สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
No.

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

1

งานจัดซื้ออุปกรณเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเขาออก (Access Control
System)

2

งานจัดซื้อซอฟตแวรคอมพิวเตอรสําหรับระบบจัดการแอปพลิเคชั่นและ
แพลตฟอรมแบบอัตโนมัติ

8,500,000.00

3

งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา สําหรับการพัฒนาระบบ

1,500,000.00

1,000,000.00

ราคากลาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง

991,622.50

คัดเลือก (ก)

8,500,000.00

e-bidding

บริษัท อเมธิสท โซลูชั่นส จํากัด
1.บริษัท เอ็มเอฟอีซี จํากัด (มหาชน)
2.บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

คัดเลือก (ง)

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

533,298.70

คัดเลือก (ค)

1.บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร (ไทยแลนด) จํากัด
2.บริษัท คอรปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด
3. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

26,000,000.00

e-bidding

1,486,971.87

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
991,622.50

บริษัท อเมธิสท โซลูชั่นส จํากัด

980,000.00

DGA/63/0187 ลงวันที่ 21/9/63

8,380,000.00
บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด
8,135,000.00

8,000,000.00

DGA/63/0201 ลงวันที่ 1/9/63

1,334,183.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

1,334,000.00

DGA/63/0220 ลงวันที่ 1/9/63

496,522.80
532,325.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
495,303.00

495,035.50

DGA/63/0247 ลงวันที่ 1/9/63

24,000,000.00

DGA/63/0260 ลงวันที่ 30/9/63

1,255,110.00

DGA/63/0264 ลงวันที่ 30/9/63

450,000.00

PO.DGA/63/0270 ลงวันที่ 8/9/63

4

งานจัดซื้อและอนุญาตใหใชสิทธิในการใชงานโปรแกรม Adobe Creative
Cloud แบบรายป

5

งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณ Core Network สําหรับเครือขายสื่อสาร
ขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร

6

งานจางที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะหมาตรฐานโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความ
มั่นคงปลอดภัย-ขอกําหนดเครือขาย และจัดทําคูมือ (Technical-Reference)

7

งานจางปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการเก็บรวบรวมขอมูลของภาครัฐ (DGTI
Git Service)

8

งานจัดซื้อสายสัญญาณสําหรับเชื่อมตอระบบตาง ๆ ภายในศูนยขอมูล (Data
Center)

46,872.42

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

46,872.42 บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา
บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
46,872.42
(มหาชน)
เลขที่ SQHO-20-52164 Rev1
ลงวันที่ 2/9/63

9

งานจัดจางทําวิดีโอและแผนพับสําหรับประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหความรูเรื่อง
Digital Government Technology and Innovation Center: DGTi

65,000.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เครสโซเวชั่น จํากัด

65,000.00 บริษัท เครสโซเวชั่น จํากัด

65,000.00

PO.DGA/63/0275 ลงวันที่ 1/9/63

10

งานจางผลิตของที่ระลึกสงเสริมการประชาสัมพันธองคกร

350,000.00

347,215.00 เฉพาะเจาะจง (ข) หางหุนสวนจํากัด พรีเมี่ยม ริชลี่

347,215.00 หางหุนสวนจํากัด พรีเมี่ยม ริชลี่

342,400.00

PO.DGA/63/0279 ลงวันที่ 17/9/63

11

งานจัดซื้อและอนุญาตใหใชสิทธิระบบบริการเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ เพื่อการ
พิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ

500,000.00

450,208.92 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ซีน ดิจิทัล จํากัด

450,208.92 บริษัท ซีน ดิจิทัล จํากัด

429,899.25

PO.DGA/63/0281 ลงวันที่ 10/9/63

12

งานจางผลิตสื่อวิดีทัศนสื่อสารโครงการของศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ภาครัฐแกหนวยงานภาครัฐ

80,000.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท อีเวนทติกา จํากัด

80,000.00 บริษัท อีเวนทติกา จํากัด

80,000.00

DGA/63/0284 ลงวันที่ 18/9/63

540,000.00

26,000,000.00

1,300,000.00

500,000.00

1.บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน)
2.บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

1,256,600.00 เฉพาะเจาะจง (ช) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

490,000.00 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เน็กเวฟเวอรดอตเนท จํากัด
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24,444,000.00

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด
24,765,600.00 (มหาชน)

1,256,600.00 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

480,000.00 บริษัท เน็กเวฟเวอรดอตเนท จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
งานจัดซื้อจัดจาง

No.

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

13

งานจางจัดทําบัตรเจาหนาที่รัฐ สําหรับเจาหนาที่ สพร.

16,382.77

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด

16,382.77 บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด

16,382.77

PO.DGA/63/0285 ลงวันที่ 8/9/63

14

งานจางฉีดพนฆาเชื้อโรคในสํานักงาน ชั้น 11 16 17 18 และ 19

38,520.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท คลีนพลัส (ประเทศไทย) จํากัด

38,520.00 บริษัท คลีนพลัส (ประเทศไทย) จํากัด

38,520.00

DGA/63/0287 ลงวันที่ 8/9/63

15

งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส SSL-Certificate สําหรับเว็บไซต
learning.dga.or.th, sso.tdga.dga.or.th

8,110.60

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา
บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด
เลขที่ Q2008045 ลงวันที่ 28/8/63
โดยประกาศผูชนะการเสนอราคา ลงวันที่
3/9/63

16

งานจางทําเสื้อยืดสกรีนโลโกคานิยมองคกร โครงการสื่อสารคานิยมองคกรใหม
ของ สพร.

17

งานจางพัฒนาเว็บไซตศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ

18

งานจัดซื้อซองพลาสติกแข็งใส 2 ดาน เพื่อใสใบประกาศนียบัตร ขนาด A4
(297x210 มิลลิเมตร) และวัสดุอุปกรณประกอบการจัดฝกอบรมโครงการ
หลักสูตรอบรมผูแทนหนวยงานเพื่อจัดทําการเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในองคกร

19

งานจางที่ปรึกษาวิเคราะหความคุมคาในการดําเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

300,000.00

288,600.00 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

298,290.00 บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

294,980.00

DGA/63/0294 ลงวันที่ 28/9/63

20

งานจางดําเนินงานจัดทําหนังสือปญญาประดิษฐในภาครัฐ (Artifical
Intelligence)

500,000.00

489,525.00 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท มูสสเฮด จํากัด

489,525.00 บริษัท มูสสเฮด จํากัด

481,000.00

PO.DGA/63/0296 ลงวันที่ 16/9/63

21

งานจางพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิดวยตนเองของโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรก
เกิด เพื่อเชื่อมโยงแอปพลิเคชันพอรทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)

350,000.00

350,000.00 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด

350,000.00 บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด

320,000.00

PO.DGA/63/0297 ลงวันที่ 17/9/63

22

งานจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

11,400.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด

11,358.05 บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด

11,358.05

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา
บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด
เลขที่ 05/63 ลงวันที่ 14/9/63

23

งานจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 29 รายการ

42,000.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

41,159.99 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

41,159.99

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา
บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
เลขที่ QU2008012066 ลงวันที่ 15/9/63

24

งานจัดจางทํารายงานศึกษาตัวชี้วัดสากลดานรัฐบาลดิจิทัล

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เก็ต แธท ชีส จํากัด

60,000.00 บริษัท เก็ต แธท ชีส จํากัด

60,000.00

PO.DGA/63/0300 ลงวันที่ 16/9/63

25

งานจัดจางแปลเนื้อหาเว็บไซตคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ

- เฉพาะเจาะจง (ข) นายสีหศักดิ์ โรจนอธิชาตสกุล

14,000.00 นายสีหศักดิ์ โรจนอธิชาตสกุล

14,000.00

PO.DGA/63/0302 ลงวันที่ 21/9/63

8,110.60

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด

8,110.60 บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด

120,915.35

120,915.35 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท มินิทโมเมนท จํากัด

120,915.35 บริษัท มินิทโมเมนท จํากัด

115,000.00

PO.DGA/63/0289 ลงวันที่ 8/9/63

37,450.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท วารป ดีไซน จํากัด

37,000.00 บริษัท วารป ดีไซน จํากัด

37,000.00

PO.DGA/63/0291 ลงวันที่ 16/9/63

5,414.20

- เฉพาะเจาะจง (ข) ทริปเปล เอ็ม สเตชั่นเนอรี่

5,414.20 ทริปเปล เอ็ม สเตชั่นเนอรี่

5,414.20

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา
ทริปเปล เอ็ม สเตชั่นเนอรี่
ลงวันที่ 8/9/63

100,000.00

14,000.00
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง

No.

งานจัดซื้อจัดจาง

26

งานจางปรับปรุงหองสํานักงานโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลภาครัฐ ของ สพร. (คณะวิทยาศาสตร ชั้น 5 ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรี
ราชา)

27

งานจางปรับปรุงระบบทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว สําหรับกรมการทองเที่ยว

500,000.00

497,500.00 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ซันซันซอฟท จํากัด

28

งานจางจัดงานแถลงขาวการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนา
ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ

300,000.00

29

งานจางจัดทําหนังสืออนาคตเทคโนโลยีโลกสูรัฐบาลไทย

30

65,270.00

PO.DGA/63/0303 ลงวันที่ 11/9/63

490,000.00 บริษัท ซันซันซอฟท จํากัด

490,000.00

PO.DGA/63/0304 ลงวันที่ 25/9/63

299,630.00 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จํากัด

297,000.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จํากัด

297,000.00

PO.DGA/63/0305 ลงวันที่ 10/9/63

500,000.00

489,525.00 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท มูสสเฮด จํากัด

489,525.00 บริษัท มูสสเฮด จํากัด

481,500.00

PO.DGA/63/0307 ลงวันที่ 30/9/63

งานจางผลิตอินทรธนู ตราสัญลักษณ และคุมตราสัญลักษณ เพื่อประดับ
เครื่องแบบพิธีการของสํานักงาน

96,000.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ทําดีจริง จํากัด

81,962.00 บริษัท ทําดีจริง จํากัด

81,962.00

PO.DGA/63/0313 ลงวันที่ 30/9/63

31

งานจัดหาอุปกรณพกพา Smart Phones สําหรับใชในการวิจัยและพัฒนาแอป
พลิเคชันบนมถือถือ

60,000.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เอ แอนด พี คอมมูนิเคชั่น จํากัด

55,150.00 บริษัท เอ แอนด พี คอมมูนิเคชั่น จํากัด

55,000.00

PO.DGA/63/0315 ลงวันที่ 30/9/63

32

งานจางถายทอดสดออนไลนผาน Social media ของ สพร. การเสวนาในหัวขอ
Cyber Treat in New normal

98,440.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด

98,440.00 บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด

98,440.00

PO.DGA/63/0316 ลงวันที่ 25/9/63

33

งานจางซอมแซมประตูหองทํางาน สพร.

15,170.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เอ็มอีซี จํากัด

15,161.90 บริษัท เอ็มอีซี จํากัด

15,161.90

PO.DGA/63/0320 ลงวันที่ 29/9/63

34

งานจางบริการรถตูปรับอากาศพรอมคนขับจํานวน 7 คัน เพื่อประชุม
คณะกรรมการ สพร. No.10/63

46,200.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท แมจิครูทส จํากัด

46,200.00 บริษัท แมจิครูทส จํากัด

46,200.00

PO.DGA/63/0321 ลงวันที่ 24/9/63

35

ซื้อปมน้ําคอยลเย็นของเครื่องปรับอากาศหอง ยี่หอแอลจี เนื่องจากชํารุด

36

จางทําตรายาง จํานวน 1 อัน

37

จางซอมแซมโคมไฟของหองประชุม 1801 รุน NINA/16 จํานวน 1 โคม

38

ซื้อกระเชาผลไมพรอมเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพ เพื่อมอบใหกับคุณศิลักษณ ปน
นวม เนื่องในโอกาสดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

39

จางถายเอกสารและจัดทําเลมเอกสาร เพื่อประกอบการชี้แจงตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผูแทนราษฎรของแผนงานบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล

66,000.00

1,070.00
321.00
9,095.00

722.00

9,116.40

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท สิงหรัตน ดีไซน แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

- เฉพาะเจาะจง (ข) เมืองทองอุปกรณเครื่องเย็น
- เฉพาะเจาะจง (ข) หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ
- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท อารทีมิส เดคอร จํากัด

- เฉพาะเจาะจง (ข) ใบรับรองแทนใบเสร็จ

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด
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65,270.00 บริษัท สิงหรัตน ดีไซน แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

1,070.00 เมืองทองอุปกรณเครื่องเย็น
321.00 หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ
9,095.00 บริษัท อารทีมิส เดคอร จํากัด

722.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

9,116.40 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด

1,070.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี EX
630002909 ลงวันที่ 28/8/63

321.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี LV6303238
ลงวันที่ 2/9/63

9,095.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี
DS256309/00003 ลงวันที่ 3/9/63

722.00

ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 28/8/63

9,116.40

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี เลมที่ 408
เลขที่ 20376 ลงวันที่ 2/9/63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

No.

งานจัดซื้อจัดจาง

40

จางถายเอกสารและจัดทําเลมเอกสาร เพื่อประกอบการชี้แจงตอคณะอนุ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภาของแผนงานบูรณาการรัฐบาล
ดิจิทัล

9,228.75

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด

9,228.75 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด

9,228.75

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี เลมที่ 408
เลขที่ 20377 ลงวันที่ 4/9/63

41

จางถายเอกสารและจัดทําเลมเอกสาร เพื่อประกอบการชี้แจงเพิ่มเติมตอคณะอนุ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภาของแผนงานบูรณาการรัฐบาล
ดิจิทัล

4,964.80

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด

4,964.80 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด

4,964.80

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี เลมที่ 408
เลขที่ 20378 ลงวันที่ 7/9/63

42

ซื้อตัวชวยปดประตูอัตโนมัติสําหรับติดตั้งประตูหองทํางานชั้น 17 จํานวน 1 ชุด

570.00

570.00

ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 11/9/63

43

ซื้อพวงหรีดในงานศพบิดา คุณศิริวรรณ วงศถาวราวัฒน สวน CSR

1,500.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี
FC2020-00298 ลงวันที่ 9/9/63

44

จางขนยายครุภัณฑของสํานักงานประเภท ตู KIOSK และ Digital Signage
โดยขนยายระหวาง สพร. และอาคารรัฐสภา (เกียกกาย) สําหรับจัดบูธนิทรรศ
การเกี่ยวกับแพลตฟอรมดิจิทัลภาครัฐในการนําประชุมนําเสนอรายงานผล
การศึกษาเรื่อง ไทยแลนดดิจิทัลแพลตฟอรม ของกรรมาธิการการบริหารราชการ
แผนดิน วุฒิสภา

10,000.00

10,000.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี BI-202009001
ลงวันที่ 15/9/63

45

คาถายเอกสาร สําหรับการจัดอบรมหลักสูตร การสรางกระบวนการเปลี่ยนผาน
องคกรสูรัฐบาลดิจิทัล รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 14-15 ก.ย. 63 ณ จังหวัดชลบุรี

6,400.00

6,400.00

ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 15/9/63

46

ซื้อหลอดไฟ LED TUBE (T8) ขนาด 9 วัตต จํานวน 1 กลอง

259.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี 453549
ลงวันที่ 16/9/63

47

ซื้อถานอัลคาไลน AA จํานวน 30 แพ็ค ๆ ละ 4 กอน และ AAA จํานวน 30
แพ็ค ๆ ละ 4 กอน

4,800.23

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี SI2009076515
ลงวันที่ 22/9/63

48

คาเชาหองประชุม สําหรับหารือเรื่องแผนยุทธศาสตร และแผนกลยุทธของ สพร.
ระหวางวันที่ 25-26 ก.ย. 63 ณ จ.ชลบุรี

10,000.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี เลมที่ 980
เลขที่ 48974 ลงวันที่ 26/9/63

49

ซื้อดอกไมสดจัดกระเชา จํานวน 4 รายการ

4,800.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี เลมที่ 653
เลขที่ 32602 ลงวันที่ 21/9/63

1,500.00

259.00

4,800.23

10,000.00

4,800.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) ใบรับรองแทนใบเสร็จ

- เฉพาะเจาะจง (ข) รานไทยฟลอริสท

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท พรีเมี่ยรมูฟ (ประเทศไทย) จํากัด

- เฉพาะเจาะจง (ข) ใบรับรองแทนใบเสร็จ

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด

- เฉพาะเจาะจง (ข) ใหมเรืองศรีออคิด
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570.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

1,500.00 รานไทยฟลอริสท

10,000.00 บริษัท พรีเมี่ยรมูฟ (ประเทศไทย) จํากัด

6,400.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

259.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

4,800.23 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

10,000.00 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด

4,800.00 ใหมเรืองศรีออคิด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
No.

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

50

ซื้อของเยี่ยมคลอด คุณณัฐฐา สักกะวงศ กลุมงาน IN

1,034.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด

1,034.00 บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด

1,034.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี
11009201140755 ลงวันที่ 24/9/63

51

ซื้อพวงหรีดในงานศพมารดา คุณอิทธิรัมภ อิทธิสุขนันท สวนงาน SCS

1,500.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) ใหมเรืองศรีออคิด

1,500.00 ใหมเรืองศรีออคิด

1,500.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี เลมที่ 657
เลขที่ 32832 ลงวันที่ 25/9/63

52

ซื้อกระดาษชําระ จํานวน 6 กลอง สําหรับใชในหองประชุมตาง ๆ

270.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

270.00 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

270.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี
0837263090016 ลงวันที่ 28/9/63

53

ซื้อเทปกาวสองหนา ชนิดบาง จํานวน 1 มวน

138.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด

138.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด

138.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี 1191006321
ลงวันที่ 29/9/63

54

คา Plot ขาว Ao สําหรับการจัดฝกอบรมสําหรับผูบริหารหนวยงานภาครัฐ
หลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 10 ครั้งที่ 8 วันที่ 1 ต.ค. 63

663.40

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด

663.40 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด

663.40

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี เลมที่ 408
เลขที่ 20398 ลงวันที่ 30/9/63

55

ซื้อของเยี่ยมปวย คุณนพจิตร เหลืองชอศิริ กลุมงาน SD

1,015.00

1,015.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี ใบรับรองแทน
ใบเสร็จ ลงวันที่ 27/9/63

56

ซื้อของเยี่ยมปวย คุณโชติมา รอชัยกุล สวนงาน ODC

925.00

925.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี 1191006320
ลงวันที่ 28/9/63

57

ซื้อวัสดุสํานักงาน ไดแก ปากกาสีน้ํา ซุปเปอสติ๊กโนต โพสต-อิท และหนากาก
อนามัย สําหรับจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นรางแผนแมบทพอรทัลกลางเพื่อ
ประชาชน ระยะ 3 ป (Citizen Portal Roadmap) ในวันที่ 29 ก.ย. 63

1,258.96

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี
SI2009089632 ลงวันที่ 25/9/63

1,258.96

- เฉพาะเจาะจง (ข) ใบรับรองแทนใบเสร็จ

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด
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1,015.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

925.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด

1,258.96 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด

