ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ชื่อโครงการ : จ้างเหมาดาเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว
ผ่านสื่อออนไลน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต และคู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : จังหวัดเชียงราย (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,462,4๐๐. บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27 มิถุนายน ๒๕๖2
เป็นเงิน 1,462,801.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บริษัท แบรนด์ยัง จากัด
4.2 บริษัท ดนตรีสีสัน จากัด
4.3 บริษัท คามิเลียน สตราทิจี้ (ประเทศไทย) จากัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
๕.๒ ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทร์หอม แสวงผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ
5.3 นางวิภาวี ลีไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ
(นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน)
ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทร์หอม แสวงผล)
ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นางวิภาวี ลีไพบูลย์)

ตำรำงแนบเสนอรำคำงำนจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์ และจัดทำคูม่ ือเครือข่ำยท่องเทีย่ วสีเขียว กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2
ภำยใต้โครงกำรบูรณำกำรกำรท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยท่องเทีย่ วสีเขียวในกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2
ลำดับ

รำยกำร

จำนวน

รำคำต่อหน่วย

รำคำรวมทัง้ สิ้น

๔.๑ กิจกรรมสำรวจและรวบรวมข้อมูลเครือข่ำยท่องเทีย่ วสีเขียวกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 (เชียงรำย – พะเยำ – แพร่ – น่ำน) เพือ่ ให้ได้ข้อมูล
ทีถ่ ูกต้องครบถ้วนพร้อมภำพถ่ำยปัจจุบัน สำหรับออกแบบและจัดทำสื่อต่ำงๆ โดยรับผิดชอบกำรค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด ซึง่ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑) ประสานขอข้อมูลปฐมภูมิและเครื่องมือการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวสีเขียว
1 งาน
0.00 /งาน
0.00
จากการสารวจเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย –
พะเยา – แพร่ – น่าน) ของสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
๒) ทาการลงพืน้ ที่สารวจข้อมูล และถ่ายภาพเพือ่ เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์ศัยภาพ
เครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย – พะเยา – แพร่ –
น่าน) ที่มีศักยภาพพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิม่ ขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ของ
โครงการ จานวนรวม 4 จังหวัดไม่น้อยกว่า 50 แหล่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ดาเนินการประสานงานแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
1 งาน 23,333.00 /งาน
23,333.00
(เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) ที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบในดาเนินการสารวจ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตลอดการสารวจ
- จัดให้มีทีมงานลงพืน้ ที่สารวจข้อมูล และถ่ายภาพเพือ่ เป็นข้อมูลอ้างอิงในการ
4
ทีม 15,000.00 /ทีม
60,000.00
วิเคราะห์ศัยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย –
พะเยา – แพร่ – น่าน) ฯ จานวนไม่น้อยกว่า 4 ทีม ทีมละไม่น้อยกว่า 4 คน
- ประสานขอเจ้าหน้าที่ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมลง
1 งาน
0.00 /งาน
0.00
พืน้ ที่สารวจข้อมูล ฯ จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
- จัดให้มีรถตู้พร้อมคนขับและน้ามันเชื้อเพลิง สาหรับอานวยความสะดวกทีมงานใน
4
คัน 17,500.00 /5 วัน
70,000.00
การลงพืน้ ที่สารวจข้อมูลและถ่ายภาพ
- จัดให้มีที่พักสาหรับทีมงานและเจ้าหน้าที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
12 ห้อง
6,000.00 /4 คืน
72,000.00
เชียงราย รองรับการลงพืน้ ที่สารวจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย –
พะเยา – แพร่ – น่าน)
- จัดให้มีอาหารครบมื้อสาหรับทีมงานและเจ้าหน้าที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
4,000.00 /5 วัน
96,000.00
จังหวัดเชียงราย รองรับการลงพืน้ ที่สารวจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย 24 คน
– พะเยา – แพร่ – น่าน)
- จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับทีมงานและเจ้าหน้าที่สานักงานการท่องเที่ยว
24 คน
350.00 /5 วัน
8,400.00
และกีฬาจังหวัดเชียงราย รองรับการลงพืน้ ที่สารวจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน)
- จัดให้มีค่าตอบแทนสาหรับทีมงานในการลงพืน้ ที่สารวจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
16 คน
2,916.69 /5 วัน
46,667.00
ตอนบน 2 (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน)
320 ชุด
101.04 /ชุด
32,333.00
- จัดให้มีเอกสารประกอบการลงพืน้ ที่สารวจ
- จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ประกอบการลงพืน้ ที่สารวจอย่างเพียงพอและ
1 งาน 26,667.00 งาน
26,667.00
เหมาะสม
๓) รวบรวมข้อมูลพร้อมภาพถ่ายประกอบการลงพืน้ ที่สารวจ โดยจัดหมวดหมู่ข้อมูลภาพ
1 งาน 15,000.00 งาน
15,000.00
แหล่งท่องเที่ยวที่ไปสารวจ จัดใส่ DVD หรือ Flash drive จานวน 5 ชุด เพือ่ มอบให้แก่
ผู้ว่าจ้าง โดยกาหนดให้มีภาพแหล่งท่องเที่ยวที่นาส่งไม่น้อยกว่า 500 ภาพ ฯ
๔.๒ ประชำสั
พันธ์ผำ่ ตนสื
่อต่ำงๆ ออนไลน์
วิทโยุฆษณาทางออนไลน์
อินเตอร์เน็ต ประกอบด้
ยรำยละเอี
งต่อไปนี้
ดาเนินมการผลิ
และเผยแพร่
ภาพยนตร์
สื่ออินวเตอร์
เน็ต ที่นย่าดดั
สนใจ
๔.๒.๑ เพือ่ เผยแพร่โครงการเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
(เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) เพือ่ ให้เห็นภาพรวมการทางานด้านเครือข่ายของทั้ง
กลุ่มจังหวัด โดยกาหนดให้มีเนื้อหา ด้านต่างๆ อาทิ อาหาร การท่องเที่ยว การเกษตร
หรือ ที่เกี่ยวข้อง ลงพืน้ ที่ทั้ง ๔ จังหวัด จังหวัดละ 1 ตอน และตอนรวม 4 จังหวัด
จานวน 1 ตอน รวมทั้งสิ้นจานวน 5 ตอน ตอนละไม่น้อยกว่า 3 นาที โดยรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือเช่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าลิขสิทธิ์ ค่าเดินทาง
ค่าที่พัก ค่าดาเนินการต่างๆ ฯลฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) จัดทาโครงเรื่อง (Plot) และเรื่องย่อ (Synopsis) และบทภาพยนตร์ (Screen Play) ที่มี
1 งาน 13,333.00 /งาน
13,333.00
คาบรรยายภาพและเสียงโดยละเอียดตลอดจนระบุลักษณะตัวละคร (Character) ให้
สอดคล้องกับแนวคิดหลักข้างต้น

ลำดับ

รำยกำร

๒) จัดหานักแสดงเป็นบุคคลสาธารณะ นางงาม หรือพิธีกรรายการ ที่มีความสามารถใน
การดาเนินรายการให้เกิดความน่าสนใจ และเหมาะสม
๓) จัดทาภาพยนตร์โฆษณา จานวนไม่น้อยกว่า 5 ตอน ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 5
นาที โดยมีเนื้อหาเผยแพร่โครงการเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) เพือ่ ให้เห็นภาพรวมการทางานด้าน
เครือข่ายของทั้งกลุ่มจังหวัด โดยกาหนดให้มีเนื้อหา ด้านต่างๆ อาทิ อาหาร การ
ท่องเที่ยว การเกษตร หรือ ที่เกี่ยวข้อง ลงพืน้ ที่ทั้ง ๔ จังหวัด ฯ
๔.๒.๒ การจัดทาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องรีวิวรายการท่องเที่ยว Youtube ซึ่งมีผู้ติดตามไม่น้อย
กว่า 50,000 คน เพือ่ นาเสนอการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเครือข่ายท่องเที่ยวสี
เขียวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) รู้แบบ
ใหม่ ให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการหาข้อมูลจากการรีวิวผ่านทางช่อง Youtube
โดยกาหนดให้มีเนื้อหาด้านต่างๆ อาทิ อาหาร การท่องเที่ยว การเกษตร หรือ ที่
เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพืน้ ที่ทั้ง ๔ จังหวัด จานวนไม่น้อยกว่า 1 ตอน ความยาวไม่น้อย
กว่า 10 นาที รายละเอียดดังนี้
๑) จัดทาโครงเรื่อง (Plot) และเรื่องย่อ (Synopsis) ตลอดจนระบุลักษณะตัวละคร
(Character) ให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักข้างต้น ฯ
๒) นาเสนอผู้ดาเนินรายการรีวิวด้านการท่องเที่ยว หรือช่องรายการรีวิวท่องเที่ยว
Youtube ที่ได้รบั ความนิยม หรือมีผู้ติดตาม จานวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน
๓) เผยแพร่รวี ิวรายการท่องเที่ยว Youtube ลงในช่องรายการที่ได้รบั ความนิยม หรือมี
ผู้ติดตาม จานวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ฯ
๔.๒.๓ การจัดทาบล็อกเกอร์รวี ิวโครงการเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) เพือ่ ให้เห็นภาพรวมการทางานด้าน
เครือข่ายของทั้งกลุ่มจังหวัด โดยกาหนดให้มีเนื้อหา ด้านต่างๆ อาทิ อาหาร การ
ท่องเที่ยว การเกษตร หรือ ที่เกี่ยวข้อง ลงพืน้ ที่ทั้ง ๔ จังหวัด เพือ่ ทารีวิว จานวนไม่น้อย
กว่า 1 รีวิว รายละเอียดดังนี้
๑) จัดทาโครงเรื่อง (Plot) และเรื่องย่อ (Synopsis) ตลอดจนระบุลักษณะตัวละคร
(Character) ให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักข้างต้น ฯ
๒) นาเสนอบล็อกเกอร์รวี ิวด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รบั ความนิยม หรือมีผู้ติดตาม จานวนไม่
น้อยกว่า 500,000 คน
๓) เผยแพร่รวี ิว ลงในเพจที่ได้รบั ความนิยม หรือมีผู้ติดตาม จานวนไม่น้อยกว่า 500,000
คน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ฯ
๔.๒.๔ ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) ลงในเว็บไซต์ของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพือ่ ให้สามารถค้นหา
นาเสนอข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มจังหวัดได้ ไม่น้อยกว่า 3 เว็บไซต์
ระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมทั้งทาการโฆษณาผ่านเว็บแบนเนอร์ทาง
เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ได้รบั ความนิยม อาทิ Google Ad, Facebook Ad เป็นต้น โดยให้ค่า
การเข้าถึงโฆษณา ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ราย
๔.๒.๖ จัดทาสปอตวิทยุความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที เพือ่ เผยแพร่ตามสถานีวิทยุ ในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) จังหวัดละไม่น้อยกว่า
๑ สถานี รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔ สถานี ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน รวม
จานวนสปอตที่เผยแพร่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ครั้ง
๔.๒.๗ จัดทาสื่อโฆษณาทางนิตยสารบนสายการบิน ขนาดกระดาษไม่น้อยกว่า A๔ เป็น
ระยะเวลาเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
๔.๒.๘ ออกแบบและจัดทาป้าย Black Drop เคลื่อนที่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) ฯ รายละเอียดดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 3 เมตร
- มีสปอตไลท์ หรือไฟฟ้าส่องสว่าง สาหรับส่องส่วนป้ายให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ
สามารถถอดประกอบเก็บในกล่องได้ เพือ่ สะดวกต่อการขนย้าย

จำนวน

รำคำต่อหน่วย

รำคำรวมทัง้ สิ้น

1

งาน

50,000.00 /งาน

50,000.00

5

ตอน

36,666.60 /ตอน

183,333.00

-

-

1

งาน

13,333.00 /งาน

13,333.00

1

งาน

18,067.00 /งาน

18,067.00

1

งาน 100,000.00 /งาน

100,000.00

-

-

-

-

-

-

1

งาน

11,000.00 /งาน

11,000.00

1

งาน

31,667.00 /งาน

31,667.00

1

งาน

25,000.00 /งาน

25,000.00

1

งาน

16,667.00 /งาน

16,667.00

4

สถานี 10,000.00 /สถานี

40,000.00

1

งาน 100,000.00 /งาน

100,000.00

2

ป้าย

-

-

-

-

-

-

-

-

38,333.50 /ป้าย

76,667.00

ลำดับ

รำยกำร

จำนวน

รำคำต่อหน่วย

รำคำรวมทัง้ สิ้น

- โครงเหล็กของป้าย สามารถติดตั้ง และถอดพับเก็บ สาหรับเคลื่อนย้ายได้ พร้อมกล่อง
- เก็บแบบมีล้อ สะดวกต่อการขนย้าย
- ป้ายผลิตด้วยวัสดุที่มีความคงทน สามารถติดตั้งในที่โล่งแจ้งได้ พิมพ์ด้วยความ
- ละเอียดสูง สามารถถอดประกอบกับโครงเหล็กและพับเก็บในกล่องได้
๔.๒.๙ จัดทาโฆษณาทางป้าย LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒x๔ เมตร จานวนไม่น้อยกว่า ๒ จังหวัด
2 ป้าย 23,333.50 /ป้าย
46,667.00
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) รวมจานวน
การเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ครั้งรวมกัน
๔.๒.๑๐ ดาเนินการในส่วนอื่นที่เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่เป็นประโยชน์เพิม่ ต่อทาง
1 งาน
0.00 /งาน
0.00
ราชการตามแผนการสื่อสารการตลาดและการกาหนดกลุ่มเป้าหมายในช่องทางที่
4.3 จัดทเหมาะสม
ำคูม่ ือ เครือข่ำยท่องเทีย่ วสีเขียวกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 (เชียงรำย – พะเยำ – แพร่ – น่ำน) โดยใช้ข้อมูลจำกกำรลง
พืน้ ทีส่ ำรวจ รวมทัง้ สิ้นไม่นอ้ ยกว่ำ ๒0 แหล่ง จัดทำเป็นคูม่ ือสำหรับพกพำในลักษณะนำเทีย่ วตำมสถำนทีต่ ำ่ งๆ ตำมห้วงเวลำทีม่ ี
กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ว พร้อมเพือ่ ใช้แจกแก่ผทู้ สี่ นใจ ผูป้ ระกอบกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ ว และหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง จำนวนไม่นอ้ ย
กว่ำ ๒,๐๐๐ เล่ม รำยละเอียดดังนี้
๑) ดาเนินการออกแบบคู่มือเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) โดยผู้รบั จ้างต้องดาเนินการตั้งชื่อคู่มือให้ดึงดูด
น่าสนใจและออกแบบคู่มือ ให้มีรายละเอียดของแผนที่ แหล่งท่องเที่ยวในเส้นทาง
ท่องเที่ยวสีเขียว อาทิ โปรแกรมการท่องเที่ยว การเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่
1 งาน 16,667.00 /งาน
16,667.00
พักในพืน้ ที่ งบประมาณในการเดินทางในแต่ละโปรแกรม ช่องทางการติดต่อ ข้อมูลที่
น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
ปฏิทินการท่องเที่ยวของปีปัจจุบันและปีถัดไป พร้อมทั้ง พืน้ ที่ว่างของกระดาษสาหรับ
ก ฯ Proof ก่อนจัดพิมพ์ เพือ่ ตรวจเช็คสี และความถูกต้องครั้งสุดท้ายก่อน
๒) จดบั
จัดส่งนทึDigital
1 งาน
5,000.00 /งาน
5,000.00
จัดพิมพ์จริง
๓) จัดพิมพ์คู่มือเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย –
127.50 /เล่ม
255,000.00
พะเยา – แพร่ – น่าน) ตามที่ได้รบั อนุมัติแบบอาร์ตเวิรค์ เพือ่ จัดพิมพ์ โดยมีรายละเอียด 2,000 เล่ม
การจัดพิมพ์ ดังต่อไปนี้
- ขนาดสาเร็จของคู่มือ ไม่น้อยกว่า เอ ๕
- จานวนไม่น้อยกว่า 10๐ หน้า รวมปก
- จัดพิมพ์ 2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ) ในเล่มเดียวกัน
- จัดพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท สี่สี ไม่น้อยกว่า 50 หน้า และสีเดียวไม่น้อยกว่า 50 หน้า
- จัดพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด หรือ อาร์ตมัน ความหนาของหน้าด้านใน ไม่น้อย
กว่า ๘๐ แกรม และความหนาปกไม่น้อยกว่า ๑2๐ แกรม
- จัดพิมพ์รวมกันทั้งหมด จานวนไม่น้อยกว่า 2,๐๐๐ เล่ม
๔) กาหนดให้นาข้อมูลที่ออกแบบจัดทาขึ้นอัพโหลดลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
1 งาน 10,000.00 /งาน
10,000.00
ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๕ แหล่งข้อมูล ฯ
รวม
1,462,801.00

