
1 โครงการจัดท า pictures talk เพ่ือส่ือสารสถานการณ์
ความเหล่ือมล  า

85,065.00 85,065.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สาระภาพ จ ากัด 85,065.00 บริษัท สาระภาพ จ ากัด 85,065.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000062 1 ธ.ค. 65

2 โครงการเช่าใช้บริการคลาวด์รองรับระบบสารสนเทศของ
 กสศ.

154,080.00 154,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 154,080.00 บริษัท โอเพ่นดรีม จ ากัด 154,080.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000063 1 ธ.ค. 65

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 485,512.50

บริษัท อัพเดท โซลูช่ัน จ ากัด 492,200.00

บริษัท มาโอ อิมเมจ จ ากัด 514,937.50

4 โครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่าน
หนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์ พร้อมทั งรวบรวมและ
วิเคราะห์ส่ือผ่านระบบ Social Monitoring บน Social 
Media

181,900.00 181,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 181,900.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 181,900.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000065 2 ธ.ค. 65

5 โครงการจัดจ้างออกแบบชุดข้อมูลเพ่ือส่ือสารรณรงค์
ระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา

177,363.20 177,363.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมีแล็บ จ ากัด 177,363.20 บริษัท บุญมีแล็บ จ ากัด 177,363.20  ราคามีความเหมาะสม PO66000066 2 ธ.ค. 65

นายธนาคม เดชาธนเมธากูล 480,000.00

บริษัท ศูนย์การพัฒนาความรู้ จ ากัด 588,500.00

บริษัท แมวขยันดี จ ากัด 535,000.00

7 โครงการจัดจ้างรวบรวมและประมวลข้อมูลการคัดกรอง
ความยากจน

400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 400,000.00 บริษัท อินฟอร์เวช่ัน จ ากัด 400,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000068 6 ธ.ค. 65

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 460,100.00

บริษัท งอกงานดี จ ากัด 497,550.00

บริษัท อัพเดท โซลูช่ัน จ ากัด 486,850.00

9 โครงการพัฒนาแพลทฟอร์มส่ือสารขับเคล่ือนความรู้และ
นโยบายด้านการลดความเหล่ือมล  าทางการศึกษา

2,500,000.00 2,807,980.00 วิธี e-bidding บริษัท เปนไท พับลิชช่ิง จ ากัด 2,498,450.00 บริษัท เปนไท พับลิชช่ิง จ ากัด 2,498,450.00 ราคามีความเหมาะสมได้
เกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000070 8 ธ.ค. 65

วันท่ีช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

480,000.00นายธนาคม เดชาธนเมธากูลวิธีเฉพาะเจาะจง534,500.00โครงการถอดบทเรียนการแลกเปล่ียนเรียนรู้โรงเรียน
แกนน าสู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนพัฒนาตนเอง

480,000.00

485,512.50บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด3 โครงการบริหารการประชุมแนะน าและท าความเข้าใจ
กระบวนการพิจารณากล่ันกรอง

485,512.50 วิธีเฉพาะเจาะจง497,550.00

6

460,100.00บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด8 โครงการบริหารจัดการกิจกรรม Press tour เพ่ือส่ือสาร
ต้นแบบนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษา

460,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง481,500.00

2 ธ.ค. 65PO66000064 ราคามีความเหมาะสม

6 ธ.ค. 65PO66000067 ราคามีความเหมาะสม

6 ธ.ค. 65PO66000069 ราคามีความเหมาะสม
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วันท่ีช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

บริษัท เนช่ัน โพส จ ากัด 395,900.00

บริษัท มีโฟร์โซลูช่ัน จ ากัด 438,700.00

บริษัท อาร์พี แมชชีนเนอรี จ ากัด 428,000.00

11 โครงการจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน

250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 250,000.00 นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 250,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000072 7 ธ.ค. 65

12 โครงการจัดท าชุดข้อมูลการด าเนินงานเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษาในพื นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

35,194.44 35,194.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 35,194.44 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 35,194.44  ราคามีความเหมาะสม PO66000073 8 ธ.ค. 65

13 โครงการจัดซื ออะไหล่อุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพ่ือใช้
ภายในส านักงาน

13,589.00 12,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิรส์ท ออฟฟิศ
เซอร์วิส

12,420.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิรส์ท ออฟฟิศ
เซอร์วิส

12,420.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000074 13 ธ.ค. 65

บริษัท คิดค้นคว้า จ ากัด 492,200.00

บริษัท เพลย์เพลิน จ ากัด 492,200.00

บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จ ากัด 513,600.00

บริษัท โฟร์ตี  ซัมติง จ ากัด 490,060.00

บริษัท บุ๊คแด๊นซ์ สตูดิโอ จ ากัด 540,000.00

บริษัท ซัคเซส เฟิร์ส มีเดีย จ ากัด 520,020.00

บริษัท เพลย์เพลิน จ ากัด 497,015.00

บริษัท มาเธอร์ ครีเอช่ัน จ ากัด 532,860.00

บริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จ ากัด 517,880.00

17 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานฝ่ายกฎหมาย 154,080.00 154,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 150,870.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 150,870.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000078 14 ธ.ค. 65

18 โครงการบริหารจัดการจัดส่งเอกสารโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั นสูง ปี 2566

107,312.44 107,312.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด 107,312.44 บริษัท บเรนเวอร์ค จ ากัด 107,312.44  ราคามีความเหมาะสม PO66000079 15 ธ.ค. 65

บริษัท คิดค้นคว้า จ ากัด14 โครงการสังเคราะห์บทเรียนการท างานหนุนเสริมวิชาการ
โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ
เยาวชนและแรงงานนอกระบบ

492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง499,333.33

วิธีเฉพาะเจาะจง420,866.66โครงการบริหารจัดการประชุมและการจัดการความรู้
ส าหรับวิทยากรต่างประเทศ

395,900.00 395,900.00บริษัท เนช่ัน โพส จ ากัด10

บริษัท เพลย์เพลิน จ ากัด16 โครงการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพด้านการเล่าเร่ือง

497,015.00 วิธีเฉพาะเจาะจง515,918.33

13 ธ.ค. 65PO66000076 ราคามีความเหมาะสม490,060.00บริษัท โฟร์ตี  ซัมติง จ ากัด15 โครงการจัดจ้างออกแบบชุดข้อมูลเพ่ือส่ือสารรณรงค์
ห้องเรียนฟ้ืนฟูพัฒนาการเรียนรู้

490,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง516,693.33

7 ธ.ค. 65PO66000071 ราคามีความเหมาะสม

13 ธ.ค. 65PO66000075

13 ธ.ค. 65PO66000077 ราคามีความเหมาะสม497,015.00

 ราคามีความเหมาะสม492,200.00
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วันท่ีช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด

497,550.00

บริษัท ท าดี มีเดีย จ ากัด 518,950.00

บริษัท สมาร์ท ครีเอช่ัน อินเตอร์มีเดีย
 จ ากัด

528,580.00

20 โครงการเปล่ียน Projector ห้องป.3 81,320.00 81,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

81,320.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

81,320.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000081 15 ธ.ค. 65

21 โครงการเปล่ียน PDU ห้องเสมอภาค 8,774.00 8,774.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

8,774.00 บริษัท เอวีวัน เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

8,774.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000082 15 ธ.ค. 65

22 โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน โครงการพัฒนาต้นแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพฐ.

173,200.00 173,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีไฟร์โซลูช่ัน จ ากัด 173,200.00 บริษัท มีไฟร์โซลูช่ัน จ ากัด 173,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000083 19 ธ.ค. 65

23 โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
ประจ าปี 2566

37,450.00 37,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 37,450.00 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 37,450.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000084 20 ธ.ค. 65

24 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ ส่งเอกสารประจ า
ส านักงาน

57,459.00 57,459.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 57,459.00 บริษัท เอาท์ซอร์สซ่ิง แฟคทอร่ี จ ากัด 57,459.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000085 21 ธ.ค. 65

25 โครงการจัดท าของท่ีระลึกโครงการทุนนวัตกรรมสาย
อาชีพชั นสูง

46,716.20 46,716.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮ-ไท อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 
จ ากัด

46,716.20 บริษัท ไฮ-ไท อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 
จ ากัด

46,716.20  ราคามีความเหมาะสม PO66000086 21 ธ.ค. 65

26 โครงการจ้างบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
สารสนเทศ

70,388.88 70,388.88 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 70,388.88 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 70,388.88  ราคามีความเหมาะสม PO66000087 21 ธ.ค. 65

27 โครงการจ้างบริการเพ่ือสนับสนุนงานจัดเก็บเอกสาร
สัญญาโครงการ

20,330.00 20,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 20,330.00 บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 20,330.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000088 26 ธ.ค. 65

28 โครงการจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์
ส านักงาน

16,050.00 16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 16,050.00 บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด 16,050.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000089 26 ธ.ค. 65

29 โครงการจ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ของ
ส านักงาน

53,500.00 53,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 53,500.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด 53,500.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000090 26 ธ.ค. 65

15 ธ.ค. 65PO66000080 ราคามีความเหมาะสม497,550.00บริษัท ไอ แอนด์ ไอ คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด

19 โครงการจัดท าวีดิทัศน์น าเสนอผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้

497,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง515,026.66
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วันท่ีช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

30 โครงการจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของ
เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 200,000.00 นายชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 200,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000091 27 ธ.ค. 65

31 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือบริหารช่องทาง
ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ ห้องปฏิบัติการเพ่ือความเสมอ
ภาค

145,200.00 145,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา ณ.พิกุล 145,200.00 นางสาวกานดา ณ.พิกุล 145,200.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000092 27 ธ.ค. 65

32 โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหา
ความเหล่ือมล  าทางการศึกษา

104,000.00 104,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 104,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 104,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000093 27 ธ.ค. 65

33 โครงการจ้างบริการพ่นยาฆ่าเชื อภายในพื นท่ีส านักงาน 
กสศ. อาคารเอส.พี. ชั น 13

247,529.52 247,529.52 วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 104,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 247,529.52  ราคามีความเหมาะสม PO66000094 27 ธ.ค. 65

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอด
คาสติ ง จ ากัด

498,500.00

บริษัท เอ็ม ยู ครีเอช่ัน จ ากัด 525,000.00

บริษัท เอกฉัตร ณ บางช้าง จ ากัด 535,000.00

35 โครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่าน
หนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์

90,950.00 90,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 90,950.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 90,950.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000096 28 ธ.ค. 65

36 โครงการซื อสิทธิการใช้งาน Google Workspace 2,000,000.00 2,257,443.20 วิธี e-bidding บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 1,900,320.00 บริษัท โกโพเมโล จ ากัด 1,900,320.00 ราคามีความเหมาะสมได้
เกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

PO66000097 29 ธ.ค. 65

37 โครงการจ้างบริการระบบจัดท าเงินเดือนและระบบ
บันทึกจัดเก็บข้อมูลพนักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566

499,797.00 499,797.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด(มหาชน) 499,797.00 บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากัด(มหาชน) 499,797.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000098 29 ธ.ค. 65

38 โครงการผลิตส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์กระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โรงเรียนแกนน าสู่การเป็นต้นแบบ

224,000.00 224,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชิต แก้วอินทร์ 224,000.00 นายอนุชิต แก้วอินทร์ 224,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000099 29 ธ.ค. 65

บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด 490,916.00

บริษัท อัพเดท โซลูช่ัน จ ากัด 497,550.00

บริษัท เติมสุข คอร์เพอเรช่ัน จ ากัด 499,690.00

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอด
คาสติ ง จ ากัด

34 โครงการผลิตชุดเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย
ห้องเรียนฟ้ืนฟูพัฒนาการเรียนรู้หลังโควิด-19

498,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง519,500.00

29 ธ.ค. 65PO66000100 ราคามีความเหมาะสม490,916.00บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด39 โครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเครือข่าย 490,916.00 วิธีเฉพาะเจาะจง496,052.00

28 ธ.ค. 65PO66000095 ราคามีความเหมาะสม498,500.00
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วันท่ีช่ือ ราคา ช่ือ ราคา PO

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ช่ือหน่วยงาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ี

จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ี
วันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด 340,260.00

บริษัท ธรรมถนัด จ ากัด 365,940.00

บริษัท ดี มอร์ ครีเอทีฟแอนด์เมเนจ
เมนท์ จ ากัด

381,990.00

41 โครงการจ้างผู้เช่ียวชาญสนับสนุนงานส่ือสารสาธารณะ
และระดมความร่วมมือขององค์กร

450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ศรีเสวก 450,000.00 นางสาววรัญญา ศรีเสวก 450,000.00  ราคามีความเหมาะสม PO66000102 29 ธ.ค. 65

บริษัท ไนซ์จ๊อบทีม จ ากัด40 โครงการจ้างบุคคลเพ่ือสนับสนุนงานส านักส่ือสาร
สาธารณะและระดมความร่วมมือ

340,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง362,730.00 29 ธ.ค. 65PO66000101 ราคามีความเหมาะสม340,260.00
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