
1 โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในส านักงาน 291,040.00 291,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 

(มหาชน)

291,040.00 บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 

(มหาชน)

291,040.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000525 1 ก.ย. 65

2 โครงการจ้างบริการแปลเอกสารประกอบการพิจารณาของ

ผู้จัดการ

17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพจมาลย์ สุทธิสนธ์ิ 17,000.00 นางพจมาลย์ สุทธิสนธ์ิ 17,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000526 1 ก.ย. 65

บริษัท หน้ากลม จ ากัด 300,000.00

บริษัท ช่ืนใจ สตูดิโอ จ ากัด 374,500.00

บริษัท ปาปิรุส สตูดิโอ จ ากัด 411,950.00

4 โครงการจัดท าชุดส่ือกราฟิกเผยแพร่ข้อมูล ของ

สถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา วรพิพัฒน์ 180,000.00 นางสาวพัชรดา วรพิพัฒน์ 180,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000528 2 ก.ย. 65

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 337,692.00

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 385,200.00

บริษัท ธรรมถนัด จ ากัด 359,520.00

6 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้บริหาร 67,370.00 67,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 67,370.00 บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 67,370.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000530 2 ก.ย. 65

7 โครงการต่ออายุการใช้งาน Meet Hardware 19,474.00 19,474.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 19,474.00 บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 19,474.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000531 2 ก.ย. 65

8 โครงการพัฒนาเน้ือหาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษและการ

ส่ือสารสาธารณะภาษาอังกฤษในส่ือช่องทางออนไลน์ 

ระยะท่ี 2

5,000,000.00 5,025,433.33 วิธี e-bidding บริษัท พิกซิลล่า จ ากัด 4,700,000.00 บริษัท พิกซิลล่า จ ากัด 4,700,000.00 ได้คะแนนการประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตามเกณฑ์

ท่ีก าหนด

PO65000532 8 ก.ย. 65

บริษัท บีทามส์ โซลูช่ัน จ ากัด 7,050,000.00

บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด 7,499,853.63

บริษัท เจนที โซลูช่ัน จ ากัด 7,462,704.30

บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ากัด 492,200.00

บริษัท ไฟลนก้น จ ากัด 556,400.00

บริษัท ลาเวลล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 524,300.00

PO65000534 ราคามีความเหมาะสม492,200.00บริษัท โกลว ครีเอทีฟ จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง524,300.00 6 ก.ย. 6510 โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้เพ่ือการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

และปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี

492,200.00

9 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นส าหรับการ

เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาผู้รับทุนโครงการ

ครูรัก(ษ์)ถ่ิน รุ่นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

8,000,000.00

PO65000529 2 ก.ย. 655 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานส านักพัฒนาคุณภาพ

ครูฯ ในส่วนของการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครู

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ รุ่นท่ี 5 และงานด้านการ

พัฒนาขยายผลคุณภาพครู

337,692.00

การคัดเลือก8,601,803.60 PO65000533ได้คะแนนเกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาสูงสุด

7,050,000.00บริษัท บีทามส์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 6 ก.ย. 65

วิธีเฉพาะเจาะจง360,804.00  ราคามีความเหมาะสม337,692.00บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด

3 โครงการจัดท าส่ือวิดีทัศน์เพ่ือการขยายเครือข่าย

ผู้ประกอบการสังคมและนักสร้างการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่

300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง362,150.00

PO วันท่ี

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา

2 ก.ย. 65 ราคามีความเหมาะสม300,000.00บริษัท หน้ากลม จ ากัด PO65000527

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
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PO วันท่ี

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 497,550.00

บริษัท เอ็กซ์ตร้า เวอร์จ้ิน จ ากัด 636,650.00

บริษัท เออร์บาไนซ์ จ ากัด 583,150.00

12 โครงการจ้างบริการตรวจสอบทรัพย์สินส านักงาน กสศ. 

ส าหรับรอบปีงบประมาณ 2565

115,560.00 115,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 115,560.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 115,560.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000536 6 ก.ย. 65

13 โครงการติดตามและสนับสนุนการปิดโครงการสนับสนุน

การพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

299,707.00 299,707.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแอคทีฟ จ ากัด 299,707.00 บริษัท ไทยแอคทีฟ จ ากัด 299,707.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000537 6 ก.ย. 65

14 โครงการจัดจ้างผู้บริหารโครงการวิจัยส ารวจทักษะและ

ความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน

100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท์ จันทวิช 100,000.00 นายอานนท์ จันทวิช 100,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000538 6 ก.ย. 65

15 โครงการพัฒนากลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือเข้าถึงแหล่ง

รวบรวมทุนการศึกษา และการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษา

ในประเทศไทย ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี

เง่ือนไขระยะท่ี 4

1,020,000.00 1,105,845.00 วิธี e-bidding บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,010,080.00 บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,010,080.00 ได้คะแนนการประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตามเกณฑ์

ท่ีก าหนด

PO65000539 8 ก.ย. 65

16 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน และน้ าด่ืม (ชนิดขวด) 70,705.60 70,705.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด 70,705.60 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด 70,705.60  ราคามีความเหมาะสม PO65000540 7 ก.ย. 65

17 โครงการจ้างบริการเจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพ ส าหรับ

ตรวจคัดกรองสุขภาพ

63,130.00 63,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ เซฟต้ี 

จ ากัด

63,130.00 บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ เซฟต้ี 

จ ากัด

63,130.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000541 7 ก.ย. 65

18 โครงการจ้างบริการเพ่ือจัดท าสัญญาโครงการทุนพัฒนา

อาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2565

20,330.00 20,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 20,330.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 20,330.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000542 7 ก.ย. 65

บริษัท ดีดี สเปซ จ ากัด 445,120.00

บริษัท แบล็คด๊อก ออร์แกไนเซอร์ จ ากัด 518,415.00

บริษัท ไมต้ี ไมซ์ จ ากัด 538,210.00

บริษัท อินสครู จ ากัด 499,990.00

บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอนเทอไพรส์ จ ากัด 594,920.00

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ากัด 588,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง561,136.67 8 ก.ย. 65PO65000544 ราคามีความเหมาะสม499,990.00บริษัท อินสครู จ ากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง500,581.67 8 ก.ย. 65PO65000543 ราคามีความเหมาะสม445,120.00บริษัท ดีดี สเปซ จ ากัด

6 ก.ย. 65PO65000535 ราคามีความเหมาะสม497,550.00บริษัท แมวขยันดี จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง572,450.00

20 โครงการวิเคราะห์บริบทห้องเรียนและครูท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมและจัดท าต้นแบบส่งเสริมความผูกพันต่อ

ห้องเรียน

499,990.00

19 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือลงนามความร่วมมือ

 และพัฒนาแนวทางการท างานร่วมกันระหว่าง กสศ. และ

สถาบันผลิตและพัฒนาครู รุ่นท่ี 4 ปีการศึกษา 2566

445,120.00

11 โครงการออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ

ครูในเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี     

รุ่นท่ี 3 ปี 2562

497,550.00
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PO วันท่ี

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

21 โครงการสนับสนุนงานบริการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ     

สายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ”

499,690.00 208,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 208,650.00 บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 208,650.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000545 8 ก.ย. 65

22 โครงการทบทวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะส าคัญ

ในการด ารงชีวิตของกลุ่มแม่วัยใส

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิตติมา ภาณุเตชะ 300,000.00 นางสาวจิตติมา ภาณุเตชะ 300,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000546 8 ก.ย. 65

บริษัท ทูลมอโร จ ากัด 499,583.00

บริษัท สานสัมพันธ์วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

จ ากัด

499,690.00

นางสาวอังคณา หงษาทร 499,900.00

24 โครงการผลิิตคลิปรณรงค์เผยแพร่แนวทางการฟ้ืนฟูการ

เรียนรู้ถดถอยให้แก่สถานศึกษา

459,351.00 459,351.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทูลมอโร จ ากัด 459,351.00 บริษัท ทูลมอโร จ ากัด 459,351.00 ราคามีความเหมาะสม PO65000548 8 ก.ย. 65

มูลนิธิกังหันลม 499,500.00

มูลนิธิโกมลคีมทอง 610,500.00

บริษัท อะกีกคัลเจอร์ จ ากัด 673,000.00

26 โครงการจัดหาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารส านักงาน 499,800.00 499,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

499,800.00 บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

499,800.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000550 8 ก.ย. 65

27 โครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ตรา

สัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบเข็มกลัด

62,060.00 62,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮ-ไท อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด 62,060.00 บริษัท ไฮ-ไท อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด 62,060.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000551 8 ก.ย. 65

28 โครงการผลิตเน้ือหาเพ่ือการส่ือสารตัวแบบลดความ

เหล่ือมล้ าทางการศึกษาถอดบทเรียนจากการประชุม

รัฐมนตรี

85,600.00 85,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดไทม์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 85,600.00 บริษัท กู๊ดไทม์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 85,600.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000552 8 ก.ย. 65

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 374,500.00

บริษัท งอกงานดี จ ากัด 428,000.00

บริษัท อัพเดท โซลูช่ัน จ ากัด 406,600.00

30 โครงการงานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจน

ของนักศึกษา โครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 200,000.00 นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 200,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000554 9 ก.ย. 65

PO65000547 ราคามีความเหมาะสม499,583.00บริษัท ทูลมอโร จ ากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง403,033.33 9 ก.ย. 65PO65000553 ราคามีความเหมาะสม374,500.00บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง594,333.33 8 ก.ย. 65PO65000549 ราคามีความเหมาะสม499,500.00มูลนิธิกังหันลม

วิธีเฉพาะเจาะจง499,724.33 8 ก.ย. 65

29 โครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานและติดตามการ

บันทึกข้อมูลของสถานศึกษา

374,500.00

25 โครงการรณรงค์กิจกรรมพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้ท่ีมีชีวิต เพ่ือ

เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง

499,500.00

23 โครงการผลิตส่ือรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแนว

ทางการฟ้ืนฟูการเรียนรู้ถดถอยกรณีศึกษาโรงเรียนพัฒนา

คุณภาพตนเอง

499,583.00
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PO วันท่ี

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน วิสาหกิจเพ่ือ

สังคม จ ากัด

484,000.00

บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 588,500.00

บริษัท อีเว้นท์ สไตล์ลิส จ ากัด 620,600.00

32 โครงการผลิตสารคดีรณรงค์ฟ้ืนฟูพัฒนาการและการเรียนรู้

 บาดแผลจากโควิด ก่อนท่ีจะเสียเด็กรุ่นน้ีไปท่ังรุ่น

214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน จ ากัด 214,000.00 บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน จ ากัด 214,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000556 9 ก.ย. 65

33 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมการ

ประเมินผล กสศ.

116,200.00 116,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 116,200.00 บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 116,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000557 9 ก.ย. 65

34 โครงการนิทรรศการส่ือสารเพ่ือสร้างความเสมอภาค

การศึกษา

214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด

214,000.00 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด

214,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000558 9 ก.ย. 65

35 โครงการพัฒนาชุดข้อมูลความรู้เพ่ือการส่ือสารนโยบาย

สาธารณะตามแผนกลยุทธ์ของ กสศ.

295,000.00 295,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 295,000.00 บริษัท บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 295,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000559 9 ก.ย. 65

36 โครงการส ารวจความผูกพันของพนักงาน 395,900.00 395,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จ ากัด 395,900.00 บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จ ากัด 395,900.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000560 9 ก.ย. 65

37 โครงการงานผลิตส่ือส่ิงพิมพ์สนับสนุนทุนนวัตกรรมสาย

อาชีพช้ันสูงส าหรับผู้เรียนท่ีมีความพิเศษ

84,530.00 84,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 84,530.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 84,530.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000561 9 ก.ย. 65

38 โครงการสนับสนุนบุคลากรเพ่ือจัดเก็บเอกสารสัญญา

โครงการ

24,610.00 24,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 24,610.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 24,610.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000562 14 ก.ย. 65

39 โครงการสนับสนุนการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการ

ด าเนินงานของ กสศ.

286,760.00 286,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 286,760.00 บริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด 286,760.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000563 15 ก.ย. 65

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 4,888,000.00

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 4,998,800.00

41 โครงการพัฒนาศักยภาพทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพและภาคี

เครือข่าย

4,500,000.00 4,518,966.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด 4,258,600.00 บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด 4,258,600.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000565 23 ก.ย. 65

บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จ ากัด

465,450.00

บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 493,377.00

บริษัท มาโอ อิมเมจ จ ากัด 521,304.00

PO65000564ได้คะแนนเกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาสูงสุด

4,998,800.00บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด

20 ก.ย. 6542 โครงการจัดท าส่ือเพ่ือการส่ือสารความส าเร็จจากการ

ขยายผลความเช่ียวชาญและถอดบทเรียนเครือข่ายครู

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นท่ี 4 ปี 2564 ในงาน

ประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

คร้ังท่ี 4

465,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง493,377.00 PO65000566 ราคามีความเหมาะสม465,450.00บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จ ากัด

19 ก.ย. 6540 โครงการพัฒนาความย่ังยืนของนวัตกรรมเครือข่าย

สถานศึกษาเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

5,000,000.00 วิธี e-bidding4,992,976.67

31 โครงการ Teacher Hero - ครูมีไฟหัวใจฮีโร่ ปลุกพลังการ

สอน

484,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง564,366.67 9 ก.ย. 65PO65000555 ราคามีความเหมาะสม484,000.00บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคช่ัน วิสาหกิจเพ่ือ

สังคม จ ากัด
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PO วันท่ี

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 492,200.00

บริษัท เพ่ิมโภฎ กู๊ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 577,800.00

บริษัท ควิค ดาต้า จ ากัด 706,200.00

44 โครงการจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศรองรับการ

เปิดข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรม

1,000,000.00 1,048,500.00 การคัดเลือก บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด 968,500.00 บริษัท แอ้นท์ เอ็กซ์ เวิร์ค จ ากัด 968,500.00 ได้คะแนนการประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตามเกณฑ์

ท่ีก าหนด

PO65000568 26 ก.ย. 65

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ากัด 870,000.00

บริษัท เปอรุมาล์ เทคโนโลยี แอนด์ เทเล

คอมมิวนิเคช่ัน (ไทยแลนด์) จ ากัด

850,000.00

บริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด 770,400.00

บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 899,870.00

46 โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุ 

สัญญา และอาคารสถานท่ี

3,500,000.00 3,571,660.00 การคัดเลือก บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 3,434,700.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 3,434,700.00 ได้คะแนนการประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตามเกณฑ์

ท่ีก าหนด

PO65000570 30 ก.ย. 65

47 โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและ

นวัตกรรมทางการศึกษา เเละพัฒนาเเพลตฟอร์มเพ่ือการ

ส่ือสารสังคม ของส านักพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา

5,000,000.00 5,839,632.00 วิธี e-bidding บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 4,995,000.00 บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 4,995,000.00 ได้คะแนนการประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตามเกณฑ์

ท่ีก าหนด

PO65000571 28 ก.ย. 65

48 โครงการติดตามสถานะโครงการรอการตรวจสอบ          

 ปี 2562 – 2564

221,000.00 221,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางยุวดี เครือรัฐติกาล 221,000.00 นางยุวดี เครือรัฐติกาล 221,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000572 27 ก.ย. 65

49 โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและออกแบบหนุนเสริมหน่วย

จัดการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะเยาวชน และ

แรงงานนอกระบบ ปี 2565

298,000.00 298,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอนไลท์-ลอง จ ากัด 298,000.00 บริษัท เอนไลท์-ลอง จ ากัด 298,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000573 28 ก.ย. 65

50 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบแอปพลิเคชันและ

สนับสนุนงานส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

428,400.00 214,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย อาม ศรีมาลา 214,200.00 นายอาม ศรีมาลา 214,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000574 28 ก.ย. 65

51 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน และน้ าด่ืม (ชนิดขวด) 44,855.47 44,855.47 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด 44,855.47 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด 44,855.47  ราคามีความเหมาะสม PO65000575 29 ก.ย. 65

PO65000567 ราคามีความเหมาะสม492,200.00บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด

899,870.00บริษัท มหาชุมชน จ ากัด45 โครงการจัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แหล่งรวบรวม

ข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนา

ระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย

 –ภาคบังคับ)

900,000.00

43 โครงการสนับสนุนจัดการงานอบรมพัฒนาทักษะครูเพ่ือ

เสริมสร้างคุณภาพของกระบวนการสอน

492,200.00

วิธี e-bidding949,090.00 29 ก.ย. 65PO65000569ได้คะแนนเกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาสูงสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง592,066.67 20 ก.ย. 65
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PO วันท่ี

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง

52 โครงการจ้างบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนงาน

สารสนเทศ ส านักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา

70,388.88 70,388.88 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 70,388.88 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 70,388.88  ราคามีความเหมาะสม PO65000576 30 ก.ย. 65

53 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือบริหารช่องทางส่ือสาร

และประชาสัมพันธ์ ห้องปฏิบัติการเพ่ือความเสมอภาค

72,600.00 72,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา ณ.พิกุล 72,600.00 นางสาวกานดา ณ.พิกุล 72,600.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000577 30 ก.ย. 65
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