
                 

เลขท่ี

PO

1 โครงการแพลตฟอร์มเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ 3,200,000.00 PO64000577

2 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

76,500.00 PO64000585

3 โครงการต่ออายุสิทธ์ิการใช้งานบริการ Tableau 

Online ส าหรับงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

334,696.00 PO64000586

4 โครงการจัดซ้ือกระดาษช าระ ส าหรับใช้งานภายใน

ส านักงาน

32,142.80 PO64000587

5 โครงการจัดซ้ือสเปรย์ปรับอากาศ ส าหรับใช้งาน

ภายในส านักงาน

17,526.60 PO64000588

6 โครงการบริการ Infrastructure ส าหรับรองรับ

ส านักงานส ารองของ กสศ.

97,584.00 PO64000589

7 โครงการงานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความ

ยากจนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายของโครงการ

ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ "ทุนพระกนิษฐา

สัมมาชีพ" รุ่นท่ี 3 ปีการศึกษา 2564

200,000.00 PO64000590

8 โครงการจัดจ้างล่ามแปลภาษาส าหรับการอบรม

เชิงปฏิบัติการเร่ืองการออกแบบการวัดผลและการ

ประเมินผลโครงการเบ้ืองต้น

90,000.00 PO64000591

9 โครงการออกแบบและจัดท าส่ือวิดิโอเรียนรู้การใช้

งานระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปี

การศึกษา ๒๕๖๔

73,295.00 PO64000592

10 โครงการบริหารจัดการจัดส่งส่ือประชาสัมพันธ์ทุน

พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ให้แก่หน่วยงาน และภาคีท่ีเก่ียวข้อง

55,533.00 PO64000593

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

                        ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

2 สิงหาคม 2564

2 สิงหาคม 2564

2 สิงหาคม 2564

4 สิงหาคม 2564

4 สิงหาคม 2564

5 สิงหาคม 2564

6 สิงหาคม 2564200,000.00 ราคามีความเหมาะสม

17,526.60 ราคามีความเหมาะสม

97,584.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี ซิมเพิล จ ากัด 97,584.00 บริษัท บี ซิมเพิล จ ากัด 97,584.00 ราคามีความเหมาะสม

17,526.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

17,526.60 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

6 สิงหาคม 2564

6 สิงหาคม 2564

6 สิงหาคม 256455,533.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด

55,533.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด

55,533.00 ราคามีความเหมาะสม

73,295.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ากัด 73,295.00 บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ากัด

90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางดรุณี คันฉาย 90,000.00 นางดรุณี คันฉาย 90,000.00 ราคามีความเหมาะสม

200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 200,000.00 นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ

32,142.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 32,142.80 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพ

พลาย

32,142.80 ราคามีความเหมาะสม

334,696.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จ ากัด 334,696.00 บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จ ากัด

76,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิชล สีนิล 76,500.00 นางสาวสุวิชล สีนิล 76,500.00 ราคามีความเหมาะสม

3,520,533.33 การคัดเลือก บริษัท ซีคฟอร์ซ จ ากัด 3,200,000.00 บริษัท ซีคฟอร์ซ จ ากัด

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

3,200,000.00 ได้คะแนนเกณฑ์การประเมิน

ค่าประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีระบุไว้

334,696.00 ราคามีความเหมาะสม

73,295.00 ราคามีความเหมาะสม



                 

เลขท่ี

PO

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

                        ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

11 โครงการ Zoom Meeting ชุดท่ี 2 ประจ าปี

งบประมาณ 2564

153,887.40 PO64000594

12 โครงการออกแบบและจัดพิมพ์ผลการด าเนินงาน 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

206,403.00 PO64000595

13 โครงการจ้างบริการพ่นยาฆ่าเช้ือภายในพ้ืนท่ี

ส านักงาน กสศ. อาคารเอส.พี. ช้ัน 13

20,627.46 PO64000596

14 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์สารสนเทศเพ่ือรองรับ

การตรวจคุณภาพมาตรฐาน ISO 27001

298,487.20 PO64000597

16 โครงการสรุปและเรียบเรียงผลการด าเนินงาน ทุน

นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

150,000.00 PO64000599

17 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนบุคลากรเพ่ือ

ตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ

62,595.00 PO64000600

19 โครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบคัดกรองความ

ยากจนส าหรับนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี

 2564

500,000.00 PO64000602

20 โครงการออกแบบและผลิตส่ือวิดิโอการเรียนรู้

แนวทางและการบันทึกหลักฐานการจ่ายเงิน

นักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์ COVID-

๑๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔

70,000.00 PO64000603

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ-

ไดอะล็อก

479,360.00 ราคามีความเหมาะสม

9 สิงหาคม 2564

9 สิงหาคม 2564

9 สิงหาคม 2564

10 สิงหาคม 2564

16 สิงหาคม 2564

16 สิงหาคม 2564

500,000.00 ราคามีความเหมาะสม

70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปรดักช่ัน

 จ ากัด

70,000.00 บริษัท อันโนน์พรีเซนต์ โปร-

ดักช่ัน จ ากัด

70,000.00 ราคามีความเหมาะสม

500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 500,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด

18 โครงการบริหารจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ทุน

พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 

2564

492,200.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ท าดี มีเดีย จ ากัด 497,550.00

บริษัท ครีเอท ฟอร์ ไลฟ์ จ ากัด 499,690.00

บริษัท คิดค้นคว้า จ ากัด 492,200.00 ราคามีความเหมาะสม

150,000.00 ราคามีความเหมาะสม

62,595.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 62,595.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 62,595.00 ราคามีความเหมาะสม

150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางปิยวรรณ์ กิจเจริญ 150,000.00 นางปิยวรรณ์ กิจเจริญ

บริษัท คิดค้นคว้า จ ากัด 492,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอ ไดอะ

ล็อค

479,360.0015 โครงการออกแบบและจัดพิมพ์ส่ือปฐมนิเทศ 

ส าหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง รุ่น

ท่ี 3

481,500.00 497,997.62 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จ ากัด 480,007.35

บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 534,625.50

298,487.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสเต็ม แอ๊ดไวเซอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด

298,487.20 บริษัท ซิสเต็ม แอ็ดไวเซอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด

298,487.20 ราคามีความเหมาะสม

20,627.46 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

20,627.46 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

206,403.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 206,403.00 บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด 206,403.00 ราคามีความเหมาะสม

153,887.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด 153,887.40 บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด

PO64000598 11 สิงหาคม 2564

16 สิงหาคม 2564PO64000601

153,887.40 ราคามีความเหมาะสม

20,627.46 ราคามีความเหมาะสม

11 สิงหาคม 2564

13 สิงหาคม 2564



                 

เลขท่ี
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                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

                        ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

21 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน และน้ าด่ืม (ชนิดขวด) 27,606.00 PO64000604

22 โครงการการจัดจ้างผลิตเคร่ืองมือภายใต้โครงการ

พัฒนาเคร่ืองมือออกแบบการเรียนการสอน

29,133.96 PO64000605

23 โครงการจัดจ้างบริหารจัดการ ตรวจสอบ ติดตาม

สถานศึกษาภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน

แบบมีเง่ือนไข นักเรียนทุนเสมอภาค

1,000,000.00 PO64000606

24 โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินท่ีมี

ผู้บริจาคให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา

291,040.00 PO64000607

25 โครงการจัดซ้ือหลอดไฟแอลอีดี ส าหรับใช้งาน

ภายในส านักงาน

17,655.00 PO64000608

26 โครงการจัดจ้างบริหารจัดการการลงพ้ืนท่ีคัดกรอง

ความยากจนผู้ขอรับทุนทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ 

รุ่นท่ี 3 รอบท่ี 2

69,336.00 PO64000609

27 โครงการจัดจ้างจัดส่งหนังสือเพ่ือการเปิดตัว

เว็บไซต์เพ่ือการส่ือสารของส านักพัฒนาคุณภาพ-

ครูฯ

21,400.00 PO64000610

28 โครงการต่ออายุสิทธ์ิการใช้งาน Google Meet 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

17,438.33 PO64000611

29 โครงการบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับ

รองรับส านักงานส ารองของ กสศ.

56,549.50 PO64000612

30 โครงการบริหารจัดการด าเนินการจัดส่งส่ือ

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี

เง่ือนไข

28,601.10 PO64000613

18 สิงหาคม 2564

18 สิงหาคม 2564

18 สิงหาคม 2564

18 สิงหาคม 2564

23 สิงหาคม 2564

16 สิงหาคม 2564

ได้คะแนนเกณฑ์การประเมิน

ค่าประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีระบุไว้

27,606.00 ราคามีความเหมาะสม

17 สิงหาคม 2564

23 สิงหาคม 2564

23 สิงหาคม 2564

23 สิงหาคม 2564

56,549.50 ราคามีความเหมาะสม

21,400.00 ราคามีความเหมาะสม

17,655.00 ราคามีความเหมาะสม

953,926.40

28,601.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 28,601.10 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 28,601.10 ราคามีความเหมาะสม

56,549.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด (มหาชน)

56,549.50 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด (มหาชน)

17,438.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 17,438.33 บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 17,438.33 ราคามีความเหมาะสม

21,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 21,400.00 บริษัท แมวขยันดี จ ากัด

69,336.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 69,336.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 69,336.00 ราคามีความเหมาะสม

17,655.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 17,655.00 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด

291,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด

291,040.00 บริษัท กู๊ด อินโฟ แอนด์ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด

291,040.00 ราคามีความเหมาะสม

1,143,774.67 วิธีเชิญชวนท่ัวไป 

(e-market/e-

bidding)

บริษัท มีไฟร์โซลูช่ัน จ ากัด 953,926.40 บริษัท มีไฟร์โซลูช่ัน จ ากัด

29,133.96 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร่ี จ ากัด 29,133.96 บริษัท เปเปอร่ี จ ากัด 29,133.96 ราคามีความเหมาะสม

27,606.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์

 จ ากัด

27,606.00 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพ-

พลายส์ จ ากัด



                 

เลขท่ี

PO

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

                        ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

31 โครงการจัดหาอุปกรณ์ Pocket Wifi ส าหรับ

รองรับการใช้งานของส านักงาน กสศ.

80,814.96 PO64000614

32 โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดพ้ืนท่ี

ส านักงาน กสศ.

191,102.00 PO64000615

33 โครงการจัดจ้างการวิเคราะห์และสังเคราะห์

กระบวนการ วิธีการพัฒนาแบบทดสอบทักษะและ

ความพร้อมของกลุ่มประชากรแรงงาน

102,000.00 PO64000616

34 โครงการจัดจ้างผลิตและจัดส่งส่ือการเรียนรู้

ส าหรับนักศึกษาผู้รับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน รุ่น

ท่ี 2

30,004.00 PO64000617

35 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

312,000.00 PO64000618

36 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน

สนับสนุนฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานท่ี

306,000.00 PO64000619

37 โครงการจัดจ้างผลิตเส้ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ใน

ภารกิจศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19

74,825.10 PO64000620

38 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท าสัญญา

โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชน

เป็นฐาน ปี 2564

43,870.00 PO64000621

24 สิงหาคม 2564

26 สิงหาคม 2564

27 สิงหาคม 2564

27 สิงหาคม 2564

27 สิงหาคม 2564

23 สิงหาคม 2564

24 สิงหาคม 2564

24 สิงหาคม 2564

74,825.10 ราคามีความเหมาะสม

78,000.00 ราคามีความเหมาะสม

102,000.00 ราคามีความเหมาะสม

80,814.96 ราคามีความเหมาะสม

ราคามีความเหมาะสม495,000.0039 โครงการการพัฒนากระบวนการสร้างหลักสูตรการ

เรียนรู้การงานอาชีพ

495,000.00 516,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง

สมาคมประชาสังคมพังงาแห่ง

ความสุข

495,000.00

สมาคมเพ่ือนเยาวชนและพัฒนา

สังคมภาคใต้ตอนบน

519,000.00

43,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 43,870.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 43,870.00 ราคามีความเหมาะสม

74,825.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็นเค เทค จ ากัด 74,825.10 บริษัท ซีเอ็นเค เทค จ ากัด

306,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ ฉันทะวุฒิพงศ์ 306,000.00 นายนรินทร์ ฉันทะวุฒิพงศ์ 306,000.00 ราคามีความเหมาะสม

78,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธาดา ชัยฉลาด 78,000.00 นางสาวสุทธาดา ชัยฉลาด

30,004.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุเนตร ทะนวนรัมย์ 30,004.00 นายสุเนตร ทะนวนรัมย์ 30,004.00 ราคามีความเหมาะสม

102,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 102,000.00 นางสาวณัฏฐภรณ์ หลาวทอง

191,102.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 191,102.00 บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 191,102.00 ราคามีความเหมาะสม

80,814.96 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

80,814.96 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด

PO64000622 27 สิงหาคม 2564สมาคมประชาสังคมพังงาแห่ง-

ความสุข

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง 

เซอร์วิส จ ากัด

535,000.00



                 

เลขท่ี

PO

                        สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

                        ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

40 โครงการบริการระบบสารสนเทศในการสรรหา

บุคลากร กสศ. เชิงรุก

77,200.50 PO64000623

41 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือด าเนินงาน

ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน

63,000.00 PO64000624

42 โครงการออกแบบและผลิตคู่มือโครงการทุน

พัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ส าหรับแนะน าโครงการ ปี 2564

180,295.00 PO64000626

43 โครงการต่ออายุสิทธ์ิการให้บริการอินเตอร์เน็ต

ส ารอง

128,400.00 PO64000627

31 สิงหาคม 2564

31 สิงหาคม 2564

27 สิงหาคม 2564

27 สิงหาคม 2564

128,400.00 ราคามีความเหมาะสม

ราคามีความเหมาะสมบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี 

(ประเทศไทย) จ ากัด

128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน 

จ ากัด (มหาชน)

128,400.00 บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน 

จ ากัด (มหาชน)

180,295.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 180,295.00 บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 180,295.00 ราคามีความเหมาะสม

77,200.50

63,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรายุส พุทธาภิบาลกุล 63,000.00 นายจิรายุส พุทธาภิบาลกุล 63,000.00 ราคามีความเหมาะสม

77,200.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี 

(ประเทศไทย) จ ากัด

77,200.50


