
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

เลขท่ี วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

PO วันท่ี

64000435 6 พ.ค. 64

2 โครงการ จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน 

ชุดท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564

15,716.16 64000437 3 พ.ค. 64

3 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือเจ้าหน้าท่ีส่ือสารข้อมูล

สารสนเทศ ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน

แบบมีเง่ือนไข

301,200.00 64000438 3 พ.ค. 64

64000439 5 พ.ค. 64

5 จ้างเหมาบริการการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

เด็กและเยาวชนท่ีมีความเส่ียงหลุดออกนอก

ระบบการศึกษา

285,304.80 64000440 5 พ.ค. 64

6 จ้างเหมาบริการการส ารวจข้อมูลความคาดหวัง

และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพัฒนา

ยุทธศาสตร์และทิศทางการท างานของ กสศ.

80,250.00 64000441 5 พ.ค. 64

7 บรรณาธิการข้อมูลองค์ความรู้ด้านการสร้างความ

เสมอภาคทางการศึกษาจากนานาชาติเพ่ือส่ือสาร

ให้ข้อมูลความรู้แก่สังคม

209,000.00 64000442 11 พ.ค. 64

64000443 6 พ.ค. 64

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและดูแลนักศึกษาทุน

นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงออนไลน์

6,500,000.00 5,692,841.67 การคัดเลือก

ซ่ือ รำคำ ซ่ือ รำคำ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

บริษัท ไอรีครูท จ ากัด 4,950,000.00

บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 5,596,100.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 5,596,100.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา

ประกอบคุณภาพสูงสุด

15,716.16  ราคามีความเหมาะสม

301,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรประภา พงษารัตน์ 301,200.00 นางสาวพรประภา พงษารัตน์ 301,200.00  ราคามีความเหมาะสม

15,716.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอทีเอ็นที เทคโนโลยี จ ากัด 15,716.16 บริษัท เอทีเอ็นที เทคโนโลยี 

จ ากัด

บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

364,335.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

364,335.00  ราคามีความเหมาะสม4 จัดซ้ืออุปกรณ์ชุด Conference ส าหรับ

ห้องปฏิบัติการเพ่ือความเสมอภาค

364,335.00 383,309.67 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสอีไอ มัลติซิสเต็มส์ จ ากัด 394,402.00

บริษัท ปุณคณา โซลูช่ันส์ จ ากัด 391,192.00

285,304.80  ราคามีความเหมาะสม

80,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด 80,250.00 บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด 80,250.00  ราคามีความเหมาะสม

285,304.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 285,304.80 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด

209,000.00  ราคามีความเหมาะสม

8 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน ชุดท่ี 4 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

449,400.00 446,493.17 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด 441,910.00 บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด 441,910.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท พริซ่ึม โซลูช่ันส์ จ ากัด 448,169.50

209,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ์  อัจนปัญญา 209,000.00 นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา

บริษัท เอทีเอ็นที เทคโนโลยี จ ากัด 449,400.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

เลขท่ี วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

PO วันท่ีซ่ือ รำคำ ซ่ือ รำคำ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

9 ผลิตวิดีทัศน์ถอดบทเรียนการสร้างเสริมโอกาส

ทางการศึกษาในโรงเรียนพ้ืนท่ีห่างไกล

260,010.00 64000444 6 พ.ค. 64

64000445 6 พ.ค. 64

11 โครงการบริการ Cyber Security Service 487,920.00 64000446 12 พ.ค. 64

12 โครงการผลิตส่ือประมวลผลการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาครูเเละโรงเรียนเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (TSQP)

74,900.00 64000447 12 พ.ค. 64

13 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบแอพพลิเคช่ัน

และสนับสนุนงาน ISO๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ภายใน

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

420,240.00 64000448 13 พ.ค. 64

14 โครงการบริการ Smart Messaging ส าหรับ

โครงการของ กสศ.

460,000.00 64000449 13 พ.ค. 64

15 จ้างเหมาบริการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์

ออนไลน์ภายใต้ประเด็นมาตราการช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนในวิกฤติโควิด

299,600.00 64000450 13 พ.ค. 64

16 โครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่าน

ระบบ Social Monitoring บน Social Media

295,324.19 64000451 13 พ.ค. 64

17 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ Covid 19 กับ

ผลกระทบแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย

โอกาส

15,000.00 64000452 14 พ.ค. 64

18 จ้างผู้ให้บริการข้อมูลของ กสศ. ทางโทรศัพท์ 

(Call Center)

498,620.00 64000453 17 พ.ค. 64

19 สร้างการมีส่วนร่วมนักศึกษาทุนนวัตกรรมสาย

อาชีพช้ันสูง ผ่านระบบออนไลน์ออฟฟิเชียล

8,474.40 64000454 17 พ.ค. 64

บริษัท เวิร์ค ดี โปรดักช่ัน จ ากัด 260,010.00 บริษัท เวิร์ค ดี โปรดักช่ัน จ ากัด

บริษัท พริซ่ึม โซลูช่ันส์ จ ากัด

260,010.00  ราคามีความเหมาะสม

10 โครงการจัดซ้ือ Adobe Microsoft Office ชุดท่ี 

1 ประจ าปี งบประมาณ 2564

409,810.00 401,713.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด 397,291.00 บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด 397,291.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท เอทีเอ็นที เทคโนโลยี จ ากัด

260,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

487,920.00  ราคามีความเหมาะสม

74,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 74,900.00 บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 74,900.00  ราคามีความเหมาะสม

487,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

จ ากัด (มหาชน)

487,920.00 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 จ ากัด

420,240.00  ราคามีความเหมาะสม

460,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ากัด

460,000.00 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

460,000.00  ราคามีความเหมาะสม

420,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาม ศรีมาลา 420,240.00 นายอาม ศรีมาลา

299,600.00  ราคามีความเหมาะสม

295,324.19 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 295,324.19 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 295,324.19  ราคามีความเหมาะสม

299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด 299,600.00 บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด

15,000.00  ราคามีความเหมาะสม

498,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 498,620.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 498,620.00  ราคามีความเหมาะสม

15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว 15,000.00 นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

8,474.40  ราคามีความเหมาะสม8,474.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.พาร์ต้ี จ ากัด 8,474.40 บริษัท เอ็ม.พาร์ต้ี จ ากัด



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

เลขท่ี วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

PO วันท่ีซ่ือ รำคำ ซ่ือ รำคำ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

20 โครงการจัดจ้างท านิตยสารความรู้ฉบับพิเศษ 

ถอดบทเรียนมาตรการ กสศ. ในสถานการณ์     

โควิด-19

93,090.00 64000455 18 พ.ค. 64

21 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

งานอาคารสถานท่ี

16,800.00 64000456 18 พ.ค. 64

64000457 18 พ.ค. 64

23 โครงการจัดจ้าง Server ระบบตรวจสอบและ

เช่ือมโยงข้อมูลกับส านักทะเบียนราษฎร์

423,720.00 64000458 18 พ.ค. 64

24 จัดจ้างอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือการส ารวจความเส่ียงและ

ส่งต่อข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค

220,955.00 64000459 18 พ.ค. 64

25 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ จัดจ้าง

เจ้าหน้าท่ีผลิตเน้ือหาการท างานและควบคุมดูแล

ช่องทางส่ือสารของ Equity Lab ห้องปฏิบัติการ

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

276,000.00 64000460 19 พ.ค. 64

26 พัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของกองทุนเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา

107,000.00 64000461 19 พ.ค. 64

27 จัดจ้างด าเนินการจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 

2564

72,920.07 64000462 19 พ.ค. 64

28 จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนพระกนิษฐา

สัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564

90,415.00 64000463 19 พ.ค. 64

นายสุวิชชา พูนพัฒนสุข 16,800.00 นายสุวิชชา พูนพัฒนสุข

93,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อกเกต มีเดีย แล็บ จ ากัด 93,090.00 บริษัท ร็อกเกต มีเดีย แล็บ จ ากัด 93,090.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท แฮชแท็ก อินโนเวช่ัน จ ากัด 486,450.00

16,800.00  ราคามีความเหมาะสม

22 จัดจ้างออกแบบและจัดท ากล่องการเรียนรู้“เติม

ย้ิม”เพ่ือเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ี

วิกฤติโควิด-๑๙

479,360.00 486,003.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 479,360.00 บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

479,360.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 492,200.00

16,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

423,720.00  ราคามีความเหมาะสม

220,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 

จ ากัด

220,955.00 บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัล

แทนท์ จ ากัด

220,955.00  ราคามีความเหมาะสม

423,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ากัด

423,720.00 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

276,000.00  ราคามีความเหมาะสม

107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 107,000.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 107,000.00  ราคามีความเหมาะสม

276,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา ณ.พิกุล 276,000.00 นางสาวกานดา ณ.พิกุล

72,920.07  ราคามีความเหมาะสม

90,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 90,415.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 90,415.00  ราคามีความเหมาะสม

72,920.07 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด 72,920.07 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

เลขท่ี วันท่ีของสัญญำ
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

64000466 28 พ.ค. 64

64000467 20 พ.ค. 64

64000468 20 พ.ค. 64

32 จ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท าเอกสารสัญญา

รับทุน

49,220.00 64000469 20 พ.ค. 64

33 จัดซ้ือกระดาษช าระ ส าหรับใช้งานภายใน

ส านักงาน

29,178.90 64000470 20 พ.ค. 64

34 จ้างเหมาบริการบริหารและพัฒนาเน้ือหาเว็บไซต์

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาให้เป็น

แหล่งเรียนรู้การแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ า

ทางการศึกษาระยะทดลอง

99,000.00 64000471 24 พ.ค. 64

35 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนส านักงานเพ่ิมเติม 37,363.33 64000472 24 พ.ค. 64

36 จัดพิมพ์รายงานประจ าปี 2563 (ฉบับย่อ)       

จ านวน 50 เล่ม

8,560.00 64000473 24 พ.ค. 64

29 โครงการ : สอบทานและประเมินผลการ

ด าเนินงานของโครงการรับทุน กสศ.ปี 2563

4,000,000.00 4,197,108.44 วิธี e-bidding

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส

 จ ากัด

3,973,980.00

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษา

ธุรกิจ จ ากัด

3,000,000.00 บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท 

เซอร์วิสเซส จ ากัด

3,973,980.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา

ประกอบคุณภาพสูงสุด

นางสาวพัชรดา  วรพิพัฒน์ 354,000.00 นางสาวพัชรดา วรพิพัฒน์ 354,000.00  ราคามีความเหมาะสม30 จัดท าชุดส่ือกราฟฟิคเผยแพร่ข้อมูลของ

สถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

(วสศ.)

360,000.00 365,883.33 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แต๊งก้อด จ ากัด 358,450.00

บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ 

จ ากัด

385,200.00

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ากัด

499,957.50 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

499,957.50  ราคามีความเหมาะสม31 จัดหาระบบ Call Center และ CRM 499,957.50 593,582.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวเทค โซลูช่ันแอนด์คอนซัล

แตนท์ จ ากัด

606,690.00

บริษัท พีบีเอส คอมมิวนิเคช่ัน ซีส

เต็มส์ จ ากัด

674,100.00

49,220.00  ราคามีความเหมาะสม

29,178.90 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 29,178.90 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพ

พลาย

29,178.90  ราคามีความเหมาะสม

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

99,000.00  ราคามีความเหมาะสม

37,363.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 

จ ากัด

37,363.33 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพ

พลายส์ จ ากัด

37,363.33  ราคามีความเหมาะสม

99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 99,000.00 บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด

8,560.00  ราคามีความเหมาะสม8,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 8,560.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
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37 บริการสนับสนุนแพ็คเกจ 165 ช่ัวโมง เว็บไซต์ 

www.eef.or.th

240,750.00 64000474 24 พ.ค. 64

64000475 24 พ.ค. 64

39 จ้างปรับปรุง User Interface เว็บไซต์ 

research.eef.or.th

267,500.00 64000476 24 พ.ค. 64

64000477 25 พ.ค. 64

64000478 25 พ.ค. 64

64000479 27 พ.ค. 64

43 บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเครือข่าย

เพ่ือตรวจหาเช้ือไวรัส COVID-19 ให้แก่บุคลากร 

กสศ.

295,200.00 64000480 27 พ.ค. 64

44 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม (กาแฟ) ส าหรับรับรองผู้เข้าร่วม

ประชุมภายในส านักงาน

29,847.03 64000481 28 พ.ค. 64

240,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 240,750.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 240,750.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน จ ากัด 300,000.00 บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน 

จ ากัด

300,000.00  ราคามีความเหมาะสม38 จัดจ้างเพ่ือจัดเวทีสาธารณะมาตรการเชิงรุกเพ่ือ

ป้องกันเด็กกลุ่มเปราะบางหลุดออกจากระบบ

การศึกษาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ในรูปแบบออนไลน์

300,000.00 332,546.67 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เปนไท พับลิชช่ิง จ ากัด 267,500.00 บริษัท เปนไท พับลิชช่ิง จ ากัด

บริษัท มีดีพีอาร์ 88 จ ากัด 349,890.00

บริษัท ร้านช าช่างคิด จ ากัด 347,750.00

บริษัท สมาร์ท ครีเอช่ัน อินเตอร์มีเดีย

 จ ากัด

496,880.00

267,500.00  ราคามีความเหมาะสม

40 จัดท าหนังสือสรุปผลการด าเนินงานโครงการทุน

พัฒนาอาชีพท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน

483,105.00 493,046.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิดค้นคว้า จ ากัด 483,105.00 บริษัท คิดค้นคว้า จ ากัด 483,105.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท มาเธอร์ ครีเอช่ัน จ ากัด 499,155.00

267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท งอกงานดี จ ากัด 342,400.00 บริษัท งอกงานดี จ ากัด 342,400.00  ราคามีความเหมาะสม41 จัดพิมพ์สมุดบันทึกเพ่ือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารภาคี

สัมพันธ์

342,400.00 355,596.67 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันสวย 363,800.00

บริษัท เอกนันท์ การพิมพ์ จ ากัด 360,590.00

บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จ ากัด 481,500.00 บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จ ากัด 481,500.00  ราคามีความเหมาะสม42 ผลิตส่ือวีดิทัศน์ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 481,500.00 489,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัดแจ้ง จ ากัด 495,000.00

บริษัท เติมสุข คอร์เพอเรช่ัน จ ากัด 491,500.00

 ราคามีความเหมาะสม

29,847.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด 29,847.03 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด 29,847.03  ราคามีความเหมาะสม

295,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี 

แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด

295,200.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบรา

ทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด

295,200.00



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
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45 จ้างบริการเจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพ ส าหรับ

ตรวจคัดกรองสุขภาพ

42,800.00 64000482 28 พ.ค. 64

46 จ้างเหมาบริการทดสอบและวิเคราะห์เคร่ืองมือ

แบบคัดกรองเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทาง

การศึกษา

169,488.00 64000484 31 พ.ค. 64

47 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู

และสถานศึกษา

249,600.00 64000486 31 พ.ค. 64249,600.00  ราคามีความเหมาะสม249,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนุชสรา ศรีวิชา 249,600.00 นางสาวนุชสรา ศรีวิชา

42,800.00  ราคามีความเหมาะสม

169,488.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 169,488.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 169,488.00  ราคามีความเหมาะสม

42,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ 

เซฟต้ี จ ากัด

42,800.00 บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ 

แอนด์ เซฟต้ี จ ากัด


