
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

เลขท่ี วันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

PO วันท่ี

64000465 1 มิ.ย. 64

64000483 7 มิ.ย. 64

3 หนังสือทุนนวัตกรรม 63 150,000.00 64000487 1 มิ.ย. 64

4 จ้างเหมาบริหารงานระดมทุนและระดมความ
ร่วมมือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

125,000.00 64000488 1 มิ.ย. 64

5 จ้างเหมาบริการถอดองค์ความรู้ด้วยวิธี Visual 
Note บันทึกด้วยภาพ เพ่ือส่ือสารโดยตรงไปยัง
กลุ่มเป้าหมายครู อาจารย์ สถานศึกษาและผู้
ท างานในแวดวงการศึกษา

90,000.00 64000489 2 มิ.ย. 64

6 ปรับปรุงกระบวนการท างานส าหรับโครงการ
การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี (ABE)

5,885,000.00 64000490 11 มิ.ย. 64

7 จ้างบริการพ่นยาฆ่าเช้ือภายในพ้ืนท่ีส านักงาน   
กสศ. อาคารเอส.พี. ช้ัน 13

20,627.46 64000491 2 มิ.ย. 64

8 จ้างบริการก าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู 42,800.00 64000492 2 มิ.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษา
ธุรกิจ จ ากัด

2,500,000.00 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษา
ธุรกิจ จ ากัด

2,500,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติเบ้ืองต้น
ไม่ผ่าน ไม่สามารถ
เปิดซองราคาได้

1 สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของ
โครงการสนับสนุนพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ
การศึกษา

3,000,000.00 2,898,000.00 วิธี e-bidding

2 จัดท าส่ือขยายผลโครงการวิจัยเร่ืองการพัฒนา
เคร่ืองมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์

850,000.00 910,391.66 การคัดเลือก

บริษัท ช่ืนใจ สตูดิโอ จ ากัด 909,500.00

บริษัท หน้ากลม จ ากัด 837,275.00 บริษัท หน้ากลม จ ากัด 837,275.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

150,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิภาวี บุรุษหงส์ 125,000.00 นางวิภาวี บุรุษหงส์ 125,000.00  ราคามีความเหมาะสม

150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางปิยวรรณ์ กิจเจริญ 150,000.00 นางปิยวรรณ์ กิจเจริญ

90,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
 คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

5,885,000.00 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
 คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

5,885,000.00  ราคามีความเหมาะสม

90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา วิจิตอมรวงษ์ 90,000.00 นางสาวลลิตา วิจิตอมรวงษ์

20,627.46  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006
จ ากัด

42,800.00 บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006
จ ากัด

42,800.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด

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

125,000.00

6,313,000.00

42,800.00

20,627.46



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

เลขท่ี วันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

PO วันท่ี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

9 จัดจ้างบริหารจัดการส่ือและประเด็นการส่ือสาร
ของสถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (วสศ.)

160,500.00 64000493 4 มิ.ย. 64

64000494 4 มิ.ย. 64

11 จ้างงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการโครงการ

963,000.00 64000495 10 มิ.ย. 64

12 จัดซ้ือผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากาก
อนามัย และสเปรย์ปรับอากาศ

22,303.51 64000496 7 มิ.ย. 64

13 จ้างบริการจัดส่งส่ิงของบริจาค เพ่ือช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอก 3

179,118.00 64000497 8 มิ.ย. 64

64000498 8 มิ.ย. 64

64000485 8 มิ.ย. 64

64000500 17 มิ.ย. 64

การคัดเลือก772,465.00800,000.00ผลิตวิดีทัศน์ประกอบชุดการเรียนรู้ เสริมทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21

15

780,000.00บริษัท ช่ืนใจ สตูดิโอ จ ากัด

ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

747,395.00บริษัท หน้ากลม จ ากัด747,395.00บริษัท หน้ากลม จ ากัด

บริษัท เปนไท พับลิชช่ิง จ ากัด 160,500.00 บริษัท เปนไท พับลิชช่ิง จ ากัด

บริษัท ไวส์ เจน คอนซัลติง จ ากัด 430,000.00

160,500.00  ราคามีความเหมาะสม

10 วิจัยออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการคัดกรองสายตา 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

430,000.00 452,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมรัน คอนซัลท์ต้ิง จ ากัด 479,000.00 บริษัท ไวส์ เจน คอนซัลติง จ ากัด 430,000.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท ฮัมม่ิงเบิร์ด  คอนซัลต้ิง 
จ ากัด

449,400.00

160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 179,118.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด

770,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด

22,303.51 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด

22,303.51  ราคามีความเหมาะสม

การคัดเลือก บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์
 จ ากัด

770,000.00 บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์
 จ ากัด

บริษัท เอ็กซ์ตร้า เวอร์จ้ิน จ ากัด 494,340.00

179,118.00  ราคามีความเหมาะสม

14 จัดเตรียมระบบการพัฒนาส่ือและเน้ือหาส าหรับ
การเปิดตัวเว็บไซต์เพ่ือการส่ือสารของส านัก
พัฒนาคุณภาพครูฯ

388,410.00 447,616.66 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 388,410.00 บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 388,410.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท อีเว้นท์ สไตล์ลิส จ ากัด 460,100.00

179,118.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์
 จ ากัด

987,610.00 บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์
 จ ากัด

987,610.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

16 จัดจ้างอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือ
การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้ 
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข
นักเรียนทุนเสมอภาค

1,000,000.00 1,018,995.00 วิธี e-bidding

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 950,000.00

22,303.51

883,820.00



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

เลขท่ี วันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

PO วันท่ี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

64000501 22 มิ.ย. 64

18 จัดจ้างออกแบบและผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

75,033.75 64000502 10 มิ.ย. 64

19 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือพัฒนากระบวนการ
บริหารโครงการส านักนวัตกรรมและทุนการศึกษา

312,000.00 64000503 11 มิ.ย. 64

20 แปลเอกสารองค์ความรู้เร่ืองการตรวจคัดกรอง
โควิด-19 ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเทอม

12,000.00 64000504 11 มิ.ย. 64

21 ผลิต Data Story หัวข้อความยากจนข้ามรุ่น 
เพ่ือขับเคล่ือนวาระความเสมอภาคทางการศึกษา

160,500.00 64000505 14 มิ.ย. 64

22 จ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ของ
ส านักงาน

278,200.00 64000506 14 มิ.ย. 64

64000507 16 มิ.ย. 64

24 บริหารการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุนพระกนิษฐา
สัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 2

200,000.00 64000508 16 มิ.ย. 64

17 ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการ (PMS)

8,000,000.00 7,969,402.80 การคัดเลือก

บริษัท ซอฟท์เดบู จ ากัด 7,704,000.00

บริษัท เวอร์ชวล ล้ิงค์ โซลูช่ันส์ 
จ ากัด

13,375,000.00 บริษัท ซอฟท์เดบู จ ากัด 7,704,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

75,033.75  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางงามจิตต์ จันทรสาธิต 312,000.00 นางงามจิตต์ จันทรสาธิต 312,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 75,033.75 บริษัท มหาชุมชน จ ากัด

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 278,200.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด

12,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 160,500.00 บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 160,500.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินยา วัฒนสุขชัย 12,000.00 นางสาวสิรินยา วัฒนสุขชัย

บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จ ากัด 605,620.00

278,200.00  ราคามีความเหมาะสม

23 จัดท าถุงการเรียนรู้เพ่ือบรรเทาภาวะการเรียนรู้
ถดถอยให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางใน
พ้ืนท่ีวิกฤติโควิด-19 (น าร่อง)

470,800.00 531,433.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด 470,800.00 บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด 470,800.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท แมสซีฟ โมช่ัน จ ากัด 517,880.00

278,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00  ราคามีความเหมาะสม200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด 200,000.00 บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

312,000.00

160,500.00

12,000.00

75,033.75



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

เลขท่ี วันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

PO วันท่ี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

25 จัดจ้างบริหารจัดการประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข 
นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา
 2564

102,720.00 64000509 16 มิ.ย. 64

26 แพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างคามผูกพัน
และพฤติกรรมเชิงบวก รวมถึงสร้างความเข้าใจ
เป้าหมาย ภารกิจร่วมกันของบุคลากร กสศ.

426,288.00 64000510 16 มิ.ย. 64

64000511 25 มิ.ย. 64

28 จัดจ้างผลิตเส้ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในภารกิจ
การท างานของ กสศ. ส าหรับการขยายผลและ
ต่อยอดการท างานกับเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรีฯ

156,407.25 64000512 18 มิ.ย. 64

29 จ้างผู้ให้บริการข้อมูล กสศ. ทางโทรศัพท์ (Call 
Center)

216,140.00 64000513 18 มิ.ย. 64

30 License คอร์สเรียนออนไลน์ Digital Content
 Writing Certification ส าหรับ 1 องค์กร 
(ภายใต้โดเมนเดียวกัน จ านวน 100 คน)

147,660.00 64000514 18 มิ.ย. 64

31  ผลิตหน้ากากอนามัย พร้อมสกรีนโลโก้ กสศ. 53,600.00 64000515 18 มิ.ย. 64

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 102,720.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 102,720.00  ราคามีความเหมาะสม

426,288.00  ราคามีความเหมาะสม

27 พัฒนางานส่ือสารสาธารณะเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา

4,000,000.00 4,450,843.33 วิธี e-bidding บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิ
เคช่ันส์ จ ากัด

3,150,000.00 บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิ
เคช่ันส์ จ ากัด

3,150,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

บริษัท จีโอดี วัน จ ากัด 3,288,000.00

426,288.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จ ากัด 426,288.00 บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จ ากัด

บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด 3,620,000.00

บริษัท แรบบิทแอนด์จอห์น จ ากัด 3,017,400.00

156,407.25  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 216,140.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 216,140.00  ราคามีความเหมาะสม

156,407.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็นเค เทค จ ากัด 156,407.25 บริษัท ซีเอ็นเค เทค จ ากัด

147,660.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัศมี อืดผา 53,600.00 นางรัศมี อืดผา 53,600.00  ราคามีความเหมาะสม

147,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเทนท์ ชิฟุ จ ากัด 147,660.00 บริษัท คอนเทนต์ ชิฟุ จ ากัด

216,140.00

53,600.00

102,720.00



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

เลขท่ี วันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

PO วันท่ี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

32 จัดจ้างแปลเอกสารความรู้การเปล่ียน  แปลง
ไปสู่วิถีใหม่ (New normal) ของโรงเรียนใน
สถานการณ์โควิด 19 เพ่ือเป็นแนวทางการ
สนับสนุนเเละช่วยเหลือโรงเรียนในประเทศไทย

50,000.00 64000516 18 มิ.ย. 64

64000517 29 มิ.ย. 64

34 การเพ่ิมข้ันตอนบันทึกเพ่ือเปิดเผยการใช้
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้
ส่ือมวลชนในระบบ Microsoft Dynamic AX 
2012 (ERP)

240,750.00 64000518 21 มิ.ย. 64

35 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนส านักงาน และน้ าด่ืม 
(ชนิดขวด)

38,111.26 64000519 21 มิ.ย. 64

36 จัดซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟ ส าหรับให้บริการภายใน
ส านักงาน

47,508.00 64000520 21 มิ.ย. 64

37 ตรวจสอบรายงานการเงิน โครงการการ
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงการผลิต การจัด
จ าหน่ายและการเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทดอกไม้ดิน ในจังหวัดพังงา ตาม
ข้อตกลงเลขท่ี 62-0391

30,000.00 64000521 21 มิ.ย. 64

64000522 23 มิ.ย. 64

33 พัฒนา Computerized Adaptive Test เพ่ือ
การส ารวจสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

5,000,000.00 5,303,133.33 การคัดเลือก บริษัท แกนติค  จ ากัด 4,988,400.00 บริษัท แกนติค จ ากัด 4,988,400.00

บริษัท แปลนปริทัศน์ จ ากัด 4,991,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิช โซลูช่ันส์ จ ากัด 240,750.00 บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด 240,750.00  ราคามีความเหมาะสม

50,000.00  ราคามีความเหมาะสม

ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปัญญ์จภา เล่าชู 50,000.00 นางสาวปัญญ์จภา เล่าชู

บริษัท แอดวานซ์ ออดิท ทีม จ ากัด 30,000.00 บริษัท แอดวานซ์ ออดิท ทีม จ ากัด

38,111.26  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด 47,508.00 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด 47,508.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

38,111.26 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

บริษัท เติมสุข คอร์เพอเรช่ัน จ ากัด 404,460.00

30,000.00  ราคามีความเหมาะสม

38 จัดจ้างบริหารจัดการคัดกรองความยากจนผู้
ขอรับทุน โครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รุ่นท่ี
 3 รอบท่ี 1

350,532.00 380,064.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 350,532.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 350,532.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท มาโอ อิมเมจ จ ากัด 385,200.00

30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

240,750.00

47,508.00

38,111.26

50,000.00



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

เลขท่ี วันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

PO วันท่ี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

39 ออกแบบเน้ือหาและผลิตคลิปวีดีโอ เพ่ือส่ือสาร
องค์ความรู้และตัวแบบการลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษาในพ้ืนท่ีทดลองน าร่องของ กสศ.

297,000.00 64000523 24 มิ.ย. 64

40 บริหารจัดการการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุน
 "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" รุ่นท่ี 3 รอบท่ี 1

98,333.00 64000524 23 มิ.ย. 64

41 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและติดตามการด าเนินงานโครงการของ
ส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และ
สถานศึกษา

264,000.00 64000525 24 มิ.ย. 64

42 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานศูนย์บริการ
ข้อมูลแก่สาธารณะ โดย EEF Contact Center

7,000,000.00 64000526 28 มิ.ย. 64

43 จ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท าสัญญา
โครงการ

75,435.00 64000527 25 มิ.ย. 64

64000529 25 มิ.ย. 64

45 จ้างผู้เช่ียวชาญสนับสนุนส่วนงานระบบ
สารสนเทศขององค์กร

499,180.50 64000530 25 มิ.ย. 64

46 พัฒนาเคร่ืองมือออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมต่อโรงเรียนกับชุมชน

490,000.00 64000531 25 มิ.ย. 64

47 พัฒนาหลักสูตรดิจิทัลเพ่ืออาชีพแห่งอนาคต
ส าหรับคนพิการ

495,000.00 64000532 25 มิ.ย. 64

48 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนงาน
กฎหมายและงานธรรมาภิบาล

141,000.00 64000533 28 มิ.ย. 64

297,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 98,333.00 บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 98,333.00  ราคามีความเหมาะสม

297,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญา ทองสมบุญ 297,000.00 นางสาวสิริญา ทองสมบุญ

98,333.00

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 75,435.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด

264,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 6,259,500.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 6,259,500.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเขมินทรา บุญธรรม 264,000.00 นางสาวเขมินทรา บุญธรรม

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด 335,980.00

75,435.00  ราคามีความเหมาะสม

44 หนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษาทุนนวัตกรรม
สายอาชีพช้ันสูง จากนิทรรศการ "สร้างคน สร้าง
โอกาส สร้างงานกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพ
ช้ันสูง"

314,152.00 325,850.67 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันสวย 314,152.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันสวย 314,152.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท ทอง มัลติมีเดีย จ ากัด 327,420.00

75,435.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 490,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 490,000.00  ราคามีความเหมาะสม

499,180.50 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ โชควิวัฒน 499,180.50 นายวิโรจน์ โชควิวัฒน

490,000.00

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิทธิเกียรติ จันทรี 141,000.00 นายสิทธิเกียรติ จันทรี 141,000.00  ราคามีความเหมาะสม

495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัง กู๊ด กัฟเวอร์แนนซ์ จ ากัด 495,000.00 บริษัท ยัง กู๊ด กัฟเวอร์แนนซ์ จ ากัด

141,000.00

264,000.00

495,000.00

499,180.50

6,942,743.75



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

เลขท่ี วันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

PO วันท่ี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

49 จ้างบริการระบบมอนิเตอร์ข่าว IQ newsclip 
และ NewsCenter พร้อมบริการแจ้งข่าวผ่าน
อีเมล

250,380.00 64000534 28 มิ.ย. 64

50 พัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนเพ่ือการ
เสริมสร้างศักยภาพ

497,000.00 64000535 28 มิ.ย. 64

64000536 28 มิ.ย. 64

52 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

228,000.00 64000537 29 มิ.ย. 64

53 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือประสานงานโครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

204,000.00 64000538 29 มิ.ย. 64

54 จัดจ้างตรวจสอบบัญชี โครงการสนับสนุนและ
ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัด 
สพฐ. เพ่ือการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ปีการศึกษา 2563

14,000.00 64000539 29 มิ.ย. 64

55 จ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่าย
บัญชีและการเงิน

19,000.00 64000540 29 มิ.ย. 64

56 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน
งานอาคารสถานท่ี

48,800.00 64000541 29 มิ.ย. 64

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม จังหวัดแพร่

497,000.00 ศูนย์สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อมจังหวัดแพร่

497,000.00  ราคามีความเหมาะสม

250,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 250,380.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด

497,000.00

 ราคามีความเหมาะสม51 พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือเยาวชนคลองเตย 490,000.00 513,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พี สเกล วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด 525,000.00

บริษัท อะกีกคัลเจอร์ จ ากัด 525,000.00

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรวิภา หนูทอง 204,000.00 นางสาวพรวิภา หนูทอง 204,000.00  ราคามีความเหมาะสม

228,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิกรณ์ ณ บางช้าง 228,000.00 นายสุทธิกรณ์ ณ บางช้าง

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษฎีกา สังข์เกษม      
พุทธวงษ์

19,000.00 นางสาวกฤษฎีกา สังข์เกษม      
พุทธวงษ์

19,000.00  ราคามีความเหมาะสม

14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด

14,000.00 บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด

 ราคามีความเหมาะสม48,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวิชชา พูนพัฒนสุข 48,800.00 นายสุวิชชา พูนพัฒนสุข

204,000.00

19,000.00

48,800.00

14,000.00

228,000.00

บริษัท คลับ ครีเอทีฟ จ ากัด 490,000.00 บริษัท คลับ ครีเอทีฟ จ ากัด 490,000.00

250,380.00



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

เลขท่ี วันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

PO วันท่ี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

57 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือประสานงานและ
สนับสนุนกระบวนการจัดท าสัญญาภาคีร่วม
ด าเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาครูและ
สถานศึกษา

51,000.00 64000542 29 มิ.ย. 64

58 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือบริหารงานจัดซ้ือจัด
จ้าง ส านักส่ือสารสาธารณะและระดมความ
ร่วมมือ

54,000.00 64000543 29 มิ.ย. 64

59 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือบริหารงานท่ัวไป    
ส านักส่ือสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ

54,000.00 64000544 29 มิ.ย. 64

61 จ้างพัฒนาระบบงานธรรมาภิบาลและการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

420,000.00 64000546 30 มิ.ย. 64

62 ออกแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการทุน
พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชน

253,590.00 64000547 30 มิ.ย. 64

64000548 30 มิ.ย. 64

64 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนการจัดท า
สัญญาภาคีร่วมด าเนินงาน

54,000.00 64000549 30 มิ.ย. 64

65 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานและ
บริการจัดเล้ียงส าหรับงานประชุม (อาคาร A)

83,246.00 64000550 30 มิ.ย. 64

66 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงาน 
(อาคาร B)

83,246.00 64000551 30 มิ.ย. 6483,246.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 83,246.00 บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 83,246.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 64,200.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 64,200.00  ราคามีความเหมาะสม 64000545 29 มิ.ย. 64

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญา สนธิเมือง 51,000.00 นางสาวชัญญา สนธิเมือง 51,000.00  ราคามีความเหมาะสม

60 จ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานเอกสารสัญญา
โครงการและงานตรวจรับพัสดุ

64,200.00 64,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสริยา  เล่ห์รักษ์ 54,000.00 นางสาวสริยา เล่ห์รักษ์ 54,000.00  ราคามีความเหมาะสม

54,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจีดาภา  สมจิต 54,000.00 นางสาวจีดาภา สมจิต

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ไลบราร่ี จ ากัด 253,590.00 บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด 253,590.00  ราคามีความเหมาะสม

420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรชต อารีพรรค 420,000.00 นายรชต อารีพรรค

 ราคามีความเหมาะสม63 พัฒนากระบวนการการลดความเส่ียงพัฒนาการ
ล่าช้าของเด็กวัยแรกเกิดถึงสามขวบ

497,550.00 513,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท 2 บวก3 เอ็กซิบิท จ ากัด 513,600.00

บริษัท ดีพอดี พลัส จ ากัด 529,650.00

 ราคามีความเหมาะสม

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

54,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพีรยา ไพบูลย์ 54,000.00 นางสาวพีรยา ไพบูลย์

253,590.00

51,000.00

54,000.00

54,000.00

บริษัท ลูกท าได้ จ ากัด 497,550.00 บริษัท ลูกท าได้ จ ากัด 497,550.00

420,000.00

83,246.00



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

เลขท่ี วันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

PO วันท่ี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

64000499 23 มิ.ย. 64

68 จ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท าเอกสาร
สัญญารับทุน งวดท่ี1 -3 เดือนกรกฏาคม - 
กันยายน 2564

73,830.00 64000528 25 มิ.ย. 64

ได้คะแนนเกณฑ์ราคา
ประกอบคุณภาพสูงสุด

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด

11,823,500.00

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษา
ธุรกิจ จ ากัด

9,950,000.00

67 พัฒนาระบบสนับสนุนการท างานเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการควบคุมภายในของส านักงาน

15,000,000.00 15,072,226.16 วิธี e-bidding บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส
เซส จ ากัด

12,144,500.00 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด

11,823,500.00

73,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 73,830.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 73,830.00  ราคามีความเหมาะสม


