


ไตรมาสท่ี 2 (วันท่ี 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

วันท่ี เลขท่ี

1 0103520014172 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย โครงการจัดซ้ือจัดจ้างกระดาษช าระ ส าหรับ

ใช้งานภายในส านักงาน

31,522.20 4 ม.ค. 65 PO65000154 1

2 0113554010242 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก โครงการออกแบบอาร์ตไดเร็กชันและเลย์

เอาด์นิทรรศการครูผ่านส่ือออนไลน์

85,600.00 6 ม.ค. 65 PO65000157 1

3 1710500270289 นายอานนท์ ป้ันหยา โครงการจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานปรับปรุง

พ้ืนท่ีส านักงาน กสศ . อาคาร B (ส่วนลาน

กิจกรรม)

50,000.00 18 ม.ค. 65 PO65000171 1

4 0115557015379 บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ เซฟต้ี 

จ ากัด

โครงการจ้างบริการเจ้าหน้าท่ีพยาบาล

วิชาชีพส าหรับตรวจคัดกรองสุขภาพ

63,130.00 19 ม.ค. 65 PO65000172 1

5 0105553073676 บริษัท เอ็มไอเอ คอนซัลแทนท์ จ ากัด โครงการจัดจ้างตรวจสอบบัญชีโครงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเช่ือมโยง

ฐานข้อมูลและติดตามตัวช้ีวัดนักเรียนยากจน

14,000.00 19 ม.ค. 65 PO65000173 1

6 0105538093645 บริษัท เอ็กซ์ซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานและน้ าด่ืม 

(ชนิดขวด)

42,088.45 21 ม.ค. 65 PO65000180 1

7 1102800110292 นายภัทรกร ราชบุตร โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือสแกนเอกสาร

งานฝ่ายบัญชีและการเงิน

14,000.00 21 ม.ค. 65 PO65000181 1

8 1103703454951 นางสาวไพลิน พิมพ์สุวรรณ์ โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือสแกนเอกสาร

งานฝ่ายบัญชีและการเงิน

14,000.00 21 ม.ค. 65 PO65000182 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 2 (วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

อันดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง

(6)

เหตุผลสนับสนุน

(7)
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ไตรมาสท่ี 2 (วันท่ี 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

วันท่ี เลขท่ี

อันดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง

(6)

เหตุผลสนับสนุน

(7)

9 0105547104654 บริษัท โคคูโย อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับใช้ใน

การปฏิบัติงาน

70,620.00 28 ม.ค. 65 PO65000197 1

10 0105557184359 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด โครงการจ้างจัดท านามบัตรผู้จัดการ กสศ . 

พร้อมแปลช่ือภาษาไทยเป็นอักษรเบลล์

6,420.00 1 ก.พ. 65 PO65000199 1

11 0105521009891 บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

โครงการจัดหาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร

ส านักงาน

50,307.92 1 ก.พ. 65 PO65000200 1

12 0105546107293 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศไทย)

 จ ากัด

โครงการจ้างบริการพ่นยาฆ่าเช้ือภายในพ้ืนท่ี

ส านักงาน กสศ. อาคารเอส.พี. ช้ัน 13

20,627.46 1 ก.พ. 65 PO65000201 1

13 1609900105951 นางสาวกัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุน

งานจัดท าเน้ือหาและการส่ือสารแนวทาง

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

92,500.00 10 ก.พ. 65 PO65000206 1

14 1102002586761 นางสาวฝานฝัน ยมศรีเคน โครงการจ้างเหมาบริการงานด้านการบันทึก

ข้อมูลในระบบของฝ่ายบัญชีและการเงิน

20,800.00 10 ก.พ. 65 PO65000207 1

15 1101801061073 นางสาวสุกัญญา จันทกาญจน์ โครงการจ้างเหมาบริการงานด้านบัญชีของ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

15,800.00 10 ก.พ. 65 PO65000208 1

16 1101801061073 นางสาวสุกัญญา จันทกาญจน์ โครงการจ้างเหมาบริการงานด้านบัญชีของ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

79,000.00 10 ก.พ. 65 PO65000209 1

17 0105556146551 บริษัท จีทีอี ไทย จ ากัด โครงการจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบ

ถังคว่ า

10,579.99 10 ก.พ. 65 PO65000210 1

18 0105557182593 บริษัท วีดู ไอที เซอร์วิส จ ากัด โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ไอทีสนับสนุนการ

ท างานของ กสศ.

50,364.90 10 ก.พ. 65 PO65000211 1
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ไตรมาสท่ี 2 (วันท่ี 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

วันท่ี เลขท่ี

อันดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง

(6)

เหตุผลสนับสนุน

(7)

19 0105555097475 บริษัท บลู ฟิช โซลูช่ัน จ ากัด โครงการจัดจ้างด าเนินการท าข้อมูลประวัติ

เครือข่าย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

รุ่นท่ี4 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กโทรนิกส์

86,670.00 23 ก.พ. 65 PO65000222 1

20 0105562036257 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท า

สัญญญาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ช้ันสูง ปี 2565

64,200.00 25 ก.พ. 65 PO65000232 1

21 0105539092481 บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จ ากัด โครงการบริการตรวจคัดกรองหาเช้ือไวรัส    

 โคโรนา 2019 นอกสถานท่ี ส าหรับบุคลากร

กสศ.

76,000.00 25 ก.พ. 65 PO65000233 1

22 1309901340310 นางสาวจีดาภา สมจิต โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือจัดท า

เอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักส่ือสาร

สาธารณะและระดมความร่วมมือ

90,000.00 25 ก.พ. 65 PO65000234 1

23 0105521009891 บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

โครงการจัดหาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร

ส านักงานระยะเวลาให้บริการ ต้ังแต่วันท่ี 

1-31 มีนาคม 2565

50,000.00 28 ก.พ. 65 PO65000236 1

24 0105538093645 บริษัท เอ็กซ์ซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานและน้ าด่ืม 

(ชนิดขวด)

61,191.16 1 มี.ค. 65 PO65000238 1

25 0135542000460 บริษัท เอ็ม พรอสเปอร์ จ ากัด โครงการจัดซ้ือผลิตภัณฑ์กาแฟส าหรับ

ให้บริการภายในส านักงาน

13,006.48 1 มี.ค. 65 PO65000239 1

26 0123549004701 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันสวย โครงการออกแบบและผลิตผลงานส าหรับ

นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

40,125.00 2 มี.ค. 65 PO65000244 1
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ไตรมาสท่ี 2 (วันท่ี 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

วันท่ี เลขท่ี

อันดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง

(6)

เหตุผลสนับสนุน

(7)

27 0113554010242 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะล็อก โครงการจัดท าหนังสือท าเนียบนักศึกษาทุน

พระกนิษฐาสัมมาชีพ

53,500.00 8 มี.ค. 65 PO65000248 1

28 0135563019691 บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ากัด โครงการจัดจ้างผลิตส่ือวิดิทัศน์ผลลัพธ์การ

ด าเนินงานแผนพัฒนาระบบหลักประกัน

ความเสมอภาคทางการศึกษา 2564

42,800.00 8 มี.ค. 65 PO65000249 1

29 0105561004971 บริษัท เดอะพิกเซโอ ดีไซน์แอนด์โปรดักช่ัน 

จ ากัด

โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและควบคุม

การถ่ายทอดสดการประชุมช้ีแจงแนว

ทางการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อ

ของนักเรียนทุนเสมอภาค  (กลุ่มช่วงช้ัน

รอยต่อ)

42,800.00 10 มี.ค. 65 PO65000250 1

30 0125558020368 บริษัท ดี.พี.เอส.สอบบัญชี จ ากัด โครงการจัดจ้างตรวจสอบรายงานการเงิน

โครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง รุ่นท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

เพ่ือปิดโครงการ

50,000.00 11 มี.ค. 65 PO65000253 1

31 0105550127554 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด โครงการบริการย้าย Server ของ Website 

EEF.or.th

51,360.00 16 มี.ค. 65 PO65000256 1

32 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด โครงการจ้างบริการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์

ปลายทางกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.) 4 คัน

14,980.00 16 มี.ค. 65 PO65000257 1

33 0105538117803 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด โครงการจ้างบริการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์

ปลายทางกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.) 2 คัน

7,490.00 16 มี.ค. 65 PO65000258 1
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ไตรมาสท่ี 2 (วันท่ี 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

วันท่ี เลขท่ี

อันดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง

(6)

เหตุผลสนับสนุน

(7)

34 1160100271445 นางสาวปัญญ์จภา เล่าชู โครงการจัดจ้างแปลเอกสารองค์ความรู้การ

พัฒนาครูและสถานศึกษา

45,000.00 18 มี.ค. 65 PO65000259 1

35 3100602259596 นางศิริลักษณ์ ทัพโภทยาน โครงการบริการลงเสียงบรรยายภาษาไทย

สนับสนุนงานส่ือสาร

90,000.00 18 มี.ค. 65 PO65000260 1

36 1459900298441 นางสาวประภาพรรณ สีหาฤทธ์ิ โครงการจัดจ้างบุคลากรบริหารจัดการ

ประชุมพิจารณากล่ันกรองข้อเสนอโครงการ 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงส าหรับผู้เรียน

ท่ีมีความต้องการพิเศษ ปี 2565

48,000.00 18 มี.ค. 65 PO65000261 1

37 0105546107293 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศไทย)

 จ ากัด

โครงการจัดซ้ือแอลกอฮอล์ล้างมือสูตรน้ า 16,585.00 18 มี.ค. 65 PO65000262 1

38 3909900297403 นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว โครงการวิเคราะห์สถานการณ์ของเยาวชน

และแรงงานนอกระบบ

100,000.00 21 มี.ค. 65 PO65000267 1

39 0105562036257 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท า

เอกสารสัญญารับทุน

50,290.00 21 มี.ค. 65 PO65000268 1

40 0105562036257 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดซ้ือ

จัดจ้างและสัญญาโครงการ

73,830.00 22 มี.ค. 65 PO65000271 1

41 0105533024351 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด โครงการจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

อุปกรณ์ส านักงาน

88,810.00 23 มี.ค. 65 PO65000274 1

42 0103520014172 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย โครงการจัดซ้ือกระดาษช าระส าหรับใช้งาน

ภายในส านักงาน

26,097.30 24 มี.ค. 65 PO65000277 1

43 0115553007835 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ประกอบการประชุม

ออนไลน์ของพนักงาน กสศ .

16,050.00 28 มี.ค. 65 PO65000283 1
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ไตรมาสท่ี 2 (วันท่ี 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

วันท่ี เลขท่ี

อันดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง

(6)

เหตุผลสนับสนุน

(7)

44 0115553007835 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

โครงการซ่อมแซมจอห้องสร้างโอกาส 12,818.60 29 มี.ค. 65 PO65000287 1

45 0107553000107 บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) โครงการต่ออายุการใช้งานการเช่ือมต่อข้อมูล

กับกรมการปกครองผ่าน link symphony

42,800.00 31 มี.ค. 65 PO65000295 1

46 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดซ้ือจัดจ้างนามบัตรพนักงาน      

กสศ. (กนกวรรณ วงศ์กวี/นายวุฒิชัย 

อิทธิฤทธ์ิตานนท์/นายวงศธร ชุณหะวัณ/   

นายวสันต์ แตหละ)

2,800.00 10 ม.ค. 65 กสศ.น.02/42/2565 2

47 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการในการจัดหาชุดตรวจโควิด -19 

Antigen Test Kit (ATK) จ านวน 30 ชุด 

และยา IVERMECTIN จ านวน 6 กล่อง

7,920.00 10 ม.ค. 65 กสศ.น.02/41/2565 2

48 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดซ้ือจัดจ้างกระเช้าผลไม้ จ านวน   

 1 รายการ

1,500.00 11 ม.ค. 65 กสศ.น.02/61/2565 3

49 0105543023145 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจ

เม้นท์ คอร์ป จ ากัด

โครงการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ

 หาเช้ือไวรัสโควิด-19 แก่บุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน กสศ .

59,328.00 13 ม.ค. 65 กสศ.น.10/7/2565 2

50 1209700337665 นางสาวชนกพรรณ วรดิลก โครงการจัดซ้ือจัดจ้างกล่องไปรษณีย์ จ านวน

 2 รายการ

750.00 13 ม.ค. 65 กสศ.น.06/36/2565 3

51 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดซ้ือจัดจ้างนามบัตรพนักงาน      

กสศ. (นามบัตรพนักงาน กสศ .(ปิยวรรณ 

ส าราญศิริกุล/สุเทพ ทองแดง/พรพนิต        

เรืองฤทธ์ิ))

2,100.00 21 ม.ค. 65 กสศ.น.02/132/2565 3
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ไตรมาสท่ี 2 (วันท่ี 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

วันท่ี เลขท่ี

อันดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง

(6)

เหตุผลสนับสนุน

(7)

52 0105551082783 บริษัท โกโพเมโล จ ากัด โครงการจัดซ้ือระบบอีเมล Google 

Workspace

362,542.77 24 ม.ค. 65 กสศ.น.09/63/2565 2

53 0105551082783 บริษัท โกโพเมโล จ ากัด โครงการจัดซ้ือระบบอีเมล Google 

Workspace

357,568.48 27 ม.ค. 65 กสศ.น.09/83/2565 2

54 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดซ้ือจัดจ้างกระเช้าผลไม้ จ านวน   

 1 รายการ

3,000.00 27 ม.ค. 65 กสศ.น.02/174/2565 3

55 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการในการจัดหาชุดตรวจโควิด -19 

Antigen Test Kit (ATK) จ านวน 40 ชุด

2,600.00 31 ม.ค. 65 กสศ.น.02/194/2565 2

56 0105546107293 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศไทย)

 จ ากัด

โครงการจ้างบริการพ่นยาฆ่าเช้ือภายใน       

 กสศ. อาคารเอส.พี.ช้ัน 13

20,627.46 2 ก.พ. 65 กสศ.น.02/201/2565 2

57 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการในการจัดหาชุดตรวจโควิด -19 

Antigen Test Kit (ATK) จ านวน 40 ชุด 

และชุดตรวจ ATK แบบน้ าลาย จ านวน 5 ชุด

2,975.00 3 ก.พ. 65 กสศ.น.02/206/2565 2

58 0125564012584 บริษัท งอกงานดี จ ากัด โครงการผลิตและบริหารจัดการส่ือรณรงค์

เทศกาลแห่งการให้ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน   

เป็นฐาน

491,483.10 3 ก.พ. 65 กสศ.น.11/73/2565 2

59 3820100043612 นางสงกรานต์ ระวิวัลย์ โครงการจัดซ้ือหนังสือการบริหารความเส่ียง

ขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์

และผลการปฏิบัติงาน

900.00 7 ก.พ. 65 กสศ.น.02/223/2565 3

60 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดซ้ือจัดจ้างนามบัตรพนักงาน      

กสศ. (นามบัตรพนักงาน กสศ . วัลภา จิตต์

บ ารุงสกุล/นพพร โภชนัดศรีฉาย)

1,400.00 7 ก.พ. 65 กสศ.น.02/221/2565 3
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ไตรมาสท่ี 2 (วันท่ี 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

วันท่ี เลขท่ี

อันดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง

(6)

เหตุผลสนับสนุน

(7)

61 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดซ้ือกาน้ าไฟฟ้า 

IMARFLEX#F-288 จ านวน 1 เคร่ือง

699.00 9 ก.พ. 65 กสศ.น.02/247/2565 3

62 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง กระเช้าผลไม้ จ านวน 

1 รายการ

1,000.00 11 ก.พ. 65 กสศ.น.02/273/2565 3

63 0125556011221 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด โครงกาจัดท ารายงานประจ าปีกองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา

39,483.00 15 ก.พ. 65 กสศ.น.07/84/2565 2

64 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดซ้ือจัดจ้างนามบัตรพนักงาน       

 กสศ. (นางสาวจันทนา นุชพงษ์)

1,400.00 17 ก.พ. 65 กสศ.น.02/315/2565 3

65 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดหายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ประจ าส านัก กสศ.

2,153.00 17 ก.พ. 65 กสศ.น.02/313/2565 2

66 0105546107293 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศไทย)

 จ ากัด

โครงการจ้างบริการพ่นยาฆ่าเช้ือภายใน       

 กสศ. อาคารเอส.พี.ช้ัน 13 (อาคาร A)

10,323.36 18 ก.พ. 65 กสศ.น.02/321/2565 2

67 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดซ้ือนาฬิกาแขวนผนัง SEIKO รุ่น 

PQA041S  2 เคร่ือง

2,289.80 18 ก.พ. 65 กสศ.น.02/311/2565 3

68 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดซ้ือจัดจ้างนามบัตรพนักงาน      

กสศ. (ดร.ไกรยส ภัทราวาท)

2,140.00 23 ก.พ. 65 กสศ.น.02/345/2565 3

69 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการในการจัดหาชุดตรวจโควิด -19 

Antigen Test Kit (ATK) จ านวน 50 ชุด

2,750.00 25 ก.พ. 65 กสศ.น.02/360/2565 2

70 3101501476649 นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือให้การ

ปรึกษาด้านการจัดการงานระบบควบคุม

ภายในและงานการเงิน บัญชีและงบประมาณ

146,965.00 1 มี.ค. 65 กสศ.น.02/383/2565 2
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ไตรมาสท่ี 2 (วันท่ี 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

วันท่ี เลขท่ี

อันดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง

(6)

เหตุผลสนับสนุน

(7)

71 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการในการจัดหาชุดตรวจโควิด -19 

Antigen Test Kit (ATK) แบบน้ าลาย 

จ านวน 20 ชุด

2,000.00 1 มี.ค. 65 กสศ.น.02/375/2565 2

72 1739900658169 นายอานนท์ จันทร์ธิติสกุล โครงการจ้างตัดต่อคลิปวิดีโอและออกแบบ

อาร์ตเวิร์ค

28,000.00 3 มี.ค. 65 กสศ.น.11/142/2565 2

73 3801600277940 นางสาวเกษร เรืองแก้ว โครงการจัดซ้ือคู่มือการจ้างก่อสร้าง การท า

สัญญา การบริหารสัญญา จ้างก่อสร้าง 

พร้อมตัวอย่างไฟล์เอกสาร

1,377.00 4 มี.ค. 65 กสศ.น.02/415/2565 3

74 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการในการจัดหาชุดตรวจโควิด -19 

Antigen Test Cassette (ATK) แบบน้ าลาย

และจมูก จ านวน 50 ชุด

3,500.00 4 มี.ค. 65 กสศ.น.02/417/2565 2

75 0105546107293 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจ

เม้นท์ คอร์ป จ ากัด

โครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์เพ่ือตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด -19

 แก่บุคลากร กสศ.

69,216.00 14 มี.ค. 65 กสศ.น.10/101/2565 2

76 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการในการจัดหากระดาษการ์ดสี A4 

180 แกรม สีขาว จ านวน 6 แพ็ค

1,433.97 18 มี.ค. 65 กสศ.น.02/514/2565 2

77 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดซ้ือจัดจ้างชุดผ้ากันเป้ือน พร้อม

ปักโลโก้

350.00 18 มี.ค. 65 กสศ.น.02/515/2565 2

78 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการในการจัดหาชุดตรวจโควิด -19 

Antigen Test Cassette (ATK) แบบน้ าลาย

และจมูก จ านวน 50 ชุด

3,250.00 24 มี.ค. 65 กสศ.น.02/548/2565 2

79 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง กระเช้าผลไม้ จ านวน 

1 กระเช้า

2,000.00 29 มี.ค. 65 กสศ.น.02/588/2565 2
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ไตรมาสท่ี 2 (วันท่ี 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

วันท่ี เลขท่ี

อันดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือ

จัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง

(6)

เหตุผลสนับสนุน

(7)

80 3700600293074 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล โครงการจัดหายาและอุปกรณ์ในการรักษา

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

8,910.00 30 มี.ค. 65 กสศ.น.02/589/2565 2

รวมท้ังส้ิน 3,732,499.40

3. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0402/ว119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2560 ในระบบ ASAP

4. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1-3

(5) ระบุเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

1. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405/ว322 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2. หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามวันท่ีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น วัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
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