ผลการดาเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

1) โครงการเพิ่มศักยภาพ ๑๔ ก.พ.๖๑
ระบบงานเพื่อบริการ
ประชาชน

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน

12 ก.ย. 61 4 งวดงาน(๒๑๐ วัน (๗ เดือน)
ดังนี้
งวดงานที่ ๑ เป็นจานวนเงิน ๒๗๖,๐๐๐ บาท
ส่งมอบงาน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาประกอบด้วยแผนการดาเนินงาน
ของโครงการ จานวน ๕ ชุด
งวดงานที่ ๒ เป็นจานวนเงิน ๓๖๘,๐๐๐ บาท
ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานตามขอบเขต
งาน Conceptual Design และ Functional
Design จานวน ๕ ชุด
งวดงานที่ ๓ เป็นจานวนเงิน ๗๓๖,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วยรายงานผลการพัฒนาระบบ ตาม
รายละเอียดทางเทคนิค ดังนี้
-ปรับปรุงแอพพลิเคชั่น RLPD Service
-ปรับเมนูของแอพพลิเคชั่น ให้มีรปู แบบ
Slide Out Menu โดยต้องสามารถเลื่อนขึ้นลง
ได้ กรณีที่มีเมนูยาวกว่าหน้าจอของอุปกรณ์นั้นๆ
-ปรับปรุงการแสดงแผนที่ให้สามารถเลือก
แสดงผลได้อย่างน้อย ๓ รูปแบบ ได้แก่ แบบ
แผนที่ แบบภาพถ่ายดาวเทียม และแบบผสม
-สามารถค้นหาหน่วยงานและศูนย์ไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาทของกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ผ่านแผนที่บนแอพพลิเคชั่นได้ โดยเมื่อ
แสดงรายละเอียดหน่วยงานที่ค้นหาได้แล้ว
สามารถโทรไปที่เบอร์โทรของหน่วยงานหรือ

การดาเนินการ
-คณะกรรมการได้ตรวจ
รับงานงวดที่ ๑ ในวันที่
22 มีนาคม 2561
เรียบร้อยแล้ว
- อยูร่ ะหว่างการสารวจ
ความต้องการจากหน้าที่
ของกรมคุ้มครองสิทธิฯ
และ แผนการดาเนินงาน
ตลอดทั้งโครงการ

คู่สัญญา
บ.เม็กกาซี
จากัด เลขทีส่ ัญญา
22/256 ลงวันที่ ๑๔
ก.พ. ๖๑

ผลผลิตโครงการ

-พัฒนาแอพพลิเคชั่น RLPD
Service มีรายละเอียดดังนี้
1) การปรับปรุงแอพพลิเคชั่น
ให้รองรับการเพิ่มเติมเมนูใน
รูปแบบ slide out menu
จานวนเงินตามสัญญา
2) มีเมนูรับเรื่องร้องทุกข์
จ้าง 1,098,300 บาท 3) มีเมนูรับเรื่องร้องเรียน
4) มีระบบแจ้งเอนผลการยื่น
คาร้อง
5) มีระบบแจ้งเตือนข่าวใหม่
6) มีระบบยืนยันตัวบุคคลจาก
กรมการปกครอง โดยเลข
13 หลัก
7) มีระบบตรวจสอบสถานะ
ความคืบหน้าในการขอรับบริการ
8) มีระบบค้นหาจุดพิกัดที่ตั้ง
คลิกนิคยุติธรรมและศูนย์ไกล่เกลีย่

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน
ศูนย์ไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทได้ทนั ที
-มีปุ่มสาหรับควบคุมการหมุนแผนที่ 360
องศา และมุมก้มเงย
-แอพพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการ
Android และ ios กาหนดให้มีการปรับฟังก์ชั่น
การอ่านข่าวอัตโนมัติและให้แจ้งเตือนกรณีที่
เครื่องโทรศัพท์ไม่ได้เปิดฟังก์ชั่นการอ่าน
บทความ รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาษาในการ
อ่านได้
-จัดทาระบบแจ้งเตือนข่าวใหม่สาหรับทั้ง
Android และ ios โดยผู้ใช้งานสามารถ เปิด/ปิด
การแจ้งเตือนได้
-ปรับปรุงแอพพลิเคชั่น ให้รองรับการ
ตรวจสอบสถานะคาร้อง โดยใช้เลขรับคาขอจาก
ระบบ RLPD Service Center เลขประจาตัว
ประชาชน ชื่อ-นามสกุล การสแกน QR Code
-จัดทาเมนูเอกสารเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ
InfoGraphics
-.จัดทาระบบนับจานวนผู้เข้าใช้งาน
แอพพลิเคชั่น แยกแต่ละฟังก์ชั่นการทางาน
-.ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้งาน
API ของ YouTube ผ่านแอพพลิเคชั่นได้
โดยตรง
-ปรับปรุงระบบติดตามสถานะคาร้อง ให้
สามารถแจ้งเตือนผลการยื่นคาร้อง เมื่อมีการ
บันทึกเลขคาร้องได้
-.ปรับปรุงระบบติดตามสถานะคาร้อง ให้
สามารถแสดงผลข้อมูลเชิงลึกผ่านการใส่ข้อมูล

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน
รหัสผ่านจากใบรับคาขอ
-.จัดทาระบบเปลีย่ นรหัสผ่านสาหรับ
ติดตามข้อมูลเชิงลึก สาหรับเจ้าหน้าที่กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
-ปรับปรุงระบบการรับส่งข้อมูลการ
ตรวจสอบสถานะคาร้อง ให้มีการเข้ารหัส และ
ถอดรหัสข้อมูลเพื่อป้องกันความปลอดภัยของ
ข้อมูลระหว่างรับ-ส่ง
-ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ผ่านแอพพลิเคชั่น
-จัดทาหน้าจอระบบรับเรื่องแทนการใช้
Web View ในปัจจุบัน
-จัดทาระบบให้รองรับการตรวจสอบยืนยัน
ตัวบุคคลผ่าน Web Service กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
-.ระบบรายงานการรับเรื่องและงานบริการ
อื่นของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จัดทาหน้าจอแสดงผลรายงานการรับเรื่องและ
รายงานของงานบริการอื่นของกรมฯ ผ่าน
แอพพลิเคชั่น
-การติดตั้งระบบงานตามโครงการ
(๑) สาหรับระบบปฏิบัติการ Android ให้
ดาเนินการ Upload แอพพลิเคชั่น ขึ้นสู่ Play
Store โดยใช้สิทธิการ upload ของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(๒) สาหรับระบบปฏิบัติการ iOS ให้
ดาเนินการ Upload แอพพลิเคชั่น ขึ้นสู่ App
Store โดยใช้สิทธิการ upload ของกรม

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(๓) ในการติดตั้งระบบงานบนส่วนของ
Server Side กาหนดให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดสรรให้
เท่านั้น ทั้งนี้ หากตรวจพบในภายหลังว่ามีการ
เรียกใช้โค๊ดบางส่วนไปที่บริษัทผู้รบั จ้างนาฝากไว้
ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการปรับเปลี่ยนโยกย้าย
เข้ามาที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่กาหนด โดย
กรมฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๑๘๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดงานที่ ๔ เป็นจานวนเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท
ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ประกอบด้วย คูม่ ือการใช้งานระบบ รายงานการ
ฝึกอบรม และรายงานเอกสารผลการออกแบบ
ฐานข้อมูล ตามขอบเขตงาน ดังนี้
-ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการใช้งานให้กบั ผู้เข้าอบรม
จานวนอย่างน้อย 15 คน
-จัดทารายงานผลการอบรม พร้อมผลการ
ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ ก่อน – หลัง อบรม
-จัดทารายงานเอกสารผลการออกแบบ
ฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย EntityRelationship diagram และ Data Dictionary
เป็นอย่างน้อย เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการ
พัฒนาต่อยอดหรือเชื่อมโยงข้อมูลได้ต่อไปใน
อนาคตได้ ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามใน
สัญญา

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

ชื่อโครงการ
2) โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการองค์ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนใน
รูปแบบ มัลติมีเดีย

เริ่มต้น
สัญญา
๗ ก.พ.๖๑

สิ้นสุด
สัญญา
๓ พ.ย.
256๑

จานวนงวดงาน
๓ งวดงาน (2๗0 วัน)
ดังนี้
งวดงานที่ ๑ จานวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จ้าง ดังนี้
(๑) แผนการดาเนินงานตลอดทั้งโครงการ
จานวน ๓ ชุด
(๒) เอกสารการศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้ (Requirement Analysis)
จานวน ๓ ชุด
งวดงานที่ ๒ จานวนเงิน ๖๗๕,๐๐๐ บาท
ภายใน ๒๒๕ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง
(๑) เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน จานวน ๓ ชุด ได้แก่
(๑.๑) การพัฒนารูปแบบบทเรียนหลายมิติ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- Flow Chart
- Context Diagram
- Use case Diagram
- Process Specification
- Data Flow Diagram
- เอกสารอืน่ ๆที่เกี่ยวข้อง
(๑.๒) การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบเกมออนไลน์ (Human Rights
learning Game) รายละเอียดดังนี้
- Flow Chart

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

- คณะกรรมการ
ดาเนินการตรวจรับในงวด
งานที่ 1 และส่งให้กลุม่
งานบริหารพัสดุเพื่อ
ดาเนินงานเบิกจ่ายเงิน
เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๑
เรียบร้อยแล้ว
- อยูร่ ะหว่างการจัดทา
เนื้อหา และลักษณะ
รูปแบบระบบ จัดทา
เอกสารต้นแบบ
(Prototype) ได้แก่
(๑) การพัฒนารูปแบบ
บทเรียนหลายมิติ
(๒) การพัฒนาและผลิต
สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ
เกมออนไลน์ (Human
Rights learning Game)

บ.คลิกเน็คซ์
จากัด สัญญาจ้างเลขที่
21/2560 ลงวันที่ ๖
ก.พ. ๖๑
จานวนเงินตามสัญญา
จ้าง 1,350,000 บาท

-การจัดหาโปรแกรมพร้อมลิขสิทธิ์
สาหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบมัลติมีเดีย
ได้แก่
(๑) โปรแกรม Author ware
หรือที่ดีกว่า จานวน ๑ License
(๒) โปรแกรม Adobe
Animate หรือที่ดีกว่า จานวน
๑ License
-การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบมัลติมีเดีย
ประกอบด้วย ๒ รูปแบบ ดังนี้
(๑) การพัฒนารูปแบบบทเรียน
หลายมิติ
(๒) การพัฒนาและผลิตสื่อการ
เรียนรู้ในรูปแบบเกมออนไลน์
(Human Rights learning
Game)

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน
- Context Diagram
- Use case Diagram
- Activity Diagram
- Data Flow Diagram
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(๒) เอกสารระบบงานต้นแบบ (Prototype)
พร้อมนาเสนอระบบงานต้นแบบ (Prototype)
ตามข้อ (๑.๑) และ (๑.๒) จานวน ๓ ชุด
(๓) เอกสารตามข้อ (๑) – (๒) บรรจุลงแผ่น
DVD หรือ External Hard disk จานวน ๑ ชุด
(๔) ทดสอบการทางานของแต่ละโปรแกรม
(Functional Test) พร้อมส่งเอกสารรายงานผล
การทดสอบโปรแกรม จานวน ๓ ชุด
(๕) ติดตั้งและส่งมอบโปรแกรม ตามข้อ ๖
ประกอบด้วย
- ผังการติดตั้งโปรแกรม
- รายงานผลการติดตั้งโปรแกรม
- คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
(๖) เอกสารตามข้อ (๔) – (๕) บรรจุลงแผ่น
DVD หรือ External Hard disk จานวน ๑ ชุด
(๗) ส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้โปรแกรม จานวน
๓ ชุด พร้อม Soft Copy บรรจุลงแผ่น DVD
หรือ External Hard disk จานวน ๑ ชุด
(๘) ทดสอบระบบ พร้อมส่งเอกสารรายงานผล
การทดสอบระบบ จานวน ๓ ชุด ประกอบด้วย
-การทดสอบการทางานของระบบ
(System and Integration Test)
- การทดสอบการใช้งานของผู้ใช้ (User

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน
Acceptance Test)
(๙) พัฒนา ติดตั้ง และส่งมอบระบบ จานวน ๓
ชุด ประกอบด้วย
- ผังการติดตั้งระบบ
- รายงานผลการติดตั้งระบบ
- คู่มือการติดตั้งระบบ
(๑๐) ส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
จานวน ๓ ชุด
(๑๑) ส่งมอบ Source Code ระบบที่พัฒนา
พร้อมคู่มือ จานวน ๒ ชุด
งวดงานที่ ๓ จานวนเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท
ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง
(๑) ส่งมอบเอกสารแผนการฝึกอบรมและ
รายละเอียดหลักสูตร ตามที่กาหนดไว้
(๒) ส่งมอบเอกสารคู่มือสาหรับผูบ้ ริหาร
จัดการระบบและผู้ใช้งานระบบ ในรูปแบบ
เอกสารพร้อม DVD หรือ External Hard disk
(๓) ดาเนินการฝึกอบรมและส่งมอบ
เอกสารรายงานผลการฝึกอบรม จานวน ๓ ชุด
พร้อม Soft Copy บรรจุลงแผ่น DVD หรือ
External Hard disk จานวน ๑ ชุด

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

3) โครงการเพิ่มศักยภาพ ๑๓ ธ.ค.25
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๒๕๖๐
ด้านสารสนเทศและการ
สื่อสารกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ)

๑๑ เม.ย.
256๑

๒ งวดงาน (๑๒๐ วัน)

-คณะกรรมการได้ตรวจ
รับงวดงานที่ ๑ และส่งให้
ดังนี้
กลุ่มงานบริหารพัสดุเพื่อ
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ส่ง
ดาเนินงานเบิกจ่ายเงิน
มอบรายการดังต่อไปนี้ ภายหลังลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๑
ไม่เกิน 60 วัน
เรียบร้อยแล้ว
1) ส่งแผนการดาเนินการ
2) ส่งผลการศึกษาวิเคราะห์ระบบเครือข่าย
อยู่ระหว่างขอขยาย
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ระยะเวลาในส่งมอบงาน
3) ส่งมอบครุภัณฑ์ในโครงการตามขอบเขต
ในงวดงานที่ ๒ จนถึง
ของงาน
วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๑
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 switch)
24 port จานวน 2 ชุด
-อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard disk)
จานวน 8 หน่วย
-อุปกรณ์กระจายการทางานสาหรับ
เครือข่าย (Link Load Balancer) จานวน 1 ชุด
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท
ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการ และ
ดาเนินการจัดอบรมการใช้งาน อุปกรณ์ใน
โครงการ ภายหลังลงนามในสัญญาไม่เกิน 120
วัน

บ.บริลเลียนท์ เซอร์วิส
แอนด์ แอคเซสซอรี่
จากัด สัญญาเลขที่ ๑๓/
256๑ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค.
๖๐
จานวนเงินตามสัญญา
จ้าง 675,000 บาท

จัดสรรรายการอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
มีรายละเอียดดังนี้
1) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (HHD)
ขนาดความจุ 1 TB จานวน 8 ลูก
2) อุปกรณ์กระจายการทางาน
สาหรับเครือข่าย (Link Load
Balancer) จานวน 1 เครื่อง
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L3 switch) 24 port จานวน 2
เครื่อง

๔) โครงการปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
ภายในกรมฯ ให้รองรับ
การใช้งานผ่านเลขบัตร
ประชาชน

๑๗ ก.ย.๖๑

๔ งวดงาน (๒๑๐ วัน)
ดังนี้
ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เป็นจานวนเงิน ๒๗๖,๐๐๐
บาท ซึ่งประกอบด้วยแผนการดาเนินงานของ
โครงการ จานวน ๕ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับถัด

บ.แอดวานซ์
อินโนเวชั่น เทคโนโลยี
จากัด เลขทีส่ ัญญา ๑๓/
256๑ ลงวันที่ ๑๙
ก.พ.๖๑

- การปรับปรุงแก้ไขระบบงาน
บริหารจัดการภายในกรมโดยมี
การปรับปรุงฟังก์ชันการทางานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ปรับเปลี่ยนระบบการเข้าใช้งาน

๒๐ ก.พ.๖๑

-คณะกรรมการได้ตรวจ
รับงวดงานที่ ๑ และส่งให้
กลุ่มงานบริหารพัสดุเพื่อ
ดาเนินงานเบิกจ่ายเงิน
เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๑

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน
จากวันลงนามในสัญญา
ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เป็นจานวนเงิน ๓๖๘,๐๐๐
บาท ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา ซึ่งประกอบด้วยผลการดาเนินงานตาม
ขอบเขตงาน ได้แก่ การจัดทาConceptual
Design และ Functional Design จานวน ๕
ชุด
ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เป็นจานวนเงิน
๗๓๖,๐๐๐ บาท ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการ
พัฒนาระบบ ตามรายละเอียดทางเทคนิคและ
ดาเนินการปรับระบบการเข้าใช้งานระบบงาน
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้เป็น
Single Sign On (SSO) ผ่านระบบ OpenID
ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดทา
หน้าจอระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานในการเข้าถึง
แต่ละระบบงาน
-ระบบ Service Center (คลินิกยุติธรรม) (PHPCI)
-ระบบงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย
และจาเลยในคดีอาญา (PHP-CI)
-ระบบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (PHP-CI)
-ระบบงานภายใน (๑๐ ระบบ) (C#.NET) ได้แก่
(๑) ระบบบริหารจัดการการลา
(๒) ระบบบริหารจัดการรถ
(๓) ระบบบริหารจัดการโหวดและโพล
(๔) ระบบบริหารจัดการห้องประชุม
(๕) ระบบแสดงเวลาเข้างาน

การดาเนินการ

คู่สัญญา

เรียบร้อยแล้ว
-อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน
จานวนเงินตามสัญญา
(๑) การสารวจความ
จ้าง ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท
ต้องการจากเจ้าหน้าที่
ของกรมคุ้มครองสิทธิฯ
และผูบ้ ริหาร
(๒) จัดทาConceptual
Design และ Functional
Design

ผลผลิตโครงการ
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ ผ่าน
หมายเลขบัตรประชาชน ตาม
แนวทางระบบบัญชีผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลาง (Single SignOn) ผ่านระบบ Active
Directory

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน
(๖) ระบบบริหารจัดการเว็บบอร์ดภายใน
(๗) ระบบแสดงสถานะเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย
(๘) ระบบบริหารจัดการปฏิทิน
(๙) ระบบบริหารงานบุคคล (จ้างเหมา
บริการ)
(๑๐) ระบบบริหารพัสดุ ระบบบริหาร
ครุภณ
ั ฑ์ (VB.NET)
(๑๑) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDOC) (VB.NET)
(๑๒) ระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KPI
Online) (PHP)
(๑๓) ระบบให้คาปรึกษาทางกฎหมายผ่าน
เว็บไซต์ (Legal Counseling) (PHP)
(๑๔) ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
(Budget Tracker) (PHP)
-ดาเนินการปรับปรุงระบบงานภายใน ดังนี้
(๑) ระบบแจ้งเตือน (ทุกระบบงานภายใน)
(๒) ระบบบริหารจัดการการลา
(๓) ระบบบริหารจัดการรถ
(๔) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(๕) ระบบโหวดและโพล
(๖) ระบบเว็บบอร์ด
(๗) ระบบดูเวลาสแกนนิ้ว
(๘) ระบบเวียน
(๙) ระบบแสดงสถานะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย
(๑๐) ระบบการรายงาน Down Time มี

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

ปัญหา
ส่งมอบงานงวดที่ ๔ เป็นจานวนเงิน ๔๖๐,๐๐๐
บาท ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามใน
สัญญา ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการใช้งานระบบ
รายงานการฝึกอบรม แบบประเมินผลการ
ฝึกอบรม และรายงานเอกสารผลการออกแบบ
ฐานข้อมูล ตามขอบเขตงานข้อ
(๑) จัดทารายงานผลการอบรมตามข้อ
พร้อมผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ ก่อนหลัง อบรม
(๒) จัดทารายงานเอกสารผลการออกแบบ
ฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย EntityRelationship diagram และ Data Dictionary
เป็นอย่างน้อย เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการ
พัฒนาต่อยอดหรือเชื่อมโยงข้อมูลได้ต่อไปใน
อนาคตได้ ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามใน
สัญญา
๕) โครงการจ้างเหมา
๑ ธ.ค.๖๐
บริการบารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

๓๐ พ.ย.๖๑

๖ งวด (๑๑ เดือน)
ดังนี้
ส่งมอบงานงวดที่ 1 เป็นจานวนเงิน ๓๔๙,๐๐๐
บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการดังนี้ ภายหลัง
ดาเนินงานตามสัญญาจ้างครบ 30 วัน
1. แผนการดาเนินการโครงการ
บารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านการเห็นชอบ
จากประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

-คณะกรรมการได้ตรวจ
รับงวดงานที่ ๑ และส่งให้
กลุ่มงานบริหารพัสดุเพื่อ
ดาเนินงานเบิกจ่ายเงิน
เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑
เรียบร้อยแล้ว
-อยู่ระหว่างให้บริษัท
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดและข้อมูล
งวดงานที่ ๒

บริษัท โอเพน
เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน) สัญญาจ้าง
เลขที่ ๑๑ /๒๕๖๑ ลง
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐
จานวนเงินตามสัญญา
จ้าง 3,498,000 บาท

-ปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
กรมคุ้มครองสิทธิฯ
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มั่นคงและต่อเนื่อง
-บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบงานและระบบฐานข้อมูล
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
การฝึกอบรมความรู้

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน
เรียบร้อยแล้ว
2. แบบฟอร์มการรายงานการบารุงรักษา
ระบบต่างๆ
3. ส่งมอบรายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการ
ประจากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พร้อมเอกjสารที่เกี่ยวข้อง
4. แผนการปรับปรุงระบบงาน
ส่งมอบงานงวดที่ 2 เป็นจานวนเงิน
๑,๓๙๙,๒๐๐ บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการ
ดังนี้ ภายหลังดาเนินงานตามสัญญาจ้างครบ 60
วัน
1. เอกสารการต่อสัญญา License รายปี
รายละเอียด
2. เอกสารการต่อสัญญาการ
บารุงรักษารายปี
3. เอกสารข้อเสนอการปรับปรุงระบบ
ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ
ส่งมอบงานงวดที่ 3 เป็นจานวนเงิน
๓๔๙,๘๐๐ บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการ
ดังนี้ ภายหลังดาเนินงานตามสัญญาจ้างครบ 90
วัน โดยการ
(๑) รายงานประจาเดือนที่ 1 - 3 ของการ
บารุงรักษาระบบตามหัวข้อดังนี้
-การบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
(Network) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
-ตรวจสอบการทางานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทุกระบบ การทางาน

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ
(Technology Transfer) เกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้เจ้าหน้าที่
กรมคุ้มครองสิทธิ
-ตรวจสอบและปรับปรุงเอกสาร
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรม
คุ้มครองสิทธิฯ
-ดาเนินการต่อสัญญาการ
รับประกันบารุงรักษารายปี
อุปกรณ์ระบบเครื่องแม่ข่าย
-จัดทารายงานผลการบารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมคุม้ ครองสิทธิฯ

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน
เป็นประจาทุกวัน และปรับปรุง/แก้ไขในกรณีที่
พบปัญหาพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ด้าน และจะต้อง
ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในการบารุงรักษา
เป็นประจาทุกเดือน
-การตรวจสอบ Performance, Log, Errors
ของระบบเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมทั้งทา
การแก้ไข Errors
-จัดทารายงานการเข้า-ออกห้อง Server
Room เป็นประจาทุกเดือน
-รายละเอียดการบารุงรักษาการบารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-รายงานผลดาเนินการสารองข้อมูล
(Backup) ของระบบ Microsoft SQL และ
MySQL พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการ
สารองข้อมูล (Backup) เป็นประจาทุกเดือน
และ ผูร้ ับจ้างต้องดาเนินการทดสอบการกู้คืน
ข้อมูลที่มีการสารองข้อมูลอย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆ
6 เดือน
-เอกสารลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป็นประจาทุกเดือนมาประจาที่กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ จานวน 3 คน
-รายงานผลดาเนินการบารุงรักษา
(Preventive Maintenance : PM) ระบบ
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ทุก 3 เดือน

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน
-รายงานผลการปรับปรุงระบบ
(๑) ดาเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการทรัพยากรระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้
ครบถ้วนถูกต้อง และทันสมัย
(๒)ดาเนินการปรับปรุงระบบการรายงานผล
การปฏิบัติงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(War room) ให้สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
ตามข้อมูลที่กรมกาหนด
(๓)ดาเนินการปรับปรุงระบบช่วยเหลือทาง
การเงิน (Ocipa) ให้สามารถแสดงผลได้อย่าง
ถูกต้องตามข้อมูลที่กรมกาหนด
(๔) ปรับปรุงระบบรับเรื่อง(Service
Center) ที่คาบเกี่ยวกับระบบรับเรื่อง สชง.
(๕) ดาเนินการปรับปรุงระบบ Human
Rights Center
ส่งมอบงานงวดที่ 4 เป็นจานวนเงิน ๓๔๙,๘๐๐
บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการดังนี้ ภายหลัง
ดาเนินงานตามสัญญาจ้างครบ 180 วัน
1. รายงานประจาเดือนที่ 4 - 6 ของการ
บารุงรักษาระบบตามหัวข้อดังนี้ เหมือนกับงวด
งานที่ ๓
3. เอกสารสรุปรายละเอียดเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดังนี้
-เอกสารโครงสร้างระบบ Infrastructure
-เอกสารสรุปรายละเอียดของระบบรักษา
ความปลอดภัย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน
-เอกสารสรุปรายละเอียดของระบบ
เครือข่าย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
-เอกสารสรุปรายละเอียดของระบบงาน
สารสนเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
-เอกสารสรุปรายละเอียดของระบบ
สารสนเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
-เอกสารสรุปรายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์ของครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบงาน ระบบเครือข่ายและระบบที่เกี่ยวข้อง
พร้อมข้อเสนอแนะการบริหารจัดการทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
4. เอกสารรายงานความก้าวหน้าการ
ปรับปรุงระบบงาน
ส่งมอบงานงวดที่ 5 เป็นจานวนเงิน ๖๙๙,๖๐๐
บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการ ภายหลัง
ดาเนินงานตามสัญญาจ้างครบ 270 วัน ดังนี้
1. ส่งมอบรายงานประจาเดือนที่ 7 - 9
ของการบารุงรักษาระบบตามหัวข้อดังนี เหมือน
ข้อ งวดงานที่ ๓
3. เอกสารรายงานผลการดาเนินการ
ปรับปรุงระบบงานที่เสร็จสิ้น
4. เอกสารรายงานผลการทดสอบ และ
ผลการติดตั้งระบบงานที่เสร็จสิ้น
5. เอกสารรายงานการฝึกอบรม โดย
ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรโดยประธาน
กรรมการตรวจรับพัสดุ
ส่งมอบงานงวดที่ 6 เป็นจานวนเงิน
๓๔๙,๘๐๐ บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการ

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

ดังนี้ ภายหลังดาเนินงานตามสัญญาจ้างครบ
365 วัน
1. ส่งมอบรายงานประจาเดือนที่ 10 12 ของการบารุงรักษาระบบตามหัวข้อดังนี้
เหมือนงวดงานที่ ๓
๒. รายงานผลการทดสอบการกู้คนื ข้อมูล
๓. ผลการดาเนินการบารุงรักษา
(Preventive Maintenance : PM)
๔. เอกสารสรุปรายละเอียดเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๕. เอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ ได้แก่
-รายงานสรุปผลการปรับปรุง
ระบบงาน
-ผลการเปรียบเทียบการใช้งานของ
ระบบงาน
-คู่มือการใช้งานระบบงานที่ได้
ดาเนินการปรับปรุง
-เอกสารอธิบายการทางาน source
code ของระบบที่ได้ดาเนินการปรับปรุง
-รายงานผลการจัดอบรมการใช้งาน
ระบบที่ได้ดาเนินการปรับปรุงในโครงการ
๖) โครงการจัดทาระบบ ๒๓ มี.ค.๖๑
สารสนเทศเพื่อการ
ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับ

๑๘ ต.ค.๖๑

๔ งวด (๒๑๐ วัน)
งวดงานที่ ๑ เป็นจานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการได้ตรวจรับ บ.คลิกเน็คซ์
งวดงานที่ ๑ และส่งให้
จากัด สัญญาจ้างเลขที่
กลุ่มงานบริหารพัสดุเพื่อ สัญญา ๒๘/๒๕๖๑ ลง

พัฒนาระบบงานการส่งเสริมการ
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน
โดยมีฟังก์ชันการดาเนินการ ดังนี้

ชื่อโครงการ
ข้อพิพาทในชุมชน

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน

การดาเนินการ

ส่งมอบเอกสารตามรายการ ภายหลังดาเนินงาน ดาเนินงานเบิกจ่ายเงิน
ตามสัญญาจ้างครบ ภายใน ๒๑ เม.ย. ๖๑ ดังนี้ เมือ่ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑
(๑) แผนการดาเนินงานโครงการ จานวน ๕
เรียบร้อยแล้ว
ชุด
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานหรือ
ประสบการณ์ของทีมงานและบุคลากร พร้อมมี
หนังสือรับรอง จานวน ๕ ชุด
(๓) เอกสารขอบเขตหรือกรอบการวิเคราะห์
ความต้องการ (Requirement Collection
and Analysis) และวิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล จาน
วน ๕ ชุด
(๔) เอกสารกรอบแนวคิดเค้าโครงการศึกษา
วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ส่งเสริมการไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาทในชุมชน
และร่างกรอบแนวทางในการติดตามและการ
ประเมินโครงการ จานวน ๕ ชุด
งวดงานที่ ๒ เป็นจานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ส่งมอบเอกสารตามรายการ ภายหลังดาเนินงาน
ตามสัญญาจ้างครบ ภายใน ๒๐ ก.ค. ๖๑ ดังนี้
(๑) เอกสารการศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้ (Requirement Analysis)
(๒) เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- Context Diagram
- Data Flow Diagram
- Process Specification
- ER-Diagram
- Data Dictionary

คู่สัญญา
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑
จานวนเงินตามสัญญา
จ้าง 1,๐๐๐,๐00 บาท

ผลผลิตโครงการ
1) พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการ
ฝึกอบรม
2) พัฒนาระบบงานทะเบียน
อาสาสมัคร
3) พัฒนาระบบศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อ
พิพาทชุมชน
4) พัฒนาระบบติดตามผลการ
ดาเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชุมชน
5) พัฒนาระบบขอเครื่องราช
6) พัฒนา Web Service สาหรับ
ให้บริการข้อมูลในโครงการ
7) พัฒนาการจัดทาระบบรายงาน
ผล

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน
(๓) เอกสารระบบสารสนเทศต้นแบบ
(Prototype)
งวดงานที่ ๓ เป็นจานวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ส่งมอบเอกสารตามรายการ ภายหลังดาเนินงาน
ตามสัญญาจ้างครบ ภายใน ๑๘ ก.ย. ๖๑ ดังนี้
(1) พัฒนา ติดตั้ง และส่งมอบระบบสารสน
เทศ
(2) ทดสอบระบบสารสนเทศ พร้อมส่ง
เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบสารสนเทศ
(3) เอกสารแผนการฝึกอบรมพร้อมทั้ง
หลักสูตร
งวดงานที่ ๔ เป็นจานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ส่งมอบเอกสารตามรายการ ภายหลังดาเนินงาน
ตามสัญญาจ้างครบ ภายใน ๑๘ ต.ค. ๖๑ ดังนี้
(๑) สรุปผลการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาระบบตามโครงการและข้อเสนอแนะสา
หรับการพัฒนาต่อยอดระบบงานในอนาคต ใน
รูปแบบเอกสารพร้อม CD /DVD จานวน ๕ ชุด
21๐ วัน
(๒) ดาเนินการฝึกอบรมและส่งมอบ
เอกสารรายงานผลการฝึกอบรม
(๓) เอกสารคูม่ ือสาหรับผู้บริหารจัดการ
ระบบ ในรูปแบบเอกสารพร้อม CD / DVD จาน
วนตามที่กาหนด
(๔) ส่งมอบเอกสารประกอบการฝึกอบรม
คู่มือฉบับภาษาไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกอบรมให้กับกรมฯ ทั้งในรูปแบบเอกสาร
และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน

การดาเนินการ

คู่สัญญา

ผลผลิตโครงการ

(๕) ส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
ในโครงการ ในรูปแบบ VDO พร้อมทั้งบรรจุใน
แผ่น CD หรือ DVD จานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด
(๖) ส่งมอบ Source Code ระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในโครงการฯ บรรจุลง
แผ่น DVD จานวน ๒ ชุด
(๗) ส่งมอบลิขสิทธิ์ของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ใช้งานในโครงการฯ (ถ้ามี)
๗) จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (ไม่ใช่
โครงการ)

๒๙ ธ.ค.๖๐

๒๘ มี.ค.๖๑

งวดเดียว ภายใน ๙๐ วัน

คณะกรรมการได้ตรวจรับ
งาน และส่งให้กลุม่ งาน
บริหารพัสดุเพื่อ
ดาเนินงานเบิกจ่ายเงิน
เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๑
เรียบร้อยแล้ว

บ. สหธุรกิจ จากัด
E-market สัญญาเลขที่
14/2561 ลงวันที่ 29
ธ.ค.60
จานวนเงินตามสัญญา
จ้าง ๑,๙๖๗,๗๓๐ บาท

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 176 ชุด
๒) เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด
LED ขาวดา แบบ Network
จานวน ๓๖ ชุด

๒๙ ธ.ค.๖๐

๒๙ มี.ค.๖๑

งวดเดียว ภายใน ๙๐ วัน

คณะกรรมการได้ตรวจรับ
งาน และส่งให้กลุม่ งาน
บริหารพัสดุเพื่อ
ดาเนินงานเบิกจ่ายเงิน
เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑
เรียบร้อยแล้ว

บ. มอนสเตอร์ จากัด
E-bidding สัญญาเลขที่
15/2561 ลงวันที่ 29
ธ.ค.60

๑) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี แบบ Network จานวน ๕
ชุด
๒) เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
จานวน 11 ชุด

คณะกรรมการได้ตรวจรับ
งาน และส่งให้กลุม่ งาน
บริหารพัสดุเพื่อ
ดาเนินงานเบิกจ่ายเงิน
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑

บ. สหธุรกิจ จากัด
E-bidding สัญญาเลขที่
16/2561 ลงวันที่ 8
ม.ค 6๑

๒๙ ธ.ค.๖๐

๒๘ มี.ค.๖๑

งวดเดียว ภายใน ๙๐ วัน

จานวนเงินตามสัญญา
จ้าง ๑๔๓,๕๐๐ บาท

๑) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน จานวน 13
ชุด
๒) เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน

ชื่อโครงการ

เริ่มต้น
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จานวนงวดงาน

การดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว

คู่สัญญา
จานวนเงินตามสัญญา
จ้าง ๔๔๕,๙๗๖ บาท
รวมเงินทั้งสิ้น
๒,๕๕๗,๒๐๖ บาท

จ่ายตามสัญญาจ้ าง รวมทังสิ
้ ้น จานวน ๑๒,๐๑๘,๕๐๖ บาท

ผลผลิตโครงการ
3 ชุด
๓) สแกนเนอร์ สาหรับเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
จานวน 11 ชุด
๔) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA จานวน 37 ชุด

