
แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

 

 

 
๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อชุดตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) สำหรับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .........CMH………………………………………………………………............................................... 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .......300,000........................................... บาท 
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วนัที่.............................................. 

เป็นเงิน ....256,800............................................................... บาท   
ราคา/หน่วย (ถา้มี) ............-........................................ บาท 

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น สแควร์ เทคโนโลยี............................................................................................... 
๕.๒  ..Vet Diags Co.,LTD................................................................................................................................. 
๕.๓  ..ร้านยากรุงเทพ................................................................................................................................................... 

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง 
(นาสาวรัชฏาภรณ์ ขวัญปัญญา..)    .....นางสาวรัชฏาภรณ์ ขวัญปัญญา......ประธานกรรมการ  
(นางสาวลัดดาวัลย์ คงเรีอง..…..) ......นางสาวลัดดาวัลย์  คงเรือง.............กรรมการ            
(นางสาวอรอนงค์ ตอพรหม……..) ......นางสาวอรอนงค์ ตอพรหม..............กรรมการและเลขานุการ           
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รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง 
งานจัดซื้อชุดตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) สำหรับเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 
                              ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

ในวันที ่23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team 

 
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวรัชฎาภรณ์ ขวัญปัญญา   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวลัดดาวัลย์ คงเรือง     กรรมการ 
3. นางสาวอรอนงค์ ตอพรหม    กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม 13.00 น.  
 
1. เรื่องเพื่อทราบ  

ตามแบบแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางที่ได้รับการอนุมัติเมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2565 ได้กำหนดให้ผู ้มีรายชื่อมาพิจารณาจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานจัดซื้อชุดตรวจ 
ANTIGEN TEST KIT (ATK) สำหรับเจ้าหน้าที ่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ของ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงเชิญให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาขอบเขตการดำเนินงาน
และพิจารณาราคากลางพร้อมกัน โดยมีงบประมาณ  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ เจ้าของโครงการได้ดำเนินการขอใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการ  จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.Vet Diags 
Co.,Ltd  2.ห้างหุ้นส่วน เอ็น สแควร์ เทคโนโลยี 3.ร้านขายยากรุงเทพ และมีผู้เสนอราคายืนใบเสนอราคามา 2 
รายได้แก่  1.Vet Diags Co.,Ltd  2.ห้างหุ้นส่วน เอ็น สแควร์ เทคโนโลยี  
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการ  

รับทราบ  
 

2. เรื่องเพื่อพิจารณา  
เพื่อให้ สำนักงาน สพร. ได้ดำเนินการมาตรการเชิงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

ภายในสำนักงานและสังคมส่วนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง จึงได้จัดซื้อ
ชุดตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ไวรัส COVID-19 ในการตรวจหาการติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน  เพ่ือคัดกรองผู้ที่จะเข้า
ปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ให้เจ้าหน้าที่ระวังคัดกรองเบื้องต้นด้วย ATK และติดตามดูแล
อย่างใกล้ชิดสร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ ในการปรับพฤติกรรมและทัศนคติ ให้สามารถลดความเสี่ยงใน
การแพร่ะบาดของ COVID-19 

 



โดยมีเอกสารประกอบด้วย 
1. (ร่าง) TOR 
2. ใบเสนอราคา 
3. ใบราคากลาง แบบ บก.๐๖ 

 
ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการส่งเสริม หรือ

สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ขอ ๑.๓ การจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง 

๑.๓.๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๑.๓.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้ 

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างที่ท้ังหมดตามสัญญา  

ในการงานจัดซื้อชุดตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) สำหรับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

๑.๖ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการ SMEs เป็นลำดับแรกก่อน 

จากการสืบค้นพบว่าผู้ประกอบการที่มีการข้ึนทะเบียน SMEs จำนวน ๑ ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น 
สแควร์ เทคโนโลยี 

 
 
มติที่ประชุม  

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) งานจัดซื้อชุดตรวจ ANTIGEN 
TEST KIT (ATK) สำหรับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ของสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งเห็นชอบการกำหนดราคากลางตามที่เลขานุการนำเสนอ เพื่อดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการต่อไป 



 
ปิดประชุมเวลา 13.26 น.  
 
คณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR  

1. นางสาวรัชฎาภรณ์ ขวัญปัญญา   ประธานกรรมการ   นางสาวรัชฎาภรณ์ ขวัญปัญญา 
2. นางสาวลัดดาวัลย์ คงเรือง     กรรมการ  นางสาวลัดดาวัลย์ คงเรือง    
3. นางสาวอรอนงค์ ตอพรหม    กรรมการและเลขานุการ นางสาวอรอนงค์ ตอพรหม   

 
 

(เอกสารแนบ) 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team) 
 

1.  Link การประชุม 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_M2NmZmZjOTYtMWU3MC00MzQzLTkxZWYtYzBjZDJi

YTAxMGRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257b9ca39-

f573-430f-a7ac-0ef5e372b501%22%2c%22Oid%22%3a%22c130573d-f38f-

4362-a71d-8286d7ca2fea%22%7d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NmZmZjOTYtMWU3MC00MzQzLTkxZWYtYzBjZDJiYTAxMGRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257b9ca39-f573-430f-a7ac-0ef5e372b501%22%2c%22Oid%22%3a%22c130573d-f38f-4362-a71d-8286d7ca2fea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NmZmZjOTYtMWU3MC00MzQzLTkxZWYtYzBjZDJiYTAxMGRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257b9ca39-f573-430f-a7ac-0ef5e372b501%22%2c%22Oid%22%3a%22c130573d-f38f-4362-a71d-8286d7ca2fea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NmZmZjOTYtMWU3MC00MzQzLTkxZWYtYzBjZDJiYTAxMGRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257b9ca39-f573-430f-a7ac-0ef5e372b501%22%2c%22Oid%22%3a%22c130573d-f38f-4362-a71d-8286d7ca2fea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NmZmZjOTYtMWU3MC00MzQzLTkxZWYtYzBjZDJiYTAxMGRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257b9ca39-f573-430f-a7ac-0ef5e372b501%22%2c%22Oid%22%3a%22c130573d-f38f-4362-a71d-8286d7ca2fea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NmZmZjOTYtMWU3MC00MzQzLTkxZWYtYzBjZDJiYTAxMGRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257b9ca39-f573-430f-a7ac-0ef5e372b501%22%2c%22Oid%22%3a%22c130573d-f38f-4362-a71d-8286d7ca2fea%22%7d


2. มติที่ประชุม (การทำ Poll) 

 
 

3. ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 

Meeting Summary

Total Number of Participants3

Meeting Title ประชมุคณะกรรมการร่าง TOR และก าหนดราคากลาง งานงานจัดซือ้ชดุตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) ส าหรับเจา้หนา้ทีใ่นการป้องกนั การแพร่ระบาดของเชือ้โรคไวรัส COVID-19

Meeting Start Time 3/23/2022, 1:00:35 PM

Meeting End Time 3/23/2022, 1:26:43 PM

Meeting Id ae42f99e-1fa8-4161-8183-2c82cea0d686

Full Name Join TimeLeave TimeDuration Email Role Participant ID (UPN)

Laddawan Kongruang3/23/2022, 1:00:35 PM3/23/2022, 1:25:34 PM24m 59s laddawan.kongruang@dga.or.thPresenter laddawan.kongruang@dga.or.th

Ratchadaporn Khwanpanya3/23/2022, 1:01:35 PM3/23/2022, 1:25:02 PM23m 26s Ratchadaporn.Khwanpanya@dga.or.thPresenter Ratchadaporn.Khwanpanya@dga.or.th

Onanong Toprom 3/23/2022, 1:04:36 PM3/23/2022, 1:26:43 PM22m 6s onanong.toprom@dga.or.thOrganizer onanong.toprom@dga.or.th


