
เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา PO วันท่ี

1 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสนับสนุน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

1,300,000.00 1,457,866.67 การคัดเลือก บริษัท ไซเบอร์คิงส์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 1,300,000.00 บริษัท ไซเบอร์คิงส์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 1,300,000.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO65000327 3 พ.ค. 65

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศส าหรับใช้ภายในส านักงาน 102,000.00 102,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จ ากัด 102,000.00 บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จ ากัด 102,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000328 5 พ.ค. 65

3 โครงการจัดท า Code Book ส าหรับฐานข้อมูลสมรรถนะผู้เรียนตาม

มาตรฐานสากล

1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธีรนันท์ ธีรเสนี 1,500.00 นางสาวธีรนันท์ ธีรเสนี 1,500.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000329 6 พ.ค. 65

4 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดท าสัญญาโครงการทุน

นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2565

67,410.00 67,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 67,410.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 67,410.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000330 6 พ.ค. 65

5 โครงการผลิตส่ือวีดิทัศน์เพ่ือประมวลภาพการจัดกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการท างานของสถาบันผลิตและพัฒนาครูใน

โครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน

96,300.00 96,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมสซีฟ โมช่ัน จ ากัด 96,300.00 บริษัท แมสซีฟ โมช่ัน จ ากัด 96,300.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000331 9 พ.ค. 65

บริษัท เดอซัน จ ากัด 3,359,800.00

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 3,222,000.00

บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ากัด 3,380,000.00

7 โครงการผลิตวีดิทัศน์ถอดบทเรียนการสร้างเสริมโอกาสทาง

การศึกษาผ่านตัวอย่างความส าเร็จเชิงรูปธรรม

280,875.00 280,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ ากัด 280,875.00 บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ ากัด 280,875.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000333 10 พ.ค. 65

8 โครงการจ้างบริการพ่นยาฆ่าเช้ือภายในพ้ืนท่ีส านักงาน กสศ. อาคาร

เอส.พี. ช้ัน 13

165,019.68 165,019.68 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) 

จ ากัด

165,019.68 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) 

จ ากัด

165,019.68  ราคามีความเหมาะสม PO65000334 10 พ.ค. 65

9 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนบุคลากรเพ่ือติดตามโครงการ

เบิกจ่ายล่าช้า และตรวจสอบเอกสารงานจัดซ้ือจัดจ้าง

101,115.00 101,115.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 101,115.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 101,115.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000335 10 พ.ค. 65

บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ากัด 992,000.00

บริษัท ดังก้องโปรดักช่ัน จ ากัด 898,800.00

บริษัท แอส โมช่ัน สตูดิโอ จ ากัด 850,000.00

บริษัท โซเอ็ม เอเจนซ่ี จ ากัด 800,000.00

บริษัท ครอส โอเวอร์ จ ากัด 870,000.00

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 1,150,000.00

10 โครงการจัดจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการรายการ 

โชคดีท่ีมีครู (CCT Channel)

PO65000336ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคาสูงสุด

992,000.00บริษัท มี.ไอเดีย.ดี จ ากัดวิธี e-bidding1,279,926.671,000,000.00

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

6 โครงการส่ือสารสาธารณะและสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบาย

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชนระดับการศึกษาสูงกว่า

ภาคบังคับ (อายุ 15-24 ปี)

3,500,000.00 PO65000332ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคาสูงสุด

3,380,000.00บริษัท วัน อินฟินิต้ี ครีเอทีฟ จ ากัดวิธี e-bidding3,475,466.67 12 พ.ค. 65

18 พ.ค. 65
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เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา PO วันท่ี

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

11 โครงการตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือป้องกันการแพร่

ระบาดของโรค

493,200.00 493,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจ

เม้นท์ คอร์ป จ ากัด

493,200.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจ

เม้นท์ คอร์ป จ ากัด (มหาชน)

493,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000337 12 พ.ค. 65

12 โครงการส่ือสารการด าเนินงานโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง 278,200.00 278,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด 278,200.00 บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด 278,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000338 12 พ.ค. 65

บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน จ ากัด 479,360.00

บริษัท มิกซ์ แอนด์ แมทซ์ คอมมิวนิเคช่ันส์ 

จ ากัด

492,200.00

บริษัท ร้านช าช่างคิด จ ากัด 497,550.00

14 โครงการจ้างเหมาผลิตสกู๊ปสารคดีปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการ

ศึกษา

215,000.00 215,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกฉัตร ณ บางช้าง จ ากัด 215,000.00 บริษัท เอกฉัตร ณ บางช้าง จ ากัด 215,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000340 12 พ.ค. 65

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสต้ิง 

จ ากัด

430,000.00

บริษัท ท ามะอะท า จ ากัด 549,000.00

บริษัท ดูอิท สตูดิโอ จ ากัด 495,000.00

บริษัท เอส ไอ แอล ซี จ ากัด 270,000.00

บริษัท ไทยแอคทีฟ จ ากัด 298,000.00

บริษัท วอล์ค ออน คลาวด์ จ ากัด 318,860.00

17 โครงการสรุปสาระส าคัญเน้ือหาวิชาการงานโควิด-19 ความท้าทาย

ใหม่กับการพัฒนาทักษะและความพร้อมให้แก่ประชากรวัยแรงงาน

ของไทย

13,272.00 13,272.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวใจญา แก้วพุฒตาล 13,272.00 นางสาวใจญา แก้วพุฒตาล 13,272.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000343 18 พ.ค. 65

18 โครงการจ้างบริการให้ค าปรึกษาการควบคุมงานปรับปรุงส านักงาน 

ช้ัน 12 อาคารบี

16,050.00 16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บาย คอร์ ดีไซน์ จ ากัด 16,050.00 บริษัท บาย คอร์ ดีไซน์ จ ากัด 16,050.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000344 18 พ.ค. 65

19 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแผนด าเนินงานจัด

การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

298,758.00 295,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลองไลฟ์ เอ็ดดูเทนเมนท์ 

(ธุรกิจเพ่ือสังคม)

295,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลองไลฟ์ เอ็ดดูเทนเมนท์ 

(ธุรกิจเพ่ือสังคม)

295,800.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000345 19 พ.ค. 65

บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด 481,500.00

บริษัท แมสซีฟ โมช่ัน จ ากัด 497,550.00

บริษัท ทัฟครีเอช่ัน จ ากัด 492,200.00

16 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการร่วม 

(Action Plan) ขับเคล่ือนนครพนมโมเดล

270,000.00

13 โครงการรณรงค์ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชน

ด้อยโอกาส

479,360.00

15 โครงการส่ือสารรณรงค์แก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ าและสร้างความ

เสมอภาคทางการศึกษา

430,000.00 PO65000341 ราคามีความเหมาะสม

PO65000346 ราคามีความเหมาะสม481,500.00บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จ ากัด20 โครงการผลิตส่ือวีดิทัศน์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง       

ปี 2565

481,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง491,333.33

PO65000342 ราคามีความเหมาะสม270,000.00บริษัท เอส ไอ แอล ซี จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง295,620.00

PO65000339 ราคามีความเหมาะสม479,360.00บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักช่ัน จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง489,703.33

วิธีเฉพาะเจาะจง490,416.67 19 พ.ค. 65

18 พ.ค. 65

12 พ.ค. 65

12 พ.ค. 65

430,000.00บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสต้ิง 

จ ากัด
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เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา PO วันท่ี

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

21 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจ าส านักงาน 280,875.00 280,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 280,875.00 บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 280,875.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000347 19 พ.ค. 65

22 โครงการบริหารจัดการประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการจัดสรร

เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเง่ือนไข                         

(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

292,110.00 292,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 292,110.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 292,110.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000348 20 พ.ค. 65

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 477,648.00

บริษัท อัพเดท โซลูช่ัน จ ากัด 495,410.00

บริษัท ดีโปรดักช่ัน เฮ้าส์ จ ากัด 492,200.00

24 โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงาน กสศ.         

(ส่วนเพ่ิมเติม)

64,200.00 64,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 64,200.00 บริษัท สหสามัคคีบริการ จ ากัด 64,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000350 20 พ.ค. 65

25 โครงการจ้างบริการจัดท าและติดต้ังป้ายช่ือหน้าห้องผู้บริหารและ

รูปภาพส าหรับติดภายในส านักงาน กสศ.

20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด 20,000.00 บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด 20,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000351 20 พ.ค. 65

26 โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลแก่

สาธารณะ โดย EEF Contact Center

7,000,000.00 7,494,866.67 วิธี e-bidding บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 6,398,600.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 6,398,600.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO65000352 25 พ.ค. 65

27 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเจ้าหน้าท่ีศูนย์ช่วยเหลือเด็ก   

โควิด-19 ระยะท่ี 2

335,445.00 335,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 335,445.00 บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 335,445.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000354 24 พ.ค. 65

28 โครงการบริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่บุคลากร

 กสศ.

121,980.00 121,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด 121,980.00 บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด 121,980.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000355 24 พ.ค. 65

บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด 1,926,000.00

บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

1,800,000.00

30 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนส านักพัฒนา

คุณภาพครูฯ ในส่วนของการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครู

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ รุ่นท่ี 5 และขยายผลการพัฒนา

คุณภาพครู

88,800.00 88,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบวรศักด์ิ จินดาเลิศอุดมดี 88,800.00 นายบวรศักด์ิ จินดาเลิศอุดมดี 88,800.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000357 24 พ.ค. 65

31 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้บริหาร 105,560.00 48,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 48,660.00 บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 48,660.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000358 25 พ.ค. 65

32 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ 8,346.00 8,346.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) 

จ ากัด

8,346.00 บริษัท แอร์-เทค เอนจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) 

จ ากัด

8,346.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000359 25 พ.ค. 65

33 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบแอปพลิเคชันและสนับสนุนงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

142,800.00 142,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาม ศรีมาลา 142,800.00 นายอาม ศรีมาลา 142,800.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000360 26 พ.ค. 65

29

23 โครงการบริหารจัดการงานมอบรางวัลโครงการขยายผลและพัฒนา

ความร่วมมือ

477,648.00

โครงการส่ือสารต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือเด็กทุกคน 2,000,000.00 PO65000356ได้คะแนนเกณฑ์การ

ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคาสูงสุด

วิธี e-bidding2,068,666.67

PO65000349477,648.00บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง488,419.33  ราคามีความเหมาะสม

25 พ.ค. 651,926,000.00บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด

20 พ.ค. 65
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เลขท่ี

วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ซ้ือ ราคา ซ้ือ ราคา PO วันท่ี

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

34 โครงการจ้างบริการบุคลากรเพ่ือสนับสนุนงานจัดท าเอกสารสัญญา

รับทุน

100,580.00 100,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 100,580.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 100,580.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000361 26 พ.ค. 65

35 โครงการจัดซ้ือกระดาษช าระ ส าหรับใช้งานภายในส านักงาน 27,466.90 27,466.90 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 27,466.90 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบอเดนซัพพลาย 27,466.90  ราคามีความเหมาะสม PO65000362 27 พ.ค. 65

36 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน และน้ าด่ืม (ชนิดขวด) 50,407.70 50,407.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด 50,407.70 บริษัท เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จ ากัด 50,407.70  ราคามีความเหมาะสม PO65000363 27 พ.ค. 65

37 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือบริหารช่องทางส่ือสารและ

ประชาสัมพันธ์ ห้องปฏิบัติการเพ่ือความเสมอภาค กองทุนเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา

96,800.00 96,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา ณ.พิกุล 96,800.00 นางสาวกานดา ณ.พิกุล 96,800.00  ราคามีความเหมาะสม PO65000364 27 พ.ค. 65

38 โครงการออกแบบปรับปรุงส านักงาน กสศ . ช้ัน 12B และช้ัน 13 2,000,000.00 2,022,866.67 การคัดเลือก บริษัท เค ทู ดีไซน์ จ ากัด 1,950,000.00 บริษัท เค ทู ดีไซน์ จ ากัด 1,950,000.00 ได้เกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคาตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO65000365 31 พ.ค. 65

บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัด 498,620.00

บริษัท พรอสเพอรัสพลัส จ ากัด 567,100.00

บริษัท ทอง มัลติมีเดีย จ ากัด 535,000.00

40 โครงการจัดหาระบบ Call Center และ CRM 499,957.50 499,957.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 499,957.50 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 499,957.50  ราคามีความเหมาะสม PO65000367 30 พ.ค. 65

39 30 พ.ค. 65โครงการบริหารจัดการประชุมเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนและการเรียนรู้

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

498,620.00 PO65000366 ราคามีความเหมาะสม498,620.00บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จ ากัดวิธีเฉพาะเจาะจง533,573.33
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