
1 โครงการพัฒนาข้อมูลส่ือสารเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์

องค์กรและสร้างการมีส่วนร่วมทางการศึกษา

2,000,000.00 2,217,915.92 การคัดเลือก บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 1,800,000.00 บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 1,800,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

PO65000152 6 ม.ค. 65

2 โครงการออกแบบและจัดพิมพ์แผนกลยุทธ์ 3 ปี กสศ. 214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 214,000.00 บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 214,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000153 4 ม.ค. 65

3 โครงการจัดซ้ือกระดาษช าระ ส าหรับใช้งานภายใน

ส านักงาน

31,522.20 31,522.20 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย จ ากัด 31,522.20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 31,522.20 ราคามีความเหมาะสม PO65000154 4 ม.ค. 65

บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด 750,000.00

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จ ากัด 749,000.00

5 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ เพ่ือสร้างการ

รับรู้และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

295,000.00 295,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 295,000.00 บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 295,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000156 6 ม.ค. 65

6 โครงการออกแบบอาร์ตไดเร็กชันและเลย์เอาด์

นิทรรศการครูผ่านส่ือออนไลน์

85,600.00 85,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก 85,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก 85,600.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000157 6 ม.ค. 65

บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จ ากัด 300,000.00

บริษัท บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 321,000.00

บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ากัด 374,500.00

บริษัท ดิจิแลนท์ จ ากัด 522,160.00

บริษัท อะดอร์ ครีเอทีฟ จ ากัด 502,900.00

บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 470,800.00

9 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการส านักธรรมาภิบาลและ

บริหารท่ัวไป และการจัดท าข้อมูลตามแบบวัดการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ส าหรับการประเมิน ITA

 ปี 2565

450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี เบ็ตเทอร์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 450,000.00 บริษัท บี เบ็ตเทอร์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 450,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000160 11 ม.ค. 65

10 โครงการสร้างการเช่ือมโยงข้อมูล ในส่วนของระบบ

บัญชีการเงินและจัดซ้ือจัดจ้าง

1,900,000.00 1,700,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด 1,700,000.00 บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด 1,700,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000161 13 ม.ค. 65

4 โครงการประเมินผลปฏิบัติงานประจ าปีบุคลากรกสศ. 750,000.00 บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด 750,000.00 11 ม.ค. 65

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี วิธีซ้ือหรือจ้างงานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

PO วันท่ี

PO65000159ราคามีความเหมาะสม470,800.00บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด498,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

331,833.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจตนาดี รีพับลิค จ ากัด PO65000158ราคามีความเหมาะสม300,000.00 7 ม.ค. 65

07 ม.ค. 65

7 โครงการจัดจ้างผลิตส่ือวิดิทัศน์ผลลัพธ์ของเงินทุนเสมอ

ภาค เพ่ือการคงอยู่ในระบบการศึกษาของนักเรียนทุน

เสมอภาค ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี

เง่ือนไข

300,000.00

8 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาให้แก่

เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเพ่ือลดความเหล่ือมล้ า

470,800.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

750,000.00 การคัดเลือก ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคาสูงสุด

PO65000155
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รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี วิธีซ้ือหรือจ้างงานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

PO วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 642,000.00

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 611,000.00

12 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือประสานงานและ

บริหารงานท่ัวไป ส านักส่ือสารสาธารณะและระดม

ความร่วมมือ

242,000.00 242,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวตรีชฎา พลชนะ 242,000.00 นางสาวตรีชฎา พลชนะ 242,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000163 13 ม.ค. 65

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 600,000.00

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

590,000.00

14 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนการจัดท าสัญญาจัดซ้ือ

จัดจ้าง และการจัดท าฐานข้อมูล

372,360.00 372,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 372,360.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 372,360.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000165 17 ม.ค. 65

บริษัท พีวายเอส ออดิท จ ากัด 500,000.00

บริษัท เจ.เอ.ซี บิสซิเนส จ ากัด 550,000.00

บริษัท เคพี ออดิท แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 575,000.00

16 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือด าเนินงานสนับสนุน

การท างานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ าปี 2565

264,000.00 264,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา เรืองเดชา 264,000.00 นางสาวศุภิสรา เรืองเดชา 264,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000167 17 ม.ค. 65

17 โครงการบริการสนับสนุนแพ็คเกจ 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 PO65000168 18 ม.ค. 65

18 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือออกแบบส่ือ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ภารกิจงานของ กสศ.

253,000.00 253,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร เสียงล้ า 253,000.00 นางสาวประภัสสร เสียงล้ า 253,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000169 18 ม.ค. 65

บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 340,260.00

บริษัท เอกนันท์ การพิมพ์ จ ากัด 391,620.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันสวย 387,875.00

20 โครงการจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานปรับปรุงพ้ืนท่ี

ส านักงาน กสศ. อาคาร B (ส่วนลานกิจกรรม)

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท์ ป้ันหยา 50,000.00 นายอานนท์ ป้ันหยา 50,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000171 18 ม.ค. 65

13 โครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศึกษา ส าหรับปีงบประมาณ 2565

600,000.00

665,833.33 วิธี e-bidding PO65000162ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคาสูงสุด

642,000.00บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จ ากัด

15 โครงการคลินิกตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุน

ทุนให้แก่ภาคีร่วมด าเนินงานของ กสศ.

500,000.00

19 โครงการผลิตเอกสารสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรม

สายอาชีพช้ันสูง ปี 2565

340,260.00

11 โครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานและอบรม

การใช้งานระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ

การส ารวจความเส่ียงและส่งต่อข้อมูลนักเรียนทุนเสมอ

ภาค

650,000.00

541,666.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีวายเอส ออดิท จ ากัด 500,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000166

718,333.33 การคัดเลือก PO65000164ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคาสูงสุด

600,000.00บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด

373,251.67 วิธีเฉพาะเจาะจง PO65000170ราคามีความเหมาะสม340,260.00บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด

19 ม.ค. 65

20 ม.ค. 65

17 ม.ค. 65

18 ม.ค. 65
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รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี วิธีซ้ือหรือจ้างงานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

PO วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

21 โครงการจ้างบริการเจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพ ส าหรับ

ตรวจคัดกรองสุขภาพ

63,130.00 63,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ เซฟต้ี จ ากัด 63,130.00 บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ เซฟต้ี จ ากัด 63,130.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000172 19 ม.ค. 65

22 โครงการจัดจ้างตรวจสอบบัญชี โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือเช่ือมโยงฐานข้อมูลและติดตามตัวช้ีวัด

นักเรียนยากจน

14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 14,000.00 บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 14,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000173 19 ม.ค. 65

23 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานสัญญาและอาคาร

สถานท่ี

134,820.00 134,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 134,820.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 134,820.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000174 20 ม.ค. 65

บริษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัล ออดิท 

เซอร์วิส จ ากัด

465,000.00

บริษัท ทีเอสซี อินโฟเซ็ค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 535,000.00

บริษัท ไอแอนด์ไอ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 1,578,250.00

บริษัท มาเธอร์ ครีเอช่ัน จ ากัด 1,594,300.00

บริษัท สมาร์ท ครีเอช่ัน อินเตอร์มีเดีย จ ากัด 1,588,950.00

บริษัท เพลย์เพลิน จ ากัด 460,100.00

บริษัท ครีเอท ฟอร์ไลฟ์ จ ากัด 481,500.00

บริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จ ากัด 492,200.00

27 โครงการจ้างผู้เช่ียวชาญสนับสนุนส่วนงานระบบ

สารสนเทศขององค์กร

480,000.00 480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ โชควิวัฒน 480,000.00 นายวิโรจน์ โชควิวัฒน 480,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000178 21 ม.ค. 65

บริษัท เทคคอนส์บิส จ ากัด 481,500.00

บริษัท ฮาร์โมเนียส จ ากัด 1,000,000.00

บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คก้ิง จ ากัด 1,284,000.00

29 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน และน้ าด่ืม (ชนิดขวด) 42,088.45 42,088.45 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด 42,088.45 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด 42,088.45 ราคามีความเหมาะสม PO65000180 21 ม.ค. 65

30 โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือสแกนเอกสารงานฝ่าย

บัญชีและการเงิน

14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภัทรกร ราชบุตร 14,000.00 นายภัทรกร ราชบุตร 14,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000181 21 ม.ค. 65

26 โครงการจัดท าส่ือการคัดกรองสถานศึกษาในโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2565

460,100.00

28 โครงการพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร

481,500.00

24 โครงการจัดจ้างบริษัทท่ีมีผู้เช่ียวชาญงานการตรวจสอบ

ภายใน

465,000.00

25 โครงการบริหารจัดการคัดกรองสถานศึกษาในโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2565

1,600,000.00

500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง PO65000175ราคามีความเหมาะสม465,000.00บริษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัลออดิทเซอร์วิส

 จ ากัด

477,933.33 วิธีเฉพาะเจาะจง PO65000177ราคามีความเหมาะสม460,100.00บริษัท เพลย์เพลิน จ ากัด

1,587,880.00 การคัดเลือก PO65000176ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคาสูงสุด

1,578,250.00บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด

921,833.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคคอนส์บิส จ ากัด 481,500.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000179

20 ม.ค. 65

31 ม.ค. 65

21 ม.ค. 65

21 ม.ค. 65
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รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี วิธีซ้ือหรือจ้างงานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

PO วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

31 โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือสแกนเอกสารงานฝ่าย

บัญชีและการเงิน

14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวไพลิน พิมพ์สุวรรณ์ 14,000.00 นางสาวไพลิน พิมพ์สุวรรณ์ 14,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000182 21 ม.ค. 65

32 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนงาน

ทบทวนและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมสังคม 

ห้องปฏิบัติการเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

104,000.00 104,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา จ าแนกวงษ์ 104,000.00 นางสาวสุวรรณา จ าแนกวงษ์ 104,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000183 24 ม.ค. 65

33 โครงการออกแบบและพัฒนา website โรงเรียนเปล่ียน

ใหม่

299,600.00 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 299,600.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 299,600.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000184 24 ม.ค. 65

34 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือให้การปรึกษาด้าน

การจัดท าเอกสารและการพัฒนาระบบงาน

297,800.00 297,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ 297,800.00 นางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ 297,800.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000185 24 ม.ค. 65

บริษัท จี พีอาร์1982 จ ากัด 449,400.00

บริษัท เชิญ คอนซัลท์ จ ากัด 556,400.00

บริษัท คอมมิวนิเมต จ ากัด 624,000.00

บริษัท ดิ อาร์ทิลิเจนท์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 321,000.00

บริษัท มายด์เมอร์จ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 

จ ากัด

353,100.00

บริษัท โมเดิร์น บิสิเนส คอนซัลต้ิง จ ากัด 333,840.00

บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 321,000.00

บริษัท ออนเนสท์ แอคเค้านท์ แอนด์ บิสซิเนส

 จ ากัด

380,000.00

หจก.ดี.แอล.ออดิท 350,000.00

38 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดซ้ือจัดจ้างและ

สัญญารับทุน

147,660.00 147,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 147,660.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 147,660.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000189 26 ม.ค. 65

บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จ ากัด 489,953.00

บริษัท บัตเตอร์ ครีเอเตอร์ จ ากัด 529,650.00

บริษัท อ่ืน จ ากัด 518,950.00

37 โครงการจ้างด าเนินการตรวจทานข้อมูลโครงการ 

(Cleansing Data)

350,333.33

35 โครงการจัดเวทีสาธารณะสร้างหลักประกันการศึกษา

และสาธารณสุขส าหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

449,400.00

36 โครงการจัดจ้าง Maintenance ระบบ E-budget 321,000.00

39 โครงการส่ือสารเน้ือหาผลิตภัณฑ์ความร่วมมือเครือข่าย

สถานศึกษาเพ่ือความเสมอภาค

489,953.00

543,266.67 วิธีเฉพาะเจาะจง PO65000186ราคามีความเหมาะสม449,400.00บริษัท จี พีอาร์1982 จ ากัด

บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จ ากัด

PO65000188ราคามีความเหมาะสม321,000.00บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จ ากัด350,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง

335,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง PO65000187ราคามีความเหมาะสม321,000.00บริษัท ดิ อาร์ทิลิเจนท์ ซิสเท็มส์ จ ากัด

512,851.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

25 ม.ค. 65

26 ม.ค. 65

25 ม.ค. 65

25 ม.ค. 65

PO65000190ราคามีความเหมาะสม489,953.00
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รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี วิธีซ้ือหรือจ้างงานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

PO วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

40 โครงการศึกษาถอดบทเรียนตัวอย่างการจัดการศึกษา

และช่วยเหลือเด็กในจังหวัดภาคี

278,200.00 278,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 278,200.00 บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 278,200.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000191 26 ม.ค. 65

บริษัท วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 647,350.00

บริษัท บุญมีแล็บ จ ากัด 735,625.00

บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 494,340.00

42 โครงการงานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจน

ของนักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง  

ปีการศึกษา 2565

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 500,000.00 นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 500,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000193 27 ม.ค. 65

43 โครงการเช่าระบบจัดการข้อมูลของ กสศ. 499,998.43 499,998.43 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 499,998.43 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 499,998.43 ราคามีความเหมาะสม PO65000194 28 ม.ค. 65

44 โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินท่ีมี     

ผู้บริจาคให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

145,520.00 145,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 145,520.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 145,520.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000195 28 ม.ค. 65

45 โครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่าน

หนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์

181,900.00 181,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 181,900.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 181,900.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000196 28 ม.ค. 65

46 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

70,620.00 70,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนช่ันแนล   (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

70,620.00 บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนช่ันแนล   (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

70,620.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000197 28 ม.ค. 65

41 โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่ือสารประเด็นการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียน เพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

494,340.00 625,771.67 วิธีเฉพาะเจาะจง PO65000192ราคามีความเหมาะสม494,340.00บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 27 ม.ค. 65

Page 5 of 5


