
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางบริการสรางความรู ความเขาใจ และประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน             3,000,000.00       3,000,000.00 e-bidding 1. บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จํากัด

2. บริษัท สกาย คิ๊ค จํากัด

3. บริษัท มาดี มารเกตติ้ง จํากัด

4. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

5. บริษัท เทโร เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

 2,364,700.00

2,889,000.00

2,749,900.00

2,859,040.00

2,880,000.00

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 2,850,000.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0182  

ลงวันที่ 1/9/64

2 งานจางที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบแนะนําหมวดหมูเรื่องรองเรียนของ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

            1,750,000.00       1,750,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1,750,000.00      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1,700,000.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0201 

ลงวันที่ 8/9/64

3 งานจางบริการ IP Address สําหรับ DGA (164.115.0.0/16) 350,000.00               350,000.00        เฉพาะเจาะจง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 350,000.00        ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ

350,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0205 

ลงวันที่ 1/9/64

4 งานจัดจางการสอบบัญชีและประเมินการใชจายเงินและทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ 
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               230,000.00         230,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด         230,000.00 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 230,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0220

ลงวันที่ 27/9/64

5 งานจัดซื้อและอนุญาตใหใชสิทธในการใชงานโปรแกรม Adobe Creative Cloud แบบ

รายป

               650,000.00         645,424.00 คัดเลือก 1.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

2.บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร (ไทยแลนด) จํากัด

 616,234.40

625,808.76

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 616,234.40        สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0227

ลงวันที่ 13/9/64

6 งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณ Core Network สําหรับเครือขายสื่อสารขอมูล

เชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร

           26,000,000.00     24,138,000.00 คัดเลือก 1.บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

2.บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 24,135,000.00

24,030,000.00

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน)

23,900,000.00    สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0230 

ลงวันที่ 30/9/64

7 งานจางพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทําคําของบประมาณและติดตามขอมูล

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

            3,000,000.00       2,495,224.49 e-bidding 1.บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2.บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

 2,677,500.00

2,490,000.00

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 2,450,000.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0232 

ลงวันที่ 27/9/64

8 งานจัดซื้อและอัปเกรดอุปกรณ Core Network สําหรับเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง

หนวยงานภาครัฐ

            5,000,000.00       4,959,450.00 คัดเลือก 1.บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

2.บริษัท เน็กซเทค เอเชีย จํากัด

3.บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 4,955,000.00

4,944,310.00

4,895,100.00

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน)

4,887,000.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0235

ลงวันที่ 30/9/64

9 งานจัดจางบริการวงจรสื่อสารพรอมอุปกรณเชื่อมตอโครงสรางพื้นฐานเครือขาย Digital

 Government Secure Link (DG-Link)

           40,000,000.00     39,995,102.00 e-bidding 1. บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด

 39,790,821.88

39,947,775.90

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 39,497,766.00    สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0237 

ลงวันที่ 29/9/64

10 งานจางจัดกิจกรรมสื่อสารเพื่อเปดตัวแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"                370,000.00         370,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 370,000.00        บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 370,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0243 

ลงวันที่ 1/9/64

11 งานจางดําเนินการสํารวจความผูกพันองคกรของเจาหนาที่ปงบประมาณ 2564 

(Engagement and Satisfaction Survey)

               400,000.00         400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จํากัด         400,000.00 บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จํากัด 395,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0246 

ลงวันที่ 8/9/64

12 งานจางฉีดพนฆาเชื้อโรคของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (เบิกจาย

ตามจริง)

                68,500.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด 68,500.00          บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด 68,500.00          สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0252 

ลงวันที่ 21/9/64

13 งานจัดซื้อ SSL Wildcard Certificate สําหรับ exchange.ecms.ega.or.th และ 

monitor.ecms.ega,ir,tg

                  7,383.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 7,383.00            บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 7,383.00            สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0253

ลงวันที่ 15/9/64

14 งานจัดซื้อคูมือ/หนังสือสนับสนุนการจัดทํามาตรฐาน                 50,000.00  - เฉพาะเจาะจง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 48,117.00          สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 48,117.00          สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0261 

ลงวันที่ 21/9/64

15 งานจางบํารุงรักษาระบบ Active Directiory (AD)                300,000.00         299,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอเบิล จํากัด         299,600.00 บริษัท จีเอเบิล จํากัด 288,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0001

ลงวันที่ 30/9/64

16 งานจางบํารุงรักษาอุปกรณสํารองไฟฟา (UPS)                150,000.00         122,194.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอสเอ็มอาร เทคโนโลยี         122,194.00 หางหุนสวนจํากัด เอสเอ็มอาร เทคโนโลยี 121,980.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0002 

ลงวันที่ 30/9/64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

17 งานจัดจางเหมาบริการงานรับ-สงเอกสาร จํานวน 2 อัตรา                442,899.75         442,899.75 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส         442,899.75 หางหุนสวนจํากัด เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส 442,899.75        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0003 

ลงวันที่ 27/9/64

18 งานจางบริการจัดเก็บเอกสารสํานักงานและจัดหากลองใสเอกสาร (เบิกจายตามจริง)                120,000.00         120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด         120,000.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด 120,000.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0005 

ลงวันที่ 30/9/64

19 งานจางซักผาของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)                   4,400.00  - เฉพาะเจาะจง นางนิภา  อริยพฤกษ 4,400.00            นางนิภา  อริยพฤกษ 4,400.00            สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0006 

ลงวันที่ 30/9/64

20 งานจางเหมาบริการกําจัดยุง แมลงหวี่ ปลวก มด แมลงสาบและหนู                 39,000.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด 39,000.00          บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด 39,000.00          สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0007 

ลงวันที่ 14/9/64

21 งานจางดําเนินงานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประเภทรายป พื้นที่ชั้น 11 16 17 18 

และ 19

               149,000.00         146,537.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มอีซี จํากัด         146,536.50 บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 145,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0008 

ลงวันที่ 22/9/64

22 งานจางบํารุงรักษาอุปกรณระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV)                300,000.00 280,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อีโวลูชั่น เดเวลลอปเมนต จํากัด 280,000.00        บริษัท อีโวลูชั่น เดเวลลอปเมนต จํากัด 280,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0009  

ลงวันที่ 30/9/64

23 งานจัดซื้อไสกรองตูทําน้ํารอน น้ําเย็นระบบกรอง 5 ขั้นตอน และไสกรองชุดดักตะกอน 

3 ขั้นตอน

                62,000.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท คงคูลวอเตอร จํากัด 61,637.35          บริษัท คงคูลวอเตอร จํากัด 61,637.35          สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0010 

ลงวันที่ 17/9/64

24 งานจางบํารุงรักษาอุปกรณไฟแสงสวางฉุกเฉิน (Emergency) light และปายบอกทาง

หนีไฟ (Exit light)

                60,000.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท บีที คอนเนค จํากัด 60,000.00          บริษัท บีที คอนเนค จํากัด 60,000.00          สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0011 

ลงวันที่ 20/9/64

25 งานเชาสถานที่จัดเก็บอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน                223,824.00         223,824.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี่ จํากัด 223,824.00        บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี่ จํากัด 223,824.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0012 

ลงวันที่ 30/9/64

26 งานเชาบริการรถยนต (รถตู) สวนกลาง พรอมพนักงานขับรถ จํานวน 5 คัน             2,600,000.00       2,582,925.00 e-bidding 1.บริษัท พี.ที.ทรานส เอ็กซเพรส จํากัด

2.บริษัท ยูพีพี ทรานส จํากัด

 2,218,800.00

2,112,180.00

บริษัท ยูพีพี ทรานส จํากัด 2,088,000.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0013 

ลงวันที่ 29/9/64

27 งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานระบบ Loader (Load testing) (1,200 USD)                 39,208.44  - เฉพาะเจาะจง https://loader.io/ 39,208.44          https://loader.io/ 39,208.44          สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0014 

ลงวันที่ 15/9/64

28 งานจางบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส สําหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลาง

เพื่อการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐ (MAILGOTHAI)

           29,966,420.00     29,966,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)     29,966,420.00 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 29,961,070.00    สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0015 

ลงวันที่ 30/9/64

29 งานจางบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส ประจําป 2565 

ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)

            6,019,353.48 5,955,153.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 5,955,153.48 บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 5,680,416.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0016 

ลงวันที่ 30/9/64

30 งานจางบริการวงจรสื่อสารบริการวงจรสื่อสารเชา (MPLS) สําหรับสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

               179,760.00         179,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด 156,648.00        บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด 152,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0017 

ลงวันที่ 29/9/64

31 งานจางโครงการบริหารจัดการทําเงินเดือน งานภาษี และสวัสดิการตาง ๆ                500,000.00 412,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด 412,600.00        บริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด 412,600.00        สัญญาเลขที่  

DGA/65/0018 

ลงวันที่ 28/9/64

32 งานจางบํารุงรักษาระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ประจําป

งบประมาณ 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)

            1,638,000.00 1,638,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอรไพรสซิสเต็ม จํากัด 1,638,000.00      บริษัท เอ็นเตอรไพรสซิสเต็ม จํากัด 1,638,000.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0019 

ลงวันที่ 30/9/64

33 งานจางบํารุงรักษาอุปกรณระบบ VDO Wall                500,000.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรวะตะ คอรปอเรชั่น จํากัด 499,690.00 บริษัท เรวะตะ คอรปอเรชั่น จํากัด 450,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0020 

ลงวันที่ 30/9/64



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

34 งานจางบํารุงรักษาระบบเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                204,000.00         204,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด         204,000.00 บริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด 200,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0021 

ลงวันที่ 30/9/64

35 งานเชาพื้นที่สํานักงาน ชั้น 5 6 11 16 17 18 19 ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร            24,600,327.84 24,600,327.84    เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกไทย (1988) จํากัด 24,600,327.84    บริษัท บางกอกไทย (1988) จํากัด 24,600,327.84    สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0022 

ลงวันที่ 30/9/64

36 งานจางบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการเครือขาย ปงบประมาณ 2565             2,380,000.00       2,380,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด       2,380,000.00 บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 2,375,000.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0024 

ลงวันที่ 29/9/64

37 งานจัดจางบริการอินเทอรเน็ต ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)                500,000.00         499,000.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด 499,000.00        บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด 499,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0025 

ลงวันที่ 30/9/64

38 งานจางบํารุงรักษาอุปกรณโครงสรางพื้นฐานหองควบคุมระบบคอมพิวเตอรแมขาย ของ

 สป.อว. (อาคารพระจอมเกลา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

               750,000.00         725,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 734,020.00        บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 725,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0026 

ลงวันที่ 29/9/64

39 งานจัดจางบริการอินเทอรเน็ต ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)                500,000.00         498,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 498,000.00        บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 498,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0027 

ลงวันที่ 30/9/64

40 งานจางบริการประชุมทางไกลออนไลน (GIN Conference) ระยะเวลา 6 เดือน             5,100,000.00       5,100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 5,100,000.00      บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 5,100,000.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0028 

ลงวันที่ 30/9/64

41 งานซื้อและคาลิขสิทธิ์การใชงาน Microsoft SQL สําหรับใหบริการ DG-Cloud            10,000,000.00 9,985,230.67      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 9,985,230.67      บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 9,985,230.67      สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0029 

ลงวันที่ 30/9/64

42 งานจัดจางบริการระบบการติดตอสื่อสารแบบออนไลนสําหรับหนวยงานภาครัฐผาน

อุปกรณสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Chat : G-Chat) ปงบประมาณ 2565

            8,400,000.00       8,400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 8,400,000.00      บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 8,400,000.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0030 

ลงวันที่ 30/9/64

43 งานจางบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหบริการในรูปแบบ Software as a

 Service ปงบประมาณ 2565

           13,000,000.00     13,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 13,000,000.00    บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 13,000,000.00    สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0031 

ลงวันที่ 30/9/64

44 จางบริการวงจรสื่อสารพรอมอุปกรณเชื่อมตอ โครงการเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง

หนวยงานของรัฐ (Government Information Network: GIN)

         249,942,400.00    249,936,195.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)    249,936,195.60 บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 249,700,000.00   สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0032 

ลงวันที่ 30/9/64

45 งานจางบํารุงรักษาระบบแจงขอมูลขาวสารภาครัฐ (GNews)                350,000.00         350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 350,000.00        บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 350,000.00        สัญญาเลขที่

 DGA/65/0033 

ลงวันที่ 29/9/64

46 งานจางเหมาบริการทําความสะอาด ระยะเวลา 2 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 64)                180,000.00 176,550.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส 176,550.00        หางหุนสวนจํากัด เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส 176,550.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0037

ลงวันที่ 29/9/64

47 ซื้อของที่ระลึก                   1,791.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโรรา ดีไซน จํากัด 1,791.00            บริษัท ออโรรา ดีไซน จํากัด 1,791.00            ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 00408 

ลงวันที่ 30/9/64


	 สขร ก.ย.64

