
ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

1 โครงการบริหารจัดการประชุมปัจฉิมนักศึกษาทุน
นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปวส.๒ รุ่นท่ี๑

    12,000,000.00     11,712,327.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด        11,712,327.00 บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด           11,712,327.00 ได้คะแนนเกณฑ์
ราคาประกอบ
คุณภาพสูงสุด

64000358 1 เม.ย.64

บริษัท แคร์ยู จ ากัด        11,752,004.42

2 โครงการจัดกระบวนการและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปวส.๒ รุ่นท่ี๓

      2,000,000.00       2,233,333.33 วิธีคัดเลือก บริษัท ซุปเปอร์ สามารถ จ ากัด          1,999,789.00 บริษัท ซุปเปอร์ สามารถ จ ากัด            1,999,789.00 ได้คะแนนเกณฑ์
ราคาประกอบ
คุณภาพสูงสุด

64000359 1 เม.ย.64

บริษัท เวิร์คดี โปรดักช่ัน จ ากัด 2,300,000.00         

บริษัท ทัฟ ครีเอช่ัน จ ากัด          2,400,000.00

3 โครงการหร่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและ
รายงานการเงิน

    10,000,000.00       9,327,666.67 วิธีคัดเลือก บริษัท มายเมอร์จ คอนซัล
แทนท์ จ ากัด

         9,300,000.00 บริษัท มายเมอร์จ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด

           9,300,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์
ราคาประกอบ
คุณภาพสูงสุด

64000360 1 เม.ย.64

4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาฝ่ายก ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และสนับสนุนคณะกรรมการ

      1,400,000.00         794,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ            794,500.00 นางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ               794,500.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000370 1 เม.ย.64

5 โครงการจัดจ้างประสานงานสนับสนุนโครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

        294,900.00         294,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวยุลตา จินดาศิริอรุณ            294,900.00 นางสาวยุลตา จินดาศิริอรุณ               294,900.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000382 1 เม.ย.64

6 โครงการส่ือสารสาธารณะและขับเคล่ือนนโยบายการ
พัฒนาทักษะอาชีพชุมชนเป็นฐานในกลุ่มแรงงานด้อย
โอกาส

      1,200,000.00       1,231,307.17 วิธีคััดเลือก บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด          1,198,881.50 บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด            1,198,881.50 ได้คะแนนเกณฑ์
ราคาประกอบ
คุณภาพสูงสุด

64000383 7 เม.ย.64

7 โครงการจัดจ้างประสานงานวิชาการเพ่ือสนับสนุน
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

        294,900.00         294,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปภาณี ยมนัตถ์            294,900.00 นางสาวปภาณี ยมนัตถ์               294,900.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000384 1 เม.ย.64

8 โครงการ Zoom meeting ชุดท่ี1 ประจ าปี
งบประมาณ 2564

          14,054.45           14,054.45 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด              14,054.45 บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด                 14,054.45 ราคามีความ
เหมาะสม

64000385 1 เม.ย.64

9 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีส่ือสารความเส่ียงฝ่ายส่ือสาร
องค์กร 1 อัตรา

300,000.00        300,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนพล บางย่ีขัน 300,000.00            นายธนพล บางย่ีขัน 300,000.00              ราคามีความ
เหมาะสม

64000386 1 เม.ย.64

10 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีออกแบบกราฟฟิกและ
อาร์ตเวิร์ค

        180,000.00         180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชาคริยา กิติโยธี            180,000.00 นางสาวชาคริยา กิติโยธี               180,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000387 1 เม.ย.64

สรปุผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2564

ชือ่หนว่ยงาน กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

11 โครงการจ้างเจ้าหน้าท่ีผลิตเน้ือหาเพ่ือการส่ือสาร ฝ่าย
ส่ือสารองค์กร ๑ อัตรา

        192,000.00         192,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรวิศร์ หล้าหา            192,000.00 นายรวิศร์ หล้าหา               192,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000388 1 เม.ย.64

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการสร้างจริยธรรม
ในองค์กร

        195,000.00         195,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรชต อารีพรรค            195,000.00 นายรชต อารีพรรค               195,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000389 1 เม.ย.64

13 โครงการบริหารจัดการส่งของบริจาค กทม.-สมุทรสาคร           53,500.00           53,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด              53,500.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด                 53,500.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000390 1 เม.ย.64

14 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีบริหารงานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ส านักส่ือสารสาธารณะและระดมความร่วมมือระยะท่ี1

          48,000.00           48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจีดาภา สมจิต              48,000.00 นางสาวจีดาภา สมจิต                 48,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000391 2 เม.ย.64

15 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปส านัก
ส่ือสารสาธารณะและระดมความร่วมมือระยะท่ี1

          48,000.00           48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสริยา เล่ห์รักษ์              48,000.00 นางสาวสริยา เล่ห์รักษ์                 48,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000392 2 เม.ย.64

16 โครงการผลิตวิดีทัศน์รวบรวมภาพและกิจกรรมของ
นักศึกษา รุ่นท่ี1

          88,950.00           88,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญา ทองสมบุญ              88,950.00 นางสาวสิริญา ทองสมบุญ                 88,950.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000393 2 เม.ย.64

17 ผลิตส่ือและเน้ือหาข้อมูลโครงการพัฒนาระบบทดลอง
การพัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาส

          50,000.00           50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พวงเพชร สุพาวาณิชย์              50,000.00 นางสาว พวงเพชร สุพาวาณิชย์                 50,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000394 5 เม.ย.64

18 โครงการจัดจ้างบุคลากรเพ่ือด าเนินงานตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

        145,000.00         145,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรายุส พุทธาภิบาลกุล            145,000.00 นายจิรายุส พุทธาภิบาลกุล               145,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000395 5 เม.ย.64

19 โครงการงานพิมพ์แผ่นพับโครงการทุนพัฒนาอาชีพ
และนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน

          33,544.50           33,544.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ไลบราร่ี จ ากัด              33,544.50 บริษัท พี.ไลบราร่ี จ ากัด                 33,544.50 ราคามีความ
เหมาะสม

64000396 5 เม.ย.64

20 โครงการจัดจ้างผู้ออกแบบบอร์ดเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และส่งเสริมการร่วมมือของบุคลากร กสศ.

            7,200.00             7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ เจริญชัยชนะ                7,200.00 นางสาวจุฑารัตน์ เจริญชัยชนะ                  7,200.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000397 5 เม.ย.64

21 โครงการจัดจ้างผลิตคลิปวิดิโอประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

          65,000.00           65,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพร พรหมสินธุศักด์ิ              65,000.00 นายอรรถพร พรหมสินธุศักด์ิ                 65,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000398 5 เม.ย.64

22 โครงการผลิตสมุดโน๊ตและผลิตภัณฑ์เพ่ือส่ือสารสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา

        197,950.00         197,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สตูดิโอ 
ไดอะล็อก

           197,950.00 ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก               197,950.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000399 5 เม.ย.64

23 โครงการจัดซ้ือหลอดไฟแอลอีดีใช้ในพ้ืนท่ีส านักงาน
อาคารเอสพี ช้ัน13 (อาคารเอและบี)

          20,758.00           20,758.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อีอี จ ากัด              20,758.00 บริษัท เอ็ม อีอี จ ากัด                 20,758.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000400 5 เม.ย.64

24 โครงการจ้างบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารในกรณี
พิเศษ

            8,560.00             8,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอรี 
จ ากัด

               8,560.00 บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอรี จ ากัด                  8,560.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000401 5 เม.ย.64

25 โครงการจัดจ้างบันทึกการประชุมสรุปผลงานโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
และการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับทิศทาง คร้ังท่ี
2/2564

            3,500.00             3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐาณัฒรวีย์ ศรีสยาม                3,500.00 นางสาวฐาณัฒรวีย์ ศรีสยาม                  3,500.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000402 5 เม.ย.64



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

26 โครงการออกแบบและผลิตหนังสือทุนพัฒนาอาชีพ
และนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน

        294,250.00         294,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด            294,250.00 บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด               294,250.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000403 8 เม.ย.64

27 โครงการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองน า
ร่องการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เง่ือนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)โรงเรียนพระปริญัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม11

          48,150.00           48,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด              48,150.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด                 48,150.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000404 7 เม.ย.64

28 โครงการจ้างบริการแพลตฟอร์มแหล่งการเรียนรู้เพ่ือ
การพัฒนาบุคลากร ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

        128,400.00         128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอช แอนด์ จี(ไทยแลนด์)
 จ ากัด

           128,400.00 บริษัท เอช แอนด์ จี(ไทยแลนด์) จ ากัด               128,400.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000405 8 เม.ย.64

29 โครงการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของโครงการหนุน
เสริมทางวิชาการ ติดตามและถอดบทเรียนระบบ
ทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาสโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

          70,000.00           70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด

             70,000.00 บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด                 70,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000406 8 เม.ย.64

30 โครงการจัดจ้างผลิตเส้ือและกระเป๋าผ้าส าหรับ
โครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน

        251,450.00         251,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด            251,450.00 บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด               251,450.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000407 8 เม.ย.64

31 โครงการจ้างบริการพ่นยาฆ่าเช้ือภายในพ้ืนท่ีส านักงาน
 กสศ. อาคารเอส.พี.ช้ัน13

          20,627.46           20,627.46 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง
(ประเทศไทย) จ ากัด

             20,627.46 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

                20,627.46 ราคามีความ
เหมาะสม

64000408 8 เม.ย.64

32 โครงการค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภท
บุคคล(รายปี)

          75,970.00             2,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย
 จ ากัด

               2,140.00 บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด                  2,140.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000409 9 เม.ย.64

33 โครงการสนับสนุนบุคลากรเพ่ือจัดท าสัญญารับทุนและ
เอกสารเบิกจ่าย ส านักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพ้ืนท่ี 
(ระยะท่ี๒)

        150,870.00         150,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด            150,870.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด               150,870.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000410 9 เม.ย.64

34 โครงการค่าบริการโปรแกรม API ส าหรับแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กยศ.และ กสศ.

        341,330.00         341,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีไอจีเอส จ ากัด            341,330.00 บริษัท บีไอจีเอส จ ากัด               341,330.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000411 9 เม.ย.64

35 โครงการปรับปรุงกระบวนการทางด้านการรับพัสดุใน
ระบบ Microsoft Dynamic AX 2012 (ERP)

        321,000.00         321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด            321,000.00 บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด               321,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000412 16 เม.ย.64

36 โครงการสนับสนุนอัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ของ กสศ.           50,000.00           50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ              50,000.00 นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ                 50,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000413 16 เม.ย.64

37 โครงการออกแบบและผลิต Info  graphicหรือ
อาร์ตเวิร์ค

          60,000.00           60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เสียงล้ า              60,000.00 นางสาวประภัสสร เสียงล้ า                 60,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000414 16 เม.ย.64

38 โครงการการบรรณาธิกรณ์เน้ือหาและข้อมูลโครงการ
พัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

          50,000.00           50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิวัจ สุปรีชาวุฒิพงศ์              50,000.00 นายอภิวัจ สุปรีชาวุฒิพงศ์                 50,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000415 19 เม.ย.64

39 โครงการจัดจ้างบริการแปลเอกสารเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ

            8,000.00             8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปวิณา วัฒนาภา                8,000.00 นางสาวปวิณา วัฒนาภา                  8,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000416 16 เม.ย.64



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

40 โครงการจัดจ้างผู้พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนา
เคร่ืองมือออกแบบการเรียนการสอน (the creator 
card)

          53,500.00           53,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินสครู จ ากัด              53,500.00 บริษัท อินสครู จ ากัด                 53,500.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000417 19 เม.ย.64

41 โครงการผลิตวิดัีทัศน์การบรรยายเร่ือง Sufficiency 
Economy Philosophy and the new normal: 
Balancing Reforms for Achieving the SDGs

          80,250.00           80,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แซงหน้า จ ากัด              80,250.00 บริษัท แซงหน้า จ ากัด                 80,250.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000418 19 เม.ย.64

42 โครงการบริการให้ความรู้และค าปรึกษาเก่ียวกับอริย
บถท่ีถูกต้องในการท างานแก่พนักงาน ส านักงาน
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

          72,000.00           72,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ เธอราพี รูม 
จ ากัด

             72,000.00 บริษัท ออฟฟิศ เธอราพี รูม จ ากัด                 72,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000419 19 เม.ย.64

43 โครงการออกแบบโครงการทุนพัฒนาอาชีพและ
นวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐานเพ่ือประชาสัมพันธ์

          34,900.00           34,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนัน คุปตะเวทิน              34,900.00 นางสาวพรชนัน คุปตะเวทิน                 34,900.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000420 19 เม.ย.64

44 โครงการจัดจ้างท ารายงานส าหรับภาคีร่วมด าเนินงาน
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

          24,610.00           24,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด              24,610.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด                 24,610.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000421 20 เม.ย.64

45 โครงการจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานรับรองการจัด
ประชุมของฝ่ายพัสดุสัญญา และอาคารสถานท่ี

          67,410.00           67,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด              67,410.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด                 67,410.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000422 20 เม.ย.64

46 โครงการบริหารจัดการเว็บไซต์ www.afe.eef.or.th         499,690.00         640,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปนไท พับลิชช่ิง จ ากัด            499,690.00 บริษัท เปนไท พับลิชช่ิง จ ากัด               499,690.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000423 22 เม.ย.64

47 จ้างบริการเจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพส าหรับตรวจคัด
กรองสุขภาพ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564

          19,260.00           19,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ 
แอนด์ เซฟต้ี จ ากัด

             19,260.00 บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ 
เซฟต้ี จ ากัด

                19,260.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000424 23 เม.ย.64

48 โครงการผลิตช้ินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครู
และเด็กนอกระบบการศึกษา

        134,850.00         134,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริญา ทองสมบุญ            134,850.00 นางสาว สิริญา ทองสมบุญ               134,850.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000425 26 เม.ย.64

49 โครงการสิทธ์ิการใช้แบบวัดทางจิตวิทยาเพ่ือสะท้อน
จุดแข็งในการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน

          27,000.01           27,000.01 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แกลลัพ จ ากัด              27,000.01 บริษัท แกลลัพ จ ากัด                 27,000.01 ราคามีความ
เหมาะสม

64000426 26 เม.ย.64

50 โครงการจัดซ้ืออัุปกรณ์เคร่ืองเขียนส านักงานและน้ าด่ืม
(ชนิดขวด)

          34,217.53           34,217.53 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซั์เซลซิเออร์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

             34,217.53 บริษัท เอ็กซั์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

                34,217.53 ราคามีความ
เหมาะสม

64000427 26 เม.ย.64

51 โครงการสิทธ์ิการใช้แบบวัดทางจิตวิทยาเพ่ือสะท้อน
จุดแข็งในการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน

          90,671.80           90,671.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แกลลัพ จ ากัด              90,671.80 บริษัท แกลลัพ จ ากัด                 90,671.80 ราคามีความ
เหมาะสม

64000428 27 เม.ย.64

52 โครงการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนว
ปฏิบัติตามคู่มือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562

        133,750.00         133,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอซีอินโฟเทค จ ากัด            133,750.00 บริษัทเอซีอินโฟเทค จ ากัด               133,750.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000429 27 เม.ย.64

53 โครงการจ้างท าระบบคัดกรองความยากจนส าหรับ
นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพข้ันสูง

        500,000.00         650,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด            500,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด               500,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000430 27 เม.ย.64



ช่ือ  ราคา ช่ือ  ราคา PO วันท่ี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

      ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

54 โครงการดูแลและบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการ
โครงการ (PMS)

        980,000.00         980,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอรั์เวช่ัน จ ากัด            931,000.00 บริษัท อินฟอรั์เวช่ัน จ ากัด               931,000.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000431 30 เม.ย.64

55 โครงการบริหาร Support Package 110 ช่ัวโมง         160,500.00         160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด            160,500.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด               160,500.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000432 28 เม.ย.64

56 โครงการการปรับปรุง Report ภงด.1 ในระบบ 
Microsoft Dynamic AX 2012

        299,600.00         299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด            299,600.00  บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด               299,600.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000433 29 เม.ย.64

57 โครงการจ้างบริการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน           37,450.00           37,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรัุงเทพคลังเอกสาร 
จ ากัด

             37,450.00 บริษัท กรัุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด                 37,450.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000434 29 เม.ย. 64

58 โครงการจัดซ้ือชุดกล้อง Speakerphone USB ขาต้ัง
กล้อง

          24,610.00           24,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอรืวิส จ ากัด

             24,610.00 บริษัท เอวัีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอรื
วิส จ ากัด

                24,610.00 ราคามีความ
เหมาะสม

64000436 30 เม.ย.64


