
เลขท่ี

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา PO
บริษัท ยิบอินซอย จ ำกัด 4,490,000.00

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 5,000,000.00

บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ำกัด 395,900.00

บริษัท ดีซูแอด จ ำกัด 430,000.90

บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ำกัด 445,000.16

3 โครงกำรจัดหำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำรส ำนักงำนระยะเวลำให้บริกำร

ต้ังแต่วันท่ี ๑-๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕

60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท  ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน            

 (ประเทศไทย) จ ำกัด

60,000.00 บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน             

  (ประเทศไทย) จ ำกัด

60,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000297 01 เม.ย. 2565

4 โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนข้อมูลในกำร

ท ำงำนของคณะกรรมกำรบริหำร

195,000.00 195,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วิน ดิจิทัล จ ำกัด 195,000.00 บริษัท วิน ดิจิทัล จ ำกัด 195,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000298 18 เม.ย. 2565

5 โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 

Learning ส ำหรับเครือข่ำยโรงเรียนพัฒนำตนเอง

4,000,000.00 4,334,683.33 กำรคัดเลือก บริษัท ทู มีนำ จ ำกัด 4,000,000.00 บริษัท ทูมีนำ จ ำกัด 4,000,000.00 ได้เกณฑ์กำรประเมินค่ำ

ประสิทธิภำพต่อรำคำตำม

เกณฑ์ท่ีก ำหนด

PO65000299 20 เม.ย. 2565

6 โครงกำรรณรงค์ต้นแบบระบบ Community Isolation เพ่ือเด็กกลุ่ม

เปรำะบำง ในสถำนกำรณ์โควิด-19

296,925.00 296,925.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท งอกงำนดี จ ำกัด 296,925.00 บริษัท งอกงำนดี จ ำกัด 296,925.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000300 21 เม.ย. 2565

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 481,500.00

บริษัท ดี มอร์ ครีเอทีฟแอนด์เมเนจเมนท์ จ ำกัด 545,700.00

บริษัท ธรรมถนัด จ ำกัด 588,500.00

8 โครงกำรถ่ำยภำพน่ิง/ภำพเคล่ือนไหวกิจกรรมหรือกำรประชุมของ

ส ำนักพัฒนำคุณภำพครู

75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสันติ สุพิทักษ์วงศ์ 75,000.00 นำยสันติ สุพิทักษ์วงศ์ 75,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000302 21 เม.ย. 2565

บริษัท มีไฟร์โซลูช่ัน จ ำกัด 422,000.00

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 460,100.00

บริษัท เนช่ัน โพส จ ำกัด 481,500.00

ได้คะแนนเกณฑ์กำร

ประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อ

รำคำสูงสุด

454,533.33422,000.00โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรส่ือสำรและกำรพัฒนำศักยภำพภำคี

เครือข่ำย ภำยใต้ แผนงำนโครงกำรพัฒนำระบบหลักประกันควำม

เสมอภำคทำงกำรศึกษำ

9

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัดวิธีเฉพำะเจำะจง

256521 เม.ย.PO65000303 รำคำมีควำมเหมำะสม422,000.00บริษัท มีไฟร์โซลูช่ัน จ ำกัดวิธีเฉพำะเจำะจง

256521 เม.ย.PO65000301 รำคำมีควำมเหมำะสม481,500.00

2

538,566.67481,500.00โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนประชุมพิจำรณำกล่ันกรองแบบเสนอช่ือ

และคัดเลือกผู้รับทุนโครงกำรทุนกำรศึกษำ “ทุนก้ำวเพ่ือน้อง” ปี 2565

7

บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ำกัดวิธีเฉพำะเจำะจง423,633.68395,900.00โครงกำรจ้ำงออกแบบและจัดท ำเน้ือหำรำยงำนประจ ำปี กองทุนเพ่ือ

ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564

256504 เม.ย.PO65000296 รำคำมีควำมเหมำะสม395,900.00

กำรคัดเลือก5,046,586.675,000,000.00โครงกำรบริกำร Cloud Service ส ำหรับระบบสำรสนเทศของ กสศ.1 256501 เม.ย.PO650002804,490,000.00บริษัท ยิบอินซอย จ ำกัด

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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เลขท่ี

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา PO

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด 1,765,500.00

บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ำกัด 1,866,500.00

บริษัท เจ-บ๊ิค เทรดด้ิง จ ำกัด                     

(ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและคุณสมบัติ

เบ้ืองต้นไม่ผ่ำน ไม่สำมำรถเปิดข้อเสนอด้ำน

รำคำได้)

-

บริษัท ดี มอร์ ครีเอทีฟแอนด์เมเนจเมนท์ 

จ ำกัด                                              

(ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและคุณสมบัติ

เบ้ืองต้นไม่ผ่ำน ไม่สำมำรถเปิดข้อเสนอด้ำน

รำคำได้)

-

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ำกัด 492,200.00

บริษัท เติมสุข คอร์เพอเรช่ัน จ ำกัด 588,500.00

บริษัท อัพเดท โซลูช่ัน จ ำกัด 556,400.00

12 โครงกำรจัดหำบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำรส ำนักงำน 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

300,000.00 บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

300,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000306 26 เม.ย. 2565

13 โครงกำรจ้ำงบริกำรระบบจัดท ำเงินเดือนและระบบบันทึกจัดเก็บ

ข้อมูลพนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

403,069.00 403,069.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฮิวแมนิก้ำ จ ำกัด 403,069.00 บริษัท ฮิวแมนิก้ำ จ ำกัด(มหำชน) 403,069.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000307 26 เม.ย. 2565

บริษัท แมวขยันดี จ ำกัด 494,340.00

บริษัท ศูนย์กำรพัฒนำควำมรู้ จ ำกัด 551,050.00

บริษัท เอ็กซ์ตร้ำ เวอร์จ้ิน จ ำกัด 535,000.00

15 โครงกำรจัดจ้ำงผลิตส่ือวิดิทัศน์โครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี

เง่ือนไขสู่กำรพัฒนำระบบหลักประกันควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

53,500.00 53,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ำกัด 53,500.00 บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ำกัด 53,500.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000309 26 เม.ย. 2565

16 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน และน้ ำด่ืม (ชนิดขวด) 46,026.05 46,026.05 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลำยส์ จ ำกัด 46,026.05 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลำยส์ จ ำกัด 46,026.05  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000310 26 เม.ย. 2565

11

256526 เม.ย.PO65000308 รำคำมีควำมเหมำะสม494,340.00บริษัท แมวขยันดี จ ำกัดวิธีเฉพำะเจำะจง526,796.67494,340.00โครงกำรผลิตส่ือประชำสัมพันธ์กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบ

 Active Learning สู่กำรพัฒนำผู้เรียน

14

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ำกัดวิธีเฉพำะเจำะจง545,700.00492,200.00โครงกำรบริหำรจัดกำรประชุมเพ่ือปรับปรุงข้อเสนอโครงกำรทุน

นวัตกรรมสำยอำชีพช้ันสูง ปี 2565

256526 เม.ย.PO65000305 รำคำมีควำมเหมำะสม492,200.00

256522 เม.ย.PO65000304ได้คะแนนเกณฑ์กำร

ประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อ

รำคำสูงสุด

1,765,500.00บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกัดวิธี e-bidding2,335,810.002,000,000.00โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจำคให้กองทุน

เพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

10
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เลขท่ี

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา PO

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

17 โครงกำรจ้ำงบริกำรเจ้ำหน้ำท่ีพยำบำลวิชำชีพ ส ำหรับตรวจคัดกรอง

สุขภำพ

83,460.00 83,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พีระพงษ์กำรแพทย์ แอนด์ เซฟต้ี จ ำกัด 83,460.00 บริษัท พีระพงษ์กำรแพทย์ แอนด์ เซฟต้ี จ ำกัด 83,460.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000311 26 เม.ย. 2565

บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ำกัด 460,100.00

บริษัท สององศำ จ ำกัด 535,000.00

บริษัท เรด สตำร์ ครีเอช่ัน จ ำกัด 481,500.00

19 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดพ้ืนท่ีส ำนักงำน กสศ. 126,902.00 126,902.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหสำมัคคีบริกำร จ ำกัด 126,902.00 บริษัท สหสำมัคคีบริกำร จ ำกัด 126,902.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000313 27 เม.ย. 2565

20 โครงกำรจ้ำงบริกำรเพ่ือสนับสนุนงำนสำรบรรณและธุรกำรท่ัวไป 115,025.00 115,025.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 115,025.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 115,025.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000314 27 เม.ย. 2565

21 โครงกำรคลินิกตรวจรำยงำนกำรเงินโครงกำรสนับสนุนทุนให้แก่ภำคี

ร่วมด ำเนินงำนของ กสศ.

170,000.00 170,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 170,000.00 บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 170,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000315 27 เม.ย. 2565

22 โครงกำรจัดจ้ำงผู้ให้บริกำรข้อมูลนอกเวลำรำชกำรของโครงกำรทุน

นวัตกรรมสำยอำชีพช้ันสูงผ่ำนทำงโทรศัพท์ (Call Center) ปี 2565

74,825.10 74,825.10 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ำกัด 74,825.10 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ำกัด 74,825.10  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000316 27 เม.ย. 2565

23 โครงกำรจ้ำงบริกำรเพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำสัญญำโครงกำรและ

สนับสนุนงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง

49,220.00 49,220.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 49,220.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 49,220.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000317 27 เม.ย. 2565

บริษัท มำยด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 498,085.00

บริษัท ออนเนสท์ แอคเค้ำนท์ แอนด์ บิสซิเนส

 จ ำกัด

550,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดี.แอล.ออดิท 525,000.00

25 โครงกำรออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือและเอกสำรภำยใต้โครงกำรทุน

นวัตกรรมสำยอำชีพช้ันสูง ปี 2565 กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำง

กำรศึกษำ

289,488.50 289,488.50 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท มำตำ กำรพิมพ์ จ ำกัด 289,488.50 บริษัท มำตำ กำรพิมพ์ จ ำกัด 289,488.50  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000319 28 เม.ย. 2565

26 โครงกำรจ้ำงผู้ให้บริกำรข้อมูลของ กสศ. ทำงโทรศัพท์ (Contact 

Center)

498,620.00 498,620.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ำกัด 498,620.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ำกัด 498,620.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000320 28 เม.ย. 2565

18

256528 เม.ย.PO65000318 รำคำมีควำมเหมำะสม498,085.00บริษัท มำยด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จ ำกัดวิธีเฉพำะเจำะจง524,361.67498,085.00โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสัญญำและกำรด ำเนินงำนด้ำน

กำรเงินโครงกำรทุนนวัตกรรมสำยอำชีพช้ันสูง

24

บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ำกัดวิธีเฉพำะเจำะจง492,200.00460,100.00โครงกำรบริหำรจัดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกทุนพระกนิษฐำสัมมำชีพ   

  ปี 2565 รอบท่ี 1

256527 เม.ย.PO65000312 รำคำมีควำมเหมำะสม460,100.00
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เลขท่ี

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา PO

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

27 โครงกำรเรียบเรียงและจัดท ำอำร์ทเวิร์คสมุดภำพผู้เข้ำร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรเร่ืองแนวทำงกำรวัดผลทักษะอำรมณ์และสังคม (Social 

and Emotional Skills Workshop)

4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนงลักษณ์ อัจนปัญญำ 4,500.00 นำงสำวนงลักษณ์ อัจนปัญญำ 4,500.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000321 28 เม.ย. 2565

28 โครงกำรจัดซ้ือระบบอีเมล Google Workspace 140,992.66 140,992.66 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกโพเมโล จ ำกัด 140,992.66 บริษัท โกโพเมโล จ ำกัด 140,992.66  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000322 29 เม.ย. 2565

29 โครงกำรพัฒนำระบบแจ้งเหตุขอควำมช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก   

โควิด-19

291,040.00 291,040.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ำกัด 291,040.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ำกัด 291,040.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000323 29 เม.ย. 2565

30 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพ่ือสนับสนุนงำนทบทวนและเผยแพร่

องค์ควำมรู้และนวัตกรรมสังคม

130,000.00 130,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุวรรณำ จ ำแนกวงษ์ 130,000.00 นำงสำวสุวรรณำ จ ำแนกวงษ์ 130,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000324 29 เม.ย. 2565

31 โครงกำรสนับสนุนงำนจัดเก็บเอกสำรสัญญำรับทุนโครงกำรจำก 

E-office ไปยังระบบสำรบรรณ INFOMA ระหว่ำงปี 2561 – 2563

25,680.00 25,680.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 25,680.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 25,680.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000325 29 เม.ย. 2565

32 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนสนับสนุนฝ่ำยก ำกับกำร

ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และสนับสนุนคณะกรรมกำร

78,000.00 78,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนภัสสร แก้วซัง 78,000.00 นำงสำวนภัสสร แก้วซัง 78,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000326 29 เม.ย. 2565
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