
1 โครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

1,300,000.00 1,462,333.33 วิธี e-bidding บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 1,246,550.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 1,246,550.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000001 4 ต.ค. 65

2 โครงการรณรงค์การส่ือสารสาธารณะความรู้      
ความเข้าใจในภารกิจงานของ กสศ.

1,000,000.00 1,283,643.33 วิธี e-bidding บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคช่ันส์ 
จ ากัด

895,000.00 บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคช่ันส์ 
จ ากัด

895,000.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000002 4 ต.ค. 65

3 โครงการสนับสนุนบุคลากรงานบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน

67,410.00 67,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 67,410.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 67,410.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000003 3 ต.ค. 65

4 โครงการแปลเอกสารองค์ความรู้เร่ืองรูปแบบ
การศึกษาของประเทศสิงคโปร์ในศตวรรษท่ี 21

25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดวงรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง 25,000.00 นางสาวดวงรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง 25,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000004 3 ต.ค. 65

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ากัด 825,000.00

บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 849,687.00

6 โครงการจัดหาอุปกรณ์ไอทีเพ่ือสนับสนุน           
การท างานในองค์กร

1,400,000.00 1,228,534.77 การคัดเลือก บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด 1,355,000.06 บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด 1,355,000.06 ได้เกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000006 11 ต.ค. 65

7 โครงการการผลิต/จัดพิมพ์ Annual Report 2021
 และ EEF Strategic Plan 2022-2024           
ฉบับภาษาอังกฤษ

145,520.00 145,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 145,520.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 145,520.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000007 11 ต.ค. 65

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด 1,996,620.00

บริษัท สกาย ค๊ิค จ ากัด 1,765,500.00

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 1,777,000.00

9 โครงการบริหารจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
2565

8,000,000.00 8,502,195.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยส ครีเอทีฟ โซลูช่ัน จ ากัด 7,999,975.00 บริษัท เยส ครีเอทีฟ โซลูช่ัน จ ากัด 7,999,975.00 ราคามีความเหมาะสม    
ได้เกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000009 18 ต.ค. 65

868,626.00 7 ต.ค. 65PO66000005ได้คะแนนเกณฑ์การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคาสูงสุด

849,687.00บริษัท มหาชุมชน จ ากัดวิธี e-bidding

17 ต.ค. 65PO66000008ได้คะแนนเกณฑ์การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคาสูงสุด

1,996,620.00บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด8 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีส่ือสารสร้างความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนและ         
ภาคนโยบายในพ้ืนท่ีต้นแบบการท างานของ กสศ.

2,000,000.00 วิธี e-bidding2,009,816.67

5 โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุง 
LINE Official Account ของโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

850,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

10 โครงการจัดซ้ือหลอดไฟแอลอีดี 35,470.50 35,470.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 35,470.50 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 35,470.50  ราคามีความเหมาะสม PO66000010 18 ต.ค. 65

11 โครงการจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
อุปกรณ์ส านักงาน

16,050.00 16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 16,050.00 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 16,050.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000011 18 ต.ค. 65

12 โครงการจัดจ้างจัดท าสรุปประเด็นเน้ือหา         
และองค์ความรู้ ในรูปแบบ Visual Note

120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรวิสาข์ อินทรครรชิต 120,000.00 นางสาววรรวิสาข์ อินทรครรชิต 120,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000012 18 ต.ค. 65

บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด 499,690.00

บริษัท เค แอนด์ ที 18 ลูเครทีฟ จ ากัด 588,500.00

บริษัท โกลด์ ซิลเวอร์ มันน่ี จ ากัด 499,797.00

14 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนการจัดท าสัญญา
จัดซ้ือจัดจ้างและบริหารงานจัดท าฐานข้อมูลงาน
จัดซ้ือจัดจ้าง

340,260.00 340,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 340,260.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 340,260.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000014 18 ต.ค. 65

15 โครงการจัดประชุมเครือข่ายองค์กรนานาชาติท่ี
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (Equitable 
Education Alliance) คร้ังท่ี 5

1,500,000.00 1,585,408.00 การคัดเลือก บริษัท ออล ออฟ ลัค จ ากัด 1,490,000.00 บริษัท ออล ออฟ ลัค จ ากัด 1,490,000.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000015 20 ต.ค. 65

16 โครงการบริหารจัดการการประชุมวิชาการครู
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นท่ี 4 ปี 2564

95,000.00 95,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 95,000.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 95,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000016 18 ต.ค. 65

17 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร
ประจ าส านักงาน

57,459.00 57,459.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 57,459.00 บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 57,459.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000017 19 ต.ค. 65

18 โครงการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การเรียบเรียงบันทึกความโดดเด่น

183,398.00 183,398.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 183,398.00 บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 183,398.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000018 19 ต.ค. 65

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 2,950,000.00

บริษัท พลังการเรียนรู้ วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม จ ากัด

3,000,000.00

20 โครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ 1,500,000.00 1,365,855.00 วิธี e-bidding บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

1,009,545.00 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

1,009,545.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000020 26 ต.ค. 65

13

19 วิธี e-bidding3,216,666.67

วิธีเฉพาะเจาะจง529,329.00 18 ต.ค. 65PO66000013 ราคามีความเหมาะสม

โครงการการขับเคล่ือนองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
การประชุมวิชาการนานาชาติ 2565

3,000,000.00

โครงการการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
นานาชาติ 2565

499,690.00 499,690.00บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด

25 ต.ค. 65PO66000019ได้คะแนนเกณฑ์การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคาสูงสุด

3,000,000.00บริษัท พลังการเรียนรู้ วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม จ ากัด
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

21 โครงการจัดซ้ือกระดาษช าระ ส าหรับใช้งานภายใน
ส านักงาน

62,370.30 62,370.30 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 62,370.30 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 62,370.30  ราคามีความเหมาะสม PO66000021 25 ต.ค. 65

22 โครงการจัดซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟส าหรับให้บริการ
ภายในส านักงาน

13,610.29 13,610.29 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด 13,610.29 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด 13,610.29  ราคามีความเหมาะสม PO66000022 25 ต.ค. 65

23 โครงการผลิตแผ่นพับกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา 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 PO66000023 26 ต.ค. 65

24 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
จัดซ้ือจัดจ้าง

308,160.00 308,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 308,160.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 308,160.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000024 26 ต.ค. 65

25 โครงการจัดจ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความ
เสมอภาคทางการศึกษา

58,850.00 58,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ากัด 58,850.00 บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ากัด 58,850.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000025 26 ต.ค. 65

26 โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาส          
ทางการศึกษาเป็นของขวัญ คือการให้ท่ีย่ังยืน

2,000,000.00 2,082,933.33 วิธี e-bidding บริษัท งอกงานดี จ ากัด 1,960,000.00 บริษัท งอกงานดี จ ากัด 1,960,000.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000026 28 ต.ค. 65

27 โครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
 2566

800,000.00 1,066,666.67 วิธี e-bidding บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 800,000.00 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 800,000.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000027 28 ต.ค. 65

28 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนบุคลากรจัดท า
เอกสารเบิกจ่ายโครงการส่งเสริมโอกาสทางการ
เรียนรู้

170,130.00 141,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 141,775.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 141,775.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000028 27 ต.ค. 65

29 โครงการจัดพิมพ์ชุดส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่ือสาร
ภาพลักษณ์กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการส่ือสารประชาสัมพันธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

59,920.00 59,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 59,920.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 59,920.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000029 27 ต.ค. 65

30 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานธุรการและ
งานสารบรรณ

60,990.00 60,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 60,990.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 60,990.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000030 27 ต.ค. 65

31 โครงการจ้้างบริการเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
ฐานข้อมูลสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง

64,200.00 64,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 64,200.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 64,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000031 27 ต.ค. 65

32 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดเก็บ
เอกสารสัญญาโครงการ

40,660.00 40,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 40,660.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 40,660.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000032 27 ต.ค. 65
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

33 โครงการค่าเช่าระบบ Cloud Linux Hosting เพ่ือ
รองรับระบบฐานข้อมูลการติดต่อของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ภาคีเครือข่าย กสศ. และบริหารจัดการฐานข้อมูล
ผู้เข้าร่วมประชุม

12,840.00 12,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด 12,840.00 บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด 12,840.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000033 31 ต.ค. 65

34 โครงการซ้ือ Account E-mail marketing และ
ค่าบริการดูแล E-mail marketing

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แท็กซ่ีเมล จ ากัด 90,000.00 บริษัท แท็กซ่ีเมล จ ากัด 90,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000034 31 ต.ค. 65
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