
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) ได้จัดท ำรำยงำนสรุปและวิเครำะห์ผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยำยน ๒๕๖๒) ที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุต่ำงๆ  เพื่อแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีท่ีผ่ำนมำมีผลกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นอย่ำงไร เพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดให้
ส่วนรำชกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฎิบัติงำน โดยมีมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

๑.ผลการวิเคราะห์การด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จ ำนวนโครงกำรทั้งสิ้น  ๔๑๑ โครงกำร  เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๖,๒๑๒,๐๙๓.๗๕ บำท ด ำเนินกำร
จัดหำตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดหำได้ ๓ วิธี ดังนี้ 

1) วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป 
- วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
- วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
- วิธีสอบรำคำ 

2) วิธีคัดเลือก 
3) วิธีเฉพำะเจำะจง 

๑.๑ ร้อยละของจ านวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี จ านวนโครงการ 
รายการ ร้อยละ 

จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง ๓๙๔ ๙๕.๙๐ 
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีคัดเลือก ๑๖ ๓.๙๐ 
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไป ๑ ๐.๒๐ 

รวม ๔๑๑ ๑๐๐ 
 

จำกตำรำง จะเห็นว่ำ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมจ ำนวนโครงกำรมำกที่สุดคือ วิธีเฉพำะเจำะจง มีจ ำนวน 
๓๙๔ รำยกำร คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๐ รองลงมำคือ วิธีคัดเลือก มีจ ำนวน ๑๖ รำยกำร คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๐ และ
วิธีเชิญชวนทั่วไป จ ำนวน ๑ รำยกำร คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐  

 



 ๑.๒ ร้อยละของจ านวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี จ านวนเงิน 
(บาท) ร้อยละ 

จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง ๑๓๙,๓๗๓,๐๒๑.๐๕ ๕๖.๖๐ 
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีคัดเลือก ๑๐๕,๓๖๐,๖๗๒.๗๐ ๔๒.๘๐ 
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไป 1,478,400.๐๐ ๐.๖๐ 

รวม ๒๔๖,๒๑๒,๐๙๓.๗๕ ๑๐๐ 
 

จำกตำรำง จะเห็นว่ำ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมจ ำนวนเงินมำกที่สุดคือ วิธีเฉพำะเจำะจง เป็นจ ำนวนเงิน 
๑๓๙,๓๗๓,๐๒๑.๐๕ บำท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๐ รองลงมำคือ วิธีคัดเลือก เป็นจ ำนวนเงิน ๑๐๕,๓๖๐,๖๗๒.๗๐
บำท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๐และวิธีเชิญชวนทั่วไป เป็นจ ำนวนเงิน 1,478,400.๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ 
ของจ ำนวนงบประมำณ  

  

๒.ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  

ปัจจัยภายนอก 

1) กำรบันทึกรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) บำงครั้งเกิดข้อจ ำกัดและ
ข้อขัดข้องจำกระบบ ท ำให้ไม่สำมำรถบันทึกรำยกำรในระบบได้ จึงท ำให้เกิดกำรล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำน 

2) กระบวนกำรจัดหำตำมขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวิธีกำรคัดเลือก และเชิญชวญทั่วไปนั้น จะต้องใช้ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำรจัดหำยำวนำนประมำณ ๒๐-๓๐ วันท ำกำร ซึ่งจะท ำให้กำรด ำเนินงำนเชิงรุกในโครงกำรต่ำงๆที่
จ ำเป็นต้องกระท ำให้ทันสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ทันใช้ จึงอำจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำนได้ เช่น กำรจัดงำน
เพ่ือช่วยเหลือเด็กยำกจนตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน   

3) กฎหมำย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีจ ำนวนมำก และมีควำมซับซ้อน
ก่อให้เกิดปัญหำในกำรตีควำมเพ่ือน ำมำในกำรปฎิบัติงำนได ้

4) กรมบัญชีกลำงได้จัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ ให้กับเจ้ำหน้ำที่พัสดุ หลังจำก พรบ. มีผลบังคับใช้ไประยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจ ำกัดเรื่อง
จ ำนวนกำรรับบุคลำกรในแต่ละรุ่น ท ำให้ผู้ปฎิบัติงำนต้องใช้เวลำในกำรศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจ ขั้นตอนวิธีปฎิบัติงำน
ด้วยตนเองจำกเอกสำร ซ่ึงอำจจะส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำ 

ปัจจัยภายใน  

๑) กำรปฎิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่
เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน/ส่วนงำนต่ำงๆ ผู้ปฎิบัติงำนหลักท่ีพ่ึงได้รับกำรบรรจุใหม่ และไม่มีประสบกำรณ์ ยังไม่เข้ำใจ
ขั้นตอนกำรปฎิบัติงำนอย่ำงจัดเจน จึงอำจส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรจัดหำเพ่ือให้ทันต่อควำมต้องกำร 



๒) ด้วย กสศ. เป็นองค์กรใหม่พ่ึงจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำรสรรหำบุคลำกรหลักตำมอัตรำก ำลังในฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีบุคลกร
หลักในฝ่ำยตำมอัตรำก ำลังปฎิบัติงำนเพียงท่ำนเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อกำรสนันสนุนด ำเนินงำนขององค์กร อำจ
ส่งผลต่อควำมล่ำช้ำในกำรปฎิบัติงำนให้ทันต่อควำมต้องกำร 

๓) กำรใช้ระบบปฎิบัติกำรภำยในที่เกี่ยวข้องกับงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  
เช่น ระบบจองงบประมำณ (e-budget) ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกร Enterprise Resource 
Planning(ERP) ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ส ำนักงำนพ่ึงพัฒนำ มำด ำเนินงำนจึงท ำให้ผู้ปฎิบัติงำนยังไม่มีควำมเชี่ยวชำญ 
อำจจะท ำให้กำรด ำเนินกำรเกิดควำมล่ำช้ำใด้  

 

๓.ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

1) จัดให้มีกำรอบรม สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับพนักงำนของ กสศ. ทุกท่ำน เกี่ยวกับควำมรู้เบื้อ
ต้นตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้เข้ำใจถึงขั้นตอนกำร
ปฎิบัติงำนต่ำงๆ และเพ่ิมเติมควำมรู้เป็นระยะ ด้วยระบบ e–Learning ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมอบรมกับทำง
ส ำนักงำนได้เนื่องจำกติดภำระกิจของส่วนงำน 

2) พัฒนำระบบปฎิบัติกำรภำยของหน่วยงำนให้มีขั้นตอนกระชับขึ้น เพ่ือลดระยะเวลำในกำร
ปฎิบัติงำน และสำมำรถใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้  

3) พัฒนำคู่มือกำรปฎิบัติงำน ที่เก่ียวข้องให้มีควำมละเอียดขึ้น 
4) จัดหำอัตรำก ำลังของส่วนงำนพัสดุตำมโครงกำรสร้ำงให้เหมำะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับกำร

ด ำเนินงำนตำมภำระกิจของหน่วยงำน 
 

---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข้อมูลใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในปีงบประมาณ 2562

เลขท่ีใบสัง

จ้าง

จ

ำ

น

ช่ือผู้รับจ้าง รายการ  ยอดรวม

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

 วิธีจัดจ้าง

PO620000013 งวดน.ส. กานต์ชนิต เลิศเพียรธรรม  ทบทวนวรรณกรรม ประมวลผล และจัดท าข้อเสนอโครงการ

ออกแบบส ารวจและประเมินทักษะ และความพร้อมในการ

ประกอบอาชีพของวัยแรงงาน

          42,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000021 งวดบริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด จัดท าระเบียบเพ่ือการบริหารงานส านักงานกสศ. จ านวน 3 

รายการ

        240,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO62000003 บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด จัดท าระเบียบเพ่ือการบริหารงานส านักงานกสศ.         465,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO62000004 บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด  ด าเนินการจัดท าประกาศงานบุคคลท่ีเก่ียวกับระเบียบทรัพยากร

บุคคลของ กสศ. การบริหารงานราชการ

        495,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO62000005 บริษัท คอมพรีเฮนซีฟ โซลูช่ันส์ จ ากัด จัดอบรมขอซ้ือขอจ้างในระบบ Accpac           15,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO6200000612 งวดนายวิโรจน์ โชควิวัฒน ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานในการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศของ กสศ.

        311,806.45  เฉพาะเจาะจง

PO62000007 น.ส. ปวีณา จันทร์สุข กิจกรรมการจัดสัมนาวิชาการและนวัตกรรม กิจกรรมการจัด

สัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือความเสมอภาคทางศึกษา การ

พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ส าหรับเด็ก

และเยาวชนไทยและรายช่ือผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ

        200,000.00  เฉพาะเจาะจง

งวด1PO620000081 งวดบริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด จัดท าวีดิทัศน์เพ่ือสนับสนุนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ         439,252.34  เฉพาะเจาะจง

PO620000091 งวดบริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

 ปรับปรุงระบบห้องประชุม2 ในส านักงาน กสศ.           21,935.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000101 งวดบริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

 ปรับปรุงระบบห้องประชุม3 และลานกิจกรรมในส านักงาน กสศ.           78,110.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000111 งวดบริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

ซ่อมแซมปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และระบบเสียงห้องประชุม 1 

ส านักงาน กสศ. จ านวน 12 รายการ

        499,946.80  เฉพาะเจาะจง

PO620000121 งวดห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.ศิริธนาพัฒ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลส านักงาน           49,075.02  เฉพาะเจาะจง

PO6200001312 งวดน.ส. ชูสะอาด กันธรส ผู้เช่ียวชาญระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์       1,476,000.00  คัดเลือก

PO620000141 งวดบริษัท เร็กกูลาร์ วัน จ ากัด โปรเเกรม Antivirus จ านวน 40 บัญชี           47,040.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000151 งวดบริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก รุ่น Lenovo x280         465,450.00  เฉพาะเจาะจง
PO620000168 งวดบริษัท เอส.พี.อาคาร จ ากัด เอส.พี. อาคาร ค่าเช่าอาคาร       3,781,032.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000171 งวดรูมซิทเพลย์ โปรดักช่ัน ผลิตวีดีโอประเด็นโครงการวิจัยและปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหนอง

หญ้าปล้อง

          60,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO6200001812 งวดบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด พ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารประจ าเดือน         135,060.33  เฉพาะเจาะจง
PO620000191 งวดบริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก รุ่น Dell Latitude 3590         175,480.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000203 งวดห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย กระดาษเช็ดมือ สก๊อตต์อินเตอร์โฟล 2 ช้ัน           19,955.50  เฉพาะเจาะจง

งวด1PO620000212 งวดบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดสอบบัญชี ดี ไอ เอ ค่าสอบบัญชี         150,000.00  เฉพาะเจาะจง

งวด1PO620000225 งวดบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด บริการ Service Desk Support         255,195.00  เฉพาะเจาะจง
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PO620000231 งวดบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดรับสมัครพนักงาน กสศ.เพ่ือเข้ารับ

การสรรหา ผ่านทางหนังสือพิมพ์

85,225.50  เฉพาะเจาะจง

PO620000242 งวดมูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก         459,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO62000025 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด จัดท าโครงการออกแบบคู่มมือแนวทางการด าเนินการจัดสรรเงิน

หนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขภาคเรียนท่ี 2/2561 

พร้อมชุดความรู้อินโฟกราฟฟิค

          49,220.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000262 งวดน.ส. สิพร สันนิธิกุล ค่าบริการลงเสียงบรรยายส่ือวิดีทัศน์ประชาสัม           30,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000273 งวดบริษัท ไซด์คิก จ ากัด จัดท าแผนการด าเนินงานและกรอบการศึกษาโครงการรณรงค์

สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อระบบคัดกรอง

ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ระยะท่ี1

        445,833.00  เฉพาะเจาะจง

งวด1PO6200002812 งวดนายสกล สุวรรณาพิสิทธ์ิ บริการสนับสนุนและบริหารจัดการดูแลการออกแบบกราฟฟิค กส

ศ.

        420,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000293 งวดบริษัท ไซด์คิก จ ากัด แผนการด าเนินงานโครงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคน

เมืองและคนช้ันกลางเพ่ือออกแบบส่ือเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมต่อ 

กสศ.

        376,265.50  เฉพาะเจาะจง

PO620000302 งวดน.ส. สาวิตรี รักษาสิทธ์ิ PVC6200158 บริหารจัดการงานรณรงค์ส่ือสารโดยใช้องค์ความรู้

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

        490,000.00  เฉพาะเจาะจง

งวด1PO620000311 งวดบริษัท โกโพเมโล จ ากัด PVC6200161 โกโพเมโล บริการระบบอีเมล์ส านักงาน /C00208         148,814.75  เฉพาะเจาะจง

PO6200003224 งวดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริการเช่าใช่ระบบโทรศัพท์ส านัก         395,232.32  เฉพาะเจาะจง
PO620000331 งวดนายธนา ทวีเศรษฐ จัดท าวีดิทัศน์สอนการใช้ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน           98,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000341 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด ออกเเบบและจัดพิมพ์แผ่นพับทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง           49,220.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000351 งวดนางพจมาลย์ สุทธิสนธ์ิ ค่าบริการงานแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย           10,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000361 งวดนายนพพร สุวรรณรุจิ จัดท าสรุปและวิเคราะห์กรอบการให้ทุนการศึกษา           20,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000371 งวดน.ส. อภิญญา ตันทวีวงศ์  จัดท าต้นฉบับเอกสารเผยแพร่โครงการ            5,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000381 งวดบริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด ค่ากระดาษ A4และวัสดุส้ินเปลือง สนง.           29,896.87  เฉพาะเจาะจง

PO620000391 งวดนายสุทธิศานต์ิ ชุ่มวิจารณ์ สังเคราะห์และสรุปจัดการ Workshop           15,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000401 งวดบริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด จัดส่งหนังสือจดหมายเชิญประชุม           19,995.63  เฉพาะเจาะจง

PO620000414 งวดบริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จ ากัด จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน พัสดุ 

งบประมาณ งวดท่ี 1

    12,000,000.00  คัดเลือก

PO620000423 งวดบริษัท เค ทู ดีไซน์ จ ากัด จัดท า first draft งานออกเเบบส านักงาน       1,284,000.00  คัดเลือก

PO620000431 งวดบริษัท โอเวช่ัน สตูดิโอ จ ากัด บริหารจัดการงานออกแบบและผลิตโครงสร้าง         494,340.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000441 งวดบริษัท โอเวช่ัน สตูดิโอ จ ากัด บริการระบบแสง สี เสียง งานเปิดตัว กสศ. "เดินหน้าประเทศไทย

 ด้วยการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา"

        438,432.50  เฉพาะเจาะจง

PO620000461 งวดบริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด พัฒนาระบบบริหารโครงการ กสศ. ระยะท่ี 2         500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000472 งวดบริษัท แซลมอน เฮ้าส์ จ ากัด แผนการด าเนินงานและกรอบการศึกษา ศึกษาและออกแบบอัต

ลักษณ์ขององค์กร กสศ (Corporate Identity)

        497,550.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000481 งวดบริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด ผลิตวิดีทัศน์ภาพอนาคตและภาพความ           20,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000491 งวดบริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด ค่าจัดท าLableและบรรจุเอกสาร           14,961.81  เฉพาะเจาะจง
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PO620000501 งวดบริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและแท็บเล็ต         290,400.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000511 งวดบริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด  จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค         109,140.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000521 งวดนายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน จัดท าร่างหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ.           80,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000531 งวดนายยงยุทธ ช้ืนประเสริฐ ร่างเเบบสัญญาร่วมด าเนินงานกับภาคีด าเนินงานตามระเบียบ กสศ.           80,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000541 งวดบริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด  อันโนน์ ผลิตวิดีทัศน์โครงการทุนนวัตกรรม         250,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000552 งวดบริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด PVC6200262 สนันสนุนและประมวลผลระบบสารสนเทศเงิน

อุดหนุน

        360,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000562 งวดบริษัท เดอะชู้ด จ ากัด ค่าจ้างผลิตส่ือมัลติมีเดียวิดิทัศน์         500,000.00  เฉพาะเจาะจง

งวด1

งวด2

PO620000572 งวดมะรุมมะตุ้ม  ผลิตเส้ือโปโลโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพน้ันสูง (สีขาว/ปัก 2

 จุด/ผ้า Cotton 100% และ Cotton ผสม) จ านวนรวม 30 ตัว

          16,900.00  เฉพาะเจาะจง

งวด1PO62000058 บริษัท ทรีโอเครส จ ากัด ทรีโอเครส ปรับปรุงระบบ IVR ระบบโทรศัพท์สนง.            4,280.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000593 งวดน.ส. ปาริชาติ สกุลภาพนิมิต  จ้างผู้เช่ียวชาญจัดท าแผนงบประมาณและระบบบัญชีการเงิน         386,400.00  เฉพาะเจาะจง

PO6200006036 งวดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดแอดวานซ์ ไวร์เลส บริการระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยี       7,120,000.00  คัดเลือก

PO620000611 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด มาตาการพิมพ์ ค่าออกแบบและจัดพิมพ์           76,505.00  เฉพาะเจาะจง

PO6200006212 งวดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด แอดวานซ์ ไวเลส ค่าบริการ SMS/MMS         397,602.73  เฉพาะเจาะจง
PO620000631 งวดนางพจมาลย์ สุทธิสนธ์ิ พจมาลย์ ค่าแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย            3,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000641 งวดบริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) ลงประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านหนังสืพิมพ์           49,113.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000651 งวดนายชินธิป เอกก้านตรง  ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์คก. ทุนนวัตกรรม           18,000.00  เฉพาะเจาะจง
PO620000661 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด ออกแบบและผลิตชุดของท่ีระลึก           47,615.00  เฉพาะเจาะจง
PO620000671 งวดนายปรัชญา เพชรวิสิทธ์ิ ผลิตและตัดต่อวิดิโอพร้อมท้ังภาาพน่ิง           35,000.00  เฉพาะเจาะจง
PO620000681 งวดบริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค         321,000.00  เฉพาะเจาะจง

รายการท่ี 1PO620000691 งวดบริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด โครงการบริหารจัดการออกแบบและผลิตนิทรรศการเปิดประตูสู่

ความเสมอภาคทางการศึกษา ณ ท าเนียบรัฐบาล

        258,405.00  เฉพาะเจาะจง

PO6200007010 งวดบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด(มหาชน) Implement Payroll Outsourcing & Employee Self-Service

 เฟส1

        247,491.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000711 งวดบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ศูนย์บริการข้อมูลสาธารณะ         495,000.00  เฉพาะเจาะจง
PO6200007212 งวดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริการ Server รองรับระบบบัญชี         757,560.00  เฉพาะเจาะจง

งวด1PO620000731 งวดบริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด บริหารจัดการพิธีเปิดงานอุดหนุนเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจนพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2/2561 ณ กสศ.

        396,970.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000741 งวดบริษัท วอนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด พัฒนาและจัดท าระบบรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรม

สายอาชีพ

        300,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000751 งวดบริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค           12,412.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000761 งวดบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัดCloud as a service, equipment as a service, hardware           83,246.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000771 งวดบริษัท โกโพเมโล จ ากัด  ค่าบริการระบบอีเมลล์ส านักงาน           86,108.25  เฉพาะเจาะจง
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PO620000781 งวดบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัดonsite service, managed service และ link           77,147.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000794 งวดบริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ ากัด  เคร่ืองเจาะเอกสารไฟฟ้า           49,958.30  เฉพาะเจาะจง
PO620000802 งวดนายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน จัดท าร่างระเบียบ กสศ.           90,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000811 งวดนายวาระ สุทธิวรรณ ผลิตและตัดต่อวิดีโอ วงจรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ            8,248.00  เฉพาะเจาะจง

PO6200008212 งวดบริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด งานบริการท าความสะอาดประจ าเดือน         399,324.00  เฉพาะเจาะจง
PO620000831 งวดนางสาวรติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร สรุปและประมวลผลข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองโครงการทุน

นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงประเภททุน 2 ปี และทุน 5 ปี (144 

โครงการ)

          15,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000841 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด  จัดท านิทรรศการทักษะการสอน         173,340.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000851 งวดบริษัท โอเวช่ัน สตูดิโอ จ ากัด ออกแบบและผลิตชุดของท่ีระลึก 173,075.98  เฉพาะเจาะจง

PO620000862 งวดบริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์           51,600.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000871 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด จัดพิมพ์-ส่งคู่มือการด าเนิน         499,048.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000881 งวดบริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด  พัฒนาและจัดท าระบบคัดกรองยากจน         500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000891 งวดบริษัท อาชีฟ โซเชียล เอนเทอไพรส์  จ ากัดจัดท าส่ือส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ช้ันสูง

        171,200.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000902 งวดบริษัท โปรเจคท์ บอส (ไทยแลนด์) จ ากัด PVC6200293 บริการเช่า Notebook Lenovoและเคร่ืองพร้ิน

เตอร์ Brother MFC-891DW/HP LaserJet 500 MFP จ านวน 2

 วัน พร้อมเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก

          21,400.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000911 งวดนางสาวสุจิตรา สมปาน คก.บริการจัดการงานรณรงค์ส่ือสารโดยใช้องค์         450,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000921 งวดบริษัท ไอรีครูท จ ากัด พัฒนาและจัดท าระบบ/เว็บไซต์ลงทะเบียน         202,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000931 งวดบริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการจัดสรรเงินนักเรียนยากจนพิเศษ

แบบมีเง่ือนไข

        500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000941 งวดบริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด วัสดุส้ินเปลืองส านักงาน           39,940.96  เฉพาะเจาะจง

PO620000951 งวดนายสันติ สุพิทักษ์วงศ์ ถ่ายภาพน่ิงและบันทึกวิดีโอพร้อมตัดต่อส่ือโครงการทุนนวัตกรรม

สายอาชีพช้ันสูง

          25,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000961 งวดบริษัท โกโพเมโล จ ากัด พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร         499,972.48  เฉพาะเจาะจง

PO620000971 งวดบริษัท กะทัดรัด อักษร จ ากัด สิทธ์ิการใช้ชุดแบบตัวอักษร (ฟอนต์)           43,228.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000981 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด จัดพิมพ์ส้ือประชาสัมพันธ์แนะน ากสศ.           48,685.00  เฉพาะเจาะจง

PO620000991 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด จัดท าคู่มือการด าเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน  ค่า

ด าเนินการในการส่ง, ค่าขนส่ง

        496,694.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001001 งวดบริษัท ว้อยซ์เกท ซิสเต็ม แอนด์ ซอฟแวร์ จ ากัดเคร่ืองสแกนลายน้ิมมือส าหรับลงเวลาท างานเปิดปิดประตู และ

บริการอ่ืนๆ อีก 5 รายการ

          85,696.30  เฉพาะเจาะจง

PO620001014 งวดบริษัท คอมพรีเฮนซีฟ โซลูช่ันส์ จ ากัด บริการดูแล บ ารุงรักษาระบบบัญชีและควบคุมงบประมาณ 

(Accpac)

          90,034.08  เฉพาะเจาะจง

PO620001022 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด บริการเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงิน

อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ในเวลา 9.00-17.00 

น. จ านวน 3 ท่าน

        256,800.00  เฉพาะเจาะจง
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PO620001031 งวดบริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น Lenovo x280         325,815.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001041 งวดบริษัท เอ็นซี ทรานสเลช่ัน จ ากัด ด าเนินการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษพระราชบัญญัติกองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

          26,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001051 งวดนายสันติ สุพิทักษ์วงศ์ ผลิตวีดิทัศน์และภาพน่ิงกิจกรรมประชาสัมพันธ์           35,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001061 งวดบริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) ลงประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านหนังสืพิมพ์ไม่น้อย

กว่า 2 คร้ัง ขนาด 5 คอลัมน์ x 6 (30 คอลัมน์)

          49,113.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001073 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด จัดพิมพ์โปสเตอส์และคู่มือ           46,491.50  เฉพาะเจาะจง

PO620001081 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด ออกแบบและผลิเส้ือโปโล ส าหรับโครงการทุนนวัตกรรมสาย

อาชีพช้ันสูง (สีฟ้า) ปัก 2 จุด (หน้า-แขน)

          22,951.50  เฉพาะเจาะจง

PO620001091 งวดนายธนพล บางย่ีขัน ออกแบบประเด็นการส่ือสารและจัดท าเน้ือหา (บทความ สกู๊ป

เผยแพร่) ส าหรับงานสัมมนาปฏิรูประบบการศึกษา  และ

ภาพประกอบส าหรับการส่ือสารและจัดท าเน้ือหา

           7,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001102 งวดบริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด งวดท่ี 1 ข้อสรุปแนวทางและเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ าปี 2562 พร้อมยกตัวอย่างแบบฟอร์มการ

ประเมิน

        321,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001111 งวดบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เจ้าหน้าท่ีบริการข้อมูล call center 310,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001121 งวดบริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด บริการระบบมอนิเตอร์ข่าว IQ newsclip และ NewsCenter 144,450.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001131 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด จัดพิมพ์โปสเตอส์และคู่มือ 494,340.00  เฉพาะเจาะจง
PO62000114 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ค่าออกแบบและผลิตส่ือวิดิทัศน์ 331,700.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001151 งวดบริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด การเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช้งานระบบสารสนเทศและจัดเก็บข้อมูล

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนส าหรับปีการศึกษา 2561 และ 

2562

200,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001161 งวดบริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด ประมวลผลข้อมูลนักเรียนต้นภาคเรียนและปลายภาคเรียนท่ีเข้า

ร่วมโครงการพัมนาคุณภาพโรงเรียนให้แก่ครูฝ่ายทะเบียนส าหรับ

ใช้จัดท าข้อมูลนักเรียน

440,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001171 งวดบริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด สนับสนุนการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Q-info ของสถานศึกษา 480,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001182 งวดห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ออกแบบแผ่นพับแนะน า

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

267,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001191 งวดบริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด ประมวลผลการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียน ปีการศึกษา 2561

490,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001201 งวดบริษัท เร็กกูลาร์ วัน จ ากัด บริการระบบอีเมล Marketing 78,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001211 งวดบริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด ค่าผลิตวีดิทัศน์ 30,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001222 งวดบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด เผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ เวทีสาธารณะ         497,550.00  เฉพาะเจาะจง

งวด1PO620001231 งวดบริษัท ม็อกก้ิงเบิร์ด จ ากัด วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาสายอาชีพโครงการทุน

นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

267,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001242 งวดบริษัท แซลมอน เฮ้าส์ จ ากัด ออกแบบความคิดสร้างสรรค์และจัดท าข้อมูล ออกแบบและผลิต

เน้ือหาโบรชัวร์แนะน ากองทุนฯและระบบ iSEE

187,785.00  เฉพาะเจาะจง
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PO620001251 งวดบริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด ค่าจัดท าวีดิทัศน์ 300,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001263 งวดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย ระบบ Customer Relationship Management ส าหรับงาน 

Call Center

498,192.00  เฉพาะเจาะจง

งวด1PO620001271 งวดบริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด ค่าผลิตวีดิทัศน์ 300,000.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001283 งวดบริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด ปรับปรุงพัฒนาระบบเว็บไซด์ 1,492,650.00  คัดเลือก
PO620001291 งวดบริษัท คอมพรีเฮนซีฟ โซลูช่ันส์ จ ากัด อบรมขอซ้ือขอจ้างในระบบ Accpac 16,050.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001303 งวดห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ค่าออกแบบและผลิตส่ือวิดิทัศน์ 256,800.00  เฉพาะเจาะจง

งวด1PO620001314 งวดบริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด การเปิดใช้งานระบบบริจาค         308,160.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001322 งวดบริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด พัฒนาและจัดท าระบบคัดกรองยากจน         500,000.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001331 งวดบริษัท ดูเชิร์ท ดอทเน็ต จ ากัด ผลิตเส้ือแจ็คเก็ต 64,200.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001341 งวดบริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด กระดาษถ่ายเอกสาร Idea Green ขนาด A4 อุปกรณ์ เคร่ือง

เขียนและอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 17 รายการ

9,936.02  เฉพาะเจาะจง

PO620001351 งวดบริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด ค่าแพ็คและจัดส่งเอกสาร 49,990.40  เฉพาะเจาะจง

PO620001361 งวดบริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด จัดท าส่ือวดีทัศน์การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมี

เง่ือนไขพิเศษ สังกัด อปท.และตชด.

342,400.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001373 งวดบริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด แผนการตามขอบเขตการพัฒนาเว็บไซด์จ านวน 1 ชุด 497,550.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001381 งวดบริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด ค่าใช้จ่ายซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 477,862.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001392 งวดห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ค่าออกแบบและผลิตส่ือวิดิทัศน์ 329,988.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001407 งวดน.ส. ปาริชาติ สกุลภาพนิมิต จ้างผู้เช่ียวชาญจัดท าแผนงบประมาณและระบบบัญชีการเงิน         887,200.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001412 งวดบริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด พัฒนาและจัดท าระบบคัดกรอง         500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001421 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ภาพลักษณ์องค์กร 448,062.50  เฉพาะเจาะจง

PO620001431 งวดบริษัท โกโพเมโล จ ากัด บริการระบบอีเมลส านักงาน 24,294.35  เฉพาะเจาะจง

PO620001442 งวดบริษัท เดอะ เรียล แอคทิเวช่ัน แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด ออกแบบและผลิตนิทรรศการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา ชุดเล็ก

496,694.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001452 งวดบริษัท เดอะชู้ด จ ากัด ค่าจ้างผลิตส่ือมัลติมีเดียวิดิทัศน์         500,000.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001461 งวดบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เจ้าหน้าม่ีบริการข้อมูลแก่สาธารณะ 419,975.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001473 งวดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย ส่งคืนระบบสืบค้นข้อมูล และรายงานผล 483,640.00  เฉพาะเจาะจง

งวด1PO620001481 งวดบริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 39,979.48  เฉพาะเจาะจง
PO620001491 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด จัดพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์ 26,750.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001501 งวดบริษัท ไอรีครูท จ ากัด พัฒนาและจัดท าระบบ/เว็บไซต์ลงทะเบียน 64,200.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001511 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด จัดพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์ 53,500.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001521 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด ออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์แนะน ากองทุนเพ่ือความ 34,882.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001531 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด จัดพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์ 117,700.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001542 งวดนางสาวสุจิตรา สมปาน คก.จัดการงานรณรงค์ส่ือสารโดยใช้ความรู้ 500,000.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001551 งวดนางสาวกมลทิพย์ ธนะกิจรุ่งเรือง จัดท าแผนยุทธศาสตร์การส่ือสารออนไลน์ ระยะท่ี 1         463,500.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001561 งวดบริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด ผลิตชุดนิทรรศการเพ่ือการเรียนรู้ 395,500.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001572 งวดบริษัท โหลดด้ิง จ ากัด ด าเนินการส่งเน้ือหา วิดีทัศน์เพ่ือน าเสนอรายงานประจ าปีของมก

องทุนพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

280,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001581 งวดมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ออกแบบสต๊ิกเกอร์ 144,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001591 งวดกมลทิพย์ ธนะกิจรุ่งเรือง คก.การส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลง กสศ. 154,500.00  เฉพาะเจาะจง
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PO620001603 งวดบริษัท ไอ-แซฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ปรับปรุงร้ือถอน ตกแต่งภายใน อาคารบี ช้ัน 13 21,810,000.00  คัดเลือก

PO620001611 งวดบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากัด (มหาชน) บริหารจัดการเจ้าหน้าท่ีบริการข้อมูลแก่สาธารณะ Call Center 331,700.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001621 งวดบริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด พัฒนาระบบบริหารโครงการ ระยะท่ี 3 500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001633 งวดบริษัท นอร์ธพลัส จ ากัด จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างร้ือถอน/ปรับปรุงตกแต่งภายใน งาน

ระบบ และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัส อาคารเอสพี ช้ัน 13 อาคารบี

481,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001642 งวดนางสาวมาฆะรัตน์ อัมพรเกียรติพล ถอดบทเรียน คก.จัดสรรเงินอุดหนุน ง.1-2         150,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001653 งวดนายมงคล  อัศวดิลกกฤทธ์ิ รายงานประจ าเดือนพฤษภาคม 2562  ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน างาน

ระบบปรับปรุงร้ือถอน ก่อสร้างส ารักงาน กสศ. ณ อาคารเอสพี 

ช้ัน 13

          36,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001663 งวดนายณัฐนนท์ รัตนไชย ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน างานระบบปรับปรุงร้ือถอน ก่อสร้างส ารักงาน

 กสศ. ณ อาคารเอสพี ช้ัน 13

          36,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001671 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด จัดพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์ 51,360.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001681 งวดบริษัท เร็กกูลาร์ วัน จ ากัด จัดหาโปรแกรม Antivirus จ านวน 30 บัญชี 35,480.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001691 งวดบริษัท เร็กกูลาร์ วัน จ ากัด PO62000169 บจก.เร็กกูลาร์ วัน อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่ือ Video

 ความจุ 4TB ประกัน 3 ปี External HDD Seagate Backup 

Plus 4TB

7,380.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001703 งวดบริษัท โปรเจคท์ บอส (ไทยแลนด์) จ ากัด เช่า Notebook เคร่ืองปร๊ิน 11-12 พ.ค 62 40,018.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001711 งวดบริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็บ (Tablet) Apple iPad Pro 12.9 

inch Wi-Fi+Cellular 64Gi จ านวน 10 เคร่ือง

488,550.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001721 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด บริหารจัดการงานเอกสารพัสดุ ครุภัณฑ์ในการตัดจ าหน่าย 34,240.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001731 งวดนางสาวชัญญา กิติโยธี ออกแบบแผ่นผับ Powerpoin โครงการเงินอุดหนุน 22,275.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001741 งวดบริษัท ไอรีครูท จ ากัด จัดท าระบบลงทะเบียนออนไลน์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ช้ันสูง

64,200.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001752 งวดบริษัท อินสครู จ ากัด แผนการส่ือสารในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน

ของครูในเครือข่ายของ กสศ.

500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001761 งวดบริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็บ (Tablet) Apple iPad Pro 12.9 

inch Wi-Fi+Cellular 64Gi จ านวน 10 เคร่ือง ประกัน 1 ปี 

ส าหรับการพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการเอกสารประกอบการ

ประชุม กสศ.ชุดท่ี 2

488,550.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001781 งวดนายสันติ สุพิทักษ์วงศ์ นายสันติ ถ่ายท าวิดิทัศน์ และภาพน่ิง งานรณรงค์ส่ือสารเพ่ือการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

50,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001793 งวดบริษัท เอซีอินโฟเทค จ ากัด แผนงานการพัฒนาระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

(ISMS) ในส่วนระบบ ERP ภายในองค์กร

3,500,000.00  คัดเลือก

งวด1PO620001803 งวดนางสาวสุนีย์ แซ่ล่ิม จัดท างบการเงิน ม.ค-มี.ค62           25,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001811 งวดห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย ค่าใช้จ่ายซ้ือวัสดุส านักงาน           19,682.65  เฉพาะเจาะจง

PO620001821 งวดบริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด วัสดุส้ินเปลืองส านักงาน พ.ค.62 39,990.18  เฉพาะเจาะจง
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PO620001831 งวดบริษัท ม็อกก้ิงเบิร์ด จ ากัด สังเคราะห์และผลิตวีดิโอชุดอุปสรรคทางการศึกษาของเด็กยากจน

พิเศษ (ค้นคว้าวิจัยพัฒนาเน้ือหา ถ่ายท า ตัดต่อ กราฟฟิก)

454,750.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001841 งวดบริษัท เฟรนด์ แอนด์ มานะ จ ากัด สังเคราะห์และสร้างสรรค์ข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคเพ่ือ

ขับเคล่ือนนโยบายลดความเล่ือมล้ าทางการศึกษา

500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001851 งวดบริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด ส่ือสารเวทีสาธารณะส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ยากจนในระบบ

199,983.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001862 งวดนายธนรรญชย์ ตัณฑ์เกยูร จัดส่งร่างผลิตภัณฑ์หรือฉลากบรรุจุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการส่ือสาร 495,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001871 งวดบริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด ผลิตวิดีทัศน์แผนการด าเนินงาน 35,310.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001881 งวดบริษัท ไอ ซี พี น้ าด่ืม จ ากัด ค่าคูปองน้ าด่ืมส านักงาน 10,165.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001891 งวดนางสาววัชรีพร พัฒนธัญญา ออกแบบและจัดท าหนังสือ 95,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001901 งวดบริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริหารจัดการงารรณรงค์ส่ือสารสร้างพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกับเด็กกลุ่มเส่ียงในระบบการศึกษา

492,852.70  เฉพาะเจาะจง

PO620001911 งวดบริษัท ม็อกก้ิงเบิร์ด จ ากัด บริหารจัดการเผยแพร่วีดิโอชุดอุปสรรคทางการศึกษาของเด็ก

ยากจนพิเศษ และบริหารจัดการโฆษณา

471,870.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001921 งวดบริษัท โกโพเมโล จ ากัด บริการระบบอีเมลพนักงาน 42,125.90  เฉพาะเจาะจง
PO620001931 งวดบริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด(มหาชน) ปรับปรุงฟังก์ช่ันการยกยอดสิทธิการลาพักร้อยประจ าปีตาม

เง่ือนไขใหม่

40,125.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001941 งวดบริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด เอกราช คอมพิวเตอร์ ชุดคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส าหรับทีมงาน call 

center กสศ.จ านวน 11 ชุด

297,781.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001951 งวดบริษัท โหลดด้ิง จ ากัด ออกแบบและผลิตหนังสือรายงานประจ าปี 379,315.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001966 งวดนางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ ตรวจสอบกล่ันกรองเอกสารส าคัญ 450,000.00  เฉพาะเจาะจง
PO620001971 งวดบริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต กสศ.ส าหรับระบบจัดการเอกสาร

ประกอบการประชุม ชุดท่ี 3 จ านวน 5 ชุด

244,275.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001983 งวดนางสาวชัญญา กิติโยธี ออกแบบบและจัดท า Infographic การจัดสรรเงินอุดหนุน

นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเข่ือไน

30,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620001991 งวดห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนรักษ์ โกลด์เด้น เซฟ ชุดรหัสตู้เซฟนิรภัยและกุญแจตู้เซฟนิรภัย 11,000.00  เฉพาะเจาะจง
PO620002011 งวดบริษัท โหลดด้ิง จ ากัด ผลิตรายงานประจ าปี กสศ. ขนาด A4 จ านวน 72 หน้า พิมพ์ 4 สี 231,120.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002021 งวดบริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด ผลิตวีดิทัศน์การเดินทางของครูผู้น าทางโอกาสไปสู่เด็กโครงการ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

139,100.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002031 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด บริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย Call Center 359,520.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002041 งวดบริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด ออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือประกาศ 84,530.00  เฉพาะเจาะจง
PO620002051 งวดนางสาววริศา สินธุธาน ออกแบบรูปการ์ตูนเด็กกลุ่มเส่ียงในระบบการศึกษา เพ่ือส่ือสารสู่

สาธารณะ

5,150.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002061 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด ออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับแนะน าโครงการพัฒนาระบบ

ทดลองการพัฒนาทักษะแรงงาน ท่ีขาดทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

ขนาด 34.5*8.5 จ านวน 500 แผ่น และขนาด A3 พับคร่ึงจ านวน 

200 แผ่น

35,845.00  เฉพาะเจาะจง
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PO620002071 งวดบริษัท ไอรีครูท จ ากัด บริษัท ไอรีครูท จัดท าเว็บไซด์ระบบลงทะเบียนออนไลน์ 85,600.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002081 งวดบริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด บจก.อันโนน์พรีเซนต์ ผลิตวีดิทัศน์การเดินทางของครูผู้น าทาง

โอกาสไปสู่เด็กโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

250,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002091 งวดบริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด คอมพิวเตอร์ส าหรับพนักงานใหม่ จ านวน 3 เคร่ือง 183,933.00  เฉพาะเจาะจง
PO620002101 งวดบริษัท ไอ ซี พี น้ าด่ืม จ ากัด น้ าด่ืม น้ าด่ืมแบบขวด ขนาด 500 มล. 9,945.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002114 งวดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด แผนการตรวบสอบ วิธีการ ระยะเวลา และก าหนดการท่ีจะเข้า

ตรวจสอบ

530,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002121 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด บริหารจัดการงานประชุมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง 1,171,232.70  คัดเลือก

PO620002131 งวดนายประกฤษณ์ จันทะวงษ์ ผลิตวีดิทัศน์และภาพน่ิงการลงพ้ืนท่ีศึกษากระบวนการเรียนการ

สอนและระบบการดูแลนักศึกษา

21,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002141 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด ออกแบบจัดพิมพ์เอกสารสรุปบทเรียนโครงการ sQip จ านวน 2 

รายการ

1.เอกสารนวัตกรรมการปฏิรูปเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ลดในมิติสถานศึกษาและครู

2.เอกสารบทเรียน 2 ปี ท่ีตอบโจทย์ โรงเรียนพัฒนาคุณ

ภาพต่อเน่ือง

63,665.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002151 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด ผลิตชุดของท่ีระลึก กระเป๋าผ้าความเสมอภาคทางการศึกษา 70,620.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002161 งวดนายสาคร มงคล ถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่านFacebook Youtube 5,000.00  เฉพาะเจาะจง
PO620002171 งวดบริษัท ซูเปอร์โพล จ ากัด ส ารวจโพลทุนอุดหนุนส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข 100,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002181 งวดบริษัท ดิจิโลจี จ ากัด ออกแบบแนวกราฟฟิตต้ี จ านวน 2 พ้ืนท่ี 489,123.75  เฉพาะเจาะจง
PO620002191 งวดนายปรัชญา เพชรวิสิทธ์ิ จัดท าวิดิทัศน์ถอดบทเรียนโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนา

คุณภาพต่อเน่ือง จ านวน 9 ตอน

297,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002203 งวดนายสุขสันต์ สอนนวล จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการสร้างโอกาสทาง

การศึกษา ส าหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลเพ่ือเป็นครูรุ่นใหม่

150,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002211 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด  จัดพิมพ์คู่มือการด าเนินงานโครงการกองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษาขนาดเอ 4 พิมพ์ 4 สี เข้าเล่มเย็บมุมหลังคา พร้อม

แผ่น CD จ านวน 500 ชุด

          85,600.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002221 งวดนายจเร สินธวาชีวะ จัดท าวีดิทัศน์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียน

ในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

100,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002231 งวดบริษัท โกโพเมโล จ ากัด บริการระบบอีเมลส านักงาน 39,204.80  เฉพาะเจาะจง

PO620002241 งวดนางสาวธนภรณ์ สุขถาวร วาดภาพกราฟฟิกการด าเนินงาน กสศ. ประกอบเว็บไซต์ 22,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002251 งวดบริษัท งานดี จ ากัด หนังสือตรวจภายในส าหรับการประชุม ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่ง

อนาคต กับทุนนวัตกรรมสานอาชีพ

20,280.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002261 งวดบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด หนังสือ เร่ืองเล่าจากร่างกายส าหรับการประชุม ปลุกพลัง สร้าง

โอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสานอาชีพ

26,812.50  เฉพาะเจาะจง



เลขท่ีใบสัง

จ้าง

จ

ำ

น

ช่ือผู้รับจ้าง รายการ  ยอดรวม

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

 วิธีจัดจ้าง

PO620002272 งวดนายปรัชญา เพชรวิสิทธ์ิ ถ่ายท าและตัดต่อสัมภาษณ์ครูโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน

ยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจ าปี

การศึกษา 2561 ความยาว 2 นาที

110,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002281 งวดบริษัท ดิจิโลจี จ ากัด ออกแบบกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์การส่ือสารโครงการ

จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข

337,050.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002291 งวดบริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดจัดหาอุปกรณ์ระบบห้องประชุมส านักงาน ขนาด M ห้องท่ี 1 466,800.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002301 งวดบริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริการติดต้ังอุปกรณ์และวางระบบห้องประชุม ณ ส านักงาน กสศ.

 จ านวน 5 ห้อง

398,896.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002313 งวดนางสาวพิศมัย รัตนโรจน์สกุล รายงานผลการปฏิบัติงานผู้จัดการโครงการสร้างโอกาสทาง

การศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนชุมชน

403,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002323 งวดร.ต.ต.หญิง จิตติมา เจือไทย รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้จัดการโครงการสร้างโอกาสทาง

การศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนของชุมชน

        328,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002333 งวดนางสาวธีรตา ไพบูลย์ เจ้าหน้าท่ีธุรการโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับ

นักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ของชุมชน งวดท่ี 1

        153,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002341 งวดบริษัท ดิจิโลจี จ ากัด ออกแบบและผลิต Clip Video เพ่ือส่ือสารถึงการขาดแคลนทุน

ทรัพย์หรือด้อยโอกาสของเด็ก

492,200.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002351 งวดบริษัท เฮสเทก้า จ ากัด สร้างการรับรู้ผ่านความถ่ีการเผยแพร่ส่ืออนไลน์ 498,149.20  เฉพาะเจาะจง

PO6200023612 งวดนางสุภาวดี ถิระพานิช รายงานการด าเนินงานขอท่ีปรึกษางานตรวจสอบภายใน 480,000.00  เฉพาะเจาะจง

งวด 1งวด 10PO620002371 งวดบริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด วิดิทัศน์เวทีสร้างความเข้าใจการคัดกรองนักเรียนยากจนแบบมี

เง่ือนไข 3 ภูมิภาค

500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002381 งวดร้านไพโรจน์เจริญการค้า จัดท าเส้ือแจ็กเก็ต สีครีม คอจีนเพ่ือสนับสนุนกระบวนการลงพ้ืนท่ี

เพ่ือคัดกรองนักเรียนยากจน

450,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002392 งวดบริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด บริการระบบมอนิเตอร์ข่าวสืบค้นข่าวละคลิปป้ิงข่าวออนไลน์จาก

ข่าว นสพ และข่าวออนไลน์ ประเด็นการศึกษา ความเหล่ือมล้ าแร

งาน และกสศ

250,380.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002402 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด บริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะโดย Call Center         496,694.00  เฉพาะเจาะจง

งวด 1PO620002412 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด สนับสนุนงานบริหารจัดการงานเอกสารด้านงานพัสดุ         102,720.00  เฉพาะเจาะจง

งวด 1PO620002421 งวดบริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดจัดหาอุปกรณ์ระบบภาพส าหรับห้องประชุมส านักงาน ขนาด M 

ห้องท่ี 2 จ านวน 5 รายการ

299,493.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002431 งวดบริษัท ตะวันฉายแอนด์โปร-ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างทีมและพัฒนาศักยภาพ

ลูกจ้างสายงานสนับสนุนในหัวข้อ "Together we can, together

 we grow"

37,450.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002441 งวดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคเขียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ"

45,000.00  เฉพาะเจาะจง
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PO620002451 งวดบริษัท ดิจิโลจี จ ากัด พัฒนา content เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน และถอดเน้ือหาเป็นบทความออนไลน์

381,990.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002461 งวดบริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโอกาสทาง

การศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนา

คุณภาพโครงเรียนของชุมชน

118,673.70  เฉพาะเจาะจง

PO620002471 งวดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริการติดต้ังอุปกรณ์เครือข่าย Network ภายในส านักงาน กสศ. 

ณ อาคารเอส พี ช้ัน 13(B)

499,904.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002481 งวดบริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดจัดหาอุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมส านักงานขนาด M ห้องท่ี 2 499,583.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002491 งวดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริการวางสาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ 499,583.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002501 งวดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริการเข้าสาย UTP และบริการเดินสายโทรศัพท์โทรสาร 499,690.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002511 งวดบริษัท เดอะชู้ด จ ากัด บริการตัดต่อคลิปโฆษณาประชาสัมพันธ์ ความยาว 30 นาที 48,150.00  เฉพาะเจาะจง

PO62000252 บรษัิท กรงุเทพคลงัเอกสาร จ ากัด บรกิารขนยา้ยเอกสาร ตูเ้อกสาร โตะ๊ท างาน รวมถงึอปุกรณ์

ส านักงานของอาคารเอไปยังอาคารบี

47,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002531 งวดบริษัท ท็อป อัพ ออร์แกไนซ์ จ ากัด การจัดกิจกรรมโครงการ เอสโซ่ปันน้ าใจพาน้องกลับห้องเรียน 99,510.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002541 งวดบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด บริการขนย้ายเอกสาร ตู้เอกสาร โต๊ะท างาน รวมถึงอุปกรณ์

ส านักงานของอาคาร A ไปยังอาคาร B

50,825.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002551 งวดบริษัท โอเอส ดีซายน์ เซ็นเตอร์ จ ากัด สายคล้องบัตรแสดงตนพนักงานลูกจ้าง กสศ. ขนาด 20 มม. พิมพ์

สีตามแบบท่ี กสศ. ก าหนดพร้อมจัดท าตราสัญลักษณ์ 2 จุด

12,412.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002561 งวดบริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จ ากัด เคร่ืองพิมพืบัตร และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับระบบการจัดท าบัตร

เจ้าหน้าท่ีของรัฐและบัตรแสดงตน

67,945.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002571 งวดบริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเขียน กระดาษเอ4 และอุปกรณ์ส านักงาน 29,901.15  เฉพาะเจาะจง

PO620002581 งวดบริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมส านักงานขนาด S ห้องท่ี 2 399,645.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002591 งวดบริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมขนาด S ห้องท่ี 1 373,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002601 งวดบริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด ผลิตวิดีทัศน์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงและออกแบบ

ผลิตชุดนิทรรศการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงและ

นิทรรศการโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน

497,550.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002611 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด จัดพิมพ์ชุดส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่ือสารอัตลักษณ์กองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษาประกอบด้วย กระดาษหัวจดหมาย 

กสศ.

ซองสีน้ าตาล ขนาด 10*13 น้ิว

ซองสีน้ าตาล ขนาด 6.38*9 น้ิว

ซองสีน้ าตาลขยายข้าง ขนาด 10*15 น้ิว

ซองจดหมายกระดาษขาว เบอร์ 9

ซองจดหมายกระดาษขาวหน้าต่าง เบอร์ 9

469,569.50  เฉพาะเจาะจง
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PO620002621 งวดบริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน,อุปกรณ์ส ารองไฟส าหรับเคร่ืองต้ัง

โต๊ะและสาย HDMI to VGA,VGA to HDMI,USB to HDMI ตาม

รายละเอียดแนบ

262,845.50  เฉพาะเจาะจง

PO620002631 งวดบริษัท แซลมอน เฮ้าส์ จ ากัด ออกแบบปรับปรุงและพัฒนาหน้าแสดงผลเว็บไซต์ กสศ. TH/Eng 64,735.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002641 งวดประพาฬ แก้ววงษา ออกแบบโลโก้สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศึกษา

5,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002651 งวดพัชรดา วรพิพัฒน์ ออกแบบอินโฟกราฟฟิค "ส าหรับมาตรการการบริจาคเงินสมทบ 

กสศ."

5,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002661 งวดพัชรดา วรพิพัฒน์ ออกแบบอินโฟกราฟฟิค ชุดให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับโรคบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ จ านวน 3 ชุด

9,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002671 งวดนวพร สุนันท์ลิกานนท์ สรุปองค์ความรู้จากหนังสือ Poor Students,Rich Teachin by 

Eric Jensen เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการสร้างโอกาสทาง

การศึกษา

22,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002681 งวดบริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดจัดหาอุปกรณ์ระบบห้องประชุมส านักงาน ณ ลานกิจกรรม จ านวน

 7 รายการ

493,270.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002691 งวดบริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด ผลิตส่ือเพ่ือและสนับสนุนการด าเนินงานจัดประชุมปฐมนิเทศ

นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ังสูง ณ จังหวัดอยุธยา

449,400.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002702 งวดบริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด เผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ เวทีสาธารณะเพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย 

ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา คร้ังท่ี 2

465,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002712 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด ประสานงานและสนับสนุนการจัดท าโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน

แบบมีเง่ือนไข

        450,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002722 งวดห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ออกแบบและผลิตแผ่นพับระดมการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างโอกาส

ทางการศึกษาประกอบด้วยค่าเลย์เอาต์และจัดพิมพ์จ านวน 1,000

 แผ่น พิมพ์ 4 สี

          60,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002732 งวดนายสุขสันต์ สอนนวล ผลิตส่ือเพ่ือสนับสนุนงานระดมทุนช้ินท่ี 2         309,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002741 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด ผลิตส่ือเพ่ือสนับสนุนงานช้ินท่ี 2 294,571.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002753 งวดบริษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัลออดิทเซอร์วิส จ ากัดแผนการตรวจสอบ วิธีการ ระยะเวลาและก าหนดท่ีจะเข้า

ตรวจสอบ

500,000.00  เฉพาะเจาะจง

งวด 1PO62000276 บริษัท ไอ ซี พี น้ าด่ืม จ ากัด น้ าด่ืม           19,600.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002773 งวดบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด พัฒนาแอปพลิเคช่ันส าหรับการส่ือสารหนุนเสริมทักษะการเรียนรู้

และสนับสนุนวิชาการให้แก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

        499,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO62000278 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด ผลิตเส้ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในภารกิจการท างานของ กสศ 

ส าหรับการขยายผลและต่อยอดการท างานกับเครือข่าย ครูรางวับ

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ จ านวน 1,000 ตัว

288,151.00  เฉพาะเจาะจง
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PO620002792 งวดบริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด การบริหารจัดการงานประชุมปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการทุน

นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง (จังหวัดล าพูน ชลบุรี อุทัยธานี 

เชียงใหม่ อ านาจเจริญ)

4,909,695.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002801 งวดห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก จัดท าเลย์เอาต์แผ่นพับโครงการนวัตกรรมทุนสายอาชีพช้ันสูง           74,900.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002812 งวดบริษัท คีค อินเตอร์เทรด จ ากัด ออกแบบและผลิตเข็มกลัดส าหรับใช้ในการเป็นส่ือประชาสัมพันธ์

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

        306,020.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002822 งวดประพาฬ แก้ววงษา จัดท าเว็บไซต์ สถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ)

 (งวดท่ี1)

        198,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002831 งวดบริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด ด าเนินกิจกรรมร่วมเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และแลกเปล่ียน

มุมมองส าหรับผู้รับทุน ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

        347,322.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002841 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด จัดพิมพ์แผ่นพับโบร์ชัวร์โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษาและจัดส่งไปรษณีย์

113,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002851 งวดบริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด ด าเนินการผลิตวิดีทัศน์ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา กับ กสศ 321,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002862 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด ออกแบบ จัดท าข้อมูล และแก้ไขต้นฉบับสมุดบันทึก จ านวน 120 199,997.98  เฉพาะเจาะจง
PO620002871 งวดบริษัท นอร์ธพลัส จ ากัด บริการดูแลงานหลังการปรับปรุงตกแต่งส านักงาน กสศ ณ อาคาร

เอส พี ช้ัน 13 (อาคารบี) ให้แล้วเสร็จ

123,050.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002881 งวดนายเอกศักด์ิ คุ้มทรัพย์ ด าเนินการถ่ายภาพบุคลากร กสศ ส าหรับใช้ในงานพัฒนาบุคลากร

เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ขององค์กรในรูปแบบ 

Corporate Portrait เพ่ือจัดท า Stock Photo

70,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002891 งวดบริษัท โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชช่ิง เฮาส์ จ ากัด หนังสือเล้ียงให้รุ่ง How Children Succeed 61,950.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002901 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด รายงานสรุปทะเบียนครุภัณฑ์ส านักงาน สนับสนุนงานบริหารพัสดุ

ส านักงาน

96,300.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002913 งวดบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด การจัดวางงระบบการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและ

ธรรมาภิบาล ของ กสศ.

5,300,000.00  คัดเลือก

PO620002922งวดมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนา

ทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

        498,245.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002931 งวดบริษัท คอมแพ็คสโตเรจซีสเต็มส์ จ ากัด บริการร้ือแพคเก็บตู้รางเล่ือนเหล็กและค่าบริการติดต้ังจาก

ส านักงาน กสศ อาคารเอ ไปยังอาคารบี

38,520.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002941 งวดบริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน จ ากัด จัดท าวิดิทัศน์การประชุมวิชาการและเวทีถอดบทเรียนภาคกลาง

สนับสนุนและะติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเง่ือนไขใน

สังกัด สพฐ.

500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002953 งวดบริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด ด าเนินการปรับปรุงตกแต่งภายในงานระบบและเฟอร์นิเจอร์ติด

ผนัง ณ ส านักงาน กสศ. อาคารเอ

21,000,000.00  คัดเลือก

PO620002961 งวดบริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จ ากัด อุปกรณ์ส านักงาน           64,997.15  เฉพาะเจาะจง
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PO620002972 งวดภาวิณี รักษาสิทธ์ิ จัดท าแผนการรณรงค์ส่ือสารเสนอ กสศ.ให้ความเห็นชอบ งาน

รณรงค์ส่ือสารโดยใช้องค์ความรู้เพ่ือสร้างความเสมอภาคทาง

การศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเด็นสาธารณะ

        500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002981 งวดบริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด จัดท าป้ายโลโก้งานอักษรสแตนเลสและค่าแรงงานในการติดต้ัง

ป้าย ป้ายหน้าห้องมูลนิธิเจ้าฟ้ามหาจักรี

103,790.00  เฉพาะเจาะจง

PO620002991 งวดบริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด ออกแบบและจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์แนะน าเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา Interactive Map ทุนนวัตกรรมสายอาชัพข้ันสูง 

Website and Mobile Responsive

300,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003001 งวดบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด ระบบบริหารจัดการ Social media monitoring & Crisis 

management

55,555.56  เฉพาะเจาะจง

PO620003011 งวดบริษัท พีพี เซอร์วิช แอนด์ คอนซัลท์ จ ากัดตรวจรายงานการเงินโครงการประสารงาน และจัดเก็บเอกสาร สค
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61,600.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003021 งวดน.ส.นวนันท์ ประทุม สรุปและจัดเน้ือหาจากเอกสาร "ถอดหัวใจ ๘๔ ครูเจ้าฟ้าสู่การ

เรียนรู้ผ่านเร่ืองเล่า" ส าหรับจัดท านิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 

โครงการขยายผลของเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ รุ่นท่ี ๒

55,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO6200030336 งวดบริษัท เอส.พี.อาคาร จ ากัด ค่าเช่าพ้ืนท่ีส านักงาน กสศ 41,707,353.60  เฉพาะเจาะจง
PO620003041 งวดน.ส.ฉัตรทิพย์ ภูสกูล จัดท าข้อมูลเน้ือหาภาษาอังกฤษ "ถอดหัวใจ ๘๔ ครูเจ้าฟ้าสู่การ

เรียนรู้ผ่านเร่ืองเล่า" ส าหรับจัดท านิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 

โครงการขยายผลของเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ รุ่นท่ี ๒

79,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003051 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด พิมพ์เอกสารโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข ขนาด A4 

จ านวน 8 หน้ารวมปกพิมพ์4 สี กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม

85,600.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003061 งวดนายสามารถ สว่างแจ้ง ด าเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ช้ันสูง คร้ังท่ี 1 จ.ชลบุรี

100,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003071 งวดนายพานิช ทศพรสัมพันธ์ ตรวจสอบภายในหัวข้อเงินยืมทดรองจ่ายและหัวข้อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

80,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003081 งวดนายเอกชัย จ่ันทอง  บริการสังเคราะห์และสร้างสรรค์ข้อมูลนักเรียนยากจนขับเคล่ือน

นโยบายลดความเล่ือมล้ าทางการศึกษา

30,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003093 งวดน.ส.ณหฤทัย ราพงษ์พิพัฒน์ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานคก.ขยายผลต่อยอดการท างานกับ

เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพครูและโรงเรียน

72,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003101 งวดบริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จ ากัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Project Management 

Defination and Planning"

69,550.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003113 งวดนางสาวชัญญา กิติโยธี จัดท า Infographic การจัดสรรเงินอุดหนุน Presentation 

Artwork Banner  จ านวน 5 ชุด

30,000.00  เฉพาะเจาะจง

งวด 1PO620003121 งวดบริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จ ากัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Logical & System 

Thinking"

69,550.00  เฉพาะเจาะจง
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PO620003132 งวดนางสาวมาฆะรัตน์ อัมพรเกียรติพล จัดท าก าหนดการประชุมและรายช่ือผู้เข้าร่วมแนวทางการด าเนิน

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนฯ

200,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003141 งวดบริษัท แมสซีฟ โมช่ัน จ ากัด ออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือส่ือสารภาพลักษณ์ กสศ. 235,400.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003151 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด บริหารจัดการบูธนิทรรศการครูแห่งอนาคตเพ่ือผู้เรียนแห่งอนาคาต

 Future Teachers For Future Learners

133,707.20  เฉพาะเจาะจง

PO620003161 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด จัดพิมพ์คู่มือการด าเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานเด็ก

ยากจน ขนาดA4 หนา 100 หน้า พิมพ์ 4 สี กระดาษปอนด์ 80 

แกรม 1000 เล่ม

159,430.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003171 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด โครงการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์แนะน ากองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา

482,035.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003191 งวดบริษัท โกโพเมโล จ ากัด อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Hangouts  Meet hardware 98,574.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003201 งวดนางสาวพัชรดา วรพิพัฒน์ จัดท าชุดอินโฟกราฟฟิคส่ือสารงาน วสศ. เพ่ือใช้ในส่ือต่างๆ 10,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003211 งวดนายอังคาร ฤทธิพรัด จัดท าคู่มือประกอบการถ่ายภาพและจัดเก็บไฟล์ภาพ ในกิจกรรม

ของ กสศ.

7,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003221 งวดบริษัท เร็กกูลาร์ วัน จ ากัด เคร่ืองปร้ินเตอร์ Brother MFC-L2715DW ผงหมึก Brother 

TN-2480 เพ่ือสนับสนุนงานส านักเงินอุดหนุน และส่วนกลาง

29,980.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003231 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด จัดส่งส่ือประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับ

นักเรียนในพ่ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ของชุมชน

80,662.40  เฉพาะเจาะจง

PO620003242 งวดนายสามารถ สว่างแจ้ง จัดกระบวนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ช้ันสูง งวด 1/2

500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003251 งวดบริษัท โปรเจคท์ บอส (ไทยแลนด์) จ ากัด เช่าอุปกรณ์ส านักงานส าหรับประชุมการท าส่ือและข้อมูลในงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบทดลอง

การพัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ณ 

อาคารอิมแพ็คฟอร่ัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

82,260.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003261 งวดบริษัท เร็กกูลาร์ วัน จ ากัด อุปกรณ์สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนเจ้าหน้าท่ี (หมึกโทนเนอร์ อิง

แท้งค์ ตลับผ้าหมึก Mouse External Hdd สาย HDMI Pointer 

เคร่ืองอัดเสียง)

          57,365.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003271 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด บริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย Call Center 311,905.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003283 งวดมหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าฐานข้อมูลครูนอกระบบ 500,000.00  เฉพาะเจาะจง
งวด 1PO620003291 งวดบริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด จัดท าส่ือวิดิทัศน์ประมวลกิจกรรมโครงการสร้างโอกาสทาง

การศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนของชุมชน

49,755.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003301 งวดบริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักงาน 56,970.00  เฉพาะเจาะจง
PO620003315 งวดนางสาวสุนีย์ แซ่ล่ิม สรุปรายการรับคืนเงินอุดหนุนส าหรับจัดท างบการเงิน 50,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003321 งวดบริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จ ากัด การจัดท าคู่มือการด าเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพข้ันสูง 90,950.00  เฉพาะเจาะจง
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PO620003331 งวดบริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด จัดท าป้ายและโลโก้งานอักษรสแตนเลสและค่าแรงในการติดต้ัง

ป้ายหน้าห้องส านักวิจัยบริเวณอาคารส านักงาน อาคารบี ช้ัน13

87,419.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003341 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด ออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือการด าเนินงานโครงการทุนนวัตกรรม

สายอาชีพข้ันสูง

82,390.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003353 งวดน.ส.ปิยะนุช บุปผา จัดจ้างเจ้าหน่้ท่ีรวบรวมข้อมูลและประสานงาน 144,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003373  งวดบริษัท นอร์ธพลัส จ ากัด ควบคุมงานก่อสร้างอาคารเอ งวดท่ี1         609,900.00  เฉพาะเจาะจง
PO620003381 งวดบริษัท พีพี เซอร์วิช แอนด์ คอนซัลท์ จ ากัดตรวจสอบรายงานการเงินโครงการประสานงาน และจัดเก็บ

เอกสาร กย 62

123,200.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003393 งวดบริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จ ากัด การจัดดอบรมท าความเข้าใจและการให้ค าปรึกษาด้านการ

ด าเนินงาน การเงิน บัญชี แก่ผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสาย

อาชีพข้ันสูง -ส่งายงานสรุปข้อมูลกาารรับเร่ืองให้ค าปรึกษา

แนะน าการด าเนินงานด้านการบัญชี การเงินและพัสดุ กับผู้รับทุน 

 รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้รับทุนสนับสนุนให้การ

ด าเนินโครงการ

495,410.00  เฉพาะเจาะจง

งวด 1PO62000340  เฉพาะเจาะจงPO620003411 งวดบริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด ตู้เย็น SAMSUNG 2 ประตู 20.1คิว รุ่น RT62K7350BS/ST 299,990.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003421 งวดบริษัท เอสทูเอ็นบี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ด าเนินการติดต้ังไฟฟ้าและเพ่ิมแสงสว่างบริเวณพ้ืนท่ีท างานและ

ปรับระบบไฟฟ้า ณ ส านักงาน กสศ. อาคารเอสพี (อาคาร บี) ช้ัน

13

74,339.43  เฉพาะเจาะจง

PO620003431 งวดบริษัท ฟิกเกอร์ แอ็ด จ ากัด เคร่ืองกรองน้ าและผลิตน้ าด่ืม 3 อุณภูมิร้อน เย็น ปกติ แบรนด์

โคเวย์ รุ่น Core (คอร์) รหัสสินค่้า CHP-671R

53,295.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003441 งวดนางสาวพัชรดา วรพิพัฒน์ ออกแบบชุดส่ือ งานประชุมนานาชาติ ปวงชนเพ่ือการศึกษา 22,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003451 งวดน.ส.ปาลิตา วิษณุโยธิน น.ส.ปาลิตา วิษณุโยธิน ชุดโครงการออกแบบพ้ืนท่ีและกิจกรรมใน

พ้ืนท่ี กสศ. Zone A

30,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003461 งวดบริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเขียน กระดาษเอ 4 และอุปกรณ์ส านักงาน 

(ประจ าเดือนกันยายน 2562)

29,853.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003471 งวดบริษัท ไมโคร คราฟส์แมน จ ากัด บริการก้ันผนังห้องควบคุมระบบปรับอากาศภายในส านักงาน กส

ศ. อาคาร B ตึก เอส พี ช้ัน13

269,640.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003481 งวดบริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด -การบริหารจัดการงานประชุมด้านการจัดท ารายงานการบัญชี

การเงินส าหรับผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

-งานประชุมการพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบทดลองการ

พัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนทุน

-การขัดการเพ่ือบริหารบุคคลในการกรอกข้อมูลโครงการทุน

นวัตกรรมสายอาชัพข้ันสูง

240,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003491 งวดบริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด ออกแบบและผลิตส่ือเพ่ือสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะชนส าหรับ

โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกล

เป็นครูรุ่นใหม่ฯ

499,690.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003501 งวดบริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดงานร้ือถอนอุปกรณ์สารสนเทศ 149,800.00  เฉพาะเจาะจง



เลขท่ีใบสัง

จ้าง

จ

ำ

น

ช่ือผู้รับจ้าง รายการ  ยอดรวม

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

 วิธีจัดจ้าง

PO620003511 งวดนายธนพล บางย่ีขัน โครงการบริหารจัดการและพัฒนา Content ส่ือออนไลน์ กสศ. 

TH/ENG

120,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO6200035213 งวดบริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริการดูแลสนับสนุนอุปกรณ์ห้องประชุมของส านักงาน 346,680.00  เฉพาะเจาะจง

งวด 1PO620003531 งวดบริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด อุปกรณ์จอมอนิเตอร์คีย์บอร์ด,ระบบปฏิบัติการ,โปรแกรม 

Msoffice

263,200.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003541 งวดบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัดบริการงานย้ายอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 226,840.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003551 งวดบริษัท แอพลิเทค โซลูช่ัน จ ากัด ฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแแบบ E-learning ผ่าน

ระบบโซลูช่ันออนไลน์และโมบาย

144,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003561 งวดบริษัท อินฟลูเอนเซอร์ จ ากัด ผลิตส่ือโครงการพัฒนาเคร่ืองมือส่ือสารส าหรับสร้างเครือข่าย

นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

79,180.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003571 งวดบริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัดโครงการออกแบบและผลิตส่ือสัญลักษณ์ (Mascot) กสศ. 98,440.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003582 งวดน.ส. สาวิตรี รักษาสิทธ์ิ แผนการรณรงค์ส่ือสารสร้างโอกาส สร้างอาชีพ นักเรียนทุนเสมอ

ภาค และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นสาธารณะ

500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003591 งวดบริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด ระบบ Interactive storytelling โครงการ CSR แบะ Interactive

 Map นักเรียนยากจนพิเศษในพ้ืนท่ียากล าบาก Website and 

Mobile Responsive

460,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003601 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด โครงการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือการส่ือสาร

ภาพลักษณ์ กสศ.

155,150.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003612 งวดบริษัท บุ๊คสเคป จ ากัด ซ้ือหนังสือ Teach Like Finland สอนฟินเรียนสนุกสไตล์ฟินแลนด์ 221,250.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003621 งวดบริษัท บุ๊คสเคป จ ากัด ซ้ือหนังสือทักษะอนาคตใหม่ การศึกษาเพือศตวรรษท่ี 21 297,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003631 งวดบริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด ผลิตนิทรรศการสร้างงานสร้างอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค 492,200.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003641 งวดห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก ออกแบบนิทรรศการสร้างงานสร้างอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค 267,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003651 งวดบริษัท พรอสเพอรัสพลัส จ ากัด ผลิตบรรจุภัณฑ์และโลโก้ผลิตภัณฑ์นักเรียนทุนเสมอภาค 497,550.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003661 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด ด าเนินการติดต้ังร้ือถอนบูธนิทรรศการงานเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

"ร่วมเรียนรู้ท าความเข้าใจ เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนทุนเสมอภาค"

76,505.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003671 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด จัดหานามบัตรส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าท่ี กสศ. 39,055.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003681 งวดน.ส.นวนันท์ ประทุม จัดท าข้อมูลสรุปภาพรวมเน้ือหา "ถอดหัวใจ 84 คู้เจ้าฟ้า สู่การ

เรียนรู้ผ่านเร่ืองเล่า" ส าหรับน าไปจัดท านิทรรศการ

8,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003691 งวดนางสาว บุษบง โควินท์ แปลเอกสาร Achieving Target 4.b of he Sustainable 

Development Goals: A study of best practices for 

monitoring data on scholarship recipents from 

developing coutries

15,000.00  เฉพาะเจาะจง
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PO620003703 งวดน.ส.ณหฤทัย วราพงษ์พิพัฒน์ จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานส านักพัฒนาคุณภาพครูฯ ใน

การพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง

72,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003714 งวดนาย วิศวะ ชาตรีกุล จัดจ้างบุคคลเพ่ือสนับสนุนการท างานของตรวจสอบภายในงวดท่ี 1           62,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003721 งวดบริษัท ออดิท เซอร์วิส จ ากัด รายงานสรุปผลการด าเนินการตรวจสอบและรายงานการเงิน

โครงการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

สังกัด สพฐ. งวดปิดโครงการ

20,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003731 งวดบริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด ผลิตส่ือส าหรับโครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน ช้ินท่ี3 91,057.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003741 งวดบริษัท เร็กกูลาร์ วัน จ ากัด บริการ Email Marketing 94,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003751 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด จัดพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์แนะน ากองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา

50,825.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003761 งวดนายวัฒนสินธ์ุ สุวรัตนานนท์ ออกแบบหนังสือคู่มือการด าเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐาน

นักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

 3 สังกัด

75,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003781 งวดบริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริการขนย้ายอุปกรณ์ตู้ Rack. แอร์ คอยล์ร้อนพร้อมจัดเก็บ

อุปกรณ์

34,989.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003791 งวดบริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด โปรแกรม  System Management&Endpooint Protection 74,472.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003804 งวดนายสันติ สุพิทักษ์วงศ์ จัดจ้างบริการถ่ายภาพน่ิง/ภาพเคล่ือนไหวและจัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์แพร่กิจกรรมหรือการประชุมเพ่ือการต่อยอดขยาย

ผลการด าเนินงานของเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

100,000.00  เฉพาะเจาะจง

งวด 1PO620003811 งวดนางสาว มุกดา ชิดชอบ จัดจ้างจัดท าอาร์ตเวิร์คของหนังสือข้อมูลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า

มหาจักรีรุ่นท่ี 3

90,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003822 งวดนายสามารถ สว่างแจ้ง ด าเนินการกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรม 500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003831 งวดนายสามารถ สว่างแจ้ง ด าเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศ

PO620003841 งวดบริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด ออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นท่ี๓ 

ส าหรับเผยแพร่ในงานพระราชทานรางวัลจ านวน 1000 เล่ม

497,550.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003851 งวดบริษัท ฮาวาส ริเวอร์ออร์คิด (ประเทศไทย) จ ากัดออกแบบนิทรรษการเด็กนอกระบบ 424,522.50  เฉพาะเจาะจง

PO620003861 งวดน.ส.จีรภัทร์ วรพรตเมืองแมน ออกแบบและผลิตกราฟิต้ีใน กทม. และออกแบบถุงผ้า 459,780.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003871 งวดบริษัท ฮาวาส ริเวอร์ออร์คิด (ประเทศไทย) จ ากัดผลิตนิทรรศการเด็กนอกระบบ 415,293.75  เฉพาะเจาะจง

PO620003881 งวดบริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง จ ากัด ผลิตป้ายบริจาคและป้ายเครือข่ายตลาดวาดฝัน 395,900.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003894 งวดบริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัดบริการจัดการดูแลชุดนิทรรศการ และออกบูธ 483,640.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003901 งวดนางสาวสุวิมล ศรีรุ่งกาญจน์ จัดท าคู่มือการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการขยายผลกับครู

เครือข่ายฯ และด าเนินการส่ือสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ใน

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจกับครูเครือข่าย

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

499,000.00  เฉพาะเจาะจง
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PO620003911 งวดห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคซี แอนด์ ทูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจกับครูเครือข่ายมูลนิธิ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นท่ี3 ในการท าโครงการขยายผล

การท างาน

499,500.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003921 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และนิทรรศการของ กสศ. และงาน

เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ท่ีร่วมขยายผลการท างาน

เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน

497,550.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003931 งวดนาง ชัดเจน ไทยแท้ รวบรวมและจัดท าข้อมูลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นท่ี3 

เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับระบบฐานข้อมูลครู และส าหรับการจัดท า

หนังสือเผยแพร่ในงานพระราชทานรางวัล

499,200.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003942 งวดบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด โครงการพัฒนาแอพลิเตช่ันเพ่ือสนับสุนและส่งเสริมการเรียนรู้ใน

รูปแบบ E-lerning

500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003951 งวดนายอ านาจ อุ่นใจ ออกแบบการฟิต้ี 20 จังหวัด 200,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003961 งวดนายอ านาจ อุ่นใจ ผลิตกราฟิต้ี 20 จังหวัดท่ัวประเทศไทย เก่ียวกับเด็กนอกระบบ 496,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003983 งวดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรววบรวมจัดท าข้อมูลและด าเนินการกรอกข้อมูลครูรางวัลสมเด็จ

เจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่น 1-3 และข้อมูลครูนอกระบบเข้าสู่ระบบ

ฐานข้อมูลครู

495,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620003993 งวดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีออกแบบและจัดท าระบบฐานข้อมูลครูเพ่ือการใช้งานของระบบ 

กสศ. และหน่วยงานเครือข่าย

        498,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO620004011 งวดบริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ ากัด ผลิตส่ือส าหรับโครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน ช้ินท่ี2 469,623.00  เฉพาะเจาะจง
PO620004023 งวดนางสาว ณัฐชานันท์ ไตรวัฒนวงษ์ แผนการด าเนินงานและเอกสารรายการวิเคราะห์ประมวลผลและ

รายงานข้อมูลท่ีเก่ียวกับกับการบริหารจัดการแอพพลิเคช่ัน

497,550.00  เฉพาะเจาะจง

PO620004031 งวดบริษัท บียอนด์ พับลิสช่ิง จ ากัด ผลิตส่ือส าหรับโครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน ช้ินท่ี1 230,050.00  เฉพาะเจาะจง

PO620004041 งวดบริษัท พรอสเพอรัสพลัส จ ากัด ผลิตวิดิโออินโฟกราฟฟิกและนิทรรศการใในนพ้ืนท่ีจังหวัดต่างๆ

ตลอดจนท าเนียบนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชัพช้ันสูง

497,550.00  เฉพาะเจาะจง

PO620004051 งวดบริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด พัฒนาแอพพลิเคช่ันทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงคร้ังท่ี 3 โดย

พัฒนาเน้ือหาข้อมูล ส่ือ รูปภาพ และอ่ืนๆลงในแอปพลิเคช่ัน

385,200.00  เฉพาะเจาะจง

PO62000406 บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด พัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันระบบปฏิบัติการไอโอเอสเพ่ือเป็น

ช่องทางส่ือารของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

        500,000.00  เฉพาะเจาะจง

PO62000407 บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด โครงการพัฒนาระบบทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงเฟส2 งวดท่ี1         497,550.00  เฉพาะเจาะจง

PO620004082 งวดบริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จ ากัด โครงการพัฒนาระบบทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงเฟส1         497,550.00  เฉพาะเจาะจง

PO620004091 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด จัดจ้างด าเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสาย 134,755.80  เฉพาะเจาะจง
PO620004101 งวดบริษัท คีค อินเตอร์เทรด จ ากัด ผลิตส่ือส าหรับโครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน ช้ินท่ี3 99,510.00  เฉพาะเจาะจง

PO620004112 งวดบริษัท นับเร่ืองดีดี จ ากัด เน้ือเพลงพร้อมดนตรีประกอบฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างโอกาส

ทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาในพ้ืนท่ีห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนฯ

192,600.00  เฉพาะเจาะจง

งวด 1
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 วิธีจัดจ้าง

PO6200041212 งวดบริษัท พีพี เซอร์วิช แอนด์ คอนซัลท์ จ ากัดตรวจรายงานการเงินโครงการของ กสศ.       1,478,400.00  ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)PO620004131 งวดบริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด บริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลสาธารณะ โดย Call Center 311,905.00  เฉพาะเจาะจง

PO620004143 งวดบริษัท บุ๊คสเคป พลัส จ ากัด แผนการด าเนินงานภาพรวมโครงการขับเคล่ือนความรู้จากหนังสือ

เพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางการเรียนการสอน

1,999,000.00  คัดเลือก

งวด 1PO620004153 งวดบริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด แผนกาารด าเนินการตามขอบเขตตสัญญาการถอดบทเรียนและ

วิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงาน

      9,348,055.00  คัดเลือก

PO620004163 งวดบริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ ากัด แผนการด าเนินงานภาพรวมโครงการจัดการความรู้และส่ือ

สาธารณะเพ่ือความเสมอภาคการศึกษา

      9,999,150.00  คัดเลือก

PO620004173 งวดนางสาว เมธาวี สุคัมภีรานนท์ แผนการด าเนินในการจัดดท ากิจกรรมของโครงการส่ือพัฒนา

ทักษะการเงิน

      1,999,680.00  คัดเลือก

PO620004183 งวดบริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จ ากัด การจัดท าฐานข้อมูลอาชีพสารสนเทศออนไลน์       1,483,000.00  คัดเลือก
PO620004193 งวดบริษัท โกลว ครีเอทีพ จ ากัด แผนการด าเนินการแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบ

ทุนการศึกษา

      4,377,905.00  คัดเลือก

PO620004204 งวดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด รายงานผลการสอบทาน /ตรวจสอบรายงานการเงิน ไตรมาสท่ี 1 

งปม.2563

        530,000.00  เฉพาะเจาะจง

246,212,093.75 Total PO


