
บริษัท พลอยพิมใจ จ ำกัด 2,350,000.00

บริษัท เค อินโนเวช่ัน จ ำกัด 1,605,000.00

บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ำกัด 2,362,560.00

บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ำกัด 2,300,000.00

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ำกัด 2,222,000.00

2 โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะครูเพ่ือโค้ชกำรเรียนรู้จำก

กำรท ำโครงงำนฐำนวิจัย (RBL)

5,000,000.00 5,482,894.00 กำรคัดเลือก บริษัท แมวขยันดี จ ำกัด 4,997,970.00 บริษัท แมวขยันดี จ ำกัด 4,997,970.00 ได้คะแนนกำรประเมินค่ำ

ประสิทธิภำพต่อรำคำตำม

เกณฑ์ท่ีก ำหนด

PO65000422 4 ก.ค. 65

บริษัท จี พีอำร์1982 จ ำกัด 2,937,150.00

บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคช่ันส์ จ ำกัด 2,680,000.00

บริษัท เดอซัน จ ำกัด 2,912,005.00

4 โครงกำรบริกำร SOC ส ำหรับ ERP 89,880.00 89,880.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

89,880.00 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 

(มหำชน)

89,880.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000429 1 ก.ค. 65

5 โครงกำรจ้ำงบริกำรก ำจัดปลวก มด แมลงสำบ หนู 42,800.00 42,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006 จ ำกัด 42,800.00 บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006 จ ำกัด 42,800.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000430 1 ก.ค. 65

6 โครงกำรพัฒนำบ ำรุงรักษำเว็บไซต์วิชำชีวิต 256,800.00 256,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ำกัด 256,800.00 บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ำกัด 256,800.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000431 4 ก.ค. 65

บริษัท บลูฟอกซ์อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 535,200.00

บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ ำกัด 520,000.00

บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จ ำกัด 495,607.95

บริษัท อินโนเวติสท์ จ ำกัด 497,550.00

บริษัท เดอะ ครีเอทีฟ เลิร์นน่ิง แอนด์ 

คอนซัลต้ิง จ ำกัด

535,000.00

บริษัท มัลติเปิล บริค จ ำกัด 520,000.00

4 ก.ค. 65PO65000433 รำคำมีควำมเหมำะสม497,550.00บริษัท อินโนเวติสท์ จ ำกัด

วิธีเฉพำะเจำะจง516,935.98 4 ก.ค. 65

6 ก.ค. 65PO65000419ได้คะแนนเกณฑ์กำรประเมิน

ค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำสูงสุด

2,350,000.00บริษัท พลอยพิมใจ จ ำกัด

วิธี e-bidding3,336,666.67 11 ก.ค. 65PO65000428ได้คะแนนเกณฑ์กำรประเมิน

ค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำสูงสุด

2,937,150.00บริษัท จี พีอำร์1982 จ ำกัด

8 โครงกำรศึกษำและจัดท ำต้นแบบสมรรถนะและเส้นทำง

กำรพัฒนำบุคลำกร

497,550.00

PO65000432 รำคำมีควำมเหมำะสม7 โครงกำรบริกำรจัดกิจกรรมพัฒนำองค์กรและบุคลำกร 

กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

495,607.95

3 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนแถลงข่ำวและเวทีเสวนำ

แลกเปล่ียนควำมรู้และต้นแบบนวัตกรรม

3,000,000.00

495,607.95บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จ ำกัด

วิธีเฉพำะเจำะจง517,516.67

1 โครงกำรพัฒนำแพลทฟอร์มกำรส่ือผ่ำนโซเชียลมีเดีย     

ของ กสศ.

2,500,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี

วันท่ีPO

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ราคาช่ือราคาช่ือ

วิธีซ้ือหรือจ้างราคากลาง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วิธี e-bidding2,522,796.67
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี

วันท่ีPO

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ราคาช่ือราคาช่ือ

วิธีซ้ือหรือจ้างราคากลาง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

9 โครงกำรผลิตชุดควำมรู้ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร ภำยใต้

โครงกำรวิจัยและพัฒนำต้นแบบของกำรจัดกำรเชิงระบบใน

สถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมม่ันคงทำงอำหำรของนักเรียนท่ี

ขำดแคลนทุนทรัพย์

74,900.00 74,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จ ำกัด

74,900.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จ ำกัด

74,900.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000434 4 ก.ค. 65

มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำนโยบำย 4,317,270.00

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส คอน

ซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

3,498,900.00

11 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนสนับสนุนงำน

โครงกำรคลินิกกำรตรวจรำยงำนกำรเงินโครงกำรฯ

57,000.00 57,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสุนทรีย์ อุ่นแท่น 57,000.00 นำงสำวสุนทรีย์ อุ่นแท่น 57,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000436 5 ก.ค. 65

12 โครงกำรจัดท ำส่ือเพ่ือประชำสัมพันธ์กระบวนกำรสรรหำครู

ดี ครูผู้สมควรได้รับพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำ

จักรี รุ่นท่ี 5

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวสถำพร มีเจตนำ 300,000.00 นำงสำวสถำพร มีเจตนำ 300,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000437 7 ก.ค. 65

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด 490,000.00

บริษัท พีวำยเอส ออดิท จ ำกัด 500,000.00

บริษัท เอเอสวี คอนซัลท์ต้ิง จ ำกัด 520,000.00

14 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน และน้ ำด่ืม (ชนิดขวด) 49,009.21 49,009.21 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลำยส์ จ ำกัด 49,009.21 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลำยส์ จ ำกัด 49,009.21  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000439 7 ก.ค. 65

15 โครงกำรถ่ำยภำพน่ิงกิจกรรมหรือกำรประชุมของส ำนัก

พัฒนำคุณภำพครูและสถำนศึกษำ

100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสันติ สุพิทักษ์วงศ์ 100,000.00 นำยสันติ สุพิทักษ์วงศ์ 100,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000440 7 ก.ค. 65

บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ำกัด 396,970.00

บริษัท พลังหนุมำน จ ำกัด 422,650.00

บริษัท ดีซูแอด จ ำกัด 409,810.00

17 โครงกำรจัดหำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือรองรับกำร

ประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ นอกสถำนท่ี

217,210.00 217,210.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บ๊ิกแบนด์ พัทยำ จ ำกัด 217,210.00 บริษัท บ๊ิกแบนด์พัทยำ จ ำกัด 217,210.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000442 8 ก.ค. 65

8 ก.ค. 65PO65000441 รำคำมีควำมเหมำะสม396,970.00บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ำกัด16 โครงกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับ

ภำคเอกชน ภำยใต้เครือข่ำย All For Education

396,970.00 วิธีเฉพำะเจำะจง409,810.00

7 ก.ค. 65PO65000438 รำคำมีควำมเหมำะสม490,000.00บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด13 โครงกำรตรวจสอบโครงกำรสนับสนุนทุนแก่ภำคีร่วม

ด ำเนินงำน-โครงกำรล่ำช้ำ

490,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง503,333.33

10 โครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ในกำรด ำเนินงำนของ กสศ. รอบสำมปีแรก (พ.ศ. 2561 - 

2565)

3,500,000.00 กำรคัดเลือก4,317,283.33 12 ก.ค. 65PO65000435ได้คะแนนเกณฑ์กำรประเมิน

ค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำสูงสุด

3,498,900.00บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส คอน

ซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี

วันท่ีPO

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ราคาช่ือราคาช่ือ

วิธีซ้ือหรือจ้างราคากลาง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

18 โครงกำรจัดจ้ำงผลิตเส้ือเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ของกองทุน

เพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

53,500.00 53,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอ็นเค เทค จ ำกัด 53,500.00 บริษัท ซีเอ็นเค เทค จ ำกัด 53,500.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000443 11 ก.ค. 65

19 โครงกำรออกแบบคู่มือกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดสรรเงิน

อุดหนุนแบบมีเง่ือนไข ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

12,500.00 12,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวนัทธนันท์ สวัสดิวงศ์ 12,500.00 นำงสำวนัทธนันท์ สวัสดิวงศ์ 12,500.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000444 18 ก.ค. 65

20 โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำส่ือสำรเพ่ิมเติม ส ำนักงำน    

กสศ.

23,968.00 23,968.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ำกัด 23,968.00 บริษัท เอ็ม อี อี จ ำกัด 23,968.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000445 18 ก.ค. 65

21 โครงกำรทบทวนวรรณกรรมและให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์

ในกำรจัดท ำงำนวิจัยด้ำนพฤติกรรมศำสตร์เพ่ือกำรลดควำม

เหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวแพรพิมพ์ สีลวำนิช 300,000.00 นำงสำวแพรพิมพ์ สีลวำนิช 300,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000446 18 ก.ค. 65

22 โครงกำรจัดจ้ำงท ำ Visual Note เพ่ือสรุปเน้ือหำและ    

องค์ควำมรู้

200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐพร อุณหบัณฑิต 200,000.00 นำงสำวณัฐพร อุณหบัณฑิต 200,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000447 20 ก.ค. 65

23 โครงกำรเผยแพร่กิจกรรมขับเคล่ือนภำรกิจสร้ำงควำมเสมอ

ภำคทำงกำรศึกษำ

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ส่ีพระยำกำรพิมพ์ จ ำกัด 300,000.00 บริษัท ส่ีพระยำกำรพิมพ์ จ ำกัด 300,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000448 20 ก.ค. 65

24 โครงกำรสนับสนุนเผยแพร่กิจกรรมต้นแบบกำรเข้ำถึง

โอกำสทำงกำรศึกษำ

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยพับลิก้ำ จ ำกัด 300,000.00 บริษัท ไทยพับลิก้ำ จ ำกัด 300,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000449 20 ก.ค. 65

บริษัท ดำต้ำ เซฟ วิซ อัส จ ำกัด 499,583.00

บริษัท เอส โซฟิน จ ำกัด 499,690.00

บริษัท อะควำริโอ จ ำกัด 499,904.00

26 โครงกำรบริหำรจัดกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกทุนพระกนิษฐำ

สัมมำชีพ ปี 2565 รอบท่ี 2

299,600.00 299,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ำกัด 299,600.00 บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ำกัด 299,600.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000451 21 ก.ค. 65

27 โครงกำรจ้ำงจัดพิมพ์คู่มือกระบวนกำรคัดเลือกครูรำงวัล

สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรีฯ ปี 2566

53,500.00 53,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท มำตำ กำรพิมพ์ จ ำกัด 53,500.00 บริษัท มำตำ กำรพิมพ์ จ ำกัด 53,500.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000452 22 ก.ค. 65

บริษัท พิกซิลล่ำ จ ำกัด 492,200.00

บริษัท ก้ำนสมอง จ ำกัด 567,100.00

28 โครงกำรพัฒนำเน้ือหำและปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์

ภำษำอังกฤษ กสศ. (ระยะส้ัน)

492,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง529,650.00 22 ก.ค. 65PO65000453 รำคำมีควำมเหมำะสม492,200.00บริษัท พิกซิลล่ำ จ ำกัด

21 ก.ค. 65PO65000450 รำคำมีควำมเหมำะสม499,583.00บริษัท ดำต้ำ เซฟ วิซ อัส จ ำกัด25 โครงกำรจ้ำงพัฒนำระบบทดแทนระบบสวัสดิกำร 500,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง499,725.67
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี

วันท่ีPO

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ราคาช่ือราคาช่ือ

วิธีซ้ือหรือจ้างราคากลาง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 497,550.00

บริษัท แฮชแท็ก อินโนเวช่ัน จ ำกัด 502,900.00

บริษัท บ๊ิกเกอร์ แอด จ ำกัด 599,200.00

30 โครงกำรผลิตส่ือเพ่ือใช้ในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม 

ข้อมูลข่ำวสำร และกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรจัดสรร

เงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

52,965.00 52,965.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอ็นที ดีไวซ์ จ ำกัด 52,965.00 บริษัท เอสเอ็นที ดีไวซ์ จ ำกัด 52,965.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000455 22 ก.ค. 65

31 โครงกำรจ้ำงบริกำรเพ่ือสนับสนุนงำนสัญญำและอำคำร

สถำนท่ี

44,940.00 44,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 44,940.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 44,940.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000456 25 ก.ค. 65

32 โครงกำรจ้ำงบริกำรเพ่ือสนับสนุนงำนจัดซ้ือจัดจ้ำงและ

สัญญำรับทุน

55,640.00 55,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 55,640.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 55,640.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000457 25 ก.ค. 65

33 โครงกำรแปลเอกสำร กสศ. รำยงำนประจ ำปี 2564 และ

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2562 - 2567 ปลดล็อกควำมเหล่ือมล้ ำ 

เหน่ียวน ำควำมร่วมมือ

144,450.00 144,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โมเดิร์นพับลิซ่ิง 144,450.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โมเดิร์นพับลิซ่ิง 144,450.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000459 26 ก.ค. 65

34 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยภำพและวิดีโอเพ่ือกำรส่ือสำร

ภำรกิจงำน กสศ.

135,000.00 135,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอเนก ป๋ิวธัญญำ 135,000.00 นำยอเนก ป๋ิวธัญญำ 135,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000460 26 ก.ค. 65

35 โครงกำรเช่ำพ้ืนท่ีส ำนักงำน กสศ. เพ่ิมเติม 1,200,000.00 1,020,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวอัยยำ มัณฑะจิตร 1,020,000.00 นำงสำวอัยยำ มัณฑะจิตร 1,020,000.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000462 27 ก.ค. 65

36 โครงกำรจ้ำงบริกำรเพ่ือสนับสนุนงำนบริหำรพัสดุและ

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กสศ.

44,940.00 44,940.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 44,940.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ำกัด 44,940.00  รำคำมีควำมเหมำะสม PO65000463 27 ก.ค. 65

22 ก.ค. 65PO65000454 รำคำมีควำมเหมำะสม497,550.00บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัดวิธีเฉพำะเจำะจง533,216.6729 โครงกำรพัฒนำและออกแบบแนวทำงกำรจัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี

เง่ือนไข ( CCT FORUM )

497,550.00
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