
                 

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี

PO

4 โครงการแคมเปญส่ือสารความรู้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่
คุณครูของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสภายใต้
แนวคิด ช่วยครู ปิด Gapห้องเรียนในยุคโควิด

400,000.00 PO64000555

บริษัท นักเปล่ียนแปลง จ ากัด 2,996,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ
ประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา
สูงสุด

PO64000552 12 ก.ค. 07

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 5,989,325.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ
ประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา
สูงสุด

PO64000553 12 ก.ค. 64

บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 321,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO64000554 5 ก.ค. 64

บริษัท เอกนันท์ การพิมพ์ 
จ ากัด

163,175.00 ราคามีความเหมาะสม PO64000556 5 ก.ค. 64

วันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอนเทอไพรส์ จ ากัด 3,103,000.00

บริษัท นักเปล่ียนแปลง จ ากัด

1 โครงการขยายผลระบบบ่มเพราะนวัตกรรม
เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3,000,000.00 3,156,666.67 วิธีการคัดเลือก

2 โครงการขยายผลและพัฒนาความร่วมมือสร้าง
เครือข่ายสถานศึกษาเพ่ือความเสมอภาค

6,000,000.00 6,286,606.67 วิธีการคัดเลือก

2,996,000.00

บริษัท อัพเดท โซลูช่ัน จ ากัด 6,440,330.00

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 5,989,325.00

บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 321,000.003 โครงการออกแบบและผลิตส่ือส าหรับ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภายใต้โครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

321,000.00 332,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม จ ากัด

400,000.00 บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด

บริษัท มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ จ ากัด 342,400.00

บริษัท โลคอลล์ แพลตฟอร์ม จ ากัด 335,000.00

บริษัท เอกนันท์ การพิมพ์ จ ากัด 163,175.00

400,000.00 ราคามีความเหมาะสม

5 โครงการจัดพิมพ์ชุดส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่ือสารภาพลักษณ์กองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา

163,175.00 205,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีแฟรคชัน สตูดิโอ จ ากัด 240,750.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันสวย 214,000.00

400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

                        ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

5 ก.ค. 64



                 

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี

PO

วันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

                        ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

7 โครงการบริหารจัดการกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาทุน "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" รุ่นท่ี 3
 รอบท่ี 1 และประมวลผลข้อมูลการสัมภาษณ์

249,417.00 PO64000558

8 โครงการจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยเบ้ืองต้นท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนครูและสถานศึกษาในถ่ินทุรกันดาร

300,000.00 PO64000559

9 โครงการจัดจ้างออกแบบคู่มือการด าเนินงาน
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข ภาค
เรียนท่ี 1/2564

69,000.00 PO64000560

10 โครงการจัดซ้ือกระดาษและซองเอกสาร 
ส าหรับใช้งานภายในส านักงาน

8,174.80 PO64000561

11 โครงการวางแผนการส่ือสาร พัฒนาเน้ือหา 
และบริหารจัดการ ส่ือสังคมออนไลน์ (Social
 Media)

530,000.00 PO64000562

12 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ
ด าเนินงานของกสศ.และหน่วยงานต่าง ๆ
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระยะท่ี 1

285,476.00 PO64000563

PO64000557 5 ก.ค. 64บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 487,920.006 โครงการจัดจ้างผลิตเส้ือโปโลโครงการครูรัก(ษ์)
ถ่ิน

487,920.00 501,473.33 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นัชชาวัตน์ จ ากัด 513,600.00

บริษัท ที.เอ็ม. อิงค์เจ็ท พร้ินต้ิง จ ากัด 502,900.00

บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ 
จ ากัด

487,920.00 ราคามีความเหมาะสม

249,417.00 ราคามีความเหมาะสม

300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 300,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

300,000.00 ราคามีความเหมาะสม

249,417.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 249,417.00 บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด

69,000.00 ราคามีความเหมาะสม

8,174.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด 8,174.80 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

8,174.80 ราคามีความเหมาะสม

69,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเลิศศักด์ิ ทองสวัสด์ิวงศ์ 69,000.00 นายเลิศศักด์ิ ทองสวัสด์ิวงศ์

526,975.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ
ประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา
ตามเกณฑ์ (มีผู้เสนอ
โครงการรายเดียว)

285,476.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เติมสุข คอร์เพอเรช่ัน จ ากัด 285,476.00 บริษัท เติมสุข คอร์เพอเรช่ัน 
จ ากัด

285,476.00 ราคามีความเหมาะสม

602,543.75 วิธีการคัดเลือก บริษัท มหาชุมชน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 526,975.00 บริษัท มหาชุมชน จ ากัด

5 ก.ค. 64

6 ก.ค. 64

7 ก.ค. 64

12 ก.ค. 64

19 ก.ค. 64

14 ก.ค. 64



                 

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี

PO

วันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

                        ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

13 โครงการจัดเวทีส่ือสารนโยบายกลไกป้องเด็ก
หลุดจากระบบการศึกษา

288,900.00 PO64000564

15 โครงการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เก็บรวบรวมข้อคิดเห็นการใช้งานระบบ
สารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะท่ี 1 
(กลุ่มโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีน าร่อง)

203,300.00 PO64000566

16 โครงการเช่าพ้ืนท่ีส านักงานเพ่ิมเติม 1,200,000.00 PO64000567

18 โครงการบริการรับประกันเคร่ืองส ารองไฟ 
ส านักงาน กสศ. Zone A และ B

65,805.00 PO64000569

17 โครงการจัดสรรถุงการเรียนรู้เพ่ือบรรเทา
ภาวะการเรียนรู้ถดถอย

บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จ ากัด

952,300.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ
ประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา
สูงสุด

PO64000568วิธีการคัดเลือก986,005.001,000,000.00

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 987,824.00

บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ากัด

952,300.00 27 ก.ค. 64

บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 332,235.00 ราคามีความเหมาะสม PO64000565 14 ก.ค. 64

ราคามีความเหมาะสมบริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 288,900.00 บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ 
จ ากัด

บริษัท เอกนันท์ การพิมพ์ จ ากัด 369,792.00

288,900.00

14 โครงการจัดพิมพ์สมุดบันทึก "เราคือก้อนหินท่ี
เปล่งแสง"

332,235.00 364,014.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 332,235.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันสวย 390,015.00

288,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

203,300.00 ราคามีความเหมาะสม

1,020,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัยยา มัณฑะจิตร 1,020,000.00 นางสาวอัยยา มัณฑะจิตร 1,020,000.00 ราคามีความเหมาะสม

203,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 203,300.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด

65,805.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 65,805.00 บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเน่ียร่ิง
 จ ากัด

65,805.00 ราคามีความเหมาะสม

บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด 977,980.00

14 ก.ค. 64

16 ก.ค. 64

14 ก.ค. 64

16 ก.ค. 64



                 

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี

PO

วันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

                        ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

21 โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาด
ส านักงานและบริการจัดเล้ียงส าหรับงาน
ประชุม (อาคาร A)

83,246.00 PO64000572

22 โครงการจ้างบริการเจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพ 
ส าหรับตรวจคัดกรองสุขภาพ

64,200.00 PO64000573

23 โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาด
ส านักงาน (อาคาร B)

83,246.00 PO64000574

24 โครงการ Add On Zoom Large Meeting 7,284.56 PO64000575

25 โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาด
ส านักงานส ารอง

24,610.00 PO64000576

PO64000571 19 ก.ค. 64

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัด

498,944.81 ราคามีความเหมาะสม PO64000570 16 ก.ค. 64บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 498,944.8119 โครงการเช่า Server รองรับระบบ AEP 
Website

498,944.81 604,534.60 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 653,220.84

บริษัท อีคลาวด์วัลเล่ย์ เทคโนโลยี จ ากัด 661,438.16

บริษัท เติมสุข คอร์พอเรช่ัน จ ากัด 390,550.8620 โครงการติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี

390,550.86 453,501.95 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท  เอกศิลป์ ครีเอช่ัน จ ากัด 497,550.00

บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ากัด 472,405.00

บริษัท เติมสุข คอร์เพอเรช่ัน 
จ ากัด

390,550.86 ราคามีความเหมาะสม

83,246.00  ราคามีความเหมาะสม

64,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ เซฟต้ี 
จ ากัด

64,200.00 บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ 
แอนด์ เซฟต้ี จ ากัด

64,200.00 ราคามีความเหมาะสม

83,246.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 83,246.00 บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด

83,246.00 ราคามีความเหมาะสม

7,284.56 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด 7,284.56 บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด 7,284.56 ราคามีความเหมาะสม

83,246.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 83,246.00 บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด

24,610.00 ราคามีความเหมาะสม24,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 24,610.00 บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด

20 ก.ค. 64

20 ก.ค. 64

20 ก.ค. 64

20 ก.ค. 64

23 ก.ค. 64



                 

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ี

PO

วันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

                        ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

26 โครงการจัดท าและจัดส่งชุดปฐมนิเทศ
นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี
การศึกษา 2564

2,500,000.00 PO64000578

27 โครงการเช่า Server ส าหรับรองรับระบบ
เว็บไซต์ กสศ.

488,814.05 PO64000579

28 โครงการรีวิวสถานการณ์และรูปแบบ "ชุมชน
เป็นฐานการประกอบอาชีพ การจ้างงาน การ
ปรับตัว/อาชีพแบบใหม่" ภายใต้บริบท
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  2019

15,000.00 PO64000580

29 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่ง
เอกสารประจ าส านักงาน

187,250.00 PO64000581

31 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานรับรอง
การจัดประชุม

67,410.00 PO64000583

32 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท า
สัญญารับทุนโครงการ

65,805.00 PO64000584

นางสาวสถาพร มีเจตนา 400,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO64000582 30 ก.ค. 64วิธีเฉพาะเจาะจง

2,448,499.00 วิธีการคัดเลือก บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด 2,411,031.00 บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด 2,411,031.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ
ประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา
ตามเกณฑ์ (มีผู้เสนอ
โครงการรายเดียว)

บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี
 จ ากัด

91,949.50 ราคามีความเหมาะสม

15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว 15,000.00 นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว 15,000.00 ราคามีความเหมาะสม

91,949.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีคลาวด์วัลเล่ย์ เทคโนโลยี จ ากัด 91,949.50 บริษัท อีคลาวด์วัลเล่ย์ 
เทคโนโลยี จ ากัด

65,805.00 ราคามีความเหมาะสม65,805.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 65,805.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด

บริษัท เอ็กซ์ตร้า เวอร์จ้ิน จ ากัด 430,140.00

430,080.00 นางสาวสถาพร มีเจตนา 400,000.00

บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 460,100.00

67,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 67,410.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 67,410.00 ราคามีความเหมาะสม

187,250.00 ราคามีความเหมาะสม

30 โครงการรวบรวมและจัดท าข้อมูลครูรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นท่ี 4 เพ่ือเป็นข้อมูล
ในระะบบฐานข้อมูลครู และจัดท าหนังสือ
เผยแพร่ในงานพระราชทานรางวัล

400,000.00

187,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 187,250.00

30 ก.ค. 64

30 ก.ค. 64

27 ก.ค. 64

30 ก.ค. 64

29 ก.ค. 64

30 ก.ค. 64


