
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 EGA/59/0001 เชารถตูพรอมคนขับรถ 504,000.00                    480,000.00                    พิเศษ นายเศรวุฒิ พันธุจันทร 480,000.00                       บาท นายเศรวุฒิ พันธุจันทร 504,000.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

2 EGA/59/0002 เชารถตูพรอมคนขับรถ 504,000.00                    504,000.00                    พิเศษ นายสุชิน วอนเผื่อน 504,000.00                       บาท นายสุชิน วอนเผื่อน 504,000.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

3 EGA/59/0003 เชารถตูพรอมคนขับรถ 504,000.00                    504,000.00                    พิเศษ นายพิชัย ทับกล่ํา 504,000.00                       บาท นายพิชัย ทับกล่ํา 504,000.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

4 EGA/59/0004 เชารถตูพรอมคนขับรถ 504,000.00                    504,000.00                    พิเศษ นางชญานี ฉ่ําจิตร 504,000.00                       บาท นางชญานี ฉ่ําจิตร 504,000.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

5 EGA/59/0005 เชารถตูพรอมคนขับรถ 504,000.00                    504,000.00                    พิเศษ นายคมเดช เสลานนท 504,000.00                       บาท นายคมเดช เสลานนท 504,000.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

6 EGA/59/0006 งานซื้อหนังสือพิมพรายวันสําหรับพื้นที่สํานักงานชั้น11,16,17,18,19 93,000.00                      ไมมี ตกลงราคา บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 92,250.00                        บาท บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 92,250.00                      บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

7 EGA/59/0007 งานจางแมบานทําความสะอาดชั้น11,16,17,18,19 1,483,020.00                  1,483,020.00                  
เปรียบเทียบ

ราคา
หางหุนสวน เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส 1,479,874.20                    บาท หางหุนสวน เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส 1,479,874.20                  บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

8 EGA/59/0008 จางเหมาบริการกําจัดแมลงพื้นที่สํานักงานชั้น 11,16,17,18,19 20,000.00                      ไมมี ตกลงราคา นายองอาจ  สุขะตานนท 324,000.00                       บาท บริษัท บี แคร เซอรวิส  จํากัด 20,000.00                      บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

9 EGA/59/0009 งานจางพนักงานรับ-สงเอกสาร 424,800.00                    421,152.00                    พิเศษ นายอภิวัฒน ผุดผอง 25,822.00                        บาท หางหุนสวน เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส 382,632.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

10 EGA/59/0010
งานซื้อไสกรองตูทําน้ํารอนน้ําเย็นและไสกรองชุดดักตะกอนสําหรับ

พื้นที่ชั้น 11,17,18,19
40,000.00                      ไมมี ตกลงราคา บริษัท คงคูลวอเตอร จํากัด 37,712.25                        บาท บริษัท คงคูลวอเตอร จํากัด 37,712.25                      บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

11 EGA/59/0011
งานจางดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภทรายป พื้นที่ชั้น

11,17,18,19
96,000.00                      ไมมี ตกลงราคา บริษัท เค แอนด พี ซินซียริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 95,658.00                        บาท บริษัท เค แอนด พี ซินซียริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 95,658.00                      บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

12 EGA/59/0012
งานเชาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ พัสดุและอุปกรณตางๆของสรอ .  

ระยะเวลา 6 เดือน (1/01/58 - 31/3/2559)
282,000.00                    269,100.00                    ตกลง บริษัท ซีบรา อินเตอรเนชั่นแนล มูลเวอร แอนด โลจิสติกส จํากัด 281,100.00                       บาท บริษัท ซีบรา อินเตอรเนชั่นแนล มูลเวอร แอนด โลจิสติกส จํากัด 281,100.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

13 EGA/59/0013

งานเชาพื้นที่สํานักงานชั้น5 หอง 502,ชั้น 6 หอง 604,ชั้น 11 หอง 

1101-1105,พื้นที่สวนกลางชั้น 11,ชั้น 16 หอง 1601,ชั้น 17 หอง 

1701,ชั้น 18 หอง 1801 และชั้น 19 หอง 1901

64,048,449.60                64,048,449.60                ตกลง บริษํท บางกอกไทย (1988) จํากัด 64,048,449.60                  บาท บริษํท บางกอกไทย (1988) จํากัด 64,048,449.60                บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

14 EGA/59/0014 งานเชาเครื่องถายเอกสารชั้น 16 และ 18 660,000.00                    660,000.00                    พิเศษ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด 660,000.00                       บาท บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด 660,000.00                    บาท
จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม , เบิกจายตาม

ปริมาณการใชงาน โดยไมเกินวงเงินตามสัญญา

15 EGA/59/0015
งานจางขนยานครุภัณฑ พัสดุอุปกรณและดอกสารตางๆจากพื้นที่ชั้น16 

ไปยังสถานที่เชาจัดเก็บ
65,000.00                      ไมมี ตกลงราคา บริษัท ควิกมูฟไทย 63,000.00                        บาท บริษัท ควิกมูฟไทย 63,000.00                      บาท -

16 EGA/59/0016 งาเชาเครื่องถายเอกสารชั้น17 และ 19 660,000.00                    660,000.00                    พิเศษ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด 660,000.00                       บาท บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด 660,000.00                    บาท
จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม , เบิกจายตาม

ปริมาณการใชงาน โดยไมเกินวงเงินตามสัญญา

17 EGA/59/0017 งานเชาเครื่องถายเอกสารชั้น11 330,000.00                    330,000.00                    พิเศษ บริษัท ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 330,000.00                       บาท บริษัท ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 330,000.00                    บาท

จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม , คาเชา 88,800 

บาทตอป และเบิกจายตามปริมาณการใชงาน โดยไม

เกินวงเงินตามสัญญา

18 EGA/59/0018
งานเชาบริการวงจรสื่อสารขอมูลพรอมอุปกรณเพื่อพัฒนาเครือขาย

สื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN)
420,000,000.00              320,000,000.00              กรณีพิเศษ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 447,477,336.48                 บาท บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 416,000,000.00              บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

19 EGA/59/0019
งานเชาบริการวงจรสื่อสารขอมูลพรอมอุปกรณเพื่อพัฒนาเครือขาย

สื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN)
430,000,000.00              414,068,693.15              กรณีพิเศษ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 699,161,672.99                 บาท บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 415,000,000.00              บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

20 EGA/59/0020 งานจัดจางบริการอินเทอรเน็ตเพื่อใหบริการ 2,600,000.00                  2,300,000.00                  พิเศษ 1. บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                     1,605,000.00 บาท บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด 1,251,900.00                  บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

2. บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด                     1,264,740.00

3. บริษัท แพคเน็ต อินเตอรเน็ต (ประเทศไทย)                     2,375,400.00

4. บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด                     1,669,200.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.)

ผูไดรับคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานจัดซื้อจัดจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.)

ผูไดรับคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานจัดซื้อจัดจาง

5. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)                     2,261,471.00

21 EGA/59/0022
งานจางบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือนสําหรับระบบคลาวดภาครัฐ

(Government Cloud : G-cloud)
125,500,000.00              90,044,994.00                กรณีพิเศษ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 129,467,992.68                 บาท บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 102,242,570.28              บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

22 EGA/59/0023
งานจัดจางบริการอินเทอรเน็ตขนาด Bandwidth 90 Mbps. เพื่อ

ใหบริการ สรอ.
3,240,000.00                  3,017,400.00                  พิเศษ 1.  บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด                     1,926,000.00 บาท บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด 1,899,036.00                  บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

2.  บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด                     1,605,000.00

3.  บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                     2,272,680.00

4.  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)                     3,210,000.00

5.  บริษัท แพคเน็ต อินเตอรเน็ต (ประเทศไทย)                     3,210,000.00

23 EGA/59/0024 งานจางปรับปรุงและดูแลระบบบริหารจัดเก็บสิ่งของทูลเกลา 187,000.00                    187,000.00                    ตกลงราคา บริษัท ลานเกียร เทคโนโลยี จํากัด 187,000.00                       บาท บริษัท ลานเกียร เทคโนโลยี จํากัด 180,000.00                    บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

24 EGA/59/0025 (ก) งานจางดําเนินการโครงการสัมมนาประจําป 2558 1,615,000.00                  978,500.00                    
เปรียบเทียบ

ราคา
1.  บริษัท ดับเบิ้ล พี คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

 1,129,268.99

บาท บริษัท ดับเบิ้ล พี อคมมิวนิเคชั่น จํากัด 931,000.00                    บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

2.  บริษัท สยาม ซัน ทัวร 2000 จํากัด                     1,448,780.00

3.  บริษัท นอรทไทย (1997) จํากัด                        902,500.00

25 EGA/59/0026 งานจางบริการระบบสารสนเทศสําหรับศูนยบริการลูกคา 1,824,350.00                  1,657,644.00                  พิเศษ บริษัท เน็ตกา ซิสเต็ม จํากัด 1,920,329.00                    บาท บริษัท เน็ตกา ซิสเต็ม จํากัด 1,657,644.00                  บาท

26 EGA/59/0027
งานจางดําเนินงานดานการประชาสัมพันธสํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน) ประจําป 2559
480,000.00                    480,000.00                    พิเศษ นายสมชาย งามวรรณกุล 480,000.00                       บาท นายสมชาย งามวรรณกุล 480,000.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

27 EGA/59/0028 งานเชาเครื่องคอมพิงเตอรจํานวน 10เครื่อง (ตอเนื่อง) 37,450.00                      ไมมี ตกลงราคา บริษัท ไอโซเทค อารท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 37,450.00                        บาท บริษัท ไอโซเทค อารท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 37,450.00                      บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

28 EGA/59/0029
จางบํารุงรักษาอุปกรณหองควบคุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ประจําป 2559
734,020.00                    732,010.00                    พิเศษ บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 734,020.00                       บาท บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 725,000.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

29 EGA/59/0030
จางบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส สําหรับใหบริการ Mail Go 

Thai
10,000,000.00                10,000,000.00                พิเศษ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 10,000,000.00                  บาท บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 9,900,000.00                  บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

30 EGA/59/0031
จางเหมาดําเนินการโครงการประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐบาล

ผานเว็บไซตรัฐบาลไทย ระยะที่ 2
3,200,000.00                  3,092,353.00                  พิเศษ 1.  บริษัท แอ็ดวานซ อินโนเวชั่น เคโนดลยี จํากัด

 3,070,097.50
บาท บริษัท แอ็ดวานซ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 2,400,000.00                  บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

2.  บริษัท ทูเฟลโลล เน็ตเวิรค แอนด ดีไซต จํากัด                     2,479,000.00

31 EGA/59/0032
งานจางบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือนสําหรับคลาวดภาครัฐ 

(Govrnment Cloud:Gcloud)
17,000,000.00                16,473,720.00                พิเศษ บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จํากัด 18,161,752.00                  บาท บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จํากัด 14,988,560.00                บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

32 EGA/59/0033

งานจางบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือนสําหรับคลาวดภาครัฐ 

(Govrnment Cloud:Gcloud) ระยะเวลา 4 เดือน ( 1 ตค. 58 - 31 

มค. 59)

73,400,000.00                                73,276,959.89 พิเศษ บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 72,133,902.43                  บาท บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 59,460,911.63                บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

33 EGA/59/0034
งานจางบริการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต ของสํานักงานคณะกรรมการ

การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)
360,000.00                    324,000.00                    พิเศษ นายองอาจ  สุขะตานนท 324,000.00                       บาท นายองอาจ  สุขะตานนท 324,000.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

34 EGA/59/0035
งานจางบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารงานภายใน (Intranet) 

ศูนยติดตามผลการปฎิบัติ (DOC) และระบบสารบรรณ
25,822.00                      ไมมี ตกลงราคา นายอภิวัฒน ผุดผอง 25,822.00                        บาท นายอภิวัฒน ผุดผอง 25,822.00                      บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

35 EGA/59/0036 งานจางซอมบํารุงเกาอี้หองประชุมชั้น 18 จํานวน 16 ตัว 15,100.00                      ไมมี ตกลงราคา บริษัท บริสโตล เฟอรนิเจอร (ประเทศไทย) จํากัด 15,087.00                        บาท บริษัท บริสโตล เฟอรนิเจอร (ประเทศไทย) จํากัด 15,087.00                      บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และราคา

36 EGA/59/0037 งานจางพัฒนาเว็บไซต Bike For Dad 2015 ปนเพื่อพอ 4,815,000.00                  4,815,000.00                  พิเศษ บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด 4,440,500.00                    บาท บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด 3,504,250.00                  บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และราคา



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2558

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.)

ผูไดรับคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานจัดซื้อจัดจาง

37 EGA/59/0038
งานจัดจางบํารุงรักษาและตอประกันคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ

เครือขาย
1,600,000.00                  1,687,033.00                  พิเศษ 1.  บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด                     1,594,300.00 บาท บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด 1,570,000.00                  บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

2.  บริษัท  ไอโคลเวอร จํากัด                     1,699,160.00

38 EGA/59/0039 งานจัดทําระบบการบริการคนเกง (Talent Management System) 300,000.00                    300,000.00                    ตกลงราคา นายไพศาล กิตติฤดีกุล 300,000.00                       บาท นายไพศาล กิตติฤดีกุล 300,000.00                    บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และราคา

39 EGA/59/0040
โครงการจัดจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ (e-office) สํานักงาน กพร

 ป 2559
432,000.00                    385,200.00                    พิเศษ บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จํากัด 385,200.00                       บาท บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จํากัด 385,200.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

40 EGA/59/0041.ก จางทําบัตรเจาหนาที่ของรัฐ 15,000.00                      ไมมี ตกลงราคา บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 15,996.50                        บาท บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 14,027.70                      บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

41 EGA/59/0042 จางบํารุงรักษาอุปกรณสําหรับเครือขาย ประจําปงบประมาณ 2559 350,000.00                    360,000.00                    พิเศษ บริษัท  เคมิท กรุป จํากัด 342,400.00                       บาท บริษัท  เคมิท กรุป จํากัด 330,000.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

42 EGA/59/0043 โครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 12,840.00                      ไมมี ตกลงราคา บริษัท โพรเทคซอฟท จํากัด 12,840.00                        บาท บริษัท โพรเทคซอฟท จํากัด 12,840.00                      บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และราคา

43 EGA/59/0044 จางบํารุงรักษาระบบโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ 150,000.00                    133,000.00                    ตกลงราคา บริษัท เอ็นเตอรไพรสซิสเต็ม จํากัด 150,000.00                       บาท บริษัท เอ็นเตอรไพรสซิสเต็ม จํากัด 140,000.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

44 EGA/59/0045 งานจางผลิตโปสเตอรแอปพลิเคชั่น "Doctor Asks' 13,107.50                      ไมมี ตกลงราคา บริษัท อเล็กซพริ้นติ้ง จํากัด 13,107.50                        บาท บริษัท อเล็กซพริ้นติ้ง จํากัด 13,107.50                      บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และราคา

45 EGA/59/0046 4,900,000.00                  5,524,908.33                  พิเศษ 1.  บริษัท คอมเทรดดิ้ง จํากัด                     4,825,700.00 บาท บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 4,800,000.00                  บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

2.  บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด                     4,900,000.00

46 EGA/59/0048 1,500,000.00                  1,201,770.50                  พิเศษ 1.  บริษัท พี อารวัน เน็ทเวิรค จํากัด                        999,681.50 บาท บริษัท พีอาร วัน เน็ทเวิรค จํากัด 990,000.00                    บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

2.  บริษัท บางกอกเวิลด เอ็กโป จํากัด                     1,219,800.00

47 EGA/59/0049
งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นพรอมติดตั้ง สําหรับหอง

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ชั้น 17 สรอ. จํานวน 1 เครื่อง
32,000.00                      ไมมี ตกลงราคา บริษัท เพชรทวีทรัพย อะไหลแอร 31,030.00                        บาท บริษัท เพชรทวีทรัพย อะไหลแอร 31,030.00                      บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และราคา

48 EGA/59/0050 งานซื้อภาพและวิดิโอออนไลนลิขสิทธิ์ 96,335.01                      ไมมี ตกลงราคา บริษัท ดิจิทัลสต็อก จํากัด 96,335.01                        บาท บริษัท ดิจิทัลสต็อก จํากัด 96,335.01                      บาท ผานคุณสมบัติดานเทคเทคนิค และราคา

จัดหาและติดตั้งอุปกรณครุภัณฑคอมพิวเตอรและจางพัฒนาระบบ

บริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส กิจกรรมที่ 1

จางจัดงานเปดตัวโครงการ "Govchannel" ศูนยกลางบริการภาครัฐ

สําหรับประชาชน
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