
1 โครงการจ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ 600,000.00 681,233.33 การคัดเลือก บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 588,500.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 588,500.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000136 1 ก.พ. 66

2 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับส่งเอกสารประจ าส านักงาน 800,000.00 558,163.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 517,131.00 บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 517,131.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000137 1 ก.พ. 66

3 โครงการจัดพิมพ์ พรบ.กสศ. ฉบับภาษาอังกฤษ 26,750.00 26,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 26,750.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 26,750.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000138 1 ก.พ. 66

4 โครงการจัดจ้าง Maintenance ระบบ E-budget 321,000.00 321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ อาร์ทิลิเจนท์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 321,000.00 บริษัท ดิ อาร์ทิลิเจนท์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 321,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000139 2 ก.พ. 66

5 โครงการส่ือสารรณรงค์สนับสนุนเพ่ือการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 297,995.00 297,995.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด 297,995.00 บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด 297,995.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000140 3 ก.พ. 66

6 โครงการผลิตคลิปวิดีโอทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงเพ่ือสร้าง

โอกาสทางการศึกษา

278,000.00 278,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิรันธนิน อริยทรัพย์ธาดา 278,000.00 นางสาวจิรันธนิน อริยทรัพย์ธาดา 278,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000141 3 ก.พ. 66

7 โครงการส่ือสารความร่วมมือและตัวแบบการลดความเหล่ือมล้ า

ทางการศึกษา

285,000.00 285,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 285,000.00 บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 285,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000142 3 ก.พ. 66

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน และน้ าด่ืม (ชนิดขวด) 73,961.08 73,961.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด 73,961.08 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด 73,961.08  ราคามีความเหมาะสม PO66000143 6 ก.พ. 66

9 โครงการจัดซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟ ส าหรับให้บริการภายในส านักงาน 14,934.38 14,934.38 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด 14,934.38 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด 14,934.38  ราคามีความเหมาะสม PO66000144 6 ก.พ. 66

10 โครงการพัฒนาและผลิตสารคดีส้ันร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสทาง

การศึกษา

2,250,000.00 2,450,226.67 การคัดเลือก บริษัท เดอะชู้ด จ ากัด 2,250,000.00 บริษัท เดอะชู้ด จ ากัด 2,250,000.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000145 7 ก.พ. 66

11 โครงการค่าบริการวิชาชีพวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงานช่วงคัดเลือก

จัดหาผู้รับเหมา

80,250.00 80,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บาย คอร์ ดีไซน์ จ ากัด 80,250.00 บริษัท บาย คอร์ ดีไซน์ จ ากัด 80,250.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000146 7 ก.พ. 66

12 โครงการจัดจ้างบริการบ ารุงรักษาระบบ ERP Microsoft 

Dynamics AX 2012

400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด 400,000.00 บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด 400,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000147 8 ก.พ. 66

บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด 497,550.00

บริษัท เพ่ิมโภฎ กู๊ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 556,400.00

บริษัท ควิค ดาต้า จ ากัด 514,670.00

14 โครงการเช่าใช้บริการคลาวด์รองรับระบบสารสนเทศของ กสศ. 248,000.00 248,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 248,000.00 บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 248,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000149 9 ก.พ. 66

ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีช่ือ ราคา

13 โครงการสนับสนุนการจัดการงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษา

497,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง522,873.33 9 ก.พ. 66PO66000148497,550.00บริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด  ราคามีความเหมาะสม
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ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีช่ือ ราคา

15 โครงการจัดจ้างจัดท าสรุปประเด็นเน้ือหา และองค์ความรู้ ส าหรับ

งานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบทวิ-

พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

68,000.00 68,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเวธกา แสงนิล 68,000.00 นางสาวเวธกา แสงนิล 68,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000150 10 ก.พ. 66

16 โครงการพัฒนางาน Data Story เร่ืองอีกก่ีเจนกว่าคนไทยจะหาย

จน หยุดกับดักยากจนข้ามรุ่น ด้วยการศึกษาเสมอภาค

205,975.00 205,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 205,975.00 บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด 205,975.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000151 10 ก.พ. 66

17 โครงการถ่ายภาพน่ิงส าหรับงานอบรมเชิงปฏิบัติการเเละการจัด

ประชุมของ

80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันติ สุพิทักษ์วงศ์ 80,000.00 นายสันติ สุพิทักษ์วงศ์ 80,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000152 14 ก.พ. 66

18 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดท า TOR ท่ีมีประสิทธิภาพ 80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

80,000.00 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

80,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000153 14 ก.พ. 66

19 โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการข้อมูลนอกเวลาราชการของโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

86,509.50 86,509.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 86,509.50 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 86,509.50  ราคามีความเหมาะสม PO66000154 14 ก.พ. 66

บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ากัด 3,759,000.00

บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคช่ันส์ จ ากัด 3,300,000.00

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 3,777,000.00

21 โครงการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือออกแบบแนวทางการ

ส่งเสริมโอกาส

256,800.00 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 256,800.00 บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 256,800.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000156 14 ก.พ. 66

22 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานส านักพัฒนาคุณภาพครูฯ ใน

ส่วนของการสนับสนุนการขับเคล่ือนงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ท้ังระบบ และการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้

229,515.00 229,515.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 229,515.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 229,515.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000157 14 ก.พ. 66

23 โครงการพัฒนาหลักสูตรทางเลือกเพ่ือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ี

ได้รับผลกระทบจากปัญหาการศึกษา

2,500,000.00 2,990,000.00 วิธี e-bidding บริษัท ฟรีฟอร์ม คอมพานี จ ากัด 2,470,000.00 บริษัท ฟรีฟอร์ม คอมพานี จ ากัด 2,470,000.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000158 20 ก.พ. 66

24 โครงการการจัดการกิจกรรมและดูแลการออกบูธเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ของโครงการ equity partnership

97,691.00 97,691.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 97,691.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 97,691.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000160 16 ก.พ. 66

บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ ากัด 486,315.00

บริษัท ธิงค์ก้ิง เธิร์ด จ ากัด 508,250.00

บริษัท มายเซ็ท 168 จ ากัด 540,350.00

20 โครงการการจัดท าชุดความรู้เพ่ือเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และ

ผลการศึกษาทางวิชาการ

3,800,000.00

บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ ากัด25 โครงการจัดจ้างถ่ายท าส่ือวีดิทัศน์องค์ความรู้แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน

486,315.00

3,888,166.00 วิธี e-bidding

วิธีเฉพาะเจาะจง511,638.33

17 ก.พ. 66PO66000155ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคาสูงสุด

3,759,000.00บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ากัด

16 ก.พ. 66PO66000161 ราคามีความเหมาะสม486,315.00
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ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีช่ือ ราคา

สมาคมมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข 496,100.00

บริษัท เอนไลท์-ลอง จ ากัด 498,500.00

บริษัท คิดค้นคว้า จ ากัด 529,650.00

27 โครงการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการสร้างความเสมอภาคทาง

การศึกษา

298,530.00 298,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ัน นิวส์ จ ากัด 298,530.00 บริษัท เนช่ัน นิวส์ จ ากัด 298,530.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000163 20 ก.พ. 66

บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 380,759.50

บริษัท อัพเดท โซลูช่ัน จ ากัด 428,000.00

บริษัท มาโอ อิมเมจ จ ากัด 401,250.00

29 โครงการสิทธิการใช้งาน Trend Micro Antivirus 7,704.00 7,704.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจนที โซลูช่ัน จ ากัด 7,704.00 บริษัท เจนที โซลูช่ัน จ ากัด 7,704.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000165 21 ก.พ. 66

นางสาววรานุช ชินวรโสภาค 300,000.00

นางสาวอริสา ชูศรี 350,000.00

นายนัทกฤษ ยอดราช 330,000.00

31 โครงการตรวจและอบรมรายงานการเงินโครงการของส านักงาน 2,300,000.00 1,900,000.00 วิธี e-bidding บริษัท พีวายเอส ออดิท จ ากัด 2,300,000.00 บริษัท พีวายเอส ออดิท จ ากัด 2,300,000.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000167 23 ก.พ. 66

บริษัท จี พีอาร์1982 จ ากัด 374,500.00

บริษัท ท าได้ ท าดี จ ากัด 550,000.00

บริษัท สแปน โกลบอล จ ากัด 535,000.00

33 โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนด้านข้อมูลเชิงลึกเพ่ือสร้าง

นวัตกรรมทางความเสมอภาคทางการศึกษา

1,000,000.00 1,166,666.67 วิธี e-bidding บริษัท นักเปล่ียนแปลง จ ากัด 1,000,000.00 บริษัท นักเปล่ียนแปลง จ ากัด 1,000,000.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000169 24 ก.พ. 66

34 โครงการท่ีปรึกษาและตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุน

ให้แก่ภาคีร่วมด าเนินงานของ กสศ.

1,200,000.00 1,125,000.00 วิธี e-bidding บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 1,050,000.00 บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 1,050,000.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000170 24 ก.พ. 66

26 โครงการการสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการ

การพัฒนาความร่วมมือระดับท้องถ่ินเพ่ือขับเคล่ือนความเสมอ

ภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนนอกระบบ

การศึกษา

496,100.00 17 ก.พ. 66PO66000162 ราคามีความเหมาะสม496,100.00สมาคมมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข

30 โครงการศึกษาส ารวจความต้องการและวางกรอบแนวคิดในการ

ออกแบบพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างกลไกเครือข่ายครูแกนน า

300,000.00

20 ก.พ. 66PO66000164 ราคามีความเหมาะสม380,759.50บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด28 โครงการผลิตคลิปวิดีโอระดมความร่วมมือเด็กวิกฤตการศึกษา 380,759.50

นางสาววรานุช ชินวรโสภาค 300,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000166 21 ก.พ. 66

22 ก.พ. 66PO66000168 ราคามีความเหมาะสม374,500.00บริษัท จี พีอาร์1982 จ ากัด32 โครงการบริหารจัดการงานแถลงข่าวและเวทีเสวนาแลกเปล่ียน

ความรู้

374,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง326,666.67

วิธีเฉพาะเจาะจง403,336.50

วิธีเฉพาะเจาะจง508,083.33

วิธีเฉพาะเจาะจง486,500.00
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ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีช่ือ ราคา

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 499,994.95

บริษัท สามารถ อินโฟเนต จ ากัด 614,180.00

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล 

อินเตอร์เนต จ ากัด

561,750.00

36 โครงการจ้างบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

70,620.00 70,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดูเคช่ัน สตูดิโอ จ ากัด 70,620.00 บริษัท เอ็ดดูเคช่ัน สตูดิโอ จ ากัด 70,620.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000172 23 ก.พ. 66

37 โครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ 336,515.00 336,515.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 336,515.00 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 336,515.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000174 28 ก.พ. 66

38 โครงการจัดจ้างด าเนินงานจัดท าเน้ือหาหนังสือรายงานประจ าปี 

2565

100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแอม พีอาร์ จ ากัด 100,000.00 บริษัท ไอแอม พีอาร์ จ ากัด 100,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000175 28 ก.พ. 66

35 โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในส านักงาน วงจรท่ี 1 499,994.95 บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 499,994.95  ราคามีความเหมาะสม PO66000171 23 ก.พ. 66วิธีเฉพาะเจาะจง558,641.65
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