
ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี
1 โครงการจ้างจัดท านามบัตรผู้จัดการ กสศ. พร้อม

แปลช่ือภาษาไทยเป็นอักษรเบลล์
6,420.00 6,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 6,420.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 6,420.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000199 1 ก.พ. 65

2 โครงการจัดหาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารส านักงาน 55,000.00 55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

55,000.00 บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

55,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000200 1 ก.พ. 65

3 โครงการจ้างบริการพ่นยาฆ่าเช้ือภายในพ้ืนท่ี
ส านักงาน กสศ. อาคารเอส.พี. ช้ัน 13

61,882.38 61,882.38 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

61,882.38 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

61,882.38 ราคามีความเหมาะสม PO65000201 1 ก.พ. 65

4 โครงการจัดจ้างรวบรวมและประมวลข้อมูลการคัด
กรองความยากจน

400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 400,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 400,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000202 3 ก.พ. 65

5 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือออกแบบ
กราฟฟิกและอาร์ตเวิร์ค

320,000.00 320,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาวชาคริยา กิติโยธี 320,000.00 นางสาวชาคริยา กิติโยธี 320,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000203 7 ก.พ. 65

นายกนิษฐ์ ศรีเคลือบ 350,000.00

นายอรรถพร พรหมสินธุศักด์ิ 400,000.00

นางสาวพรประภา พงษารัตน์ 360,000.00

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 1,359,756.00

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 1,325,552.11

8 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนงาน
จัดท าเน้ือหาและการส่ือสารแนวทางปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์

92,500.00 92,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ 92,500.00 นางสาวกัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ 92,500.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000206 10 ก.พ. 65

9 โครงการจ้างเหมาบริการงานด้านบันทึกข้อมูลใน
ระบบของฝ่ายบัญชีและการเงิน

20,800.00 20,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฝานฝัน ยมศรีเคน 20,800.00 นางสาวฝานฝัน ยมศรีเคน 20,800.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000207 10 ก.พ. 65

10 โครงการจ้างเหมาบริการงานด้านบัญชีของฝ่าย
บัญชีและการเงิน

15,800.00 15,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา จันทกาญจน์ 15,800.00 นางสาวสุกัญญา จันทกาญจน์ 15,800.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000208 10 ก.พ. 65

11 โครงการจ้างเหมาบริิการงานด้านบัญชีของฝ่าย
บัญชีและการเงิน

79,000.00 79,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา จันทกาญจน์ 79,000.00 นางสาวสุกัญญา จันทกาญจน์ 79,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000209 10 ก.พ. 65

12 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น แบบถังคว่ า 10,579.99 10,579.99 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จีทีอี ไทย จ ากัด 10,579.99 บริษัท จีทีอี ไทย จ ากัด 10,579.99 ราคามีความเหมาะสม PO65000210 10 ก.พ. 65

370,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

1,430,518.67 การคัดเลือก7 โครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานและ
เก็บรวบรวมข้อมูลการตอบค าถามผ่านช่อง
ทางการส่ือสาร ออนไลน์ ภายใต้ โครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

1,400,000.00

6 โครงการการส ารวจและวิเคราะห์การใช้จ่ายด้าน
อินเตอร์เน็ตของครัวเรือนนักเรียนทุนเสมอภาค 
เพ่ือน าไปสู่การจัดหาแนวทางการบรรเทาและ
ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านอินเตอร์เน็ต

350,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

นายกนิษฐ์ ศรีเคลือบ 350,000.00 ราคามีความเหมาะสม

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 1,359,756.00 ได้คะแนนเกณฑ์การประเมิน
ค่าประสิทธิภาพต่อราคาสูงสุด

7 ก.พ. 65

15 ก.พ. 65PO65000205

PO65000204
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

13 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ไอทีสนับสนุนการท างาน
ของ กสศ.

50,364.90 50,364.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด 50,364.90 บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด 50,364.90 ราคามีความเหมาะสม PO65000211 10 ก.พ. 65

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

400,000.00

บริษัท พีวายเอส ออดิท จ ากัด 400,000.00

15 โครงการสร้างการเช่ือมโยงข้อมูล ในส่วนของ
ระบบจัดเก็บเอกสาร (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 PO65000213 11 ก.พ. 65

บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 467,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี.แอล.ออดิท 482,000.00

บริษัท ออนเนสท์ แอคเค้านท์ แอนด์ 
บิสซิเนส จ ากัด

478,000.00

17 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน
สนับสนุนฝ่ายบัญชีและการเงิน ส านักพัฒนายุทธ์
ศาสตร์และบริหารงบประมาณ

228,800.00 228,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฝานฝัน ยมศรีเคน 228,800.00 นางสาวฝานฝัน ยมศรีเคน 228,800.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000215 11 ก.พ. 65

18 โครงการผลิตคลิปวิดีโอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
 เพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

200,090.00 200,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 200,090.00 บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 200,090.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000216 15 ก.พ. 65

19 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือตัดต่อคลิป
วิดีโอและออกแบบอาร์ตเวิร์ค

280,000.00 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท์ จันทร์ธิติสกุล 280,000.00 นายอานนท์ จันทร์ธิติสกุล 280,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000217 15 ก.พ. 65

20 โครงการผลิตหนังสือโครงการขับเคล่ือนความรู้
จากหนังสือเพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปีท่ี 3

1,400,000.00 1,361,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คสเคป จ ากัด 1,361,500.00 บริษัท บุ๊คสเคป จ ากัด 1,361,500.00 ราคามีความเหมาะสม และ
เป็นพัสดุท่ีมีผู้ประกอบการ
เป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือ
ตัวแทนให้บริการเพียงรายเดียว

PO65000218 18 ก.พ. 65

21 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอเพ่ือ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

225,000.00 225,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอเนก ป๋ิวธัญญา 225,000.00 นายอเนก ป๋ิวธัญญา 225,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000219 21 ก.พ. 65

22 โครงการจัดจ้างผลิตเน้ือหาเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
งาน กสศ.

374,000.00 374,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรวิศร์ หล้าหา 374,000.00 นายรวิศร์ หล้าหา 374,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000220 21 ก.พ. 65

23 โครงการสนับสนุนและพัฒนาอัปเดตข้อมูลบน
เว็บไซต์ กสศ.

125,000.00 125,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ 125,000.00 นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ 125,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000221 21 ก.พ. 65

16 โครงการศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ โครงการทุนพัฒนาอาชีพและ
นวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

467,000.00

14 โครงการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง (TSQP) และโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน

400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง475,666.67

ราคามีความเหมาะสม400,000.00บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

PO65000212

ราคามีความเหมาะสม467,000.00บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด

11 ก.พ. 65

11 ก.พ. 65PO65000214
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

24 โครงการโครงการจัดจ้างด าเนินการท าข้อมูล
ประวัติเครือข่าย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
รุ่นท่ี 4 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กโทรนิกส์

86,670.00 86,670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บลู ฟิช โซลูช่ัน จ ากัด 86,670.00 บริษัท บลู ฟิช โซลูช่ัน จ ากัด 86,670.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000222 23 ก.พ. 65

25 โครงการต่ออายุสิทธ์ิการเพ่ิมความเร็ว Internet 
ส าหรับผู้บริหารและกลุ่มผู้ใช้งานความเร็วสูง

372,360.00 372,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
(มหาชน)

372,360.00 บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
(มหาชน)

372,360.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000223 24 ก.พ. 65

26 โครงการเช่าระบบจัดการข้อมูลภายในของ กสศ. 335,667.56 335,667.56 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

335,667.56 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

335,667.56 ราคามีความเหมาะสม PO65000224 24 ก.พ. 65

27 โครงการเช่าระบบจัดการข้อมูลบนคลาว์
ต่างประเทศ (Azure)

390,341.35 390,341.35 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

390,341.35 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

390,341.35 ราคามีความเหมาะสม PO65000225

บริษัท เทรนด์ส ดิจิตัล จ ากัด 893,696.00

บริษัท เปอรุมาล์ เทคโนโลยี แอนด์ 
เทเลคอมมิวนิเคช่ัน (ไทยแลนด์) จ ากัด

798,100.00

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ากัด 910,000.00

บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 971,560.00

29 โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินท่ีมี
ผู้บริจาคให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา

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 PO65000227 25 ก.พ. 65

30 โครงการจัดซ้ือระบบอีเมล Google Workspace 144,042.48 144,042.48 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 144,042.48 บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 144,042.48 ราคามีความเหมาะสม PO65000228 25 ก.พ. 65

บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด 491,444.58

บริษัท วิซาร์ดโซลูช่ัน แอนด์ คอน
เซาท์ต้ิง จ ากัด

695,500.00

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ 
ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

534,244.58

32 โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดการงานระบบควบคุม
ภายใน การเงิน บัญชีและงบประมาณ

1,800,000.00 1,469,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต 1,469,650.00 นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต 1,469,650.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000230 28 ก.พ. 65

33 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร
ประจ าส านักงาน

168,525.00 168,525.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 168,525.00 บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 168,525.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000231 25 ก.พ. 65

34 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท าสัญญา
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2565

64,200.00 64,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 64,200.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 64,200.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000232 25 ก.พ. 65

31 โครงการจัดจ้างบริการบ ารุงรักษาระบบ ERP และ
ต่อ License Microsoft Dynamics AX 2012

491,444.58

1,010,793.33 วิธี e-bidding28 โครงการวางแผนการส่ือสาร พัฒนาเน้ือหา และ
บริหารจัดการ ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ของ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

1,000,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง573,729.72

ได้คะแนนเกณฑ์การประเมิน
ค่าประสิทธิภาพต่อราคาสูงสุด

910,000.00บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ากัด

PO65000229บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด 491,444.58 ราคามีความเหมาะสม

28 ก.พ. 65

25 ก.พ. 65

PO65000226
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

35 โครงการบริการตรวจคัดกรองหาเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 นอกสถานท่ี ส าหรับบุคลากร กสศ.

76,000.00 76,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จ ากัด 76,000.00 บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จ ากัด 76,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000233 25 ก.พ. 65

36 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือจัดท าเอกสาร
การจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักส่ือสารสาธารณะและ
ระดมความร่วมมือ

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจีดาภา สมจิต 90,000.00 นางสาวจีดาภา สมจิต 90,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000234 25 ก.พ. 65

37 โครงการจัดหาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารส านักงาน
ระยะเวลาให้บริการต้ังแต่วันท่ี 1-31 มีนาคม 2565

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

50,000.00 บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

50,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000236 28 ก.พ. 65

38 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ส านักพัฒนา
คุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา

182,000.00 182,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย รัตนโรจน์สกุล 182,000.00 นางสาวพิศมัย รัตนโรจน์สกุล 182,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000237 28 ก.พ. 65
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