของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย โครงการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความ

ยากจนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ทุน

นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง รุ่นท่ี 3 ปีการศึกษา 2564

        500,000.00         500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ        500,000.00 นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ        500,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000347 19 มี.ค. 64

45 จัดซ้ือเคร่ือง Scanner ประจ าปีงบประมาณ 2564 ชุดท่ี 2         188,320.00         188,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด        188,320.00 บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด        188,320.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000348 19 มี.ค. 64

46 พัฒนาแบบทดสอบด้านอารมณ์และสังคมเพ่ือสนับสนุน

โครงการวิจัยส ารวจทักษะและความพร้อมของกลุ่ม

ประชากรวัยแรงงาน

        100,000.00         100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร์ สุขศิริ        100,000.00 นายวีรภัทร์ สุขศิริ        100,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000349 19 มี.ค. 64

47 ตรวจสอบข้อมูลระบบนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ช้ันสูง รุ่นท่ี 1 และ 2

          92,000.00           92,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวโศจิรัตน์ พลอยมีแสง          92,000.00 นางสาวโศจิรัตน์ พลอยมีแสง         92,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000350 19 มี.ค. 64

48 จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับระบบสารสนเทศเพ่ือหลักประกัน

โอกาสทางการเรียนรู้ และคู่มือการใช้งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

          32,260.50           32,260.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด          32,260.50 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด         32,260.50 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000351 23 มี.ค. 64

49 จ้างเหมาบริหารโครงการระดมความร่วมมือกับภาคี

เครือข่ายภาคเอกชน

          62,500.00           62,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง วิภาวี บุรุษหงส์          62,500.00 นาง วิภาวี บุรุษหงส์         62,500.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000352 22 มี.ค. 64

50 จ้างเหมาตัดต่อคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่ือสาร           27,000.00           27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย อานนท์ จันทร์ธิติสกุล          27,000.00 นาย อานนท์ จันทร์ธิติสกุล         27,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000353 22 มี.ค. 64

51 ผลิตเน้ือหากาารส่ือสารการตลาดสู่สังคมระยะท่ี 1           96,000.00           32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ จีนเช่ือม          32,000.00 นายนรินทร์ จีนเช่ือม         32,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000354 22 มี.ค. 64

52 พัฒนากลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการเข้าถึงแหล่งรวบรวม

ทุนการศึกษา และการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาใน

ประเทศไทย ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี

เง่ือนไข

        481,500.00         481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด        481,500.00 บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

       481,500.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000355 24 มี.ค. 64



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

53 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลเครือข่าย

สถานศึกษาเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

          96,300.00           96,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจีรศักด์ิ หลักเมือง          96,300.00 นายจีรศักด์ิ หลักเมือง         96,300.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000356 25 มี.ค. 64

54 จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานจัดท าเอกสารสัญญารับทุน 

ของฝ่ายพัสดุ สัญญาและอาคารสถานท่ี

          49,220.00           49,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด          49,220.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด         49,220.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000357 25 มี.ค. 64

55 จ้างเหมาบริการสนันสนุนงานจัดท าสัญญาภาคีร่วม

ด าเนินงาน ของฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานท่ี

        245,565.00         245,565.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด        245,565.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด        245,565.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000361 26 มี.ค. 64

56 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนส านักงาน จ านวน 27 

อย่าง

          40,551.93           40,551.93 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์

 จ ากัด

         40,551.93 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพ

พลายส์ จ ากัด

        40,551.93 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000362 29 มี.ค. 64

57 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่าย

กฎหมาย และธรรมาภิบาล

          67,500.00           67,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิเกียรติ จันทรี          67,500.00 นายสิทธิเกียรติ จันทรี         67,500.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000363 29 มี.ค. 64

58 จัดพิมพ์หนังสือข้อมูลนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพรุ่น

ท่ี 1 และ 2

            7,811.00             7,811.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด           7,811.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด           7,811.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000364 29 มี.ค. 64

59 โครงการจัดท าข้อมูลพัฒนาวิชาการวิจัยส ารวจทักษะและ

ความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย

 จ านวน 2 บทความ

          40,000.00           40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชนาภา ตันติปุระ          40,000.00 นางสาวชนาภา ตันติปุระ         40,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000365 29 มี.ค. 64

60 โครงการวางระบบงาน ออกแบบเคร่ืองมือและฝึกอบรม

การท างานให้กับเจ้าหน้าท่ีส านักพัฒนาคุณภาพครูและ

สถานศึกษา

        450,000.00         450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพัชรี จาวรุ่งฤทธ์ิ        450,000.00 นางพัชรี จาวรุ่งฤทธ์ิ        450,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000366 30 มี.ค. 64

61 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอเพ่ือสร้างความ

เสมอภาคทางการศึกษา

        270,000.00         270,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอนก ป๋ิวธัญญา        270,000.00 นายเอนก ป๋ิวธัญญา        270,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000367 30 มี.ค. 64

62 โครงการจ้ดจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการประสานงาน 

ส านักส่ือสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ จ านวน     

 1 อัตรา

        132,000.00         132,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา พลชนะ        132,000.00 นางสาวตรีชฎา พลชนะ        132,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000368 30 มี.ค. 64

63 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีตัดต่อคลิปวิดีโอและออกแบบ

อาร์ตเวิร์คส านักส่ือสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ

        162,000.00         162,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท์ จัทร์ธิติสกุล        162,000.00 นายอานนท์ จัทร์ธิติสกุล        162,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000369 30 มี.ค. 64

64 โครงการออกแบบส่ือแผ่นพับเพ่ือใช้ในการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยส ารวจทักษะและความพร้อม

ของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน ไฟล์AI การออกแบบแผ่น

พับโครงการส ารวจทักษะความพร้อมของกลุ่มประชากร

วัยแรงงานของประเทศไทย

            8,000.00             8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัดแจ้ง จ ากัด           8,000.00 บริษัท ชัดแจ้ง จ ากัด           8,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000371 31 มี.ค. 64



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

65 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

          57,000.00           57,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษฎีกา สังข์เกษมพุทธ

วงษ์

         57,000.00 นางสาวกฤษฎีกา สังข์เกษม

พุทธวงษ์

        57,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000372 31 มี.ค. 64

66 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีบริหารงานระดมความร่วมมือ

ส านักส่ือสารและระดมความร่วมมือ จ านวน 1 อัตรา

        187,500.00         125,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิภาวี บุรุษหงส์        125,000.00 นางวิภาวี บุรุษหงส์        125,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000373 31 มี.ค. 64

67 โครงการจัดจ้างติดตามเอกสารโครงการทุนนวัตกรรมสาย

อาชีพช้ันสูง

          69,000.00           69,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวไรวินท์ สมสอง          69,000.00 นางสาวไรวินท์ สมสอง         69,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000375 31 มี.ค. 64

68 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

ส านักพัฒนาคุณภาพครูฯในส่วนของการประสานงาน

วิชาการกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพ่ือขยาย

ผลการพัฒนาคุณภาพครู

        336,600.00         336,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวรรณ อ านวยสินสิริ        336,600.00 นางสาวณัฐวรรณ อ านวยสินสิริ        336,600.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000376 31 มี.ค. 64

69 โครงการถ่ายท าและตัดต่อวิดีทัศน์รายการรายการ 

Vlogcher ตอนท่ี4 เร่ือง I See the future กองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา

          23,000.00           23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันติ แก้วบุญเมือง          23,000.00 นายสันติ แก้วบุญเมือง         23,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000377 31 มี.ค. 64

70 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีพัฒนาและผลิตเน้ือหาส่ือสาร

การตลาดสู่สังคม จ านวน 1 อัตรา

        192,000.00         192,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ จีนเช่ือม        192,000.00 นายนรินทร์ จีนเช่ือม        192,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000378 31 มี.ค. 64

71 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานธุรการ

สนับสนุนฝ่ายพัสดุ สัญญา อาคารและสถานท่ี

        180,000.00         180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ สุขนุกูล        180,000.00 นางสาวปิยวรรณ สุขนุกูล        180,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000379 31 มี.ค. 64

72 โครงการจัดจ้างผู้ออกแบบภายใต้โครงการพัฒนา

เคร่ืองมือออกแบบการเรียนการสอน(the creator card)

          77,000.00           77,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาคร ขจรไชยกูล          77,000.00 นายชาคร ขจรไชยกูล         77,000.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000380 31 มี.ค. 64

73 โครงการจ้างบริการสนับสนุนงานจัดท าสัญญาโครงการ

ของฝ่ายพัสดุ สัญญาอาคารและสถานศึกษา ประจ าเดือน 

เมษายน 2564

          60,990.00           60,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบ ทีม จ ากัด          60,990.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบ ทีม จ ากัด         60,990.00 ราคามีความ             

 เหมาะสม

64000381 31 มี.ค. 64


