
ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี
บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ำกัด 3,680,000.00

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ำกัด 3,456,000.00

บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล 
อินโนเวช่ัน จ ำกัด

3,590,000.00

บริษัท บิซ่า เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 844,230.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรธน ไอที โซลูช่ัน 1,300,000.00

บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ำกัด 1,370,000.00

บริษัท แซลแนล 8 จ ำกัด 1,399,560.00

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ำกัด

470,000.00

บริษัท อีวำย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 
จ ำกัด

995,100.00

บริษัท เวลธ์ แอนด์ เวิร์ธ จ ำกัด 487,920.00

บริษัท มำยด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 
จ ำกัด

500,000.00

5 โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ส่ือออนไลน์เพ่ือ
สนับสนุนภำรกิจงำนของ กสศ.

289,970.00 289,970.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แบรนด์ธิงค์ จ ำกัด 289,970.00 บริษัท แบรนด์ธิงค์ จ ำกัด 289,970.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000110 1 ธ.ค. 65

6 โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ภำรกิจช่วยเหลือ
เด็กหลุดจำกระบบกำรศึกษำ

288,900.00 288,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ำกัด 288,900.00 บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ำกัด 288,900.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000111 1 ธ.ค. 65

7 โครงกำรจัดจ้ำงจัดส่งหนังสือให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย
กำรพัฒนำของส ำนักพัฒนำคุณภำพครู นักศึกษำครู 
เเละสถำนศึกษำ

21,400.00 21,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 21,400.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 21,400.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000112 2 ธ.ค. 65

8 โครงกำรจัดอบรมควำมรู้ด้ำนอำหำรเช้ำและ
โภชนำกำรให้กับครูในสถำนศึกษำ ภำยใต้
โครงกำรวิจัยและพัฒนำต้นแบบของกำรจัดกำรเชิง
ระบบในสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมม่ันคงทำง
อำหำรของนักเรียนท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์            
(รูปแบบออนไลน์)

166,920.00 166,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 166,920.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 166,920.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000113 8 ธ.ค. 65

1,370,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์กำร
ประเมินค่ำประสิทธิภำพ
ต่อรำคำสูงสุด

PO65000097 7 ธ.ค. 652 โครงกำรกำรพัฒนำระบบแสดงผลและจัดท ำเน้ือหำ
วิชำกำรเพ่ือเผยแพร่ส ำหรับ

1,400,000.00 1,632,283.33 วิธี e-bidding บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ำกัด

บริษัท เวลธ์ แอนด์ เวิร์ธ จ ำกัด 487,920.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000109 1 ธ.ค. 65

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ำกัด

470,000.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000108 1 ธ.ค. 65

4 โครงกำรพัฒนำงำนตรวจสอบรำยงำนกำรเงินและ
ด ำเนินกำรเครือข่ำยผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรเงิน
โครงกำร

487,920.00 493,960.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ำกัด 3,680,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์กำร
ประเมินค่ำประสิทธิภำพ
ต่อรำคำสูงสุด

PO65000096 7 ธ.ค. 65

3 โครงกำรสอบทำนโครงกำรให้ทุนเพ่ือกำรวิจัยหรือ
วิจัยเชิงปฏิบัติกำรท่ีมีลักษณะต่อเน่ือง

470,000.00 732,550.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงกำรกำรสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำกองค์
ควำมรู้และนวัตกรรมเพ่ือควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ

3,800,000.00 3,797,251.67 วิธี e-bidding

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

บริษัท ไทย บรอดคำสต้ิง จ ำกัด 495,000.00

บริษัท แมทช์ เมกเกอร์ แอนด์ มีเดียส์ 
จ ำกัด

535,000.00

บริษัท เทคทำร์ จ ำกัด 675,000.00

10 โครงกำรสรุปชุดข้อมูลโครงกำรทุนพัฒนำอำชีพ
และนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐำน ปี 2564 เพ่ือใช้
ในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์โครงกำรใน
เว็บไซต์กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

294,250.00 294,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท คีคอินเตอร์เทรด จ ำกัด 294,250.00 บริษัท คีคอินเตอร์เทรด จ ำกัด 294,250.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000115 8 ธ.ค. 65

11 โครงกำรจ้ำงบริกำรเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
และส่ือสำรงำนตรวจรับเอกสำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

372,360.00 372,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 372,360.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 372,360.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000116 13 ธ.ค. 65

12 โครงกำรจ้ำงบริกำรเพ่ือสนับสนุนงำนเอกสำรสัญญำ
โครงกำรและงำนตรวจรับพัสดุ

134,820.00 134,820.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 134,820.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 134,820.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000117 13 ธ.ค. 65

13 โครงกำรจ้ำงบริกำรเพ่ือสนับสนุนงำนจัดท ำสัญญำ
ภำคีร่วมด ำเนินงำน

359,520.00 359,520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 359,520.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 359,520.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000118 13 ธ.ค. 65

14 โครงกำรผลิตส่ือเพ่ือประชำสัมพันธ์แบรนด์
ภำพลักษณ์องค์กรในด้ำนทรัพยำกรบุคคล

499,690.00 499,690.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จ ำกัด 499,690.00 บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จ ำกัด 499,690.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000119 14 ธ.ค. 65

15 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือสแกนเอกสำรงำนฝ่ำย
บัญชีและกำรเงิน

14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยภัทรกร รำชบุตร 14,000.00 นำยภัทรกร รำชบุตร 14,000.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000120 14 ธ.ค. 65

16 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือสแกนเอกสำรงำนฝ่ำย
บัญชีและกำรเงิน

14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวไพลิน พิมพ์สุวรรณ์ 14,000.00 นำงสำวไพลิน พิมพ์สุวรรณ์ 14,000.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000121 14 ธ.ค. 65

17 โครงกำรบริกำรระบบสำรสนเทศผ่ำนช่องทำง
ส่ือสำรออนไลน์ในกำรสรรหำบุคลำกร กสศ. เชิงรุก

400,825.00 400,825.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกโพเมโล จ ำกัด 400,825.00 บริษัท โกโพเมโล จ ำกัด 400,825.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000122 15 ธ.ค. 65

18 โครงกำรบริหำรจัดกำรวิเครำะห์ข้อมูล และ
สังเครำะห์ข้อมูลผลพิจำรณำกล่ันกรองข้อเสนอ
โครงกำร โครงกำรทุนนวัตกรรมสำยอำชีพช้ันสูง ปี 
2565

2,500,000.00 2,271,610.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 2,118,600.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 2,118,600.00 ได้คะแนนเกณฑ์กำร
ประเมินค่ำประสิทธิภำพ
ต่อรำคำสูงสุด

PO65000123 17 ธ.ค. 65

19 โครงกำรจัดจ้ำงบริหำรจัดกำรงำนท่ัวไปและกำร
พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนส ำนักบริหำรเงิน
อุดหนุนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์

170,130.00 170,130.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 170,130.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 170,130.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000124 16 ธ.ค. 65

20 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพ่ือประสำนงำน
และติดตำมกำรด ำเนินงำนของหน่วยก ำกับติดตำม

231,000.00 231,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวเต็มพัน ภู่ศิริพันธ์ 231,000.00 นำงสำวเต็มพัน ภู่ศิริพันธ์ 231,000.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000125 16 ธ.ค. 65

บริษัท ไทย บรอดคำสต้ิง จ ำกัด 495,000.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000114 8 ธ.ค. 659 โครงกำรจ้ำงผลิตและเผยแพร่ส่ือประชำสัมพันธ์
เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ผ่ำนส่ือออนไลน์

495,000.00 568,333.33 วิธีเฉพำะเจำะจง
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

21 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์
ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ

250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ชัดแจ้ง จ ำกัด 250,000.00 บริษัท ชัดแจ้ง จ ำกัด 250,000.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000126 16 ธ.ค. 65

22 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำหรับใช้งำนภำยใน
ส ำนักงำน

27,194.05 27,194.05 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลำยส์ 
จ ำกัด

27,194.05 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลำยส์ 
จ ำกัด

27,194.05 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000127 16 ธ.ค. 65

บริษัท มำยด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 
จ ำกัด

1,090,000.00

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ำกัด 999,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทัชพอยต์ โพรไวเดอร์ 1,049,999.99

24 โครงกำรเผยแพร่สนับสนุนภำพลักษณ์กสศ. สู่กำร
เป็นองค์กรนวัตกรรมสร้ำงควำมเสมอภำคและกำร
ระดมทุน

288,900.00 288,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บันลือ พับลิเคช่ันส์ จ ำกัด 288,900.00 บริษัท บันลือ พับลิเคช่ันส์ จ ำกัด 288,900.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000129 20 ธ.ค. 65

25 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนรับ-ส่งเอกสำร
ประจ ำส ำนักงำน

74,900.00 74,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอำท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ำกัด 74,900.00 บริษัท เอำท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ำกัด 74,900.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000130 20 ธ.ค. 65

26 โครงกำรวิเครำะห์และออกแบบเคร่ืองมือคัดเลือก
บุคลำกร (Selection Tools)

280,000.00 280,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ำกัด 280,000.00 บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ำกัด 280,000.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000131 22 ธ.ค. 65

27 โครงกำรเช่ำระบบ Cloud Linux Hostingเพ่ือ
รองรับระบบฐำนข้อมูลกำรติดต่อของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภำคี เครือข่ำย กสศ.

12,840.00 12,840.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด 12,840.00 บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จ ำกัด 12,840.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000132 22 ธ.ค. 65

28 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน
ธุรกำรสนับสนุนฝ่ำยพัสดุ สัญญำ และอำคำรสถำนท่ี

258,000.00 258,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยวรรณ สุขนุกูล 258,000.00 นำงสำวปิยวรรณ สุขนุกูล 258,000.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000133 23 ธ.ค. 65

บริษัท เอ็ม อี อี จ ำกัด 498,620.00

บริษัท ทีพีอี คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ซิส
เต็ม จ ำกัด

550,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศ.ศิริธนำพัฒ 533,288.00

30 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน
สนับสนุนงำนสำรสนเทศ ส ำนักพัฒนำคุณภำพครู 
นักศึกษำครู และสถำนศึกษำ

169,200.00 169,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววรำงคณำ ส่ิงสม 169,200.00 นำงสำววรำงคณำ ส่ิงสม 169,200.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000135 23 ธ.ค. 65

บริษัท เอ็ม อี อี จ ำกัด 498,620.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000134 23 ธ.ค. 65

บริษัท มำยด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 
จ ำกัด

1,090,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์กำร
ประเมินค่ำประสิทธิภำพ
ต่อรำคำสูงสุด

PO65000128 22 ธ.ค. 65

29 โครงกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีส ำนักงำน กสศ. อำคำร B 
(ส่วนลำนกิจกรรม)

498,620.00 527,302.67 วิธีเฉพำะเจำะจง

23 โครงกำรจัดจ้ำงอบรมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภำค ภำยใต้
โครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไขนักเรียน
ทุนเสมอภำค ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564

1,100,000.00 1,165,570.00 วิธี e-bidding
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

บริษัท เอส.เค.เรียลต้ี พลัส จ ำกัด 406,600.00

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 428,000.00

บริษัท อวกำศ มีเดีย จ ำกัด 428,000.00

32 โครงกำรจ้ำงผลิตกระเป๋ำผ้ำ พร้อมสกรีนโลโก้ กสศ. 6,420.00 6,420.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท คีคอินเตอร์เทรด จ ำกัด 6,420.00 บริษัท คีคอินเตอร์เทรด จ ำกัด 6,420.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000137 23 ธ.ค. 65

33 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน

130,800.00 130,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวพีรยำ ไพบูลย์ 130,800.00 นำงสำวพีรยำ ไพบูลย์ 130,800.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000138 27 ธ.ค. 65

34 โครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำกำรจัดท ำระบบบริหำรและ
ติดตำมเงินอุดหนุนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์

440,640.00 440,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวชูสะอำด กันธรส 440,640.00 นำงสำวชูสะอำด กันธรส 440,640.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000139 29 ธ.ค. 65

35 โครงกำรจัดท ำคลิปวิดีโอรณรงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำม
เข้ำใจสถำนกำรณ์เด็กเส่ียงหลุดนอกระบบ

294,250.00 294,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ม็อกก้ิงเบิร์ด จ ำกัด 294,250.00 บริษัท ม็อกก้ิงเบิร์ด จ ำกัด 294,250.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000140 27 ธ.ค. 65

36 โครงกำรจ้ำงบริกำรจัดเก็บเอกสำรและเฟอร์นิเจอร์
ของส ำนักงำน

147,125.00 147,125.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด 147,125.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด 147,125.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000141 27 ธ.ค. 65

37 โครงกำรจ้ำงบริกำรจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ปลำยทำง
กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.)

3,745.00 3,745.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด 3,745.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด 3,745.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000142 28 ธ.ค. 65

38 โครงกำรจัดจ้ำงถอดเทปกำรสัมภำษณ์นักศึกษำทุน
พระกนิษฐำสัมมำชีพเพ่ือกำรวิเครำะห์ข้อมูล

66,000.00 66,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำววิลำสินี ยมสำร 66,000.00 นำงสำววิลำสินี ยมสำร 66,000.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000143 28 ธ.ค. 65

39 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพ่ือสนับสนุนงำน
ฝ่ำยกฎหมำย

306,000.00 306,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสิทธิเกียรติ จันทรี 306,000.00 นำยสิทธิเกียรติ จันทรี 306,000.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000144 28 ธ.ค. 65

40 โครงกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรทำงกำร
แพทย์ เพ่ือตรวจหำเช้ือโควิด-19 แก่บุคลำกร กสศ.

460,800.00 460,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลำโบรำทอร่ี 
แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ำกัด

460,800.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลำโบรำทอร่ี 
แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ำกัด

460,800.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000145 28 ธ.ค. 65

บริษัท ดีดี สเปซ จ ำกัด 496,480.00

บริษัท ไมต้ี ไมซ์ จ ำกัด 599,200.00

บริษัท เอวี เอ็กซ์เพิร์ท จ ำกัด 564,960.00

42 โครงกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีประสำนงำนโครงกำร
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไขสังกัด กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน คนท่ี 1

220,800.00 220,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ ผ้ึงน่วม 220,800.00 นำงสำวกนกวรรณ ผ้ึงน่วม 220,800.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000147 28 ธ.ค. 65

บริษัท ดีดี สเปซ จ ำกัด 496,480.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000146 28 ธ.ค. 65

บริษัท เอส.เค. เรียลต้ี พลัส จ ำกัด 406,600.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000136 23 ธ.ค. 65

41 โครงกำรจัดเวทีสำธำรณะเพ่ือส่ือสำรกลไกกำร
ท ำงำนเครือข่ำยโรงเรียนผ่ำนระบบออนไลน์

496,480.00 553,546.67 วิธีเฉพำะเจำะจง

31 โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ระบบสำรสนเทศดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

420,000.00 420,866.67 วิธีเฉพำะเจำะจง
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

43 โครงกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีประสำนงำนโครงกำร
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไขสังกัด กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน คนท่ี 2

220,800.00 220,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริพรรณ สิงห์ห่วง 220,800.00 นำงสำวศิริพรรณ สิงห์ห่วง 220,800.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000148 28 ธ.ค. 65

44 โครงกำรพัฒนำส่ือกำรเรียนรู้โครงกำรทุนพัฒนำ
อำชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐำน

135,355.00 135,355.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เติมสุข คอร์เพอเรช่ัน จ ำกัด 135,355.00 บริษัท เติมสุข คอร์เพอเรช่ัน จ ำกัด 135,355.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000149 29 ธ.ค. 65

45 โครงกำรจ้ำงบริกำรเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำระบบ
ธรรมำภิบำล

450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บี เบ็ตเทอร์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด 450,000.00 บริษัท บี เบ็ตเทอร์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด 450,000.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000150 29 ธ.ค. 65

46 โครงกำรโครงกำรจ้ำงบริกำรเพ่ือสนับสนุนบุคลำกร
เพ่ือจัดท ำสัญญำรับทุนและเอกสำรเบิกจ่ำย ส ำนัก
พัฒนำกำรเรียนรู้เชิงพ้ืนท่ี  (ระยะท่ี 4)

75,435.00 75,435.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 75,435.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 75,435.00 รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000151 29 ธ.ค. 65
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