
1 โครงการการดูแลและบ ารุงรักษาระบบบริหาร

จัดการโครงการ (PMS)

1,000,000.00 999,666.67 การคัดเลือก บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 995,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 995,000.00 ได้คะแนนการประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO65000458 2 ส.ค. 65

2 โครงการตรวจสอบกระบวนการท างานหน่วย

พัฒนาอาชีพปี 2564 จ านวน 117 โครงการ 

และตรวจสอบฯ

1,000,000.00 1,194,666.67 วิธี e-bidding บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษา

ธุรกิจ จ ากัด

1,000,000.00 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษา

ธุรกิจ จ ากัด

1,000,000.00 ได้คะแนนการประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO65000461 1 ส.ค. 65

3 โครงการจ้างเหมาบริการเฝ้าระวังติดตามความ

เส่ียงและมอนิเตอร์โซเชียลมีเดีย

192,600.00 192,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป

 จ ากัด

192,600.00 บริษัท อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป

 จ ากัด

192,600.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000464 1 ส.ค. 65

บริษัท ซีเอ็นเค เทค จ ากัด 481,500.00

บริษัท พีเจแอนด์เอ็น อินดัซเทรียล 

จ ากัด 

588,500.00

บริษัท แอลคาร์ร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

642,000.00

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 2,350,000.00

บริษัท บางกอก เว็บโซลูช่ัน จ ากัด 2,200,000.00

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจ

เม้นท์ จ ากัด

2,350,000.00

บริษัท ลีฟว่ิง อีซ่ี จ ากัด 2,289,000.00

6 โครงการออกแบบสไลด์งานประชุม

อนุกรรมการ วสศ.

2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ ศรีเรือง 2,500.00 นางสาวปิยวรรณ ศรีเรือง 2,500.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000467 2 ส.ค. 65

7 โครงการสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครเพ่ือลด

ผลกระทบให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานการณ์

โควิด-19

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิเส้นด้าย 300,000.00 มูลนิธิเส้นด้าย 300,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000468 3 ส.ค. 65

8 โครงการ Zoom Meeting Biz Plus และ 

Zoom Large Meeting 15 License

442,787.40 442,787.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล  จ ากัด 442,787.40 บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด 442,787.40  ราคามีความเหมาะสม PO65000469 3 ส.ค. 65

9 โครงการออกแบบและผลิตส่ือส าหรับ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภายใต้โครงการจัดสรร

เงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

248,507.50 248,507.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟเตอร์ ดีไซน์ สตูดิโอ จ ากัด 248,507.50 บริษัท อาฟเตอร์ ดีไซน์ สตูดิโอ จ ากัด 248,507.50  ราคามีความเหมาะสม PO65000470 3 ส.ค. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

5 โครงการการบริหารจัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ช้ันสูง ปี 2565

2,500,000.00

1 ส.ค. 65PO65000465 ราคามีความเหมาะสม481,500.004 โครงการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์

แนะน ากองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา

481,500.00 บริษัท ซีเอ็นเค เทค จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง570,666.67

5 ส.ค. 65PO65000466ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

2,350,000.00บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัดวิธี e-bidding2,425,169.26
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

10 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดหลักสูตร

เพ่ือพัฒนาการเล้ียงดูเด็กปฐมวัยเพ่ือลดความ

เหล่ือมล้ าในการพัฒนาทุนมนุษย์

5,000,000.00 5,257,100.00 การคัดเลือก สถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและ

ออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

4,970,000.00 สถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและ

ออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

4,970,000.00 ได้คะแนนการประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO65000471 5 ส.ค. 65

11 โครงการสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนรณรงค์

สร้างระบบคุ้มครองทางสังคมเพ่ือลดความ

เหล่ือมล้ าในสถานการณ์โควิด-19

150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมเยาวชนพัฒนาเมือง 150,000.00 สมาคมเยาวชนพัฒนาเมือง 150,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000472 4 ส.ค. 65

12 โครงการต่ออายุสัญญา Trend Micro 

Antivirus

189,871.50 189,871.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจนที โซลูช่ัน  จ ากัด 189,871.50 บริษัท เจนที โซลูช่ัน จ ากัด 189,871.50  ราคามีความเหมาะสม PO65000473 4 ส.ค. 65

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จ ากัด 3,200,000.00

บริษัท เอซีอินโฟเทค จ ากัด 3,718,250.00

บริษัท ชุน บ็อก จ ากัด 3,656,000.00

บริษัท อินเซค จ ากัด 3,210,000.00

14 โครงการจ้างบริการเพ่ือจัดท าสัญญาโครงการ

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้   ชุมชน

เป็นฐาน ปี 2565

40,660.00 40,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 40,660.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 40,660.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000475 5 ส.ค. 65

15 โครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ

สัญญาและรายงานการเงิน ปี 2565

10,000,000.00 7,565,333.33 วิธี e-bidding บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 

จ ากัด

7,000,000.00 บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 

จ ากัด

7,000,000.00 ได้คะแนนการประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO65000476 10 ส.ค. 65

บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 497,550.00

บริษัท เอ็กซ์ตร้า เวอร์จ้ิน จ ากัด 572,450.00

บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 593,850.00

17 โครงการจ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้อง

ประชุมส านักงาน กสศ. ระยะเวลา 12 เดือน

399,520.88 399,520.88 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

399,520.88 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

399,520.88  ราคามีความเหมาะสม PO65000478 8 ส.ค. 65

16 โครงการติดตามและหนุนเสริมการใช้ชุมชน

วิชาชีพเพ่ือการเรียนรู้ (Professional 

Learning Community - PLC) จากการทา

โครงงานฐานวิจัย (RBL)

497,550.00

11 ส.ค. 65PO65000474ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

3,200,000.0013 โครงการจ้างตรวจสอบระบบสารสนเทศด้าน

ความรักษาความม่ันคงปลอดภัย

5,000,000.00 บริษัท ดาต้าฟาร์ม จ ากัดวิธี e-bidding4,871,666.67

8 ส.ค. 65PO65000477 ราคามีความเหมาะสม497,550.00บริษัท แมวขยันดี จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง554,616.67
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

18 โครงการพัฒนางานตรวจสอบรายงานการเงิน

โครงการและด าเนินการเครือข่ายผู้ตรวจสอบ

รายงานการเงินโครงการ

487,920.00 487,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวลธ์ แอนด์ เวิร์ธ จ ากัด 487,920.00 บริษัท เวลธ์ แอนด์ เวิร์ธ จ ากัด 487,920.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000479 9 ส.ค. 65

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 420,120.00

บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 454,750.00

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 460,100.00

20 โครงการบริการจัดกิจกรรม Pay for Success

 โมเดลปฏิบัติการใหม่ เพ่ือตอบผลลัพธ์

การศึกษาท่ีย่ังยืน

253,000.00 253,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า แฮทช จ ากัด 253,000.00 บริษัท ดาต้า แฮทช จ ากัด 253,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000481 9 ส.ค. 65

21 โครงการจัดท านามบัตรผู้จัดการ กสศ. พร้อม

แปลช่ือภาษาไทยเป็นอักษรเบลล์

4,654.50 4,654.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 4,654.50 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 4,654.50  ราคามีความเหมาะสม PO65000482 9 ส.ค. 65

22 โครงการจัดซ้ือกระดาษช าระ ส าหรับใช้งาน

ภายในส านักงาน

42,093.80 42,093.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 42,093.80 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 42,093.80  ราคามีความเหมาะสม PO65000483 9 ส.ค. 65

23 โครงการจัดซ้ือหลอดไฟแอลอีดีส าหรับใช้

ภายในส านักงาน

10,539.50 10,539.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 10,539.50 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 10,539.50  ราคามีความเหมาะสม PO65000484 9 ส.ค. 65

24 โครงการเช่าสถานท่ีท าการของส านักงาน

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

อาคารเอส.พี. ช้ัน 12 (อาคารบี) และช้ัน 13 

(อาคารเอและบี)

23,000,000.00 22,526,650.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.อาคาร จ ากัด 22,526,650.80 บริษัท เอส.พี.อาคาร จ ากัด 22,526,650.80  ราคามีความเหมาะสม PO65000485 15 ส.ค. 65

25 โครงการจ้างบริการเจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพ 

ส าหรับตรวจคัดกรองสุขภาพ

23,540.00 23,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ 

เซฟต้ี จ ากัด

23,540.00 บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ 

เซฟต้ี จ ากัด

23,540.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000486 11 ส.ค. 65

26 โครงการจัดซ้ือสเปรย์ปรับอากาศส าหรับใช้

งานภายในส านักงาน

23,368.80 23,368.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

23,368.80 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

23,368.80  ราคามีความเหมาะสม PO65000487 11 ส.ค. 65

27 โครงการจ้างบริการออกแบบอาร์ตเวิรค์คู่มือ

การด าเนินงานโครงการ

17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัฒนสินธ์ุ สุวรัตนานนท์ 17,000.00 นายวัฒนสินธ์ุ สุวรัตนานนท์ 17,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000488 11 ส.ค. 65

28 โครงการการจัดกระบวนการเพ่ือสร้างชุมชน

แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม

292,000.00 292,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาเรศ ล้อมรัตนพนา 292,000.00 นางสาวธัญญาเรศ ล้อมรัตนพนา 292,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000489 15 ส.ค. 65

19 โครงการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและ

ทางการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยของ

สถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

420,120.00 PO65000480 ราคามีความเหมาะสม420,120.00มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิธีเฉพาะเจาะจง444,990.00 9 ส.ค. 65
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

29 โครงการจัดจ้างระบบคัดกรองความยากจน

ส าหรับนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รอบ

เพ่ิมเติม ปี 2565

150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 150,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 150,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000490 15 ส.ค. 65

30 โครงการจ้างเหมาบริการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ

ส่ือสารอย่างมีคุณภาพของ กสศ.

246,100.00 246,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 246,100.00 บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 246,100.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000491 15 ส.ค. 65

บริษัท เอซีอินโฟเทค จ ากัด 2,054,400.00

บริษัท ชุน บ็อก จ ากัด 2,156,000.00

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 860,000.00

บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 

จ ากัด

861,885.00

33 โครงการจัดจ้างตรวจสอบติดตามการ

ด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน

นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข

1,500,000.00 1,466,666.67 วิธี e-bidding บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 

จ ากัด

บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 

จ ากัด

1,315,565.00 ได้คะแนนการประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO65000494 17 ส.ค. 65

บริษัท งอกงานดี จ ากัด 470,800.00

บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์

 จ ากัด

481,500.00

บริษัท เติมสุข คอร์เพอเรช่ัน จ ากัด 497,550.00

บริษัท มีไฟร์โซลูช่ัน จ ากัด 481,072.00

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 492,200.00

บริษัท อีเว้นท์ อะพอลโล จ ากัด 658,317.50

36 โครงการให้ค าแนะน าและปรับปรุงการสรรหา

บุคลากร กสศ.

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมัญชรีภรณ์ บุษบา 50,000.00 นางสาวมัญชรีภรณ์ บุษบา 50,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000497 17 ส.ค. 65

37 โครงการแปลเอกสารสไลด์แนะน าทุน

นวัตกรรม ฉบับภาษาอังกฤษ

5,880.00 5,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูช่ัน 

จ ากัด

5,880.00 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูช่ัน 

จ ากัด

5,880.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000498 17 ส.ค. 65

32 โครงการจัดจ้างอบรมและผลิตวีดิทัศน์สอนการ

ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการคัดกรอง

นักเรียนทุนเสมอภาคและระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

870,000.00

17 ส.ค. 65PO65000492ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

2,054,400.0031 โครงการจ้างตรวจประเมินระบบบริหารงาน

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓

3,000,000.00

19 ส.ค. 65PO65000493ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

861,885.00บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 

จ ากัด

วิธี e-bidding890,908.75

17 ส.ค. 6535 โครงการจัดจ้างพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

และวางกลยุทธ์การส่ือสาร ภายใต้แผนงาน

พัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทาง

การศึกษา (ปฐมวัย - ภาคบังคับ)

481,072.00

17 ส.ค. 6534 โครงการจ้างเหมาจัดท านิทรรศการเคล่ือนท่ี 

กสศ. ปิดช่องว่างความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

470,800.00

PO65000496 ราคามีความเหมาะสม481,072.00บริษัท มีไฟร์โซลูช่ัน จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง543,863.17

PO65000495 ราคามีความเหมาะสม470,800.00บริษัท งอกงานดี จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง483,283.33

บริษัท เอซีอินโฟเทค จ ากัดวิธี e-bidding2,872,500.00
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

38 โครงการบริหารจัดการลงพ้ืนท่ีคัดกรองความ

ยากจนผู้ขอรับทุนฯ

98,654.00 98,654.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์

 จ ากัด

98,654.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์

 จ ากัด

98,654.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000499 17 ส.ค. 65

39 โครงการการประชุมโครงการวิจัยส ารวจทักษะ

และความพร้อมของเยาวชน

60,455.00 60,455.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ัน โพส จ ากัด 60,455.00 บริษัท เนช่ัน โพส จ ากัด 60,455.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000500 17 ส.ค. 65

40 โครงการออกแบบสไลด์ Equitable 

Education Alliance (EEA) Meeting July 

2022

3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ ศรีเรือง 3,500.00 นางสาวปิยวรรณ ศรีเรือง 3,500.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000501 17 ส.ค. 65

41 โครงการจ้างจัดพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและ

ซองจดหมายของ กสศ.

264,290.00 264,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 264,290.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 264,290.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000502 19 ส.ค. 65

42 โครงการจัดหาสถานท่ีจัดเก็บชุดนิทรรศการ

พ้ืนท่ี 30 ตารางเมตร

102,720.00 102,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์

 จ ากัด

102,720.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์

 จ ากัด

102,720.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000503 19 ส.ค. 65

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 411,415.00

บริษัท เพ่ิมโภฎ กู๊ดส์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

615,250.00

บริษัท ไอซ์ แบร์ เฮ้าส์ จ ากัด 667,000.00

44 โครงการพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานภายในองค์กร ระยะท่ี 2

497,550.00 497,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคคอนส์บิส จ ากัด 497,550.00 บริษัท เทคคอนส์บิส จ ากัด 497,550.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000505 23 ส.ค. 65

บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 492,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลองไลฟ์ เอ็ดดูเท

นเมนท์ (ธุรกิจเพ่ือสังคม)

500,000.00

บริษัท นะรุจ จ ากัด 513,600.00

บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 494,340.00

บริษัท บุญมีแล็บ จ ากัด 549,659.00

บริษัท ร็อกเกต มีเดีย แล็บ จ ากัด 529,650.00

43 โครงการบริหารจัดการกระบวนการคัดเลือก

นักศึกษาทุน “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ”     

รุ่นท่ี 4 รอบท่ี 2

411,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง564,555.00 19 ส.ค. 65PO65000504 ราคามีความเหมาะสม411,415.00บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด

46 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนท่ีการท างาน

โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และ

พัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ 

ผ่านเว็บไซต์ กสศ.

494,340.00

23 ส.ค. 65PO65000506 ราคามีความเหมาะสม45 โครงการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และ

พัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ  

ปี 2565

492,200.00

524,549.66

492,200.00บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง501,933.33

23 ส.ค. 65PO65000507 ราคามีความเหมาะสม494,340.00บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 5 of 7



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

บริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง จ ากัด 410,345.00

บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 451,326.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอวัน ปร้ินต้ิง 442,980.00

บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จ ากัด 390,000.00

บริษัท สมาร์ท ครีเอช่ัน อินเตอร์มีเดีย

 จ ากัด

425,860.00

บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 428,000.00

49 โครงการบริการปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบ

 Smart Refer ของศูนย์ช่วยเหลือเด็กในภาวะ

วิกฤติทางการศึกษา

296,800.00 294,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 294,250.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 294,250.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000510 24 ส.ค. 65

50 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท า

สัญญาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง 

ปี 2565

22,470.00 22,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 22,470.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 22,470.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000511 25 ส.ค. 65

51 โครงการเปล่ียนแบตเตอร่ี ups ระบบเสียง 24,075.00 24,075.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีที คอนเนค จ ากัด 24,075.00 บริษัท บีที คอนเนค จ ากัด 24,075.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000512 25 ส.ค. 65

52 โครงการจัดซ้ือ Account และบริการดูแล

ระบบ CRM System เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารข้อมูล

99,296.00 99,296.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรดด้ีแพลนเน็ต จ ากัด (มหาชน) 99,296.00 บริษัท เรดด้ีแพลนเน็ต จ ากัด (มหาชน) 99,296.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000513 25 ส.ค. 65

บริษัท บันลือ พับลิเคช่ันส์ จ ากัด 484,710.00

บริษัท กู๊ดเดย์กู๊ดส์ จ ากัด 529,650.00

บริษัท เอสคริปท์ จ ากัด 535,000.00

54 โครงการต่ออายุ Tableau License 366,710.40 366,710.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จ ากัด 366,710.40 บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จ ากัด 366,710.40  ราคามีความเหมาะสม PO65000515 26 ส.ค. 65

47 โครงการผลิตคู่มือการด าเนินงาน รวมถึงคู่มือ

บริหารการเงินและงบประมาณโครงการ

410,345.00 24 ส.ค. 65PO65000508 ราคามีความเหมาะสม410,345.00บริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง434,883.66

53 โครงการส่ือสารสนับสนุนภาพลักษณ์กสศ.เพ่ือ

สร้างความเสมอภาคการศึกษา

484,710.00

48 โครงการออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

การด าเนินโครงการส่งเสริมโอกาสทางการ

เรียนรู้ฯ

390,000.00 414,620.00

26 ส.ค. 65PO65000514 ราคามีความเหมาะสม484,710.00บริษัท บันลือ พับลิเคช่ันส์ จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง516,453.33

24 ส.ค. 65PO65000509 ราคามีความเหมาะสม390,000.00บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO วันท่ี

55 โครงการบริการท าความสะอาดส านักงาน    

ช้ัน 12

218,280.00 218,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 218,280.00 บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 218,280.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000516 26 ส.ค. 65

56 โครงการบริการ Infrastructure ส าหรับ

รองรับส านักงานส ารองของ กสศ.

97,584.00 89,452.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี ซิมเพิล จ ากัด 89,452.00 บริษัท บี ซิมเพิล จ ากัด 89,452.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000517 29 ส.ค. 65

57 โครงการจัดซ้ือระบบอีเมล Google 

Workspace ปี 2565

367,209.13 367,209.13 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 367,209.13 บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 367,209.13  ราคามีความเหมาะสม PO65000518 30 ส.ค. 65

58 โครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ.     

ผ่านหนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์

272,850.00 272,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 272,850.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 272,850.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000519 30 ส.ค. 65

59 โครงการบรรณธิการและจัดท าข้อมูลองค์

ความรู้จากนานาชาติเพ่ือส่ือสารสาธารณะ

280,000.00 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา 280,000.00 นางสาวนงลักษณ์ อัจนปัญญา 280,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000520 30 ส.ค. 65

60 โครงการจัดจ้างออกแบบและจัดเรียงเน้ือหา 

กสศ. รายงานประจ าปี 2564

160,500.00 160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 160,500.00 บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 160,500.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000521 30 ส.ค. 65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้องหุ้นสุข 492,000.00

บริษัท คอนเทนต์คราฟเตอร์ จ ากัด 495,000.00

นางสาวสุดารัตน์ สาโรจน์จิตติ 498,000.00

62 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน

สนับสนุนฝ่ายบัญชีและการเงิน

37,500.00 37,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ กล่ินกุหลาบ 37,500.00 นางสาวพัชรินท์ กล่ินกุหลาบ 37,500.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000523 31 ส.ค. 65

63 โครงการต่ออายุบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ส าหรับ Temp office

46,095.60 28,248.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 

(มหาชน)

28,248.00 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 

(มหาชน)

28,248.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000524 31 ส.ค. 65

61 โครงการจ้างออกแบบและผลิตส่ือจากการเก็บ

เก่ียวผลการด าเนินงาน ในโครงการพัฒนาครู

และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ปี 2565

492,000.00 495,000.00 30 ส.ค. 65PO65000522 ราคามีความเหมาะสม492,000.00ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้องหุ้นสุขวิธีเฉพาะเจาะจง
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