
NO งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1
งานจางบํารุงรักษาระบบโปรแกรมกลางดาน
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล

  2,700,000.00   2,605,450.00 เฉพาะเจาะจง ค บริษัท เอ็นเตอรไพรส ซิสเต็ม จํากัด      2,605,450.00 บริษัท เอ็นเตอรไพรส ซิสเต็ม จํากัด 2,580,000.00        DGA/63/0193 ลงวันที่ 29/5/63

2
โครงการตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสประเภท
องคกร Enterprise certificate อายุ 2 ป

        5,350.00  - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด 5,350.00           บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด 5,350.00              
หลักฐานตามใบเสนอ

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด
เลขที่เอกสาร TDID-88/2563 ลงวันที่ 25/5/63

3
งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (SSL) สําหรับ 
Website dga.or.th

      22,309.50  - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 22,309.50         บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 22,309.50            
หลักฐานตามใบเสนอบริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

เรื่อง ขอยืนยันราคา ลงวันที่ 15/5/63

4
งานจัดซื้อแพลตฟอรมการเรียนรูออนไลน (Vue 
Mastery) จํานวน 25 Accounts ($3,087.50)

      99,917.67  - เฉพาะเจาะจง ข www.vuemastery.com          99,917.67 www.vuemastery.com             99,917.67
หลักฐานหนาเว็บไซต 

www.vuemastery.com ลงวันที่ 18/5/63

5 งานจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว       20,000.00  - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด 19,848.50         บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด 19,848.50            PO.DGA/63/0204 ลงวันที่ 21/5/63

6
ซื้อพวงหรีดในงานศพมารดา คุณอโนมา  จัตตารีส 
ผอ.กองกิจการองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ
รูปแบบอื่น ก.พ.ร.

        1,000.00  - เฉพาะเจาะจง ข ใหมเรืองศรีออคิด            1,000.00 ใหมเรืองศรีออคิด               1,000.00 เลมที่ 260 เลขที่ 12973 ลงวันที่ 7/5/63

7 จางพิมพนามบัตรผูบริหารสพร. จํานวน 800 ใบ         1,926.00  - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท พ.ีเอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด            1,926.00 บริษัท พ.ีเอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด               1,926.00 ใบกํากับภาษีเลขที่ IV 630505005 ลงวันที่ 5/5/63

8
ซื้อเจลลางมือ จํานวน 14 ขวด สําหรับใชใน
สํานักงาน เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)

        2,890.00  - เฉพาะเจาะจง ข  -            2,890.00  -               2,890.00 บิลเงินสด  ลงวันที่ 8/5/63

9
ซื้อพวงหรีดในงานศพบิดา คุณ พิชัย  รวมภูมิสุข 
(รก.ผอ.บก.)

        1,500.00  - เฉพาะเจาะจง ข ใหมเรืองศรีออคิด            1,500.00 ใหมเรืองศรีออคิด               1,500.00 เลมที่ 255 เลขที่ 12730  ลงวันที่ 8/5/63

10
ซื้อพวงหรีดในงานศพบิดา คุณ อาทิตย  ตั้งจิตตศีล 
กลุมงาน DD2

        1,500.00  - เฉพาะเจาะจง ข ใหมเรืองศรีออคิด            1,500.00 ใหมเรืองศรีออคิด               1,500.00 เลมที่ 255 เลขที่ 12731  ลงวันที่ 12/5/63

11
ซื้อสตารทเตอร สําหรับเปลี่ยนโคมไฟสํานักงาน และ
ซื้ออะไหลสํารอง จํานวน 10 อัน

          100.00  - เฉพาะเจาะจง ข  -              100.00  -                 100.00 บิลเงินสด  ลงวันที่ 13/5/63

12 ซื้อเทปกาวสองหนา แรงยึดติดสูง จํานวน 1 มวน           240.00  - เฉพาะเจาะจง ข  -              240.00  -                 240.00 บิลเงินสด  ลงวันที่ 14/5/63

13
ซื้อหลอดไฟสําหรับใชภายในสํานักงาน จํานวน 26 
หลอด

        2,618.00  - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน) สาข            2,618.00 บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาช                2,618.00 เลขที่ 538977 ลงวันที่ 19/5/63

14
ซื้อของเยี่ยมคลอด คุณโศภิษฐ  ไตรพัฒนาพร สวน
งาน DD1

          908.00  - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด              908.00 บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด                 908.00 0011005201133721  ลงวันที่ 19/5/63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
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