
ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO
1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร 900,000.00 690,000.00 การคัดเลือก บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากัด 900,000.00 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ ากัด 900,000.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO65000198 08 มี.ค. 2565

2 โครงการการศึกษากรอบแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ 
(Learning city) ส าหรับโครงการการจัดการศึกษา
เชิงพ้ืนท่ีเพ่ือลดความเหล่ือมล้ า

3,200,000.00 3,103,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

3,103,000.00 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

3,103,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000235 04 มี.ค. 2565

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานและน้ าด่ืม (ชนิดขวด) 61,191.16 61,191.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

61,191.16 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

61,191.16 ราคามีความเหมาะสม PO65000238 01 มี.ค. 2565

4 โครงการจัดซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟ ส าหรับให้บริการ
ภายในส านักงาน

13,006.48 13,006.48 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด 13,006.48 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด 13,006.48 ราคามีความเหมาะสม PO65000239 01 มี.ค. 2565

5 โครงการจ้างบริการเพ่ือบริหารจัดการงานท่ัวไป 
ส านักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

246,100.00 246,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 246,100.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 246,100.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000240 01 มี.ค. 2565

6 โครงการผลิตและบริหารจัดการส่ือรณรงค์ด้วย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นฐาน

297,192.50 297,192.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท งอกงานดี จ ากัด 297,192.50 บริษัท งอกงานดี จ ากัด 297,192.50 ราคามีความเหมาะสม PO65000241 02 มี.ค. 2565

บริษัท นักเปล่ียนแปลง จ ากัด 481,500.00

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 513,600.00

บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอนเทอไพรส์ 
จ ากัด

535,000.00

นายสุเนตร ทะนวนรัมย์ 322,324.00

นางเกษร โยธารักษ์ 550,849.00

นางรุ่งทิพย์ นพสมบูรณ์ 480,027.00

9 โครงการออกแบบและผลิตผลงานส าหรับนักศึกษา
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

40,125.00 40,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันสวย 40,125.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันสวย 40,125.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000244 02 มี.ค. 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

8 โครงการผลิตเอกสารเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2565

322,324.00 451,066.67 วิธีเฉพาะเจาะจง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี

7 โครงการพัฒนาแผนต้นแบบและกระบวนการพัฒนา
ทีมเพ่ือการสร้างนวัตกรรมสังคม (Team Blueprint 
for Social Innovation)

500,000.00 510,033.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นักเปล่ียนแปลง จ ากัด

นายสุเนตร ทะนวนรัมย์ 322,324.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000243 02 มี.ค. 2565

481,500.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000242 02 มี.ค. 2565
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี
10 โครงการจ้างเหมาบริการพัฒนารูปแบบการส่ือสาร

อย่างมีประสิทธิภาพ 3 ช่องทางของ กสศ.
250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พลอยพิมใจ จ ากัด 250,000.00 บริษัท พลอยพิมใจ จ ากัด 250,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000245 03 มี.ค. 2565

บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 500,000.00

บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด 620,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญเทพคอนโทรล 650,000.00

บริษัท เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์
 จ ากัด

333,840.00

บริษัท สแควร์กราฟฟิก จ ากัด 390,550.00

บริษัท ต้นน้ า บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด 371,825.00

13 โครงการจัดท าหนังสือท าเนียบนักศึกษาทุนพระ
กนิษฐาสัมมาชีพ

53,500.00 53,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก 53,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก 53,500.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000248 08 มี.ค. 2565

14 โครงการจัดจ้างผลิตส่ือวิดิทัศน์ผลลัพธ์การด าเนินงาน
แผนพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทาง
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

42,800.00 42,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ากัด 42,800.00 บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ากัด 42,800.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000249 08 มี.ค. 2565

15 โครงการจัดจ้างบริหารจัดการเเละควบคุมการ
ถ่ายทอดสดการประชุมช้ีเเจงแนวทางการบันทึก
ข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค 

42,800.00 42,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะพิกเซโอ ดีไซน์แอนด์โปร
ดักช่ัน จ ากัด

42,800.00 บริษัท เดอะพิกเซโอ ดีไซน์แอนด์โปร
ดักช่ัน จ ากัด

42,800.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000250 10 มี.ค. 2565

16 โครงการการจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอด
บทเรียนอาสาสมัครทางการศึกษา

270,000.00 270,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (มจธ.)

270,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

270,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000251 11 มี.ค. 2565

17 โครงการตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แก่
บุคลากร เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

460,800.00 460,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี 
แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด

460,800.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี 
แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด

460,800.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000252 11 มี.ค. 2565

18 โครงการจัดจ้างตรวจสอบรายงานการเงิน มรภ.
หมู่บ้านจอมบึง รุ่นท่ี 1

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.พี.เอส.สอบบัญชี จ ากัด 50,000.00 บริษัท ดี.พี.เอส.สอบบัญชี จ ากัด 50,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000253 11 มี.ค. 2565

12 โครงการผลิตหนังสือเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือลดความ
เหล่ือมล้ า ปี 2565

333,840.00 365,405.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

11 โครงการจ้างท าระบบคัดกรองความยากจนส าหรับ
นักศึกษาทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง  
 ปี 2565

500,000.00 590,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์
 จ ากัด

333,840.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000247 08 มี.ค. 2565

500,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000246 03 มี.ค. 2565บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี
บริษัท ซี ยู อะเกน จ ากัด 310,300.00

บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด 379,047.50

บริษัท กู๊ดเฮด พร้ินท์ต้ิง แอนด์ 
แพคเกจจ้ิง กรุ๊ป จ ากัด

406,600.00

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 992,960.00

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ากัด 920,000.00

21 โครงการบริการย้าย Server ของ Website EEF.or.th 51,360.00 51,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 51,360.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 51,360.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000256 16 มี.ค. 2565

22 โครงการจ้างบริการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ ปลายทาง
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

14,980.00 14,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 14,980.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 14,980.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000257 16 มี.ค. 2565

23 โครงการจ้างบริการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ปลายทางกอ
ลทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

7,490.00 7,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 7,490.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 7,490.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000258 16 มี.ค. 2565

24 โครงการจัดจ้างแปลเอกสารองค์ความรู้การพัฒนาครู
และสถานศึกษา

45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปัญญ์จภา เล่าชู 45,000.00 นางสาวปัญญ์จภา เล่าชู 45,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000259 18 มี.ค. 2565

25 โครงการบริการลงเสียงบรรยายภาษาไทยสนับสนุน
งานส่ือสาร

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์ ทัพโภทยาน 90,000.00 นางศิริลักษณ์ ทัพโภทยาน 90,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000260 18 มี.ค. 2565

26 โครงการจัดจ้างบุคลากรบริหารจัดการประชุม
พิจารณากล่ันกรองข้อเสนอโครงการ ทุนนวัตกรรม
สายอาชีพช้ันสูง ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
 ปี 2565

48,000.00 48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพรรณ สีหาฤทธ์ิ 48,000.00 นางสาวประภาพรรณ สีหาฤทธ์ิ 48,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000261 18 มี.ค. 2565

27 โครงการจัดซ้ือแอลกอฮอล์ล้างมือสูตรน้ า 16,585.00 16,585.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด

16,585.00 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด

16,585.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000262 18 มี.ค. 2565

20 โครงการพัฒนากลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการเข้าถึง
แหล่งรวบรวมทุนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล
ทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้โครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข ระยะท่ี 3

1,000,000.00 1,040,164.00 วิธี e-bidding

19 โครงการจ้างผลิตรายงานประจ าปี กองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา

310,300.00 365,315.83 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 992,960.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ
ราคาสูงสุด

PO65000255 24 มี.ค. 2565

310,300.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000254 16 มี.ค. 2565บริษัท ซี ยู อะเกน จ ากัด
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี
28 โครงการติดต้ังกล้อง CCTVเพ่ือการใช้งานท่ี Temp 

Office
142,738.00 136,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี ซิมเพิล จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่)
136,040.00 บริษัท บี ซิมเพิล จ ากัด 136,040.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000263 21 มี.ค. 2565

บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 499,690.00

บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 520,000.00

บริษัท เอ็กซ์ตร้า เวอร์จ้ิน จ ากัด 498,300.00

บจก. แฮนอัพ เน็ทเวิร์ค 529,650.00

บริษัท มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ จ ากัด 511,460.00

บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 498,513.00

บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 450,000.00

บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 521,000.12

บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์
 จ ากัด

481,500.00

32 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์ของเยาวชนและ
แรงงานนอกระบบ

100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว 100,000.00 นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว 100,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000267 21 มี.ค. 2565

33 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท าเอกสาร
สัญญารับทุน

50,290.00 50,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 50,290.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 50,290.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000268 21 มี.ค. 2565

34 โครงการจ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์
ของส านักงาน

462,240.00 462,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 462,240.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 462,240.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000269 22 มี.ค. 2565

บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 498,620.00

บริษัท มี เดียร์ เลิฟ ๒๔ จ ากัด 502,900.00

บริษัท ดีซูแอด จ ากัด 507,180.00

30 โครงการการบริหารจัดการ LINE Official Account 
ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

498,513.00 513,207.67 วิธีเฉพาะเจาะจง

29 โครงการจัดจ้างด าเนินการออกแบบการส่ือสาร
โครงการครูรัก(ษ์)ถ่ินของส านักพัฒนาคุณภาพครู 
นักศึกษาครู และสถานศึกษา

499,690.00 529,757.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 498,513.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000265 21 มี.ค. 2565

499,690.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000264 21 มี.ค. 2565บริษัท แมวขยันดี จ ากัด

35 โครงการการบริหารจัดการประชุมโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2565

498,620.00 502,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

31 โครงการจัดท าหนังสือและส่ือวีดิทัศน์ถอดบทเรียน
การท างาน กสศ.

450,000.00 484,166.71 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 498,620.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000270 22 มี.ค. 2565

450,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000266 21 มี.ค. 2565บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี
36 จ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดซ้ือจัดจ้างและสัญญา

โครงการ
73,830.00 73,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 73,830.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 73,830.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000271 22 มี.ค. 2565

37 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจีรพัฒน์ พรประดิษฐ์ 108,000.00 นายจีรพัฒน์ พรประดิษฐ์ 108,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000272 23 มี.ค. 2565

บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 497,550.00

บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด 500,000.00

บริษัท ดิ อาร์ทิลิเจนท์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 524,300.00

39 โครงการจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์
ส านักงาน

88,810.00 88,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 88,810.00 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 88,810.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000274 23 มี.ค. 2565

40 โครงการการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและชุด
กิจกรรมท่ีสอดคล้องต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับ
นักเรียนทุนเสมอภาค ระดับปฐมวัย

2,500,000.00 3,205,166.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์ เจน คอนซัลติง จ ากัด 2,500,000.00 บริษัท ไวส์ เจน คอนซัลติง จ ากัด 2,500,000.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000275 25 มี.ค. 2565

41 โครงการระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรม
สายอาชีพช้ันสูง ปี 2565

1,000,000.00 864,916.67 การคัดเลือก บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด 802,500.00 บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด 802,500.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO65000276 25 มี.ค. 2565

42 โครงการจัดซ้ือกระดาษช าระ ส าหรับใช้งานภายใน
ส านักงาน

26,097.30 26,097.30 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 26,097.30 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 26,097.30 ราคามีความเหมาะสม PO65000277 24 มี.ค. 2565

43 โครงการจัดซ้ือระบบอีเมล Google Workspace 136,444.96 136,444.96 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 136,444.96 บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 136,444.96 ราคามีความเหมาะสม PO65000278 25 มี.ค. 2565

บริษัท พิกเจอเรียน โปรดักช่ันเฮาส์ 
จ ากัด

462,000.00

บริษัท ไทยเอ็มไอซีอี จ ากัด 442,980.00

บริษัท ดูบาย เดย์ จ ากัด 463,310.00

44 โครงการเวทีนโยบาย โควิด 19 ความท้าทายใหม่กับ
การพัฒนาทักษะและความพร้อมให้แก่ประชากรวัย
แรงงานของไทย

443,980.00 456,096.67 วิธีเฉพาะเจาะจง

38 โครงการพัฒนาระบบสมัครทุนก้าวเพ่ือน้อง 497,550.00 507,283.33 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเอ็มไอซีอี จ ากัด 442,980.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000279 25 มี.ค. 2565

497,550.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000273 23 มี.ค. 2565บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี
45 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน

สนับสนุนส านักพัฒนาคุณภาพครูฯ ในส่วนของการ
ประสานงานวิชาการโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน 
ตชด. และเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

352,800.00 172,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวรรณ อ านวยสินสิริ 172,800.00 นางสาวณัฐวรรณ อ านวยสินสิริ 172,800.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000281 28 มี.ค. 2565

46 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน
สนับสนุนส านักพัฒนาคุณภาพครูฯ ในส่วนของการ
สนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีฯ ปี 2566 และขยายผลการพัฒนาคุณภาพครู

279,600.00 136,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนราทร เงาศิริกาญจนกุล 136,200.00 นายนราทร เงาศิริกาญจนกุล 136,200.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000282 28 มี.ค. 2565

47 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ประกอบการประชุมออนไลน์
ของพนักงาน กสศ.

16,050.00 16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

16,050.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

16,050.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000283 28 มี.ค. 2565

48 โครงการจ้างท่ีปรึกษาฝ่ายก ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และสนับสนุนคณะกรรมการ

1,800,000.00 1,340,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ 1,340,100.00 นางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ 1,340,100.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000284 30 มี.ค. 2565

บริษัท อะกีกคัลเจอร์ จ ากัด 580,000.00

มูลนิธิโกมลคีมทอง 522,500.00

มูลนิธิกังหันลม 498,200.00

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 485,260.00

บริษัท มาโอ อิมเมจ จ ากัด 499,155.00

บริษัท งอกงานดี จ ากัด 551,050.00

51 โครงการซ่อมแซมจอห้องสร้างโอกาส 12,818.60 12,818.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

12,818.60 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

12,818.60 ราคามีความเหมาะสม PO65000287 29 มี.ค. 2565

50 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเจ้าหน้าท่ีศูนย์
ช่วยเหลือเด็กโควิด-19

485,260.00 511,821.67 วิธีเฉพาะเจาะจง

49 โครงการสานพลังภาคีผู้น าชุมชนเพ่ือช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง

498,200.00 533,566.67 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 485,260.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000286 29 มี.ค. 2565

498,200.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000285 29 มี.ค. 2565มูลนิธิกังหันลม
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ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี
52 โครงการจ้้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุม

ส านักงาน กสศ.
359,520.00 359,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
359,520.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
359,520.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000288 30 มี.ค. 2565

53 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือติดตามและ
ตรวจสอบเอกสารสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักส่ือสาร
สาธารณะและระดมความร่วมมือ

113,400.00 113,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสริยา เล่ห์รักษ์ 113,400.00 นางสาวสริยา เล่ห์รักษ์ 113,400.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000289 30 มี.ค. 2565

บริษัท พูด โปรดักช่ัน จ ากัด 374,500.00

บริษัท แซงหน้า จ ากัด 481,500.00

บริษัท ดับเบ้ิลดี มีเดียพลัส จ ากัด 384,130.00

55 โครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ 2,020,000.00 2,062,336.20 การคัดเลือก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

2,019,090.00 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด

2,019,090.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO65000291 31 มี.ค. 2565

56 โครงการจ้างท่ีปรึกษาการจัดท าระบบบริหารและ
ติดตามเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

1,321,920.00 1,321,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชูสะอาด กันธรส 1,321,920.00 นางสาวชูสะอาด กันธรส 1,321,920.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000292 31 มี.ค. 2565

57 โครงการเช่า Server ระบบบริจาค EEF 308,160.00 269,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 269,640.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 269,640.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000293 31 มี.ค. 2565

58 โครงการดูแลบ ารุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร

253,908.64 253,908.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด 253,908.64 บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด 253,908.64 ราคามีความเหมาะสม PO65000294 31 มี.ค. 2565

59 โครงการต่ออายุการใช้งานการเช่ือมต่อข้อมูลกับ
กรมการปกครองผ่าน link symphony

48,150.00 42,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
(มหาชน)

42,800.00 บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
(มหาชน)

42,800.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000295 31 มี.ค. 2565

374,500.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000290 30 มี.ค. 256554 โครงการการจัดท าชุดการส่ือ และพัฒนาช่องทาง
ส่ือสารเพ่ือขยายผลองค์ความรู้ของ กสศ.

374,500.00 413,376.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พูด โปรดักช่ัน จ ากัด
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