
บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด 3,997,520.00

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ากัด 3,600,000.00

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 3,950,000.00

บริษัท พีค-ไอเดีย จ ากัด 3,800,000.00

2 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอร่วมสร้างความ

เสมอภาคทางการศึกษา

270,000.00 270,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอเนก ป๋ิวธัญญา 270,000.00 นายอเนก ป๋ิวธัญญา 270,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000036 1 พ.ย. 65

3 โครงการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ Video 

Teleconference เพ่ือช้ีแจงการด าเนินงาน ภายใต้

แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทาง

การศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565

149,800.00 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะพิกเซโอ ดีไซน์แอนด์     

โปรดักช่ัน จ ากัด

149,800.00 บริษัท เดอะพิกเซโอ ดีไซน์แอนด์     

โปรดักช่ัน จ ากัด

149,800.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000037 1 พ.ย. 65

4 โครงการพัฒนาช่องทางส่ือสารอย่างบูรณาการเพ่ือ

ขับเคล่ือนนโยบายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

4,000,000.00 4,322,086.67 วิธี e-bidding บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด 3,999,660.00 บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด 3,999,660.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000038 3 พ.ย. 65

บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 497,000.00

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ากัด 550,000.00

บริษัท พิจิกา ริช จ ากัด 535,000.00

6 โครงการบริหารจัดการกิจกรรมเย่ียมชมและแลกเปล่ียน

เรียนรู้โรงเรียนและครูต้นแบบพัฒนาตนเอง

199,555.00 199,555.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 199,555.00 บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 199,555.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000040 2 พ.ย. 65

7 โครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารการเงินและ

งบประมาณโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และ

พัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565

4,000,000.00 4,057,413.00 วิธี e-bidding บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 

จ ากัด

3,800,000.00 บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ 

จ ากัด

3,800,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000041 9 พ.ย. 65

8 โครงการจัดการองค์ความรู้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนน าขยายผล

103,000.00 103,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกวิสรา รักษาพล 103,000.00 นางสาวกวิสรา รักษาผล 103,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000042 4 พ.ย. 65

1 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

9 พ.ย. 65PO660000353,997,520.00บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด

2 พ.ย. 65PO66000039 ราคามีความเหมาะสม497,000.00บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัดโครงการบริหารจัดการประชุมช้ีแจงการเปิดรับข้อเสนอ

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2566

497,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง527,333.335

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

โครงการการบริหารจัดการประชุมโครงการส่งเสริม

โอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและ

แรงงานนอกระบบ

4,000,000.00 วิธี e-bidding4,016,066.67

วันท่ีช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 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

บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์

 จ ากัด

995,100.00

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 1,088,000.00

บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด 1,893,900.00

บริษัท ฟอร์เวิร์ด สตูดิโอ จ ากัด 1,820,000.00

บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 1,980,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรดักส์เฮ้าส์ แอส

เซสเซอร์ร่ี

1,840,400.00

บริษัท วรรณดิษฐ์ มีเดียส์ จ ากัด 1,498,500.00

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส

 จ ากัด

3,905,500.00

บริษัท เวลธ์ แอนด์ เวิร์ธ จ ากัด 3,852,000.00

13 โครงการจัดซ้ือแอลกอฮอล์ล้างมือสูตรน้ า 16,585.00 16,585.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

16,585.00 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

16,585.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000047 10 พ.ย. 65

14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาการ 3,000,000.00 2,961,001.29 วิธี e-bidding มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2,983,500.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2,983,500.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000048 15 พ.ย. 65

15 โครงการจ้างแปลส่ือการเรียนรู้ Black Box              

(ไทย-อังกฤษ) และผลิตส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

(Photo Hunt)

26,985.00 26,985.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต์ หงส์ทอง 26,985.00 นางสาวณัฐกานต์ หงส์ทอง 26,985.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000049 14 พ.ย. 65

บริษัท บิสซิเนสอะไลฟ์ จ ากัด 1,334,067.00

บริษัท เปอรุมาล์ เทคโนโลยี แอนด์ 

เทเลคอมมิวนิเคช่ัน(ไทยแลนด์) จ ากัด

1,200,000.00

บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ากัด 1,389,000.00

9

12

21 พ.ย. 65PO66000050ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

1,389,000.00บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ากัดวิธี e-bidding1,428,624.7716

10 วิธี e-bidding2,033,000.00

11 พ.ย. 65PO66000045ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

1,980,000.00บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัดวิธี e-bidding2,166,833.3311

10 พ.ย. 65PO66000044ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

1,893,900.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

โครงการจัดกิจกรรม Press tour เพ่ือส่ือสารพ้ืนท่ี

ต้นแบบบูรณาการนโยบายสร้างความเสมอภาคทาง

การศึกษา

2,000,000.00

โครงการส่ือสารสังคมเพ่ือขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง

ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง

2,000,000.00

วิธี e-bidding1,116,366.67 9 พ.ย. 65PO66000043ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

995,100.00บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์

 จ ากัด

โครงการจัดสรรถุงการเรียนรู้เพ่ือช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

1,000,000.00

โครงการจัดท าเว็บไซต์ วสศ. และจัดท าส่ือการเผยแพร่

ความรู้ของ วสศ. และ Equity Lab

1,400,000.00

14 พ.ย. 65PO66000046ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

3,852,000.00บริษัท เวลธ์ แอนด์ เวิร์ธ จ ากัดโครงการสอบทานและประเมินผลการด าเนินงานของ

โครงการรับทุน ของ กสศ. ปี 2564

4,000,000.00 วิธี e-bidding3,986,333.33
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 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

บริษัท เอ็นพีซี โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส

 จ ากัด

6,650,000.00

บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 5,685,980.00

บริษัท ซีเอสไอ โปรเฟสช่ันนอล จ ากัด 5,985,000.00

บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ ากัด 5,888,800.00

บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด 6,700,000.00

บริษัท อินสครู จ ากัด 420,000.00

บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอนเทอไพรส์ 

จ ากัด

524,300.00

บริษัท ดีเอสจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 642,000.00

19 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน และน้ าด่ืม (ชนิดขวด) 72,537.44 72,537.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 

จ ากัด

72,537.44 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ 

จ ากัด

72,537.44  ราคามีความเหมาะสม PO66000053 23 พ.ย. 65

20 โครงการจ้างบริการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ ปลายทางกองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

3,745.00 3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 3,745.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 3,745.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000054 23 พ.ย. 65

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 950,000.00

บริษัท ไอ เทอร์ต้ีไนน์ จ ากัด 909,500.00

บริษัท เรียล คอนซัลเทช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

963,000.00

22 โครงการจ้างบริการเพ่ือบริหารจัดการงานท่ัวไป        

ส านักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา

278,200.00 278,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 278,200.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 278,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000056 28 พ.ย. 65

23 โครงการจัดจ้างบริการบ ารุงรักษาระบบ TeamMate 191,102.00 191,102.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค ที คอนซัลแทนซี จ ากัด 191,102.00 บริษัท เค ที คอนซัลแทนซี จ ากัด 191,102.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000057 28 พ.ย. 65

24 โครงการเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนเยาวชนและแรงงานนอกระบบท่ีขาดแคลน   

ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

10,000,000.00 9,885,730.00 วิธี e-bidding บริษัท คิดค้นคว้า จ ากัด 9,531,560.00 บริษัท คิดค้นคว้า จ ากัด 9,531,560.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000058 30 พ.ย. 65

25 โครงการผลิตส่ือองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาครูสู่การ

ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

299,600.00 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 299,600.00 บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 299,600.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000059 30 พ.ย. 65

21

17

22 พ.ย. 65PO66000052 ราคามีความเหมาะสม420,000.00บริษัท อินสครู จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง528,766.6618

28 พ.ย. 65PO66000055ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

963,000.00บริษัท เรียล คอนซัลเทช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

โครงการจัดการความรู้และจัดท าE-BOOK นวัตกรรม

และนโยบายด้านการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

1,000,000.00 วิธี e-bidding1,132,143.00

โครงการส่ือสารงานวิจัย ฟ้ืนฟูพัฒนาการเรียนถดถอย 

“ห้องเรียนเด็กเล่น”

420,000.00

28 พ.ย. 65PO66000051ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

5,685,980.00บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักนวัตกรรมและ

ทุนการศึกษา

7,000,000.00 วิธี e-bidding6,767,993.33
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 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

26 โครงการรวบรวมและประมวลข้อมูลเพ่ือการคัดกรอง

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน รุ่นท่ี 4 

ปีการศึกษา 2565

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 500,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 500,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000060 30 พ.ย. 65

27 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจ า

ส 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 PO66000061 30 พ.ย. 65
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