
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง เลขท่ี

PO

4 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน

369,600.00 369,600.00 PO64000631

5 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนการ

จัดท าสัญญาภาคีร่วมด าเนินงาน ส านักพัฒนา

คุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา

37,800.00 37,800.00 PO64000632

6 โครงการบริการตรวจคัดกรองหา                  

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นอกสถานท่ี ส าหรับ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน กสศ.

96,000.00 96,000.00 PO64000633

7 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพและการปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงานส าหรับโครงการพัฒนาครู

และโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ืองและโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน

16,100,000.00 14,712,500.00 PO64000634 10 ก.ย. 64

1 ก.ย. 64

1 ก.ย. 64

1 ก.ย. 64

1 ก.ย. 64

1 ก.ย. 64

1 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด PO64000628

บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 394,134.50  ราคามีความเหมาะสม PO64000630

บริษัท เอกศิลป์ ครีเอช่ัน จ ากัด 481,500.00 PO64000629

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเชิญชวนท่ัวไป 

(e-bidding)

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอน

ซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

16,050,000.00 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

16,050,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จ ากัด 96,000.00 บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จ ากัด 96,000.00

2 โครงการพัฒนาชุดวีดีโอประชาสัมพันธ์ 481,500.00 524,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกศิลป์ ครีเอช่ัน  จ ากัด

369,600.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพีรยา ไพบูลย์ 37,800.00 นางสาวพีรยา ไพบูลย์ 37,800.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท ครอส แอนด์ เฟรนด์ จ ากัด 413,555.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัณห์ชลี ขวางเสน 369,600.00 นางสาวกัณห์ชลี ขวางเสน

บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 394,134.50

บริษัท มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ จ ากัด 434,420.00

บริษัท มีดี มีเดีย พับลิค กรุ๊ป จ ากัด 556,400.00

3 โครงการวางแผนส่ือสารและบริหารจัดการ LINE

 Official Account ของโครงการจัดสรรเงิน

อุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

395,000.00 414,036.50

400,000.00

บริษัท เรด สตาร์ ครีเอช่ัน จ ากัด 470,800.00

1 โครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 3

400,000.00 454,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

บริษัท ออริจินัล นิวส์ จ ากัด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง

481,500.00

บริษัท ภูเผา แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 535,000.00

 ราคามีความเหมาะสม

492,200.00
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ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง เลขท่ี

PO

1 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด PO64000628400,000.001 โครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 3

400,000.00 454,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

8 โครงการสนับสนุนและติดตามการทดลองน าร่อง

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข ใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา    

เขต 11

107,000.00 96,300.00 PO64000635

9 โครงการจัดซ้ือ License Zoom Meeting 

ส าหรับรองรับการประชุมขนาดใหญ่

288,900.00 270,003.80 PO64000636

10 โครงการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

274,990.00 274,990.00 PO64000637

14 โครงการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

เพ่ือตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด-19 แก่บุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน กสศ.

460,800.00 460,800.00 PO64000641

6 ก.ย. 64

6 ก.ย. 64

3 ก.ย. 64

3 ก.ย. 64

3 ก.ย. 64

2 ก.ย. 64

6 ก.ย. 64

6 ก.ย. 64

PO64000638

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 492,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000639

นายกนิษฐ์ ศรีเคลือบ 350,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000640

PO64000642 ราคามีความเหมาะสม451,540.00บริษัท มหาชุมชน จ ากัด

บริษัท แฮนอัพ เน็ทเวิร์ค จ ากัด 481,500.00

บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 451,540.00

460,800.00  ราคามีความเหมาะสม

15 โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครู

แกนน านักส่ือสาร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

452,000.00 471,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ครอส แอนด์ เฟรนด์ จ ากัด 482,570.00

นางสาวมธุรมาศ ทาวรมย์ 365,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี 

แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด

460,800.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี 

แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด

นายกนิษฐ์ ศรีเคลือบ 350,000.00

นายพีรพร สินประเสริฐ 390,000.00

บริษัท แฮชแท็ก อินโนเวช่ัน จ ากัด 603,480.00

13 โครงการการส ารวจและวิเคราะห์ปัจจัยของ

การศึกษาและไม่ศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอ

ภาคกลุ่มรอยต่อในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. อปท. 

และ ตชด.เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการ

ช่วยเหลือให้คงอยู่ในระบบการศึกษา

350,000.00 368,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บ๊ิกเกอร์ แอด จ ากัด 535,000.00

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 492,200.00

บริษัท ซีนิท เซ็นทรัล จ ากัด 537,354.00

12 โครงการพัฒนากลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการเข้าถึง

แหล่งรวบรวมทุนการศึกษา และการรวบรวม

ข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้ 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไขระยะท่ี 2

500,000.00 543,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกาย เทรดด้ิง 522,374.00

บริษัท เอ็นโฟร์ โปรพร้ิน จ ากัด 499,904.00  ราคามีความเหมาะสม

 ราคามีความเหมาะสม

11 โครงการจัดท า Analysis of Country Report 500,000.00 519,877.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นโฟร์ โปรพร้ิน จ ากัด 499,904.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทัฟครีเอช่ัน จ ากัด 274,990.00 บริษัท ทัฟครีเอช่ัน จ ากัด 274,990.00

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด 270,003.80 บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด 270,003.80  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นายชินภัทร์ พิมลา 96,300.00 นายชินภัทร์ พิมลา 96,300.00
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ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง เลขท่ี

PO

1 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด PO64000628400,000.001 โครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 3

400,000.00 454,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

16 โครงการการบริหารจัดท ารายงานสรุปเพ่ือปิด

โครงการ

16,500.00 16,500.00 PO64000643

19 โครงการจัดซ้ือกล้อง Video Conference 

ส าหรับติดต้ังภายในห้องประชุมเสมอภาค 

ส านักงาน กสศ.

188,855.00 188,855.00 PO64000647

21 โครงการการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการคัดกรองและคัดเลือกผู้สมัคร

78,570.10 78,570.10 PO64000649

22 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์เเละแพลตฟอร์ม

เพ่ือการส่ือสารของส านักพัฒนาคุณภาพครู 

นักศึกษาครู และสถานศึกษา

3,000,000.00 3,412,586.67 PO64000650

23 โครงการทบทวนและพัฒนากลยุทธ์และ

กระบวนการท างานส าหรับการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ

15,000,000.00 14,565,000.00 PO64000651

9 ก.ย. 64

7 ก.ย. 64

7 ก.ย. 64

7 ก.ย. 64

6 ก.ย. 64

16 ก.ย. 64

10 ก.ย. 64

9 ก.ย. 64

PO64000648

PO64000645 ราคามีความเหมาะสม465,450.00บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ากัด

บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ากัด 486,850.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000646

ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

การคัดเลือก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอน

ซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

14,445,000.00 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

14,445,000.00

78,570.10  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเชิญชวนท่ัวไป 

(e-bidding)

บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 2,993,860.00 บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 2,993,860.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

684,529.44

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดฟคิวเรท จ ากัด 78,570.10 บริษัท เดฟคิวเรท จ ากัด

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ 

จ ากัด

486,228.00

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ากัด

481,520.03  ราคามีความเหมาะสม

188,855.00  ราคามีความเหมาะสม

20 โครงการเช่า Server ส าหรับรองรับระบบ

โครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

496,521.39 550,759.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ากัด

481,520.03

บริษัท ลาเวลล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 585,290.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

188,855.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

บริษัท วอท อีฟ จ ากัด 651,630.00

บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ากัด 486,850.00

บริษัท ภูผา แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 537,140.00

18 โครงการออกแบบเคร่ืองมือส ารวจและช่วยเหลือ

เด็กนักเรียนท่ีมีผลกระทบจากการเรียนออนไลน์

486,850.00 574,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มีดี มีเดีย พับลิค กรุ๊ป จ ากัด 516,756.50

16,500.00  ราคามีความเหมาะสม

17 โครงการพัฒนาเน้ือหาโครงร่างเว็บไซต์ และ 

Infographic

465,450.00 506,448.83 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ากัด 465,450.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิทและการบัญชี 3ดี จ ากัด 16,500.00 บริษัท ออดิทและการบัญชี 3ดี จ ากัด
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ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง เลขท่ี

PO

1 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด PO64000628400,000.001 โครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 3

400,000.00 454,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

24 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับใช้งาน

ภายในส านักงาน

31,458.00 31,458.00 PO64000652

25 โครงการจัดซ้ือจอแสดงผล LCD Monitor 

ส าหรับรองรับการใช้งานของส านักงาน กสศ.

32,003.70 32,003.70 PO64000653

26 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

ประจ าส านักงานเพ่ิมเติม

46,812.50 46,812.50 PO64000654

27 โครงการจ้างเหมาบริการบริหารและพัฒนาเน้ือหา

เพจเฟซบุ๊กของ กสศ.

250,000.00 250,000.00 PO64000655

28 โครงการท่ีปรึกษาด้านการบริหารสัญญารับ

ทุนการศึกษา

3,000,000.00 2,874,700.00 PO64000656

30 โครงการจ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุม

ส านักงาน กสศ.

370,305.60 370,305.60 PO64000658

32 โครงการจัดซ้ือสิทธ์ิการใช้งานระบบปฏิบัติการ 

Microsoft Windows 10

5,564.00 5,564.00 PO64000660

33 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานเอกสาร

สัญญาโครงการและงานตรวจรับพัสดุ

69,015.00 69,015.00 PO64000661

34 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน

สนับสนุนงานอาคารสถานท่ี

14,400.00 14,400.00 PO64000662

13 ก.ย. 64

13 ก.ย. 64

10 ก.ย. 64

20 ก.ย. 64

20 ก.ย. 64

20 ก.ย. 64

21 ก.ย. 64

17 ก.ย. 64

1,498,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

PO64000659

บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน 

จ ากัด

5,793,408.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

PO64000657 20 ก.ย. 64

16 ก.ย. 64

14 ก.ย. 64 ราคามีความเหมาะสม

 ราคามีความเหมาะสมวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวิชชา พูนพัฒนสุข 14,400.00 นายสุวิชชา พูนพัฒนสุข 14,400.00

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 69,015.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 69,015.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี ซิมเพิล จ ากัด 5,564.00 บริษัท บี ซิมเพิล จ ากัด 5,564.00

บริษัท เอกศิลป์ ครีเอช่ัน จ ากัด 1,703,440.00

 ราคามีความเหมาะสม

31 โครงการรายงานสถานะความเหล่ือมล้ าและ

คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของไทยรายปี

1,500,000.00 1,694,880.00 วิธีเชิญชวนท่ัวไป 

(e-bidding)

บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ากัด 1,498,000.00

5,917,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

370,305.60 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

370,305.60

5,793,408.00

บริษัท มาเธอร์ ครีเอช่ัน จ ากัด 5,992,000.00

29 โครงการการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชน

เป็นฐานปี 2564

6,000,000.00 5,900,836.00 การคัดเลือก บริษัท ไอแอนด์ไอ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด

บริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จ ากัด

บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส านักงานกฎหมายสรศักย์และท่ี

ปรึกษาสากล จ ากัด

2,874,700.00 บริษัท ส านักงานกฎหมายสรศักย์และ

ท่ีปรึกษาสากล จ ากัด

2,874,700.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 250,000.00 บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 250,000.00

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 46,812.50 บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 46,812.50  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ทาซ โซลูช่ันส์ จ ากัด 32,003.70 บริษัท ไอ ทาซ โซลูช่ันส์ จ ากัด 32,003.70

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด 31,458.00 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 

จ ากัด

31,458.00  ราคามีความเหมาะสม
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ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง เลขท่ี

PO

1 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด PO64000628400,000.001 โครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 3

400,000.00 454,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

35 โครงการจัดจ้างท าเส้ือแก่ผู้เข้าร่วมโครงการการ

ขยายผลและพัฒนาความร่วมมือ

48,150.00 48,150.00 PO64000663

36 โครงการจัดจ้างสังเคราะห์ประเด็นงานวิจัย และ

สรุปเน้ือหาด้วยรูปแบบอินโฟกราฟิกเพ่ือใช้ในการ

ส่ือสารเเละสร้างความเข้าใจ

80,000.00 80,000.00 PO64000664

38 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท า

สัญญารับทุนโครงการ

314,580.00 314,580.00 PO64000666

40 โครงการจัดจ้างรวบรวมและประมวลข้อมูลการ

คัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

500,000.00 500,000.00 PO64000669

41 โครงการเช่า Sever ส าหรับรองรับระบบ      

เว็บไซต์ กสศ.

488,814.05 290,000.00 PO64000670

20 ก.ย. 64

21 ก.ย. 64

21 ก.ย. 64

21 ก.ย. 64

21 ก.ย. 64

21 ก.ย. 64

20 ก.ย. 64

PO64000665 ราคามีความเหมาะสม497,015.00

321,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000671

482,035.00  ราคามีความเหมาะสม PO64000668

21 ก.ย. 64

PO64000672 ราคามีความเหมาะสม499,957.50 21 ก.ย. 64บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด งามดี ครีเอช่ัน 545,700.00

499,957.50

บริษัท เติมสุข คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 596,257.50

342,400.00

43 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และส่ือสาร

สาธารณะด้านการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ

การศึกษา

499,957.50 547,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด

321,000.00

บริษัท โฟลว์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จ ากัด 353,100.00

บริษัท มอนสเตอร์เดฟ จ ากัด42 โครงการจัดท าวีดิทัศน์ประกอบการ Regional 

Conference on Equitable Education and 

Teachers: All for Education in Southeast 

Asia

321,000.00 338,833.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มอนสเตอร์เดฟ จ ากัด

บริษัท ทริปเปิลเอสครีเอช่ัน จ ากัด

500,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ากัด

290,000.00 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ากัด

290,000.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท เอกนันท์ การพิมพ์ จ ากัด 527,510.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 500,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันสวย 524,781.50

314,580.00  ราคามีความเหมาะสม

39 โครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี 

รุ่นท่ี ๔ ส าหรับการส่ือสารสร้างการรับรู้ของสังคม

500,000.00 511,442.17 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 482,035.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด

บริษัท ออเรนจ์โรด จ ากัด 600,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 314,580.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด

บริษัท ดิจิทอลล (ประเทศไทย) จ ากัด 642,000.00

 ราคามีความเหมาะสม

37 โครงการพัฒนาLine Official @savekidscovid

๑๙ ศูนย์ประสานช่วยเหลือ    เด็กในภาวะวิกฤติ

โควิด-19

497,015.00 579,671.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 497,015.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาลี สุขประเสริฐ 80,000.00 นายชาลี สุขประเสริฐ 80,000.00

บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 48,150.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 48,150.00  ราคามีความเหมาะสม
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ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง เลขท่ี

PO

1 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด PO64000628400,000.001 โครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 3

400,000.00 454,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

44 โครงการสนับสนุนงานจัดท าสัญญารับทุน

โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชน

เป็นฐาน ปี 2564

42,800.00 42,800.00 PO64000673

45 โครงการบริการสนับสนุนและอัปเดตข้อมูลบน

เว็บไซต์ กสศ.

25,000.00 25,000.00 PO64000675

46 โครงการการใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการ

ฐานข้อมูลในกระบวนการสรรหาบุคลากร

15,009.96 15,009.96 PO64000676

48 โครงการบริหารจัดการเสริมประสบการณ์

นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง จังหวัด

ตากและจังหวัดล าพูน

1,300,000.00 1,373,166.67 PO64000678

50 โครงการจัดจ้างผลิตเส้ือส าหรับโครงการพัฒนา

ครูและโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

184,040.00 184,040.00 PO64000680

51 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน และน้ าด่ืม        

(ชนิดขวด)

20,576.10 20,576.10 PO64000681

52 โครงการการถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้เพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเสริมสร้างทักษะชีวิต

 ส าหรับนักศึกษาทุน กสศ.

600,000.00 713,155.00 PO64000682 23 ก.ย. 64

22 ก.ย. 64

22 ก.ย. 64

PO64000677

PO64000679 ราคามีความเหมาะสม492,000.00ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้องหุ้นสุข

184,040.00  ราคามีความเหมาะสม

42,800.00  ราคามีความเหมาะสม

22 ก.ย. 64

23 ก.ย. 64

22 ก.ย. 64

21 ก.ย. 64

21 ก.ย. 64

21 ก.ย. 64

ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

การคัดเลือก บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จ ากัด

590,640.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จ ากัด

590,640.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด 20,576.10 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 

จ ากัด

20,576.10  ราคามีความเหมาะสม

นางสาวสุดารัตน์ สาโรจน์จิตติ 550,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 184,040.00 บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด

บริษัท คอนเทนต์คราฟเตอร์ จ ากัด 600,000.00

1,294,700.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

49 โครงการจ้างจัดท าส่ือถอดบทเรียนการด าเนินงาน

การพัฒนาครูและโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

 ปี 2564

500,000.00 547,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้องหุ้นสุข 492,000.00

บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 647,350.00

การคัดเลือก บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 1,294,700.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด

บริษัท บุญมีแล็บ จ ากัด 659,120.00

บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 499,904.00  ราคามีความเหมาะสม

 ราคามีความเหมาะสม

47 โครงการผลิต Data Story ช้ินท่ี 1 ภายใต้

โครงการ EEF in Numbers

499,904.00 602,124.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 499,904.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานาตัล จ ากัด 15,009.96 บริษัท มานาตัล จ ากัด 15,009.96

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ 25,000.00 นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ 25,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 42,800.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด
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ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง เลขท่ี

PO

1 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด PO64000628400,000.001 โครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 3

400,000.00 454,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

53 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

ส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และ

สถานศึกษา

1,500,000.00 1,672,333.33 PO64000683

54 โครงการออกแบบและผลิตคู่มือด าเนินงาน

บริหารจัดการโครงการทุนพัฒนาอาชีพและ

นวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

58,636.00 58,636.00 PO64000684

55 โครงการระบบบริหารข้อเสนอออนไลน์ โครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ

1,100,000.00 1,266,166.67 PO64000685

57 โครงการออกแบบและติดต้ังระบบตรวจสอบ

ภายใน

2,000,000.00 1,875,410.00 PO64000687

58 โครงการต่อขยายระบบการให้บริการ Call Center 43,335.00 43,335.00 PO64000688

59 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการ

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

81,962.00 81,962.00 PO64000689

60 โครงการบริการลงเสียงบรรยายภาษาไทย

สนับสนุนงานส่ือสาร

50,000.00 50,000.00 PO64000690

22 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

23 ก.ย. 64

23 ก.ย. 64

23 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

23 ก.ย. 64PO64000686 ราคามีความเหมาะสม498,500.00บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด

ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

 ราคามีความเหมาะสม

29 ก.ย. 64

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์ ทัพโภทยาน 50,000.00 นางศิริลักษณ์ ทัพโภทยาน 50,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ทาซ โซลูช่ัน จ ากัด 81,962.00 บริษัท ไอ ทาซ โซลูช่ันส์ จ ากัด 81,962.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ากัด

43,335.00 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ากัด

43,335.00  ราคามีความเหมาะสม

590,000.00

การคัดเลือก บริษัท เค ที คอนซัลแทนซี จ ากัด 1,995,550.00 บริษัท เค ที คอนซัลแทนซี จ ากัด 1,995,550.00

498,500.00

บริษัท ออนเนสท์ แอคเค้านท์ แอนด์ บิส

ซิเนส จ ากัด

650,000.00

56 โครงการสนับสนุนการจัดท างบประมาณและ

จัดท าสัญญาภาคีร่วมด าเนินงานโครงการทุน

พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน    

 ปี 25654

498,500.00 579,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี.แอล.ออดิท

การคัดเลือก บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด 1,070,000.00 บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด 1,070,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 58,636.00 บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 58,636.00

การคัดเลือก บริษัท ทรินนิเทค จ ากัด (Trinitech 

Co.,Ltd.)

1,490,000.00 บริษัท ทรินนิเทค จ ากัด (Trinitech 

Co.,Ltd.)

1,490,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด
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ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง เลขท่ี

PO

1 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด PO64000628400,000.001 โครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 3

400,000.00 454,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

62 โครงการต่อขยายระบบสมาชิกสัมพันธ์ กสศ. 

เช่ือมโยงระบบรับบริจาค และค่าบริการ Server 

บริจาค

371,022.50 371,022.50 PO64000692

64 โครงการงานออกแบบวารสารทุนพัฒนาอาชีพ

และนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน

175,413.13 175,413.13 PO64000694

65 โครงการสนับสนุนและพัฒนาอัปเดตข้อมูลบน

เว็บไซต์ กสศ.

75,000.00 75,000.00 PO64000695

66 โครงการจัดท ารายงานสถานการณ์ระดับประเทศ 

(Country Report)

60,000.00 60,000.00 PO64000696

67 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วย

ปฏิบัติงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

114,000.00 114,000.00 PO64000697

68 โครงการจัดท าหนังสือรณรงค์การฉีดวัคซีนและ

ป้องกันโควิด-19

160,500.00 160,500.00 PO64000698

69 โครงการจ้างระดมความร่วมมือสนับสนุนการ

ด าเนินงานระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา

125,000.00 125,000.00 PO64000699

70 โครงการจัดหาสถานท่ีจัดเก็บชุดนิทรรศการ พ้ืนท่ี

 30 ตารางเมตร

102,720.00 102,720.00 PO64000700

30 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

27 ก.ย. 64

27 ก.ย. 64

27 ก.ย. 64

27 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

PO64000693 ราคามีความเหมาะสม492,200.00บริษัท แมสซีฟ โมช่ัน จ ากัด

4,280,000.00บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จ ากัด ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

PO64000691

27 ก.ย. 64

 ราคามีความเหมาะสมวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จ ากัด

102,720.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จ ากัด

102,720.00

 ราคามีความเหมาะสม

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

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 160,500.00 บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 160,500.00

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ์ ธรรมธร 114,000.00 นางสาวธนาภรณ์ ธรรมธร 114,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทน์ปาย  องค์ศิริวิทยา 60,000.00 นางสาวจันทน์ปาย องค์ศิริวิทยา 60,000.00

175,413.13  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ 75,000.00 นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ 75,000.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท ทอง มัลติมีเดีย จ ากัด 497,550.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด 175,413.13 บริษัท พี. ไลบราร่ี จ ากัด

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด 518,950.00

 ราคามีความเหมาะสม

63 โครงการจัดเวทีส่ือสารนโยบายกลไกระบบ

หลักประกันโอกาสทางการศึกษา

492,200.00 502,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมสซีฟ โมช่ัน จ ากัด 492,200.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย 371,022.50 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย 371,022.50

4,280,000.00

บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด 3,600,550.00

61 โครงการการบริหารจัดการส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือ

สนับสนุนการสร้างชุมชน (Community) ของ

นักศึกษา และครู อาจารย์โครงการทุนนวัตกรรม

สายอาชีพช้ันสูง

5,000,000.00 4,941,661.25 การคัดเลือก บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จ ากัด
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ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง เลขท่ี

PO

1 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด PO64000628400,000.001 โครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 3

400,000.00 454,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

71 โครงการจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความ

ยากจนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

250,000.00 250,000.00 PO64000701

72 โครงการสร้างการเช่ือมโยงข้อมูล ในส่วนของ

ระบบงบประมาณ

500,000.00 500,000.00 PO64000702

75 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือออกแบบส่ือ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ภารกิจงานของ กสศ .

69,000.00 69,000.00 PO64000705

76 โครงการจัดท า Infographic Series ระบบ

หลักประกันโอกาสทางการศึกษา

53,500.00 53,500.00 PO64000706

77 โครงการจัดจ้างผลิตเน้ือหาเพ่ือการส่ือสาร 96,000.00 96,000.00 PO64000707

78 โครงการจ้างเหมาบริการจัดท ารายงานวิเคราะห์

ข้อมูลด้านการศึกษาและการเมือง

30,000.00 30,000.00 PO64000708

79 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือออกแบบ

กราฟฟิกและอาร์ตเวิร์ค

90,000.00 90,000.00 PO64000709

80 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือจัดท าเอกสาร

การจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักส่ือสารสาธารณะและ

ระดมความร่วมมือ

90,000.00 90,000.00 PO64000710

28 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

 ราคามีความเหมาะสม

69,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจีดาภา สมจิต 90,000.00 นางสาวจีดาภา สมจิต 90,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชาคริยา กิติโยธี 90,000.00 นางสาวชาคริยา กิติโยธี 90,000.00

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว 30,000.00 นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว 30,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นายรวิศร์ หล้าหา 96,000.00 นายรวิศร์ หล้าหา 96,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 53,500.00 บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 53,500.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท เฟรนด์ วิธ เบเนฟิทส์ จ ากัด 498,620.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เสียงล้ า 69,000.00 นางสาวประภัสสร เสียงล้ า

บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด 491,665.00

บริษัท 20 ไดโน กรุ๊ป จ ากัด 495,410.00

บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 447,260.00

 ราคามีความเหมาะสม491,665.00บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด

 ราคามีความเหมาะสม447,260.00บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด

74 โครงการส่ือสารสาธารณะผ่านเครือข่ายผู้น า

ความคิดทางสังคมด้วยตัวอย่างมาตรการจัดการ

เรียนการสอนในภาวะวิกฤติ

491,665.00 495,231.67 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บุญมีแล็บ จ ากัด 529,650.00

 ราคามีความเหมาะสม

73 โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโครงการทุน

พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 

2564 ผ่านทางเว็บไซต์

447,260.00 521,803.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 588,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ อาร์ทิลิเจนท์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 500,000.00 บริษัท ดิ อาร์ทิลิเจนท์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 500,000.00

PO64000704

PO64000703

วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 250,000.00 นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 250,000.00  ราคามีความเหมาะสม
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ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง เลขท่ี

PO

1 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด PO64000628400,000.001 โครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 3

400,000.00 454,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

81 โครงการวาดภาพส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่

ภารกิจงานของ กสศ.

23,000.00 23,000.00 PO64000711

82 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือประสานงาน

และบริหารงานท่ัวไป ส านักส่ือสารสาธารณะและ

ระดมความร่วมมือ

66,000.00 66,000.00 PO64000712

83 โครงการทบทวนและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

ตามยุทธศาสตร์ใหม่

499,690.00 499,690.00 PO64000713

84 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเร่ือง

ระบบบริหารโครงการและการจัดท ารายงาน

การเงินและการจัดท าบัญชี ทุนพัฒนาอาชีพและ

นวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

288,900.00 288,900.00 PO64000714

85 โครงการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการ

เพ่ิมประสิทธิภาพรายการโชคดีท่ีมีครู

295,320.00 295,320.00 PO64000715

87 โครงการผลิตเอกสารสนับสนุนโครงการทุน

นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง และทุนนวัตกรรมสาย

อาชีพช้ันสูง (ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ)

221,490.00 221,490.00 PO64000717

88 โครงการวิดีทัศน์ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ “จาก

รุ่นพ่ีถึงรุ่นน้อง”

250,000.00 250,000.00 PO64000718

89 โครงการจ้างจัดท าบันทึกเน้ือหาเเละสรุปประเด็น

ในรูปแบบแผนภาพ (Visual note)

276,000.00 276,000.00 PO64000719

28 ก.ย. 64

28 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

PO64000716 ราคามีความเหมาะสม497,764.00บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด

 ราคามีความเหมาะสม

PO64000720 ราคามีความเหมาะสม395,900.00บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ากัด

221,490.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท วอท อีฟ จ ากัด 449,400.00

 ราคามีความเหมาะสม

90 โครงการจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ 2564

 ฉบับย่อ ในรูปแบบ E-BOOK และคลิปวิดีโอ

395,900.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ากัด 395,900.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเวธกา แสงนิล 276,000.00 นางสาวเวธกา แสงนิล 276,000.00

บริษัท อะ กู๊ด ไอเดีย จ ากัด 438,700.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แซงหน้า จ ากัด 250,000.00 บริษัท แซงหน้า จ ากัด 250,000.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท ๒๐ ไดโน กรุ๊ป จ ากัด 499,155.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 221,490.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด

บริษัท เฟรนด์ วิธ เบเนฟิทส์ จ ากัด 499,690.00

 ราคามีความเหมาะสม

86 โครงการส่ือสารสาธารณะเพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจในประเด็นการฟ้ืนฟูความรู้ถดถอย

497,764.00 498,869.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด 497,764.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ากัด 295,320.00 บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ากัด 295,320.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพลย์เพลิน จ ากัด 288,900.00 บริษัท เพลย์เพลิน จ ากัด 288,900.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จ ากัด 499,690.00 บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จ ากัด 499,690.00

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา  พลชนะ 66,000.00 นางสาวตรีชฎา พลชนะ 66,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เสียงล้ า 23,000.00 นางสาวประภัสสร เสียงล้ า 23,000.00
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ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง เลขท่ี

PO

1 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด PO64000628400,000.001 โครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 3

400,000.00 454,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

91 โครงการพัฒนาต้นฉบับ “เปิดประตูสู่โอกาส” 295,000.00 295,000.00 PO64000721

94 โครงการจ้างแปลเน้ือหา GPE  2020 (Improving

 learning and equity through stronger 

education sytstems)

13,800.00 13,800.00 PO64000724

95 โครงการเรียบรียงเน้ือหาแผนแม่ กสศ. ระยะ 3 ปี

 (2565-2567)

85,000.00 85,000.00 PO64000725

96 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน

สนับสนุนงานสารสนเทศส านักพัฒนาคุณภาพครู 

นักศึกษาครู และสถานศึกษา

84,600.00 84,600.00 PO64000726

97 โครงการจัดจ้างผลิตเส้ือโปโลเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ในภารกิจ All For Education

39,590.00 39,590.00 PO64000727

98 โครงการซ้ือ Account E-mail marketing และ

ค่าบริการดูแล E-mail marketing ภายใต้

โครงการจ้างเหมาบริการสนับสนุนวิเคราะห์กล

ยุทธ์ส่ือสารและบริจาค ระยะเวลา 12 เดือน

90,000.00 90,000.00 PO64000728

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

29 ก.ย. 64

30 ก.ย. 64

PO64000723 ราคามีความเหมาะสม500,000.00บริษัท ไลค์ มี จ ากัด

PO64000722 ราคามีความเหมาะสม499,966.00บริษัท พินอภิญญ์ จ ากัด

 ราคามีความเหมาะสม

PO6400072999

 ราคามีความเหมาะสม

511,816.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีน่าดู มีเดียพลัส จ ากัด 524,300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แท็กซ่ีเมล จ ากัด 90,000.00 บริษัท แท็กซ่ีเมล จ ากัด 90,000.00

513,600.00บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด

 ราคามีความเหมาะสม497,550.00บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด497,550.00โครงการการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2564

 ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็นเค เทค จ ากัด 39,590.00 บริษัท ซีเอ็นเค เทค จ ากัด 39,590.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ส่ิงสม 84,600.00 นางสาววรางคณา ส่ิงสม 84,600.00

13,800.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ตันทวีวงศ์ 85,000.00 นางสาวอภิญญา ตันทวีวงศ์ 85,000.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 497,550.00

บริษัท ไลค์ มี จ ากัด 500,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปวิณา  วัฒนาภา 13,800.00 นางสาวปวิณา วัฒนาภา

บริษัท ดิจิโซลูชัน จ ากัด 524,300.00

บริษัท เนมอิท จ ากัด 535,700.00

บริษัท พินอภิญญ์ จ ากัด 499,966.00

บริษัท มาร์เก็ต เรโวลูช่ัน จ ากัด 524,373.83

295,000.00

93 โครงการพัฒนาสารสนเทศผลงาน 3 ปี ชุด

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (TSQP)

500,000.00 520,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

92 โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลนักเรียน

รายบุคคลเพ่ือสนับสนุนโครงการน าร่อง

500,000.00 543,613.28 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทมาเป็น ๑ จ ากัด (สาขา 1) 606,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศน์ นุ่นมัน 295,000.00 นายธเนศน์ นุ่นมัน
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ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง เลขท่ี

PO

1 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด PO64000628400,000.001 โครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 3

400,000.00 454,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

100 โครงการบริหารจัดการงานจัดการงานลงนาม

สัญญาและปฐมนิเทศนักศึกษาทุนพระกนิษฐา

สัมมาชีพรุ่นท่ี 3

298,958.00 298,958.00 PO64000730

102 โครงการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ก าหนด

นโยบายเพ่ือประกอบ Regional Conference on

 Equitable

178,690.00 178,690.00 PO64000732

103 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอเพ่ือ

สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

135,000.00 135,000.00 PO64000733

104 โครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่าน

ระบบ Social Monitoring บน Social Media

147,660.00 147,660.00 PO64000734

105 โครงการผลิตวิดีทัศน์ประกอบถุงการเรียนรู้เพ่ือ

บรรเทาภาวะการเรียนรู้ถดถอยให้แก่เด็กกลุ่ม

เปราะบาง

176,550.00 176,550.00 PO64000735

107 โครงการเผยแพร่ส่ือออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการ

เปล่ียนแปลง

283,550.00 283,550.00 PO64000737

30 ก.ย. 64

30 ก.ย. 64

30 ก.ย. 64

30 ก.ย. 64

30 ก.ย. 64

30 ก.ย. 64

30 ก.ย. 64

30 ก.ย. 64

 ราคามีความเหมาะสม

PO64000731

PO64000736 ราคามีความเหมาะสม500,000.00

30 ก.ย. 64PO64000738108 โครงการพัฒนาสารสนเทศผลงาน 3 ปี ชุด

โครงการสนับสนุนการพัฒนาสถาบันต้นแบบ

ส าหรับการผลิต และพัฒนาครูท่ีมีศักยภาพใน

พ้ืนท่ีห่างไกล

500,000.00 512,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปปิโอ้ จ ากัด 510,000.00

530,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด 283,550.00 บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด 283,550.00

500,000.00106 โครงการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือนักเรียนด้อย

โอกาสเพ่ือสนับสนุนโครงการน าร่องเพ่ือแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

500,000.00 518,124.61 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พินอภิญญ์ จ ากัด

บริษัทคุรุวัตร จ ากัด

บริษัท ไลค์ มี จ ากัด 497,000.00

บริษัท ดิจิโซลูชัน จ ากัด 530,000.00

บริษัท ไลค์ มี จ ากัด 497,000.00  ราคามีความเหมาะสม

 ราคามีความเหมาะสม

นายอเนก ป๋ิวธัญญา 135,000.00 นายอเนก ป๋ิวธัญญา 135,000.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ ากัด 178,690.00 บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ ากัด

บริษัท เดอะโมเมนต์คอนเทนต์ แอนด์ 

ดีไซน์ จ ากัด

631,300.00

บริษัท มาร์เก็ต เรโวลูช่ัน จ ากัด 524,373.83

บริษัท พินอภิญญ์ จ ากัด

298,958.00  ราคามีความเหมาะสม

101 โครงการพัฒนาแพลทฟอร์มศูนย์กลางความรู้และ

สาธิตตัวแบบการฟ้ืนฟูความรู้ถดถอยเพ่ือลดความ

เหล่ือมล้ าทางการศึกษา

500,000.00 577,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 500,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด 176,550.00 บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด 176,550.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 147,660.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 147,660.00

178,690.00  ราคามีความเหมาะสม

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 298,958.00 บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด

บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 500,000.00  ราคามีความเหมาะสม

บริษัท ออเรนจ์โรด จ ากัด 600,000.00
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ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง

รำคำกลำง เลขท่ี

PO

1 ก.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือหน่วยงำน กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด PO64000628400,000.001 โครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ช้ีแจงทุนพระ

กนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบท่ี 3

400,000.00 454,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ซ้ือ รำคำ ซ้ือ รำคำ วันท่ี

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

109 โครงการจ้างบริการพ่นยาฆ่าเช้ือภายในพ้ืนท่ี

ส านักงาน กสศ. อาคารเอส.พี. ช้ัน 13

61,882.38 61,882.38 PO64000739

110 โครงการตรวจสอบรายงานการเงิินโครงการทุน

พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ในชุมชนเป็นฐาน

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 PO64000644

111 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท า

เอกสารสัญญารับทุน

147,660.00 147,660.00 PO64000667

112 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดเก็บ

เอกสาร ของฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานท่ี

21,400.00 21,400.00 PO64000674

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิทและการบัญชี 3ดี จ ากัด บริษัท ออดิทและการบัญชี 3ดี จ ากัด  ราคามีความเหมาะสม 6 ก.ย. 64

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 147,660.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 147,660.00  ราคามีความเหมาะสม 21 ก.ย. 64

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 21,400.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 21,400.00  ราคามีความเหมาะสม 21 ก.ย. 64

30 ก.ย. 6461,882.38  ราคามีความเหมาะสมวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

61,882.38 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
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