
No. งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการขาวระยะที่ 3    5,248,600.00 5,210,000.00  คัดเลือก บริษัท เทคเอ็กซ จํากัด 5,100,000.00  บริษัท เทคเอ็กซ จํากัด 5,000,000.00             DGA/63/0196 ลงวันที่ 16/7/63

2
งานจัดซื้อสิทธิ์การใชงานโปรแกรมตรวจสอบขอมูแลและรักษาความปลอดภัยสําหรับการเขาถึงการใชงานระบบ

เครือขายเสมือน (Remote Access VPN)
   1,000,000.00   1,000,000.00 e-bidding

1.บริษัท จีเอเบิล จํากัด 

2.บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด
 997,240.00

999,000.00 บริษัท จีเอเบิล จํากัด                995,100.00 DGA/63/0207 ลงวันที่ 30/7/63

3 งานจางตรวจสอบและเฝาระวังระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ    5,990,000.00   5,990,000.00 เฉพาะเจาะจง จ บริษัท ที-เน็ต จํากัด 5,990,000.00  บริษัท ที-เน็ต จํากัด 5,990,000.00             DGA/63/0211 ลงวันที่ 2/7/63

4
งานจางพิธีเปดโครงการศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology & 
Innovation Center) ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

      500,000.00     400,000.00 เฉพาะเจาะจง จ บริษัท อีเวนทติกา จํากัด     400,000.00 บริษัท อีเวนทติกา จํากัด 397,505.00               PO.DGA/63/0226 ลงวันที่ 20/7/63

5 งานจัดจางพิมพกระดาษทายจดหมายมีที่อยู (DGA) และจัดซื้อซองน้ําตาลขยายขาง        16,585.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 16,585.00      บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 16,585.00                 PO.DGA/63/0236 ลงวันที่ 31/7/63

6 งานจัดซื้อ FACE SHIELD หนากากแผนใส จํานวน 100 แผน          2,400.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท พลาสติกเฮาส จํากัด 2,247.00       บริษัท พลาสติกเฮาส จํากัด 2,247.00                  
หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคาบริษัท พลาสติกเฮาส จํากัด No.:

 0160620-1 ลงวันที่ 1/7/63

7
งานจัดจางดําเนินการสํารวจความผูกพันองคกรของเจาหนาที่ปงบประมาณ 2563 (Engagement and 
Satisfaction Survey) ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

      294,250.00     294,250.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ยูเรกา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     294,250.00 บริษัท ยูเรกา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด                294,250.00 PO.DGA/63/0236 ลงวันที่ 31/7/63

8
งานจัดจางถายทอดสดออนไลนผาน Social media ของ สพร. การเสวนาในหัวขอ Cyber Threat in New 
normal

       50,290.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด 50,290.00      บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด 50,290.00                 PO.DGA/63/0238 ลงวันที่ 2/7/63

9 งานจัดซื้อโครงการสื่อสารคานิยมองคกรใหมของสํานักงาน (สายคลองคอสกรีนโลโกคานิยมองคกรใหม)        20,544.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ออล ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง กรุป จํากัด 20,544.00      บริษัท ออล ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง กรุป จํากัด 20,544.00                 PO.DGA/63/0239 ลงวันที่ 10/7/63

10 งานจัดซื้อโครงการสื่อสารคานิยมองคกรใหมของสํานักงาน (หนากากผาสกรีนโลโกคานิยมองคกรใหม)        36,380.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท แมส รีพับบลิค จํากัด 36,380.00      บริษัท แมส รีพับบลิค จํากัด 36,380.00                 PO.DGA/63/0240 ลงวันที่ 8/7/63

11 งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (SSL-Certificate) 1. tdga.dga.or.th 2. Dgsc.dga.or.th          8,110.60 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 8,110.60       บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 8,110.60                  
หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา

บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด  เลขที่เอกสาร 

Q2007012 ลงวันที่ 10/7/63

12
งานจัดซื้อผลิตภัณฑเพื่อใชในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Tools:) กลุม
 Google Cloud Platform

      100,000.00 - เฉพาะเจาะจง ข https://Cloud.goolgle.com 100,000.00    https://Cloud.goolgle.com 100,000.00               PO.DGA/63/0242 ลงวันที่ 23/7/63

13 งานจัดซื้อตนไมประดิษฐ พรอมกระถางไม จํานวน 5 ตน          7,300.00 - เฉพาะเจาะจง ข นายเสนห  กําแพงจันทร 7,300.00       นายเสนห  กําแพงจันทร 7,300.00                  หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา ลงวันที่ 17/7/63

14 งานจัดซื้อ Material Dashboard PRO React ($59)          1,913.72 - เฉพาะเจาะจง (ข) www.creative-tim.com 1,913.72       www.creative-tim.com 1,913.72                  
หลักฐานหนาเว็บไซต www.creative-tim.com 

ลงวันที่ 17/7/63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
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15
งานจัดจางทํา Backdrop และ Logo ไดคัท สําหรับจัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐและเพื่อใชในการประชาสัมพันธ

       74,000.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท พีอาร วัน เน็ทเวิรค จํากัด 73,295.00      บริษัท พีอาร วัน เน็ทเวิรค จํากัด 73,295.00                 PO.DGA/63/0226 ลงวันที่ 20/7/63

16 งานจัดซื้อแผนวิเคราะหหนาอก (SMART Pads II) สําหรับเครื่อง AED (Philips FRx) Accessories          4,280.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอรวิสเซส จํากัด 4,280.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอรวิสเซส จํากัด 4,280.00                  
หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคาบริษัท รักษาความปลอดภัย แอล

โซคไทย เซอรวิสเซส จํากัด ลงวันที่ 29/7/63

17
งานจัดซื้อรีฟลสเปรยน้ําหอมปรับอากาศ เพื่อใชงานกับเครื่องจายสเปรยน้ําหอมปรับอากาศอัตโนมัติ ชั้น 11 16 
17 18 และ 19

         7,800.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ไทยพัฒน ซัพพลาย จํากัด 7,704.00       บริษัท ไทยพัฒน ซัพพลาย จํากัด 7,704.00                  
หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคาบริษัท ไทยพัฒน ซัพพลาย จํากัด

 ลงวันที่ 30/7/63

18 งานจัดซื้อน้ํายาทําความสะอาดฝารองนั่งสุขภัณฑ ชนิดไรสี ไรกลิ่น          4,815.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) หางหุนสวนจํากัด กมล เทคโนโลยี แอนด ซายน 4,815.00       หางหุนสวนจํากัด กมล เทคโนโลยี แอนด ซายน 4,815.00                  
หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคาหางหุนสวนจํากัด กมล 

เทคโนโลยี แอนด ซายน เลขที่  QK2007/061

19
งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานระบบ Loader (Load testing) (เดือนละ $99.95) ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต
เดือนก.ค. - ธ.ค. 63

       21,000.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) http://loader.io       21,000.00 http://loader.io 21,000.00                 หลักฐานหนาเว็บไซต http://loader.io ลงวันที่ 17/7/63

20 จางทําตรายาง จํานวน 5 อัน 321.00 - เฉพาะเจาะจง ข หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 321.00 หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 321.00 LV6302607 ลงวันที่  2/7/63

21 ซื้อพวงหรีดในงานศพมารดาที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล 1,500.00 - เฉพาะเจาะจง ข ใหมเรืองศรีออคิด 1,500.00 ใหมเรืองศรีออคิด 1,500.00 640/31978 ลงวันที่  3/7/63

22
จางออกแบบ Art Work และทํา Standard Roll Up สําหรับใชในการสื่อสารภายในองคกรและนําไปใชใน
กิจกรรม Road Show ของทีม IN

6,623.30 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ทําถูก จํากัด 6,623.30 บริษัท ทําถูก จํากัด 6,623.30 2007-0001 ลงวันที่  1/7/63

23
คาถายเอกสาร สําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตร การจัดทําสถาปตยกรรมองคกรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผาน

ไปสูองคกรดิจิทัล ใหแก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ในวันที่ 3 
ก.ค. 63

1,410.00 - เฉพาะเจาะจง ข ใบรับรองแทนใบเสร็จ 1,410.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 1,410.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่  3/7/63

24 ซื้อของเยี่ยมปวย คุณศรพงษ  ทรงศรีวิไล สวนงาน ITS 944.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท สุวรรณชาด จํากัด 944.00 บริษัท สุวรรณชาด จํากัด 944.00 90010-0000006173  ลงวันที่  9/7/63

25 ซื้อของเยี่ยมปวย คุณเพชร  เครือพานิช สวนงาน DD2 915.00 - เฉพาะเจาะจง ข โตโตช็อป 915.00 โตโตช็อป 915.00 บิลเงินสด ลงวันที่  9/7/63

26
ซื้อวัสดุสํานักงาน ไดแก ซองใสบัตรคลองแนวนอน แฟม 2 หวง A4 ซองพลาสติกผูกเชือกขยายขาง A4 และลิ้น
แฟมเหล็กสีทอง สําหรับสนับสนุนการชี้แจงงบประมาณป 2564

4,253.47 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 4,253.47 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 4,253.47 SI2007022653 ลงวันที่  2/7/63

27 จางซอมประตูหองประชุม 1902 ชั้น 19 เนื่องจากโชคประตูชนิดฝงพื้นชํารุด 7,276.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 7,276.00 บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 7,276.00 R6307079 ลงวันที่ 7/7/63

28
จางทําสแตนดี้ และสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด สําหรับใชในการสื่อสารและประชาสัมพันธเกี่ยวกับ Core Value 
ใหมขององคกร

2,000.00 - เฉพาะเจาะจง ข นายศิรวิทย  เล็กลับ 2,000.00 นายศิรวิทย  เล็กลับ 2,000.00 INV2020070010 ลงวันที่ 9/7/63
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29
ซื้อผาตวนสีเหลือง ยาว 12 เมตร สําหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันที่ 28 ก.ค. 63

480.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ธงประชาธิปไตย จํากัด 480.00 บริษัท ธงประชาธิปไตย จํากัด 480.00 ORVM63070012 ลงวันที่ 2/7/63

30



ซื้อรางเก็บสายไฟ จํานวน 1 เสน  100.00 - เฉพาะเจาะจง ข ใบรับรองแทนใบเสร็จ 100.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 100.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่  3/7/63

31 ซื้อลูกบิดประตูสําหรับหองเก็บของชั้น 17 เนื่องจากชํารุด 190.00 - เฉพาะเจาะจง ข บิลเงินสด 190.00 บิลเงินสด 190.00 บิลเงินสด ลงวันที่ 10/7/63

32 ซื้อปมน้ําคอยลเย็นของเครื่องปรับอากาศหอง Control Room ชั้น 16 และคาขนสงคอยลเย็น 1,070.00 - เฉพาะเจาะจง ข รานเมืองทองอุปกรณเครื่องเย็น 1,150.00 รานเมืองทองอุปกรณเครื่องเย็น 1,150.00 EX 630002331 ลงวันที่ 10/7/63

33 คาขนสงคอยลเย็น 80.00 - เฉพาะเจาะจง ข รานเมืองทองอุปกรณเครื่องเย็น 1,151.00 รานเมืองทองอุปกรณเครื่องเย็น 1,151.00 IV630005067 ลงวันที่ 10/7/63

34 จางพิมพนามบัตรผูบริหารสพร. จํานวน 900 ใบ 3,659.40 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 3,659.40 บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 3,659.40 IV 630715002 ลงวันที่ 15/7/63

35
คาใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับการเขารวมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 28 
ก.ค. 63

5,000.00 - เฉพาะเจาะจง ข สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 5,000.00 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 5,000.00 เลมที่ 02 เลขที่ 0097 ลงวันที่ 15/7/63

36
คาบทอาเศียรวาท สําหรับการเขารวมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 28 ก.ค. 63
5,000.00 - เฉพาะเจาะจง ข นางสาวสุปญญา  ชมจินดา 5,000.00 นางสาวสุปญญา  ชมจินดา 5,000.00 ใบสําคัญรับเงิน ลงวันที่ 14/7/63

37 ซื้อหนากากผาสีขาว มีขอบลวด จํานวน 30 ชิ้น 600.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 600.00 บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 600.00 202000069 ลงวันที่ 13/7/63

38 ซื้อหนากากอนามัย Klean จํานวน 15 กลอง ๆ ละ 50 ชิ้น 4,200.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 4,200.00 บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 4,200.00 20200701 ลงวันที่ 14/7/63

39
คา Plot ขาว Ao สําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตร การจัดทําสถาปตยกรรมองคกรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยน
ผานไปสูองคกรดิจิทัล ใหแก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ในวันที่
 17 ก.ค. 63 (การฝกอบรมครั้งที่ 11)

374.50 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 374.50 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 374.50 เลมที่ 407 เลขที่ 20321  ลงวันที่ 15/7/63

40
คาถายเอกสาร สําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตร การจัดทําสถาปตยกรรมองคกรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผาน

ไปสูองคกรดิจิทัล ใหแก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ในวันที่ 17 
ก.ค. 63 (การฝกอบรมครั้งที่ 11)

975.00 - เฉพาะเจาะจง ข ใบรับรองแทนใบเสร็จ 975.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 975.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 15/7/63

41
คาถายเอกสาร สําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตร การสรางกระบวนการเปลี่ยนผานสูองคกรดิจิทัล ใหแก 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ในวันที่ 15 ก.ค. 63 (การฝกอบรมครั้งที่ 3)
1,374.00 - เฉพาะเจาะจง ข ใบรับรองแทนใบเสร็จ 1,374.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 1,374.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่  15/7/63

42
คาถายเอกสาร สําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตร การสรางกระบวนการเปลี่ยนผานสูองคกรดิจิทัล ใหแก 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ในวันที่ 16 ก.ค. 63 (การฝกอบรมครั้งที่ 4)
1,456.00 - เฉพาะเจาะจง ข ใบรับรองแทนใบเสร็จ 1,456.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 1,456.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่  16/7/63
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ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง

43
คาฟวเจอรบอรด สําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตร การสรางกระบวนการเปลี่ยนผานสูองคกรดิจิทัล ใหแก 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ในวันที่ 15-16 ก.ค. 63 (การฝกอบรมครั้งที่ 3 และ 4)
420.00 - เฉพาะเจาะจง ข ทอป สเตชันเนอรี่ 420.00 ทอป สเตชันเนอรี่ 420.00 เลมที่ 271 เลขที่ 13530 ลงวันที่  14/7/63

44
จัดซื้อผาคลุมไหล 3 ผืน เพื่อมอบใหกับนายอารีพงศ  ภูชอุม นางกรรณิการ  งามโสภี นายสราวุธ  ปติยาศักดิ์ 
(เปนคณะกรรมการ สพร.) เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิด

3,900.00 - เฉพาะเจาะจง ข บิลเงินสด 3,900.00 บิลเงินสด 3,900.00 บิลเงินสด  ลงวันที่  14/7/63

45 จางตัดกระจกลามิเนตสีฟาพรอมติดตั้งที่หองประชุม 1702 สําหรับเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่แตกราว 5,992.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ซี.พี.เอส.กลาส แอนด อลูมิเนียม จํากัด 5,992.00 บริษัท ซี.พี.เอส.กลาส แอนด อลูมิเนียม จํากัด 5,992.00 IV63070165  ลงวันที่  14/7/63

46 จางพิมพนามบัตรผูบริหารสพร. จํานวน 800 ใบ 3,252.80 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 3,252.80 บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 3,252.80 IV 630724008  ลงวันที่  24/7/63

47
ซื้อรถเข็นสําหรับขนเอกสารเพื่อสนับสนุนการชี้แจง (ราง) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ สําหรับสวน 
CSP

2,300.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 2,300.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 2,300.00 SI2007075138 ลงวันที่ 21/7/63

48 ซื้อหลอดไฟ LED ขนาด 6 วัตต จํานวน 6 หลอด ๆ  ละ 89 บาท 534.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 534.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 534.00 546400 ลงวันที่ 21/7/63

49 ซื้ออุปกรณสําหรับเปลี่ยนหลอดไฟ ขนาดความยาว 2.25 เมตร จํานวน 1 อัน 559.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 559.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 559.00 546400 ลงวันที่ 21/7/63

50 ซื้อถังขยะเหลี่ยม ชนิดขาเหยียบและมีลอลาก ขนาด 85 ลิตร จํานวน 1 ถัง 949.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 949.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 949.00 546401 ลงวันที่ 21/7/63

51
คาถายเอกสาร สําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตร การจัดทําสถาปตยกรรมองคกรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผาน

ไปสูองคกรดิจิทัล ใหแก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ในวันที่ 23 
ก.ค. 63 (การฝกอบรมครั้งที่ 12)

1,407.00 - เฉพาะเจาะจง ข ใบรับรองแทนใบเสร็จ 1,407.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 1,407.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 23/7/63

52
คาถายเอกสาร สําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตร การสรางกระบวนการเปลี่ยนผานสูองคกรดิจิทัล ใหแก 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ในวันที่ 22 ก.ค. 63 (การฝกอบรมครั้งที่ 5)
294.00 - เฉพาะเจาะจง ข ใบรับรองแทนใบเสร็จ 294.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 294.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 23/7/63

53
คาถายเอกสาร สําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตร การสรางกระบวนการเปลี่ยนผานสูองคกรดิจิทัล ใหแก 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ในวันที่ 24 ก.ค. 63 (การฝกอบรมครั้งที่ 6)
1,367.00 - เฉพาะเจาะจง ข ใบรับรองแทนใบเสร็จ 1,367.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 1,367.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 22/7/63

54
คา Plot ขาว Ao สําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตร การสรางกระบวนการเปลี่ยนผานสูองคกรดิจิทัล ใหแก 
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ในวันที่ 22 และ 24 ก.ค. 63 (การฝกอบรมครั้งที่ 5 และ 6)

1,123.50 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 1,123.50 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 1,123.50 เลมที่ 407 เลขที่ 20324 ลงวันที่ 21/7/63

55 จางทําตรายาง จํานวน 1 อัน 160.50 - เฉพาะเจาะจง ข หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 160.50 หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 160.50 LV6302849 ลงวันที่ 29/7/63

56 ซื้อของเยี่ยมคลอด คุณณัฏฐฉัตร  จันทรแสงศรี สวนงาน CSS 958.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเต็ม จํากัด 958.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเต็ม จํากัด 958.00 5069163808  ลงวันที่ 26/7/63

57 ซื้อหนากากผาสีขาว มีขอบลวด จํานวน 200 ชิ้น 4,000.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 4,000.00 บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 4,000.00 202000074 ลงวันที่ 29/7/63

58 ซื้อผาจับดอกสีฟา-ขาว จํานวน 3 ดอก 750.00 - เฉพาะเจาะจง ข บวรธงชาติ 750.00 บวรธงชาติ 750.00 เลมที่ 041 เลขที่ 1223
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