
1 โครงการบริหารการจัดการความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหา
ความเล่ือมล ้าทางการศึกษา

112,000.00 112,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ 112,000.00 นางสาวปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ 112,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000103 4 ม.ค. 66

2 โครงการจัดจ้างผลิตเนื อหาเพ่ือการส่ือสารภารกิจ กสศ. 280,000.00 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรวิศร์ หล้าหา 280,000.00 นายรวิศร์ หล้าหา 280,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000104 4 ม.ค. 66

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

80,000.00 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

80,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000105 5 ม.ค. 66

4 โครงการจัดซื อวัสดุส้านักงาน และน ้าด่ืม 52,397.90 52,397.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ้ากัด 52,397.90 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ้ากัด 52,397.90  ราคามีความเหมาะสม PO66000106 6 ม.ค. 66

5 โครงการจัดซื อลวดเย็บไฟฟ้าส้าหรับใช้ภายในส้านักงาน 2,969.25 2,969.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ากัด 2,969.25 บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ากัด 2,969.25  ราคามีความเหมาะสม PO66000107 6 ม.ค. 66

6 โครงการจัดจ้างผลิตเสื อเพ่ือการส่ือสารโครงการพัฒนาครูและ
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน

176,550.00 176,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ้ากัด 176,550.00 บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ้ากัด 176,550.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000108 6 ม.ค. 66

7 โครงการออกแบบและจัดท้าส่ือเพ่ือจัดการองค์ความรู้ใน
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของโรงเรียนแกนน้า

176,000.00 176,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์ 176,000.00 นายสมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์ 176,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000109 6 ม.ค. 66

8 โครงการออกแบบนิทรรศการและส่ือกราฟิกเผยแพร่งานนวัตกรรม 278,200.00 278,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็กซ์วายซี กรุ๊ป 278,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็กซ์วายซี กรุ๊ป 278,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000110 6 ม.ค. 66

9 โครงการการเขียนรายงานการประชุมและหนังสือติดต่อราชการ 98,880.00 98,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

98,880.00 สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

98,880.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000111 11 ม.ค. 66

10 โครงการจ้างบริการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของ
ส้านักงาน

80,250.00 80,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ้ากัด 80,250.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ้ากัด 80,250.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000112 11 ม.ค. 66

11 โครงการพัฒนาชุดข้อมูลส่ือสารนวัตกรรมลดความเหล่ือมล ้า
ทางการศึกษาจากประสบการณ์นานาชาติ

132,680.00 132,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดไทม์ มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 132,680.00 บริษัท กู๊ดไทม์ มาร์เก็ตติ ง จ้ากัด 132,680.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000113 12 ม.ค. 66

12 โครงการการดูแลและบ้ารุงรักษาระบบบริหารจัดการโครงการ 
(PMS)

200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ้ากัด 200,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ้ากัด 200,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000114 13 ม.ค. 66

บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ้ากัด 6,500,000.00

บริษัท ซินเนอร์ร่ี คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

6,006,999.00

บริษัท นักเปล่ียนแปลง จ้ากัด 480,000.00

บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ้ากัด 588,500.00

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ้ากัด 535,000.00

14

วิธี e-bidding7,004,933.33

17 ม.ค. 66

18 ม.ค. 66PO66000115ได้คะแนนเกณฑ์การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคาสูงสุด

6,500,000.0013 โครงการจัดการความรู้และส่ือสารสาธารณะ เพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา 2565 - 2566

6,500,000.00

วันท่ีช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ้ากัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

PO66000116 ราคามีความเหมาะสม480,000.00บริษัท นักเปล่ียนแปลง จ้ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง534,500.00480,000.00โครงการออกแบบกระบวนการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน
 กสศ.
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วันท่ีช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

15 โครงการจ้างบริการอัดภาพถ่ายนักสัมมาชีพ 31,200.00 31,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา สกุลภาพนิมิต 31,200.00 นางสาวรุ่งนภา สกุลภาพนิมิต 31,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000117 17 ม.ค. 66

16 โครงการแปลข้อมูลสารสนเทศวิเทศสัมพันธ์ธนาคารโลก 5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์ วิบูลย์ตั งม่ัน 5,500.00 นายเอกรินทร์ วิบูลย์ตั งม่ัน 5,500.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000118 17 ม.ค. 66

17 โครงการแปลเอกสารองค์ความรู้เร่ืองการสอนแบบคละชั นใน
ประเทศญ่ีปุ่น

30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรดา มณีอินทร์ 30,000.00 นางสาวรดา มณีอินทร์ 30,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000119 17 ม.ค. 66

18 โครงการผลิตวีดิทัศน์โรงเรียนพื นท่ีแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ระบบการผลิตและการพัฒนาครู

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิรันธนิน อริยทรัพย์ธาดา 90,000.00 นางสาวจิรันธนิน อริยทรัพย์ธาดา 90,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000120 17 ม.ค. 66

19 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนการจัดการฐานข้อมูลสัญญา
จัดซื อจัดจ้าง

128,400.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ้ากัด 128,400.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ้ากัด 128,400.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000121 23 ม.ค. 66

20 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานธุรการและงานสารบรรณ 128,400.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ้ากัด 128,400.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ้ากัด 128,400.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000122 23 ม.ค. 66

21 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดเก็บเอกสารสัญญาโครงการ 121,980.00 121,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ้ากัด 121,980.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ้ากัด 121,980.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000123 24 ม.ค. 66

บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าท์ จ้ากัด 396,756.00

บริษัท อาร์ตแอนด์พาร์ท อัพเดท จ้ากัด 490,060.00

บริษัท มายเซ็ท 168 จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่) 464,380.00

23 โครงการแปลสังเคราะห์บทความยกระดับเพ่ือเครือข่ายวิชาการ
และภาคียุทธศาสตร์

18,500.00 18,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์ วิบูลย์ตั งม่ัน 18,500.00 นายเอกรินทร์ วิบูลย์ตั งม่ัน 18,500.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000125 25 ม.ค. 66

24 โครงการสังเคราะห์ข้อมูลและจัดท้ารายงานสถานการณ์ความ
เหล่ือมล ้าทางการศึกษาเพ่ือเผยแพร่สาธารณะ

200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ 200,000.00 นางสาวทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ 200,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000126 26 ม.ค. 66

25 โครงการสนับสนุนบุคลากรงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 67,410.00 67,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ้ากัด 67,410.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ้ากัด 67,410.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000127 26 ม.ค. 66

บริษัท มาตา การพิมพ์ จ้ากัด 378,780.00

บริษัท เอกนันท์ การพิมพ์ จ้ากัด 411,950.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สันสวย 414,625.00

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ้ากัด 492,200.00

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด 620,600.00

บริษัท มีไฟร์โซลูช่ัน จ้ากัด 550,000.00

บริษัท ธรรมถนัด จ้ากัด 542,490.00

22 25 ม.ค. 66PO66000124 ราคามีความเหมาะสม396,756.00บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ้ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง450,398.67

378,780.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000128 27 ม.ค. 66โครงการการออกแบบและผลิตส่ือส่ิงพิมพ์สนับสนุนการด้าเนินงาน
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั นสูง

378,780.00 401,785.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

27 ม.ค. 66PO66000129 ราคามีความเหมาะสม492,200.00โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบ
หลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย - ภาคบังคับ)

492,200.00

396,756.00โครงการผลิตชุดวีดีทัศน์สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการสอน 
นักศึกษา “ครูรักษ์ถ่ิน”

วิธีเฉพาะเจาะจง551,322.5027

26 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ้ากัด

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ้ากัด
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วันท่ีช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

28 โครงการพัฒนาตัวแบบการด้าเนินงานส่ือสารรณรงค์เพ่ือ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะและระดมความร่วมมือ ปีงบประมาณ
 2566 ระยะท่ี 1

250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสีตลา ชาญวิเศษ 250,000.00 นางสาวสีตลา ชาญวิเศษ 250,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000130 27 ม.ค. 66

29 โครงการผลิตหนังสือส้าหรับสนับสนุนการด้าเนินงานฯ 257,870.00 257,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ้ากัด 257,870.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ้ากัด 257,870.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000131 27 ม.ค. 66

30 โครงการบริหารจัดการท่ีพักและการเดินทางของบุคลากรงาน 
Equity Opportunity Day

13,910.00 13,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จ้ากัด 13,910.00 บริษัท ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จ้ากัด 13,910.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000132 27 ม.ค. 66

31 โครงการจัดซื อกระดาษช้าระ ส้าหรับใช้งานภายในส้านักงาน 48,299.80 48,299.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เบอเดนซัพพลาย 48,299.80 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เบอเดนซัพพลาย 48,299.80  ราคามีความเหมาะสม PO66000133 27 ม.ค. 66

32 โครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์และ
ข่าวออนไลน์

1,000,000.00 1,005,907.00 วิธี e-bidding บริษัท อินโฟเควสท์ จ้ากัด 909,500.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ้ากัด 909,500.00 ได้คะแนนเกณฑ์การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคาตามเกณฑ์ท่ี
ก้าหนด

PO66000134 31 ม.ค. 66

33 โครงการตรวจรายงานการเงินส้านักพัฒนาครูและสถานศึกษา 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ้ากัด 40,000.00 บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ้ากัด 40,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000135 31 ม.ค. 66
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