
1 โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงาน กสศ.

 จ านวน 12 เดือน

2,300,000.00 1,911,520.00 การคัดเลือก บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 2,111,319.72 บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 2,111,319.72 ได้เกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณพ์ท่ีก าหนด

PO65000368 1 มิ.ย. 65

บริษัท พีวายเอส ออดิท จ ากัด 1,400,000.00

บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 1,350,000.00

บริษัท เดอะเบสท์ แอคเคาน์ต้ิง พลัส จ ากัด 1,390,000.00

3 โครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่าน

หนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์ พร้อมท้ังรวบรวมและ

วิเคราะห์ส่ือผ่านระบบ Social Monitoring บน Social

 Media

272,850.00 272,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 272,850.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 272,850.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000370 1 มิ.ย. 65

นายภูริทัต ชัยวัฒนกุล 487,250.00

นางสาวพิณสุดา สิริธรังศรี 520,000.00

บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 497,550.00

5 โครงการจัดซ้ือระบบอีเมล Google Workspace 418,428.89 418,428.89 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 418,428.89 บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 418,428.89  ราคามีความเหมาะสม PO65000372 1 มิ.ย. 65

6 โครงการจัดซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟ ส าหรับให้บริการภายใน

ส านักงาน

15,539.24 15,539.24 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด 15,539.24 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด 15,539.24  ราคามีความเหมาะสม PO65000373 2 มิ.ย. 65

7 โครงการจ้างล่ามแปลภาษา หัวข้อ Law, Budget and 

Actions of Equitable Education

26,750.00 26,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอ็มไอซีอี จ ากัด 26,750.00 บริษัท ไทยเอ็มไอซีอี จ ากัด 26,750.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000374 2 มิ.ย. 65

8 โครงการส่ือสารผลิตภัณฑ์ความร่วมมือเครือข่าย

สถานศึกษา equity partnership

100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี พีอาร์ 1982  จ ากัด 100,000.00 บริษัท จี พีอาร์1982 จ ากัด 100,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000375 2 มิ.ย. 65

9 โครงการการผลิต/จัดพิมพ์ แผ่นพับกองทุนเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ

16,050.00 16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 16,050.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 16,050.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000376 6 มิ.ย. 65

บริษัท พันพรชัย จ ากัด 486,850.00

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด 545,700.00

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 535,000.00

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี

วันท่ีPO

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ราคาช่ือราคาช่ือ

วิธีซ้ือหรือจ้างราคากลาง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

4 โครงการจัดจ้างศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนช่วงช้ัน

รอยต่อในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง

500,000.00 501,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูริทัต ชัยวัฒนกุล 1 มิ.ย. 65487,250.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000371

1 มิ.ย. 65PO65000369ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคาสูงสุด

1,400,000.002 โครงการคลินิกตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุน

ทุนให้แก่ภาคีร่วมด าเนินงานของ กสศ.

1,400,000.00

10 โครงการจัดจ้างสรุปบทเรียนจากการพัฒนากระบวนกร

นักจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การสร้างชุมชน

แห่งการเรียนรู้แนวใหม่

500,000.00 6 มิ.ย. 65PO65000377 ราคามีความเหมาะสม486,850.00บริษัท พันพรชัย จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง522,516.67

บริษัท พีวายเอส ออดิท จ ากัดวิธี bidding2,100,000.00
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รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี

วันท่ีPO

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ราคาช่ือราคาช่ือ

วิธีซ้ือหรือจ้างราคากลาง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

11 โครงการตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานโครงการทุน

นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน

เหนือ

150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ สิริทวีชัย 150,000.00 นางสาวกมลวรรณ สิริทวีชัย 150,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000378 6 มิ.ย. 65

12 โครงการพัฒนาถอดบทเรียนงานส่ือสารความรู้

ต่างประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด-19

255,000.00 255,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา 255,000.00 นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา 255,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000379 7 มิ.ย. 65

13 โครงการจ้างจัดพิมพ์และจัดส่งส่ือเพ่ือเผยแพร่การรับรู้

ในกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ

 ปี 2566

241,178.00 241,178.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 241,178.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 241,178.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000380 7 มิ.ย. 65

14 โครงการติดต้ังส่ือประชาสัมพันธ์ภายในส านักงาน กสศ. 284,085.00 284,085.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 284,085.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 284,085.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000381 7 มิ.ย. 65

15 โครงการจ้างบริการซ่อมแซมเคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจน

ภายในส านักงาน

16,948.80 16,948.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอร์เทค จ ากัด 16,948.80 บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอร์เทค จ ากัด 16,948.80  ราคามีความเหมาะสม PO65000382 7 มิ.ย. 65

16 โครงการจัดจ้างแปลภาษาและสรุปการประชุมวาง

แผนการท างาน สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

ต่างประเทศ

85,600.00 85,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันพรชัย จ ากัด 85,600.00 บริษัท พันพรชัย จ ากัด 85,600.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000383 8 มิ.ย. 65

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ากัด 556,400.00

บริษัท ดีเอสจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 567,100.00

บริษัท อินสครู จ ากัด 499,990.00

18 โครงการจ้างบริการเพ่ือประสานงานและบริหารจัดการ

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข สังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

284,020.80 284,020.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 284,020.80 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 284,020.80  ราคามีความเหมาะสม PO65000385 14 มิ.ย. 65

บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด 1,499,070.00

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 1,555,000.00

20 โครงการต่ออายุ Adobe Creative Cloud ของกสศ. 397,291.00 397,291.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด 397,291.00 บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด 397,291.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000387 14 มิ.ย. 65

บริษัท ไอแอม พีอาร์ จ ากัด 487,278.00

บริษัท เดอะ เซนเซส คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 499,636.50

บริษัท โอเพน-มายด์ จ ากัด 499,601.19

19 โครงการจัดท าส่ือขยายผลเร่ืองผลกระทบและการฟ้ืนฟู

การเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด

1,500,000.00

17 โครงการพัฒนารูปแบบส่ือรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ 499,990.00

21 โครงการส่ือสารเพ่ือขับเคล่ือนงานวิจัยส ารวจทักษะกลุ่ม

ประชากรวัยแรงงาน

487,278.00 14 มิ.ย. 65

10 มิ.ย. 65

14 มิ.ย. 65บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัดวิธี bidding1,640,666.67

PO65000388 ราคามีความเหมาะสม487,278.00บริษัท ไอแอม พีอาร์ จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง495,505.23

PO65000384 ราคามีความเหมาะสม499,990.00บริษัท อินสครู จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง541,163.33

PO65000386ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคาสูงสุด

1,499,070.00
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รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี

วันท่ีPO

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ราคาช่ือราคาช่ือ

วิธีซ้ือหรือจ้างราคากลาง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด 481,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เห็น งาน เป็น ลม 492,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก 442,209.60

23 โครงการบริการสนับสนุนแพ็คเกจ 300 ช่ัวโมง เว็บไซต์ 

www.eef.or.th

492,200.00 492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 492,200.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 492,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000390 15 มิ.ย. 65

24 โครงการจัดซ้ือหลอดไฟแอลอีดี ส าหรับใช้ภายใน

ส านักงาน

18,698.25 18,698.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 18,698.25 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 18,698.25  ราคามีความเหมาะสม PO65000391 16 มิ.ย. 65

25 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานเอกสารสัญญา

โครงการและงานตรวจรับพัสดุ

73,830.00 73,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 73,830.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 73,830.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000392 16 มิ.ย. 65

26 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดเก็บเอกสาร

จัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือน าเข้าระบบ INFOMA

3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภทรธร ธงไชย 3,500.00 นางสาวภทรธร ธงไชย 3,500.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000393 17 มิ.ย. 65

27 โครงการจ้างบริการเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหาร

จัดการประชุมและติดตามงานโครงการส่งเสริมโอกาส

ทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอก

ระบบปี 65 และโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีฯ

49,220.00 49,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 49,220.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 49,220.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000394 17 มิ.ย. 65

บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 2,872,415.00

บริษัท มาเธอร์ ครีเอช่ัน จ ากัด 2,972,246.00

บริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จ ากัด 2,931,693.00

29 โครงการวิจัยสนับสนุนและเช่ือมโยงเครือข่ายการบ่ม

เพาะนวัตกรเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

4,000,000.00 4,655,700.00 วิธี bidding บริษัท ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จ ากัด 3,998,400.00 บริษัท ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จ ากัด 3,998,400.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณพ์ท่ีก าหนด

PO65000396 23 มิ.ย. 65

30 โครงการถ่ายภาพน่ิง/ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมหรือการประชุมใน

กระบวนการคัดเลือกและการต่อยอดขยายผลการท างาน

เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ

100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันติ สุพิทักษ์วงศ์ 100,000.00 นายสันติ สุพิทักษ์วงศ์ 100,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000397 17 มิ.ย. 65

บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 350,000.00

บริษัท เอดีซี ไมโครซิสเต็มส์ จ ากัด 610,000.00

บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด 550,000.00

20 มิ.ย. 65

28 โครงการจัดกิจรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาเยาวชน

และแรงงานนอกระบบ

3,000,000.00 22 มิ.ย. 65

22 โครงการออกแบบและจัดพิมพ์ชุดความรู้ประกอบ

หนังสือบันทึกจากการประชุม Creativity and Critical 

Thinking

442,209.60

PO65000395ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคาสูงสุด

2,872,415.00บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด

31 โครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบคัดกรองความยากจน

ส าหรับนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2565

500,000.00

15 มิ.ย. 65471,969.87 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก 442,209.60  ราคามีความเหมาะสม PO65000389

การคัดเลือก2,939,504.00

503,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 350,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000398
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รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี

วันท่ีPO

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ราคาช่ือราคาช่ือ

วิธีซ้ือหรือจ้างราคากลาง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

32 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าแข็งอัตโนมัติส าหรับใช้ภายใน

ส านักงาน

9,180.00 9,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชิโมโน (ไทยแลนด์) จ ากัด 9,180.00 บริษัท ชิโมโน (ไทยแลนด์) จ ากัด 9,180.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000399 20 มิ.ย. 65

บริษัท ซีเอ็นเค เทค จ ากัด 392,636.50

บริษัท ดับเบ้ิล ยู เทค จ ากัด 467,162.00

บริษัท แอลคาร์ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 431,477.50

34 โครงการบริหารงานวิชาการในกระบวนการคัดเลือกครู

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นท่ี 5 ปี 2566

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ พฤกษ์ปัญญากุล 300,000.00 นางวราภรณ์ พฤกษ์ปัญญากุล 300,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000401 21 มิ.ย. 65

35 โครงการผลิตส่ือเพ่ือสร้างการรับรู้การด าเนินงาน

โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) และส่ือสรุป

บทเรียนจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในเวทีโรงเรียน

พัฒนาตนเอง สู่แกนน าขยายผล

297,781.00 297,781.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 297,781.00 บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 297,781.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000402 22 มิ.ย. 65

36 โครงการจัดจ้างบริษัทท่ีมีผู้เช่ียวชาญงานการตรวจสอบ

ภายใน

285,000.00 285,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัลออดิทเซอร์วิส

 จ ากัด

285,000.00 บริษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัลออดิทเซอร์วิส

 จ ากัด

285,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000403 22 มิ.ย. 65

37 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดซ้ือจัดจ้างและ

สัญญาโครงการ

73,830.00 73,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 73,830.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 73,830.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000404 22 มิ.ย. 65

38 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท าสััญญา

โครงการและสนับสนุนงานจัดซ้ือจัดจ้าง

73,830.00 73,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 73,830.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 73,830.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000405 22 มิ.ย. 65

39 โครงการตรวจสอบบัญชีโครงการสนับสนุนและติดตาม

การด าเนินงาน ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 42,000.00 บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 42,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000406 22 มิ.ย. 65

40 โครงการจัดท าและออกแบบชุดนิทรรศการภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร

194,205.00 194,205.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 194,205.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 194,205.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000407 23 มิ.ย. 65

บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ากัด 497,550.00

บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 556,400.00

บริษัท อะ กู๊ด ไอเดีย จ ากัด 593,208.00

41 โครงการรณรงค์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมธนาคาร

โอกาส

497,550.00

 ราคามีความเหมาะสม33 โครงการจัดจ้างผลิตเส้ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ใน

ภารกิจการท างานของ กสศ. ส าหรับการขยายผลและต่อ

ยอดการท างานกับเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา

จักรีฯ

392,636.50 392,636.50

23 มิ.ย. 65PO65000408 ราคามีความเหมาะสม497,550.00บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ากัด549,052.67 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอ็นเค เทค จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง430,425.33 21 มิ.ย. 65PO65000400
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รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี

วันท่ีPO

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ราคาช่ือราคาช่ือ

วิธีซ้ือหรือจ้างราคากลาง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด 1,496,600.00

บริษัท แมสซีฟ โมช่ัน จ ากัด 1,499,800.00

บริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง จ ากัด 1,500,000.00

43 โครงการจ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์กระบวนการ

สรรหาครูดี ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ

เจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นท่ี ๕

35,310.00 35,310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จ ากัด 35,310.00 บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จ ากัด 35,310.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000410 24 มิ.ย. 65

44 โครงการย้าย ERP AD Domain 80,250.00 80,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด 80,250.00 บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด 80,250.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000411 24 มิ.ย. 65

45 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโอนเงินตรงให้กับ

นักเรียน นักศึกษาทุนก้าวเพ่ือน้องและทุนครูรักษ์ถ่ิน

1,800,000.00 1,899,200.00 การคัดเลือก บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 1,797,600.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 1,797,600.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณพ์ท่ีก าหนด

PO65000412 29 มิ.ย. 65

46 โครงการบริหารจัดการการลงพ้ืนท่ีคัดกรองความยากจน

ผู้ขอรับทุน ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2565 รอบท่ี 1

146,376.00 146,376.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 146,376.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 146,376.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000413 27 มิ.ย. 65

47 โครงการบริการลงเสียงบรรยายภาษาอังกฤษสนับสนุน

งานส่ือสาร

15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุผจญ กล่ินสุวรรณ 15,000.00 นายสุผจญ กล่ินสุวรรณ 15,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000414 27 มิ.ย. 65

48 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) เพ่ือใช้ภายในส านักงาน

32,046.50 32,046.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรซพอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 32,046.50 บริษัท เรซพอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 32,046.50  ราคามีความเหมาะสม PO65000415 27 มิ.ย. 65

49 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนบุคลากรเพ่ือจัดท า

เอกสารเบิกจ่ายและปิดโครงการทุนพัฒนาอาชีพและ

นวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

85,065.00 85,065.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 85,065.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 85,065.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000416 27 มิ.ย. 65

50 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาระบบการผลิตและ

พัฒนาครูส าหรับโรงเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกล ส านักพัฒนา

คุณภาพครูและสถานศึกษา

65,400.00 65,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพีรยา ไพบูลย์ 65,400.00 นางสาวพีรยา ไพบูลย์ 65,400.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000417 27 มิ.ย. 65

51 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุน

งานสารสนเทศส านักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา

84,600.00 84,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ส่ิงสม 84,600.00 นางสาววรางคณา ส่ิงสม 84,600.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000418 27 มิ.ย. 65

42 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลงพ้ืนท่ีหนุนเสริม

สถานศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง    

 ปี 2565

1,500,000.00 30 มิ.ย. 65PO65000409ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคาสูงสุด

1,496,600.00บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัดวิธี bidding1,515,833.33
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รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี

วันท่ีPO

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ราคาช่ือราคาช่ือ

วิธีซ้ือหรือจ้างราคากลาง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

52 โครงการสนับสนุนและอัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์และส่ือ

โซเชียลมีเดีย กสศ.

260,000.00 260,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ 260,000.00 นายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ 260,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000420 28 มิ.ย. 65

53 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกระบวนการ

คัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นท่ี ๕ ปี 

๒๕๖๖ และการติดตามผลการด าเนินงานโครงการขยาย

ผลกับเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

299,600.00 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 299,600.00 บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 299,600.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000421 28 มิ.ย. 65

บริษัท ออลบิสคอน จ ากัด 355,775.00

บริษัท เจ.เอ.ซี บิสซิเนส จ ากัด 400,000.00

บริษัท ดี.พี.เอส.สอบบัญชี จ ากัด 510,000.00

55 โครงการจ้างผู้เช่ียวชาญสนับสนุนงานส่ือสารสาธารณะ

และระดมความร่วมมือขององค์กร

135,000.00 135,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ศรีเสวก 135,000.00 นางสาววรัญญา ศรีเสวก 135,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000424 29 มิ.ย. 65

56 โครงการจ้างเหมาด าเนินการถอดองค์ความรู้ผ่าน

กระบวนการ Visual Note

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา วิจิตอมรวงษ์ 50,000.00 นางสาวลลิตา วิจิตอมรวงษ์ 50,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000425 29 มิ.ย. 65

57 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานจัดท า

เอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง

77,040.00 77,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 77,040.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 77,040.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000426 29 มิ.ย. 65

58 โครงการสนับสนุนงานจัดเก็บเอกสารสัญญารับทุน

โครงการจาก E-office ไปยังสารบรรณ INFOMA 

ระหว่างปี 2561-2563

18,190.00 18,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 18,190.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 18,190.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000427 29 มิ.ย. 65

29 มิ.ย. 65PO65000423 ราคามีความเหมาะสม54 โครงการตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุน

ให้แก่ภาคีร่วมด าเนินงานของ กสศ.

355,775.00 355,775.00บริษัท ออลบิสคอน จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง421,925.00
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