ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
__________________________________________________________

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนดใหหนวย
งานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปและประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและหนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศ
ของหนวยงานของรัฐ นั้น
สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องคการมหาชน) ขอประกาศเผยแพร ผนการจัดซื้อจัดจางประจํา
ปงบประมาณ 2565 ตามเอกสารที่แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงศพัฒน เทียนศิริ)
รองผูอํานวยการฝายอํานวยการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2565
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
แผนงาน

รายการ

แผนปฏิบัติการ

ลาดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

จานวน
(หน่วยนับ)

ขออนุมัติ
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

แผนการจ่ายเงิน

คาดว่าจะมีการ งบประมาณที่
ประกาศเชิญ คาดว่าจะลงนาม
ส่งมอบปี 2565 ได้รับอนุมัติในปี
ชวน(เดือน/ปี) ในสัญญา(เดือน/ปี)
(เดือน/ปี)
2565

เงินนอก
งบประมาณ

1

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

ค่าจ้างพนักงานขับรถ

1 งาน

ก.ย.-64

ก.ย.-64

ต.ค.-64

ก.ย.-65

816,000.00

984,000.00

2

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

ค่าจ้างแม่บ้านทาความสะอาด

1 งาน

ก.ย.-64

ก.ย.-64

ต.ค.-64

ก.ย.-65

624,000.00

0

3

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

ค่าเช่าอาคาร

1 งาน

ส.ค.-64

ก.ย.-64

พ.ย.-64

ก.ย.-65

9,162,000.00

7,320,500.00

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

เช่าบริการแพลตฟอร์มระบบการเรียนรูส้ มรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E–Training)
ประจาปีงบประมาณ 2565

1 งาน

ก.ย.-64

ก.ย.-64

ต.ค.-64

ก.ย.-65

-

645,403.00

5

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

เช่าบริการระบบ Cloud สาหรับติดตั้งระบบสารสนเทศ ณ
สถานที่ตั้งหลัก (Data Center: DC Site) และสถานที่ตั้งสารอง
(Disaster Recovery Site: DR Site) ระยะเวลา 1 ปี ประจาปี
งบประมาณ 2565

1 งาน

ก.ย.-64

ก.ย.-64

พ.ย.-64

ก.ย.-65

1,606,476.00

0

6

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

ค่าต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการสาหรับเครือ่ ง
Serverและอุปกรณ์ Network

1 งาน

พ.ย.-64

พ.ย.-64

พ.ย.-64

พ.ย.-65

2,500,000.00

0

7

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

ค่าบารุงรักษาระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ

1 งาน

พ.ย.-64

พ.ย.-64

พ.ย.-64

พ.ย.-65

1,485,000.00

0

8

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

ค่าบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

1 งาน

พ.ย.-64

พ.ย.-64

พ.ย.-64

พ.ย.-65

770,000.00

0

4

ลาดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

จานวน
(หน่วยนับ)

ขออนุมัติ
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

คาดว่าจะมีการ งบประมาณที่
ประกาศเชิญ คาดว่าจะลงนาม
ส่งมอบปี 2565 ได้รับอนุมัติในปี
ชวน(เดือน/ปี) ในสัญญา(เดือน/ปี)
(เดือน/ปี)
2565

เงินนอก
งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

เช่าใช้บริการ Web Application Firewall (Cloudflare
Enterprise) ระยะเวลา 1 ปี ประจาปีงบประมาณ 2565

1 งาน

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ก.ย.-65

2,560,000.00

0

10

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

จ้างเหมาบริการบารุงรักษาระบบโปรแกรมระบบบริหารการ
สอบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test : CBT)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕

1 งาน

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ก.ย.-65

645,000.00

0

11

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

ค่าบารุงรักษาและต่ออายุการใช้งานระบบ Digital Exam
Center

1 งาน

พ.ย.-64

พ.ย.-64

พ.ย.-64

พ.ย.-65

830,000.00

12

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

ค่าบารุงรักษาระบบ E-Office

1 งาน

พ.ย.-64

พ.ย.-64

พ.ย.-64

พ.ย.-65

513,000.00

13

ค่าใช้จ่ายลงทุน

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 งาน

พ.ย.-64

พ.ย.-64

พ.ย.-64

พ.ย.-65

14

โครงการจัดทาระบบการเชื่อมโยงประเภท
มาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) กับ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ค่าใช้จ่ายในการงานพัฒนาระบบการเชื่อมโยงประเภท
มาตรฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม(ประเทศไทย)กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

1 งาน

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ก.ย.-65

5,372,100.00

15

โครงการจัดทาชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้
พัฒนาชุดฝึกอบรมการเรียนรูอ้ อนไลน์คู่มือการใช้งานสื่อการ
ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนา
เรียนรูอ้ อนไลน์และสื่อการเรียนรูอ้ อนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

1 งาน

ต.ค.-64

พ.ย.-65

ม.ค.-65

ก.ค.-65

4,800,500.00

0

16

โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่ สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
(ISO/IEC 17024)

1 งาน

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ม.ค.-65

ก.ย.-65

5,913,700.00

0

9

2,530,000.00

ลาดับที่
รายการ

จานวน
(หน่วยนับ)

ขออนุมัติ
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

17

โครงการประเทศไทยก้าวไกล สร้างอาชีพ
เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพ
ยั่งยืน ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

จ้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่โครงการประเทศไทยก้าวไกล
สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพอย่าง
ยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (From Professional to
MSMEs)

1 งาน

พ.ย.-64

พ.ย.-64

ม.ค.-65

ก.ย.-65

800,000.00

0

18

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

1 งาน

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ก.พ.-65

ก.ย.-65

1,455,000.00

0

19

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กร

จ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ความ
เชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดาเนินงานของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

1 งาน

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ก.พ.-65

ก.ย.-65

-

20

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศ
อุตสาหกรรม

จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มบุคลากรในระบบนิเวศ

1 งาน

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ม.ค.-65

ก.ย.-65

1,264,000.00

0

21

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
อัตโนมัติ

1 งาน

พ.ย.-64

พ.ย.-64

ม.ค.-65

ก.ย.-65

4,576,000.00

0

22

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ
อัตโนมัติ

1 งาน

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ก.พ.-65

ก.ย.-65

1,828,000.00

0

23

โครงการจัดทาและทบทวนมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากาลังคน
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1 งาน

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ก.พ.-65

ก.ย.-65

2,302,800.00

0

งาน/โครงการ

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่

คาดว่าจะมีการ งบประมาณที่
ประกาศเชิญ คาดว่าจะลงนาม
ส่งมอบปี 2565 ได้รับอนุมัติในปี
ชวน(เดือน/ปี) ในสัญญา(เดือน/ปี)
(เดือน/ปี)
2565

เงินนอก
งบประมาณ

1,670,000.00

ลาดับที่
รายการ

จานวน
(หน่วยนับ)

ขออนุมัติ
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

24

โครงการจัดทาและทบทวนมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากาลังคน
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาปศุสัตว์

1 งาน

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ม.ค.-65

ก.ย.-65

3,291,600.00

0

25

โครงการจัดทาและทบทวนมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากาลังคน
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ ๒

1 งาน

ต.ค.-65

พ.ย.-64

ม.ค.-65

ก.ย.-65

2,302,800.00

0

26

โครงการจัดทาและทบทวนมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากาลังคน
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครือ่ งดื่ม สาขาโภชนาการ

1 งาน

ต.ค.-65

พ.ย.-64

ม.ค.-65

ก.ย.-65

2,302,800.00

0

27

โครงการจัดทาและทบทวนมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากาลังคน
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีสปอร์ต

1 งาน

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ม.ค.-65

ก.ย.-65

2,302,800.00

0

28

โครงการจัดทาและทบทวนมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากาลังคน
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้

1 งาน

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ม.ค.-65

ก.ย.-65

2,302,800.00

0

29

โครงการสร้างการรับรูแ้ ละกระตุ้นให้ผู้บริโภค
เลือกใช้บริการจากมืออาชีพ

จ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕

1 งาน

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.ย.-65

750,000.00

250,000.00

งาน/โครงการ

คาดว่าจะมีการ งบประมาณที่
ประกาศเชิญ คาดว่าจะลงนาม
ส่งมอบปี 2565 ได้รับอนุมัติในปี
ชวน(เดือน/ปี) ในสัญญา(เดือน/ปี)
(เดือน/ปี)
2565

เงินนอก
งบประมาณ

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
รหัสแผนจัดซื้อ
ลำดับที่
จัดจ้ำง
1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13

14

15

16

ชื่อโครงกำร

P64090007609 ค่าจ้างพนักงานขับรถ
P64090007601 ค่าจ้างแม่บ้านทาความสะอาด
P64090008137 ค่าเช่าอาคาร
เช่าบริการแพลตฟอร์มระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E–Training)
P64090014113 ประจาปีงบประมาณ 2565
เช่าบริการระบบ Cloud สาหรับติดตัง้ ระบบสารสนเทศ ณ สถาน
ที่ตงั้ หลัก (Data Center: DC Site) และสถานที่ตงั้ สารอง (Disaster
Recovery Site: DR Site) ระยะเวลา 1 ปี ประจาปีงบประมาณ
P64090014009 2565
ค่าต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการสาหรับเครื่อง Serverและ
P64110043525 อุปกรณ์ Network
P64110043527 ค่าบารุงรักษาระบบบริการข้อมูลคุณวุฒวิ ิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
ค่าบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้าน
P64110043530 ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เช่าใช้บริการ Web Application Firewall (Cloudflare
P64110043565 Enterprise) ระยะเวลา 1 ปี ประจาปีงบประมาณ 2565
จ้างเหมาบริการบารุงรักษาระบบโปรแกรมระบบบริหารการสอบ
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test : CBT) ประจาปี
P64110043570 งบประมาณ ๒๕๖๕
P64110043574 ค่าบารุงรักษาและต่ออายุการใช้งานระบบ Digital Exam Center
P64110043584 ค่าบารุงรักษาระบบ E-Office
P64090014097 จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายในการงานพัฒนาระบบการเชื่อมโยงประเภทมาตรฐาน
อาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศ
P64090075382 ไทย)กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ
พัฒนาชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์คู่มือการใช้งานสือ่ การเรียนรู้
ออนไลน์และสือ่ การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตาม
P64090075287 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ
การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสูม่ าตรฐานสากล (ISO/IEC
P64090075302 17024)

คำดว่ำจะ
ประกำศจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)
1,800,000.00
ก.ย.-64
624,000.00
ก.ย.-64
16,482,500.00
ก.ย.-64
งบประมำณ
โครงกำร

645,403.00

ก.ย.-64

1,606,476.00

ก.ย.-64

2,500,000.00

พ.ย.-64

1,485,000.00

พ.ย.-64

770,000.00

พ.ย.-64

2,560,000.00

ม.ค.-65

645,000.00

ม.ค.-65

830,000.00
513,000.00
2,530,000.00

พ.ย.-64
พ.ย.-64
พ.ย.-64

5,372,100.00

ม.ค.-65

4,800,500.00

พ.ย.-65

5,913,700.00

พ.ย.-64

รหัสแผนจัดซื้อ
ลำดับที่
จัดจ้ำง

ชื่อโครงกำร

จ้างสือ่ ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่โครงการประเทศไทยก้าวไกล
สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพอย่างยัง่ ยืน
17 P64117202602 ด้วยระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพ (From Professional to MSMEs)
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
18 P64090075314 การแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
จ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ความเชื่อมั่น
ของผูร้ ับบริการต่อการดาเนินงานของสถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพและ
ความเชื่อมั่นของผูป้ ระกอบการต่อระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพและ
19 P64090075350 มาตรฐานอาชีพ
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
20 P64110043593 และคุณวุฒวิ ิชาชีพ กลุม่ บุคลากรในระบบนิเวศ
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒวิ ิชาชีพ กลุม่ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
21 P64100021435 ปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒวิ ิชาชีพ กลุม่ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
22 P64100021444 ปัญญาประดิษฐ์สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ
23 P64100021454 สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ
24 P64100021474 สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาปศุสัตว์
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ
25 P64100021494 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ ๒
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ
26 P64100021498 สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดืม่ สาขาโภชนาการ
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ
27 P64100021510 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีสปอร์ต
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ิชาชีพ
28 P64100021515 สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้
จ้างสือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ
29 P64110043276 (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งบประมำณ
โครงกำร

คำดว่ำจะ
ประกำศจัดซื้อจัด
จ้ำง (เดือน/ปี)

800,000.00

พ.ย.-64

1,455,000.00

พ.ย.-64

1,670,000.00

ก.พ.-65

1,264,000.00

พ.ย.-64

4,576,000.00

พ.ย.-64

1,828,000.00

พ.ย.-64

2,302,800.00

พ.ย.-64

3,291,600.00

พ.ย.-64

2,302,800.00

พ.ย.-64

2,302,800.00

พ.ย.-64

2,302,800.00

พ.ย.-64

2,302,800.00

พ.ย.-64

1,000,000.00

ธ.ค.-64

