
เลขที่โครงการ
ในระบบ e-GP

ชื่อโครงการ  รหัสหน�วยงาน ชื่อหน�วยงาน
เลขประจําตัว 
ผู&เสียภาษีอากร

ชื่อผู&เสนอราคา
เลขที่สัญญา/
ใบสั่งซื้อสั่งจ&าง

วันที่ทําสัญญา จํานวนเงิน (บาท)
เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่คุม
การจัดหา

64087588961
จ
างศูนย�คอมพิวเตอร�สํารอง (Backup Site 
Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105537000341  บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร�เซอร�วิสเซส จํากัด  446/2564 23/09/2564  5,820,000.00 641224001285  1

64087561436
เชGาใช
วงจรสื่อสารแบบสGวนตัว (Private Link) 
ความเร็ว 100 Mbps จํานวน 2 วงจร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0107553000107 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  002/2565 31/10/2564 770,400.00 641124004080 2

64087566499
เชGาใช
บริการสัญญาณอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง 
สําหรับศูนย�คอมพิวเตอร� โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0107564000014 บริษัท โทรคมนาคมแหGงชาติ จํากัด (มหาชน)  005/2565 30/09/2564  179,760.00 650524003697 3

64097056858
เชGาบริการเครือขGาย Internet (Sim Card) จํานวน
 21 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105549034548 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  6520195 15/10/2564  94,104.36 641114168899 4

64087663964
จ
างบํารุงรักษาระบบงาน Contact Center โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105542096084 บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค� จํากัด  007/2565 1/10/2564 1,729,393.92 641124000763  5

64097045073
จ
างบํารุงรักษาระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป 
Enterprise Resource Planning (ERP) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105542062104 บริษัท เอ-โฮสต� จํากัด  013/2565 30/09/2564 2,728,500.00 641106000392 6

64097018759
จ
างบํารุงรักษาอุปกรณ�สนับสนุนระบบศูนย�
คอมพิวเตอร� สําหรับศูนย�คอมพิวเตอร�หลักและ
สํานักงานกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105537143193  บริษัท ไซท� เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท� จํากัด  003/2565 01/10/2564  639,860.00 641106000419 7

64097017111

จ
างบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร�แมGขGายและ
อุปกรณ�เครือขGาย Software ระบบงานของศูนย�
คอมพิวเตอร�และสํานักงานกองทุนฯ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105533030645 บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร� จํากัด  001/2565 30/09/2564 9,046,850.00  650106000114  8

64097140060
จ
างบํารุงรักษาอุปกรณ�เครือขGาย Switch และ 
Access Point ที่สํานักงานกองทุนฯ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0107546000067 บริษัท แอ็ดวานซ�อินฟอร�เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 009/2565 30/09/2564  337,050.00 650106000034  9

64097089200
จ
างบริษัทผู
เชี่ยวชาญบริหารจัดการศูนย�
คอมพิวเตอร�และดูแลระบบงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105533030645  บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร� จํากัด 006/2565 30/09/2564  3,000,000.00 650124001517 10

65037470666
ประกวดราคาจ
างบํารุงรักษาเครื่องมือเพื่อพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ ด
วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105561112553 บริษัท สตา ดิจิตอล จํากัด 054/2565 31/05/2565 1,340,000.00 650606000082 12

64107314624
จ
างบริหารจัดการดูแลโครงสร
างพื้นฐานและความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และจัดการด
าน IT 
Service Management โดยวิธีคัดเลือก

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105562083298 บริษัท ไอซอร�ส อินฟอร�เมชั่น จํากัด  025/2565 15/12/2564 3,960,000.00  650324003871 13

64097278713
จ
างจัดเก็บเอกสารกองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา
 ประจําปkงบประมาณ 2565-2569 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105532002338  บริษัท เบญจพรแลนด� จํากัด  011/2565 11/10/2564  3,587,916.00  641224007895  14

สาระสําคัญของสัญญาจัดซื้อจัดจ&างที่ดําเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐ (ระบบ e-GP)
กองทุนเงินให&กู&ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประจําป8 2565



เลขที่โครงการ
ในระบบ e-GP

ชื่อโครงการ  รหัสหน�วยงาน ชื่อหน�วยงาน
เลขประจําตัว 
ผู&เสียภาษีอากร

ชื่อผู&เสนอราคา
เลขที่สัญญา/
ใบสั่งซื้อสั่งจ&าง

วันที่ทําสัญญา จํานวนเงิน (บาท)
เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่คุม
การจัดหา
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64097701998
จ
างจัดเก็บและค
นหาเอกสารการขอรับทุน กรอ. 
ประจําปkงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105532002338  บริษัท เบญจพรแลนด� จํากัด  010/2565 11/10/2564  118,000.00  641224007876  15

64107083148

ซื้อเครื่องสแกนใบหน
าและควบคุมการเข
าออกและ
ระบบบริหารจัดการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน สําหรับ
รองรับการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
กองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105548036971  บริษัท เค แอนด� โอ ซิสเต็มส� แอนด� คอนซัลติ้ง จํากัด 019/2565 23/11/2564 480,000.00  650201005819  16

64107104393
จ
างเหมาบริการตรวจขGาวออนไลน� News 
Clipping โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105533120440 บริษัท อินโฟเควสท� จํากัด  6520212 28/10/2564  183,612.00  641214180090 17

64107171013
ประกวดราคาจ
างบริษัทเพื่อจัดหาพนักงานทํา
ความสะอาด ด
วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
(e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105539004387 บริษัท สุโขทัย แมเนจเม
นท� แอนด� เซอร�วิส จํากัด  022/2565 1/12/2564 3,142,000.00 650110000994 20

64107180858
เชGาเครื่องฟอกอากาศ จํานวน 10 เครื่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105557109853 บริษัท สยามเวิลด� ไวด� อินเตอร�เทรด จํากัด  6520201 26/10/2564 374,500.00 641014236462  22

64117044540
จ
างบริการ LINE Official Account โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0505560004958 บริษัท เดอะ รันเวย� เอเจนซี่ จํากัด 6520233 24/11/2564 399,940.32   650114145289  23

64107293331
ซื้อกระดาษ A4 หนา 70 แกรม ประจําปk
งบประมาณ 2565 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส�
(e-market)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105534062567 บริษัท รGมฉัตรอาภา จํากัด 023/2565 09/12/2564  240,653.70 641201007189 26

64107253392
จ
างบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�และ
ระบบจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105538106097 บริษัท เอ็กซ�เซล ลิงค� จํากัด  020/2565 31/12/2564  189,390.00  650706000045  28

64107291385
เชGาใช
บริการระบบเครือขGายโทรศัพท�แบบดิจิตอล 
IP Telephony และเครื่องโทรศัพท�แบบดิจิตอล IP
 Phone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105554144666  บริษัท สตาร� บิซ จํากัด  021/2565 30/11/2564 1,600,000.00 641211000129  30

65037241548
ประกวดราคาเชGาเครื่องถGายเอกสารระบบดิจิตอล 
จํานวน 7 เครื่อง ด
วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0125537007214 บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส� แอนด� เซอร�วิส จํากัด  055/2565 02/06/2565  2,520,000.00 650621000065 31

64107315092

ประกวดราคาจ
างพิมพ�และจัดสGงหนังสือแจ
งหัก
เงินเดือนหนGวยงาน(นายจ
าง) เพื่อชําระเงินกู
ยืม
เงินคืนกองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา ด
วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105540095234  บริษัท ไทยเมลิ่งเซอร�วิส จํากัด 024/2565 20/12/2564  615,000.00 650224000681 32

64117001052
จ
างบํารุงรักษาระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย� 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105548036971 บริษัท เค แอนด� โอ ซิสเต็มส� แอนด� คอนซัลติ้ง จํากัด  018/2565 12/11/2564 230,000.00 650524004071 33
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64117231310

ประกวดราคาซื้อโปรแกรมไมโครซอฟต� Visio 
จํานวน 10 License และโปรแกรม Acrobat Pro
 จํานวน 6 License  ด
วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105554036596  บริษัท ซูเพิร�บ คอมพ� จํากัด  6520250 17/12/2564 170,000.00  650114370877  34

64117205836
ซื้อกระเช
าและขนมสําหรับสื่อมวลชนเทศกาลปk
ใหมG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0994000177593  มูลนิธิแมGฟrาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ� 6520246 15/12/2564  119,970.00 650114147161 35

64117283019
จ
างบํารุงรักษาเว็บไซต�กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อ
การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105561051716 บริษัท บิซGา เอ็นเตอร�ไพรซ� จํากัด  026/2565 06/01/2565  116,000.00 650206000020  39

64117411556 ซื้อของที่ระลึกสําหรับผู
บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105548078363 บริษัท กิ๊ฟท�ซอร�สซิ่ง จํากัด  6520243 9/12/2564 140,384.00 650114148192 40

64117511270
ประกวดราคาจ
างพิมพ�และจัดสGงหนังสือถึงผู
กู
ยืม
เงินและผู
ค้ําประกัน ด
วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105544039827 บริษัท เปเปอร�เมท (ประเทศไทย) จํากัด  027/2565 31/12/2564 3,951,642.68 650424000289 41

64127213662
จ
างสํารวจความพึงพอใจของผู
ใช
บริการตGอการ
ดําเนินงานกองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0994000239254 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�  028/2565 1/2/2565 410,000.00  650424001293  44

64127111975
ประกวดราคาจ
างพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผล ด
วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
(e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105549013320 บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร�ไพรซ� จํากัด 045/2565 10/05/2565  3,400,000.00 650724004223  46

65027410593
ประกวดราคาซื้อระบบการตรวจสอบและปrองกัน
การบุกรุกขั้นสูง ด
วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105553117738 บริษัท เอ็น-เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี จํากัด  057/2565 10/6/2565 11,950,000.00 650601011189 47

64127378562
ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช
งานระบบ Security 
Awareness Training ด
วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105553117738 บริษัท เอ็น-เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี จํากัด 029/2565 21/02/2565  439,000.00 650801007374  48

64127239627
ประกวดราคาจ
างประชาสัมพันธ�ผGานสื่อออนไลน� 
ด
วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0125557000169 บริษัท ไวท� ไลน� ดิจิตอล จํากัด 035/2565 03/03/2565  2,799,997.00  650424004051 49

65017003320
ซื้อสิทธิการใช
งานซอฟต�แวร�ระบบที่สํานักงาน
กองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105563124974  บริษัท แฮฟ โซลูชั่น 2020 จํากัด  033/2565 11/3/2565 240,750.00  650501003791 53

65017055395

ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการรหัสผGานและ
บริหารจัดการเซสชั่นการใช
งาน Privileged 
Access Management สําหรับผู
ดูแลระบบ ด
วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0107562000301 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 040/2565 28/03/2565 3,874,000.00  650501002276 54
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เลขที่สัญญา/
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วันที่ทําสัญญา จํานวนเงิน (บาท)
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เลขที่คุม
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ประจําป8 2565

65017000888
ประกวดราคาซื้อระบบปrองกันการสูญหายของ
ข
อมูล ด
วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
(e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0107562000301 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด (มหาชน)  041/2565 01/04/2565  8,453,000.00  650503000042 55

65017074911
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร�ลูกขGายเสมือน 
ด
วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105553117738 บริษัท เอ็น-เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี จํากัด  042/2565 12/4/2565 7,903,020.00  650503000036 56

65017274057
จ
างพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนการทํางาน
และเอกสารแบบดิจิทัลของกองทุนฯ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105538106097 บริษัท เอ็กซ�เซล ลิงค� จํากัด  030/2565 28/02/2565 2,621,500.00 650324004362  57

65017388173
เชGาใช
บริการสัญญาณอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง 
สําหรับสํานักงานกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105539053094 บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด  031/2565 28/02/2565  192,600.00 650424002472  58

65017077174
ประกวดราคาเชGาบริการระบบโทรศัพท�และบริการ
ระบบบันทึกเสียงสนทนาจํานวน 150 License 
ด
วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105546127022  บริษัท โอ เอส ดี จํากัด  036/2565 14/03/2565  3,565,026.00 650611000171  59

65017239463
จ
างพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจหลังการ
ให
บริการสําหรับ Call Center (โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105542096084 บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค� จํากัด 034/2565 8/3/2565 385,000.00 650724001933  61

65037206295
จ
างบํารุงรักษาระบบจัดการฐานข
อมูล โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105553123045 บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จํากัด  044/2565 31/03/2565 319,930.00 650606000029  62

65027005538
ประกวดราคาซื้อชุดไมโครโฟนสําหรับประชุม และ
อุปกรณ�ที่เกี่ยวข
อง พร
อมติดตั้ง ด
วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0103544027371 ห
างหุ
นสGวนจํากัด วีซีเอ็ม อิเล็คทรอนิคส� ซาวด� โปรเจ็ค  043/2565 30/03/2565  233,000.00  650501000824  63

65027010758
ประกวดราคาซื้อกล
องวงจรปtด และอุปกรณ�ที่
เกี่ยวข
อง พร
อมติดตั้ง ด
วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105535034095 บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร� เทรดดิ้ง จํากัด  039/2565 23/03/2565 122,500.00  650401004592  66

65017315514
จ
างปรับปรุงระบบ ERP ให
รองรับ e-Withholding
 Tax

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105542062104  บริษัท เอ-โฮสต� จํากัด 032/2565 09/03/2565  580,000.00  650524005854 68

65017391050
จ
างจัดเก็บเอกสารฟrองคดีในปk ๒๕๕๙-๒๕๖๓ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105532002338 บริษัท เบญจพรแลนด� จํากัด  038/2565 31/03/2565  799,650.00 650524001695 70

65047048694

ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช
งานโปรแกรม Adobe
 Creative Cloud Team จํานวน 3 License  
ระยะเวลา 3 ปk และDreamweaver จํานวน 4 
License ระยะเวลา 1 ปk ด
วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105551050555 บริษัท ซอฟต�แวร� ไดเร็ค จํากัด  056/2565 25/06/2565  403,176.00 650601008876  73
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ประจําป8 2565

65027307270
เชGาเครื่องคอมพิวเตอร� จํานวน 95 เครื่อง 
ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105552129015 บริษัท เดอะ อินฟtนิตี้ ดาต
า จํากัด  6520377 23/02/2565 313,610.58 650814309000 77

65027365196
ประกวดราคาจ
างวิเคราะห�ข
อมูลเชิงลึกด
วย
เทคโนโลยี Big Data ด
วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105553117738 บริษัท เอ็น-เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี จํากัด  051/2565 20/05/2565 2,950,000.00 650824002746  78

65037064030
จ
างจัดเก็บและค
นหาเอกสารดําเนินคดี             
ปk 2552-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105494000779 บริษัท อาเซียคลังสินค
า จํากัด  037/2565 31/03/2565 4,840,112.90 650424001308 83

65037087063
ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและวิเคราะห�ข
อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร� ด
วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105553133067 บริษัท เน็กซ�เทค เอเชีย จํากัด  058/2565 21/06/2565 6,200,000.00 650701001764 84

65057368440

ประกวดราคาเชGาเครื่องคอมพิวเตอร� เครื่อง
คอมพิวเตอร�แบบพกพา พร
อมลิขสิทธิ์โปรแกรม 
และสแกนเนอร�ระยะเวลา ๓๖ เดือน ด
วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105526013480 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด  169/2565 27/07/2565 5,668,911.36  650811000134  85

65037100875
ประกวดราคาจ
างบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร�ภายใน ด
วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0125548004599 บริษัท โค
ดสวีท จํากัด  048/2565 4/7/2565 259,250.00 650606000030 86

65037207377

ประกวดราคาจ
างสนับสนุนการรับรอง
มาตรฐานสากล ด
านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ISO/IEC ๒๗๐๐๑ ด
วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0135551009709  บริษัท ที-เน็ต จํากัด 164/2565 01/07/2565  3,985,750.00  650824006621 87

65037194092
ประกวดราคาจ
างบริการสGงข
อความ (SMS)     
ด
วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105548131566 บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด 059/2565 29/6/2565 4,389,000.00 650724005399 88

65037249780
จ
างผลิตเสื้อยืดโปโลกิจกรรมสัมพันธ�ปk ๒๕๖๕ 
จํานวน ๔๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105563117994 บริษัท กู�ด ฟtต การ�เม
นท� จํากัด  6520396 28/03/2565  128,400.00 650714113969  90

65037475701
จ
างประชาสัมพันธ�ผGานสื่อรถไฟฟrา MRT         
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0107558000491 บริษัท ทางดGวนและรถไฟฟrากรุงเทพ จํากัด(มหาชน)  050/2565 19/05/2565 1,455,000.00 650824002611  92

65037481986
จ
างเผยแพรGประชาสัมพันธ�ผGานสื่อรถไฟฟrา BTS 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0107555000066 บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  049/2565 12/5/2565 1,490,135.50  650724004455 93

65057016839
จ
างเผยแพรGประชาสัมพันธ�ผGานสื่อ
วิทยุกระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0107547000745 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  052/2565 19/05/2565 500,000.00 650824004460  94

65047232433
จ
างให
บริการระบบ chat bot (โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0107556000281 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส� จํากัด (มหาชน)  046/2565 31/05/2565 256,800.00 650806000080  98
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เลขที่สัญญา/
ใบสั่งซื้อสั่งจ&าง

วันที่ทําสัญญา จํานวนเงิน (บาท)
เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่คุม
การจัดหา

สาระสําคัญของสัญญาจัดซื้อจัดจ&างที่ดําเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐ (ระบบ e-GP)
กองทุนเงินให&กู&ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประจําป8 2565

65057065962
ประกวดราคาจ
างจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา ด
วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105562072733 บริษัท อินฟtนิตี ดิจิตอลซอฟต� จํากัด 166/2565 19/07/2565  245,000.00  650824004436 104

65057071308

ประกวดราคาจ
างบํารุงรักษาซอฟต�แวร�ระบบ
เครื่องแมGขGายเสมือนสําหรับระบบงาน Back 
Office ด
วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
(e-bidding)

80001800000 กองทุนเงินให
กู
ยืมเพื่อการศึกษา 0105553117738 บริษัท เอ็น-เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี จํากัด  167/2565 12/7/2565 2,150,000.00 650806000056 107
































































































































































