
ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

1 โครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะ

วิกฤตทางการศึกษา

3,000,000.00 2,921,599.33 การคัดเลือก บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 2,771,300.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 2,771,300.00 ได้คะแนนเกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาสูงสุด

PO65000058 1 พ.ย. 64

บริษัท เติมสุข คอร์เพอเรช่ัน จ ากัด 969,420.00

บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์

 จ ากัด

1,014,360.00

บริษัท ทอง มัลติมีเดีย จ ากัด 1,291,680.00

3 โครงการวีดีโอน าเสนอโครงการร่วมระหว่างองค์การ OECD และ 

กสศ.

100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หน้ากลม จ ากัด 100,000.00 บริษัท หน้ากลม จ ากัด 100,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000060 2 พ.ย. 64

4 โครงการผลิตวิดีทัศน์ระดมความร่วมมือช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

ภายใต้สถานการณ์

64,200.00 64,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ 

จ ากัด

64,200.00 บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ 

จ ากัด

64,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000061 3 พ.ย. 64

5 โครงการสร้างการเช่ือมโยงข้อมูล ในส่วนของระบบรายงาน

ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทักษะแรงงาน

470,800.00 470,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 470,800.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 470,800.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000062 4 พ.ย. 64

6 โครงการถ่ายภาพน่ิง/ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่กิจกรรมหรือการประชุมของส านักพัฒนาคุณภาพครู 

นักศึกษาครู และสถานศึกษา

75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันติ สุพิทักษ์วงศ์ 75,000.00 นายสันติ สุพิทักษ์วงศ์ 75,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000063 4 พ.ย. 64

บริษัท อีเว้นท์ สไตล์ลิส จ ากัด 499,690.00

บริษัท เดอะบราเธอร์ฮูด โปรดักช่ันส์

 จ ากัด

545,700.00

บริษัท ยู ซัคเซส ครีเอช่ัน จ ากัด 535,000.00

บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 486,850.00

บริษัท เอ็กซ์ตร้า เวอร์จ้ิน จ ากัด 535,000.00

บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 567,100.00

7 โครงการจัดจ้างด าเนินการจัดกิจกรรมเปิดตัวเว็บไซต์เพ่ือการ

ส่ือสารของส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู เเละสถานศึกษา

499,690.00

2 พ.ย. 64PO650000592 โครงการบริหารจัดการงานแถลงข่าวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ภารกิจของ กสศ.

1,300,000.00

8 โครงการผลิตส่ือประมวลผลการด าเนินงานโครงการภายใต้

แผนงานของส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา

 ปี 2564

486,850.00

1,091,820.00 การคัดเลือก บริษัท เติมสุข คอร์เพอเรช่ัน จ ากัด 969,420.00 ได้คะแนนเกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาสูงสุด

วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

526,796.67 วิธีเฉพาะเจาะจง  ราคามีความเหมาะสม PO65000064 8 พ.ย. 64499,690.00บริษัท อีเว้นท์ สไตล์ลิส จ ากัด

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

8 พ.ย. 64PO65000065 ราคามีความเหมาะสม486,850.00บริษัท แมวขยันดี จ ากัด529,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 484,710.00

บริษัท ไอซ์ แบร์ เฮ้าส์ จ ากัด 561,500.00

บริษัท เพ่ิมโภฎ กู๊ดส์ แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

547,305.00

10 โครงการจัดท าชุดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ภายใต้

โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบของการจัดการเชิงระบบใน

สถานศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารของนักเรียนท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์

150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิยุวพัฒน์ 150,000.00 มูลนิธิยุวพัฒน์ 150,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000067 9 พ.ย. 64

11 โครงการบริการระบบสารสนเทศเพ่ือใช้พ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์การ

เปิดรับสมัครและสรรหาบุคคลเชิงรุก

77,200.50 77,200.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี 

(ประเทศไทย) จ ากัด

77,200.50 บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

77,200.50  ราคามีความเหมาะสม PO65000068 9 พ.ย. 64

12 โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะคณะท างานหนุนเสริมวิชาการ 

โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2564

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนัน รัตนโชติ 50,000.00 นายธนัน รัตนโชติ 50,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000069 9 พ.ย. 64

13 โครงการออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือคู่มือทุนพระกนิษฐา

สัมมาชีพและออกแบบท าเนียบนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

128,400.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก 128,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก 128,400.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000070 10 พ.ย. 64

14 โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

291,040.00 291,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์

 จ ากัด

291,040.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จ ากัด

291,040.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000071 10 พ.ย. 64

15 โครงการจ้างเหมาบริการพัฒนาเน้ือหาและองค์ความรู้ทาง

การศึกษาผ่านเพจเฟซบุ๊ก กสศ.

250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 250,000.00 บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 250,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000072 11 พ.ย. 64

บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 492,200.00

บริษัท ดีซูแอด จ ากัด 499,690.00

บริษัท ดีดี สเปซ จ ากัด 501,830.00

17 โครงการบริการสนับสนุนแพ็จเกจ 200 ช่ัวโมง เว็บไซต์ 

www.eef.or.th

288,900.00 288,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 288,900.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 288,900.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000074 11 พ.ย. 64

9 โครงการบริหารจัดการกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาทุน  “ทุน

พระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นท่ี 3 รอบท่ี 3 และการบริหารจัดการ

งานลงนามสัญญาของนักศึกษาทุน

484,710.00

11 พ.ย. 6416 โครงการบริหารจัดการเวทีนโยบายต่อการสร้างการรับรู้และลด

ความเหล่ือมล้ า

492,200.00

9 พ.ย. 64PO65000066 ราคามีความเหมาะสม484,710.00บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง

497,906.67 วิธีเฉพาะเจาะจง PO65000073 ราคามีความเหมาะสม492,200.00บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด

531,171.67
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 350,000.00

บริษัท ออนเนสท์ แอคเค้านท์ แอนด์

 บิสซิเนส จ ากัด

450,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี.แอล.ออดิท 420,000.00

19 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือให้การปรึกษาด้านการจัดการ

งานระบบควบคุมภายใน และงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ

293,930.00 293,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต 293,930.00 นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต 293,930.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000076 15 พ.ย. 64

20 โครงการจ้างบริการออกแบบผังการปรับปรุงพ้ืนท่ีส านักงาน กสศ.

 อาคารเอส.พี. ช้ัน 13 (อาคาร B) เพ่ิมเติม

64,200.00 64,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค ทู ดีไซน์ จ ากัด 64,200.00 บริษัท เค ทู ดีไซน์ จ ากัด 64,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000077 15 พ.ย. 64

21 โครงการบริหารและจัดการ Hosting เว็บไซต์สถาบันวิจัยเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

71,000.00 71,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประพาฬ แก้ววงษา 71,000.00 นายประพาฬ แก้ววงษา 71,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000078 15 พ.ย. 64

22 โครงการจ้างบริการจัดท าและติดต้ังสต๊ิกเกอร์และป้ายโลโก้ใน

พ้ืนท่ีส านักงาน กสศ. ส ารอง

80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด 80,000.00 บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด 80,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000079 15 พ.ย. 64

23 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน และน้ าด่ืม (ชนิดขวด) 59,064.00 59,064.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 

จ ากัด

59,064.00 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 

จ ากัด

59,064.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000080 15 พ.ย. 64

24 โครงการสร้างการเช่ือมโยงข้อมูล ในส่วนของระบบจัดเก็บเอกสาร 

(INFOMA : iWebForm)

498,620.00 498,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด 498,620.00 บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด 498,620.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000081 16 พ.ย. 64

25 โครงการผลิตวีดิทัศน์ระดมความร่วมมือ ALL FOR EDUCATION 298,530.00 298,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน 

จ ากัด

298,530.00 บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน 

จ ากัด

298,530.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000082 16 พ.ย. 64

26 โครงการจัดท าวีดิทัศน์พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา

จักรี คร้ังท่ี 4 และการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพ่ือครู และ

ความเสมอภาคทางการศึกษา

235,400.00 235,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน 

จ ากัด

235,400.00 บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน 

จ ากัด

235,400.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000083 16 พ.ย. 64

27 โครงการจัดซ้ือสเปรย์ปรับอากาศ ส าหรับใช้งานภายในส านักงาน 23,368.80 23,368.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

23,368.80 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

23,368.80  ราคามีความเหมาะสม PO65000084 16 พ.ย. 64

28 โครงการออกแบบเอกสารรายงาน Country Paper 254,660.00 254,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกศิลป์  ครีเอช่ัน จ ากัด 254,660.00 บริษัท เอกศิลป์ ครีเอช่ัน จ ากัด 254,660.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000085 18 พ.ย. 64

29 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือประสานงานและสนับสนุน

การด าเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐหทัย พิพิธรัตน์ 150,000.00 นางสาวณัฐหทัย พิพิธรัตน์ 150,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000086 18 พ.ย. 64

11 พ.ย. 6418 โครงการศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

350,000.00 406,666.67 วิธีเฉพาะเจาะจง PO65000075 ราคามีความเหมาะสม350,000.00บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

30 โครงการบริหารจัดการอบรมภาคีรับทุนต่อแนวทางปฏิบัติด้าน

การเงินบัญชีและการจัดท ารายงานการเงินโครงการ ของส านัก

พัฒนาคุณภาพครูฯ

114,725.40 114,725.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 114,725.40 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 114,725.40  ราคามีความเหมาะสม PO65000087 18 พ.ย. 64

31 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีผู้รับทุน ด้านการเงิน การบัญชี และ

พัสดุ แผนงาน/โครงการ

100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนารีรัตน์  พานเหลือง 100,000.00 นางสาวนารีรัตน์ พานเหลือง 100,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000088 18 พ.ย. 64

32 โครงการจ้างเหมาบริการถอดองค์ความรู้ด้วยวิธี Visual Note 

โดยการบันทึกด้วยภาพ

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา วิจิตอมรวงษ์ 50,000.00 นางสาวลลิตา วิจิตอมรวงษ์ 50,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000089 19 พ.ย. 64

33 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเพ่ือสนับสนุนการ

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 250,000.00 บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 250,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000090 22 พ.ย. 64

34 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือประสานงานและสนับสนุน

การด าเนินงานพัฒนาต้นแบบ และแนวทางการเตรียมความพร้อม

ส าหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปฐมวัย

125,000.00 125,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณนภา วรพรรดิศาล 125,000.00 นางสาวพรรณนภา วรพรรดิศาล 125,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000091 22 พ.ย. 64

35 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาทุนพระกนิษฐา

สัมมาชีพเพ่ือพัฒนาระบบหนุนเสริมและดูแลนักศึกษารายบุคคล

154,000.00 154,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญข้าว พลเพชร 154,000.00 นางสาวขวัญข้าว พลเพชร 154,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000092 22 พ.ย. 64

36 โครงการจัดจ้างบริหารจัดการการลงพ้ืนท่ีคัดกรองความยากจนผู้

ขอรับทุนทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รุ่นท่ี 3 รอบท่ี 3

70,620.00 70,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 70,620.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 70,620.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000093 22 พ.ย. 64

37 โครงการบรรณาธิการข้อมูลองค์ความรู้ด้านการสร้างความเสมอ

ภาคทางการศึกษา

105,000.00 105,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา 105,000.00 นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา 105,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000094 23 พ.ย. 64

38 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจ าส านักงาน

เพ่ิมเติม

56,175.00 56,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 56,175.00 บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 56,175.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000095 25 พ.ย. 64

39 โครงการจัดจ้างผู้เช่ียวชาญการจัดท าระบบบริหารและติดตามเงิน

อุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

146,880.00 146,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชูสะอาด กันธรส 146,880.00 นางสาวชูสะอาด กันธรส 146,880.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000098 26 พ.ย. 64

40 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนงานศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

312,000.00 312,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธาดา ชัยฉลาด 312,000.00 นางสาวสุทธาดา ชัยฉลาด 312,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000099 26 พ.ย. 64

41 โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ประจ าปี 

2565

37,450.00 37,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 37,450.00 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 37,450.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000100 26 พ.ย. 64
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

42 โครงการผลิตส่ือวิดิโอความก้าวหน้าการด าเนินงาน 6 เดือน 

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไขประจ าปีการศึกษา 2564

38,950.00 38,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญา ทองสมบุญ 38,950.00 นางสาวสิริญา ทองสมบุญ 38,950.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000101 26 พ.ย. 64

43 โครงการบริหารจัดการจัดส่งเอกสาร โครงการทุนนวัตกรรมสาย

อาชีพช้ันสูง ปี 2565

31,083.50 31,083.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด 31,083.50 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด 31,083.50  ราคามีความเหมาะสม PO65000102 26 พ.ย. 64

44 โครงการปรับปรุงแผนท่ีการแสดงผลข้อมูล โครงการทุนพัฒนา

อาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน 2564

294,250.00 294,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 294,250.00 บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 294,250.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000103 29 พ.ย. 64

45 โครงการบริหารจัดการประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการจัดท า

ต้นแบบระบบฐานข้อมูลการส ารวจความเส่ียง เพ่ือการส่งต่อและ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2564

46,010.00 46,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 46,010.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 46,010.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000104 29 พ.ย. 64

46 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือแปลภาษาอังกฤษในการ

สนับสนุนงานสารสนเทศ

14,400.00 14,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปัณรวีย์ อุยานันท์ 14,400.00 นางสาวปัณรวีย์ อุยานันท์ 14,400.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000105 29 พ.ย. 64

บริษัท ไอแอนด์ไอ คอมมิวนิเคช่ัน 

จ ากัด

486,850.00

บริษัท สแควร์กราฟฟิก จ ากัด 497,550.00

บริษัท ต้นน้ า บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด 492,200.00

48 โครงการจ้างเหมาบริการงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและซ่อมแซม

ประตูห้องประชุมภายในพ้ืนท่ีส านักงาน กสศ.

34,615.00 34,614.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 34,614.50 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 34,614.50  ราคามีความเหมาะสม PO65000107 30 พ.ย. 64

30 พ.ย. 64PO65000106 ราคามีความเหมาะสม47 โครงการสรุปผลการด าเนินงานทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้

ชุมชนเป็นฐาน เพ่ือใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

486,850.00 486,850.00บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน 

จ ากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง492,200.00
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