
No. งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางดําเนินงานพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล Online Learning          400,000.00 - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด 79,853.00     บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด 79,853.00        DGA/63/0306 (ก) ลงวันที่ 30/12/63

2 จางดําเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการประจําป ของ สพร.        7,000,000.00  7,000,000.00 e-bidding 1. บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร  จํากัด
2. บริษัท เดนทสุ เอ็กซ (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 
4. บริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน)

 6,990,000.00
6,999,030.50
6,789,000.00
6,982,000.00

บริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน) 6,882,000.00    DGA/63/0328 ลงวันที่ 14/12/63

3 งานจางเหมาบริการทําความสะอาด ระยะเวลา 10 เดือน (1/12/63 - 30/9/64)        2,100,000.00  2,086,500.00 e-bidding 1. บริษัท ธีภพ กรุป จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส

1,971,742.50
2,065,100.00

บริษัท ธีภพ กรุป จํากัด 1,970,000.00    DGA/64/0061 ลงวันที่ 1/12/63

4 งานเชาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 91 เครื่อง และจอภาพแบบตั้งโตะ
 จํานวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน

       3,800,000.00  3,713,096.88 e-bidding บริษัท สหธุรกิจ จํากัด  3,709,745.64 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 3,709,745.64    DGA/64/0070 ลงวันที่ 21/12/63

5 งานจางบํารุงรักษาระบบสําหรับตรวจสอบวิเคราะหหาชองโหวหรือความเสี่ยง
ของซอรสโคด

         350,000.00    315,650.00 เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท แร็กนาร คอรปอเรชั่น จํากัด 315,650.00   บริษัท แร็กนาร คอรปอเรชั่น จํากัด 315,650.00      DGA/64/0073 ลงวันที่ 17/12/63

6 งานจางบํารุงรักษาหองควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

       1,300,000.00  1,280,000.00 เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ค) บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมแนเมนท จํากัด  1,300,000.00 บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมแนเมนท จํากัด     1,280,000.00 DGA/64/0079 ลงวันที่  30/12/63

7 งานจางบํารุงรักษาอุปกรณระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายพรอมจัดซื้อ
ฟงชั่นซอฟตแวรระบบปองกันภัยคุกคามทางดานเครือขายสารสนเทศและตอ
อายุการดูแลอุปกรณไฟลวอล ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําป
งบประมาณ 2564

       1,100,000.00 1,070,000.00 เฉพาะเจาะจง 56 (1)(ฉ) บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด  1,068,930.00  บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 1,065,000.00    DGA/64/0080 ลงวันที่ 16/12/63

8 งานจัดซื้ออุปกรณ video conference          300,000.00    284,513.00 เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท จีเอเบิล จํากัด    299,600.00 บริษัท จีเอเบิล จํากัด 284,513.00      DGA/64/0083 ลงวันที่ 17/12/63

9 จางปรับปรุงหองสําหรับผูบริหารระดับสูงชั้น 18            73,295.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุป จํากัด 73,295.00     บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุป จํากัด 73,295.00        DGA/64/0085  ลงวันที่ 3/12/63

10 งานจางจัดทํา Backdrop Tube สําหรับการจัดงานของฝายพัฒนามาตรฐาน
ดิจิทัล

           30,000.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 29,960.00     หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 29,960.00        หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา
หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 
ลงวันที่ 14/12/63

11 งานจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ไตรมาส 1) จํานวน 15 รายการ            31,000.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 30,343.64     บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 30,343.64        DGA/64/0088 ลงวันที่ 18/12/63

12 งานจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6 รายการ            62,200.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด 62,160.58     บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด 62,160.58        DGA/64/0089 ลงวันที่ 21/12/63

13 งานจัดจางถายทอดสดออนไลนผาน Social media ของ สพร. ในงานรับฟง
ความคิดเห็นตอรางขอเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ วาดวยแนวทางการจัดทําบัญชีขอมูลภาครัฐ

           45,000.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด      44,940.00 บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด 44,000.00        DGA/64/0090 ลงวันที่ 18/12/63

14 งานจางจัดทําหนังสือ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 
2563 - 2565

         200,000.00    193,000.00 เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท คอเวม จํากัด 193,000.00 บริษัท คอเวม จํากัด 191,000.00      DGA/64/0093 ลงวันที่ 28/12/63

15 งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานระบบ Loader (Load testing)            35,000.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) https://loader.io/ 35,000.00     https://loader.io/ 35,000.00        DGA/64/0094 ลงวันที่ 21/12/63

16 งานจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)            36,000.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) หางหุนสวนจํากัด ทองคําคารแคร 29,568.00     หางหุนสวนจํากัด ทองคําคารแคร 29,568.00        DGA/64/0095  ลงวันที่ 15/12/63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 7 มกราคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 7 มกราคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

17 งานจัดซื้อถุงขยะสีดํา            13,350.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด 12,882.80     บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด 12,882.80        DGA/64/0098 ลงวันที่ 21/12/63

18 ซื้อ Flashdrive สําหรับจัดเก็บขอมูลรายงานผลการเรียนการสอน สําหรับการ
อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการออกแบบและวางแผนงานบุคลากร
ไปสูดิจิทัล สําหรับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

               690.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด          690.00 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด             690.00 เลขที่ใบเสร็จ/
ใบกํากับภาษี 103-047507 ลงวันที่ 1/12/63

19 จางถายเอกสาร สําหรับเปนเอกสารประกอบการฝกอบรมในโครงการฝกอบรม
หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง (รอส.) รุนที่ 7

             1,300.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) ใบรับรองแทนใบเสร็จ        1,300.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ          1,300.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 4/12/63

20 ซื้อสายปมน้ําคอยลเย็น พรอมคาจัดสง สําหรับเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่อุดตัน
ของเครื่องปรับอากาศหอง Contact Center ชั้น 11

               180.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) เมืองทอง อุปกรณเครื่องเย็น          180.00 เมืองทอง อุปกรณเครื่องเย็น             180.00 บิลเงินสด ลงวันที่ 2/12/63

21 ซื้อกอกน้ําเย็นของตูกดน้ําดื่ม พื้นที่สํานักงานชั้น 11              1,016.50  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท คงคูลวอเตอร จํากัด        1,016.50 บริษัท คงคูลวอเตอร จํากัด          1,016.50 เลขที่ใบเสร็จ/
ใบกํากับภาษี KCW6300757 ลงวันที่ 9/12/63

22 จางรื้อถอนกระจกหองประชุมสวนนโยบายและแผนองคกรที่แตก และติดตั้ง
กระจกบานใหมทดแทน

             8,934.50  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ซ.ีพ.ีเอส.กลาส แอนด อลูมิเนียม จํากัด        8,934.50 บริษัท ซ.ีพ.ีเอส.กลาส แอนด อลูมิเนียม จํากัด          8,934.50 เลขที่ใบเสร็จ/
ใบกํากับภาษี IV63120323 ลงวันที่ 12/12/63

23 ซื้อเจลน้ําหอมปรับอากาศ จํานวน 1 ชิ้น                  92.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)            92.00 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)              92.00 เลขที่ใบเสร็จ/
ใบกํากับภาษี S083726312180001 ลงวันที่ 18/12/63

24 จางพิมพนามบัตรผูบริหารสพร. จํานวน 1,000 ใบ              4,066.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท พ.ีเอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด        4,066.00 บริษัท พ.ีเอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด          4,066.00 เลขที่ใบเสร็จ/
ใบกํากับภาษี IV 631224002 ลงวันที่ 24/12/63

25 ซื้อ Flashdrive สําหรับจัดเก็บขอมูลรายงานผลการเรียนการสอน สําหรับการ
อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการออกแบบและวางแผนงานบุคลากร
ไปสูดิจิทัล สําหรับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

690.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 690.00 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 690.00 103-047507 ลงวันที่ 1/12/63

26 จางถายเอกสาร สําหรับเปนเอกสารประกอบการฝกอบรมในโครงการฝกอบรม
หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง (รอส.) รุนที่ 7

1,300.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 1,300.00 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 1,300.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 4/12/63

27 ซื้อสายปมน้ําคอยลเย็น พรอมคาจัดสง สําหรับเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่อุดตัน
ของเครื่องปรับอากาศหอง Contact Center ชั้น 11

180.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) เมืองทอง อุปกรณเครื่องเย็น 180.00 เมืองทอง อุปกรณเครื่องเย็น 180.00 บิลเงินสด ลงวันที่ 2/12/63

28 ซื้อกอกน้ําเย็นของตูกดน้ําดื่ม พื้นที่สํานักงานชั้น 11 1,016.50  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท คงคูลวอเตอร จํากัด 1,016.50 บริษัท คงคูลวอเตอร จํากัด 1,016.50 KCW6300757ลงวันที่ 9/12/63

29 จางรื้อถอนกระจกหองประชุมสวนนโยบายและแผนองคกรที่แตก และติดตั้ง
กระจกบานใหมทดแทน

8,934.50  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ซ.ีพ.ีเอส.กลาส แอนด อลูมิเนียม จํากัด 8,934.50 บริษัท ซ.ีพ.ีเอส.กลาส แอนด อลูมิเนียม จํากัด 8,934.50 IV63120323ลงวันที่ 12/12/63
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 7 มกราคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

30 ซื้อเจลน้ําหอมปรับอากาศ จํานวน 1 ชิ้น 92.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 92.00 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 92.00 S083726312180001ลงวันที่ 18/12/63

31 ซื้อกระดาษเช็ดหนา สําหรับใชงานในหองประชุมตางๆ จํานวน 12 กลอง 204.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด 204.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด 204.00 1191006600 ลงวันที่ 21/12/63

32 ซื้อถุงขยะ จํานวน 2 แพ็ค 94.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด 94.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด 94.00 1191006615 ลงวันที่ 25/12/63

33 จางพิมพนามบัตรผูบริหารสพร. จํานวน 1,000 ใบ 4,066.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท พ.ีเอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 4,066.00 บริษัท พ.ีเอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 4,066.00 IV 631224002 ลงวันที่ 24/12/63

34 ซื้อกระเชาสกอด เพื่อมอบใหสํานักงบประมาณ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  2564 848.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด 848.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด 848.00 1191996588 ลงวันที่ 18/12/63

35 ซื้อตนไมมงคล จํานวน 25 รายการ 9,000.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) ราน Dusit Shop 9,000.00 ราน Dusit Shop 9,000.00 บิลเงินสด ลงวันที่ 21/12/63

36 ซื้อผลไมสดจัดกระเชา  เพื่อมอบใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปใหม  2564

2,124.33  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด 2,124.33 บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด 2,124.33 0008112201236603 ลงวันที่ 25/12/63

37 ซื้อตนไมมงคล จํานวน 20 รายการ 7,200.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) ราน Dusit Shop 7,200.00 ราน Dusit Shop 7,200.00 บิลเงินสด ลงวันที่ 29/12/63

38 จางจัดทําเอกสาร (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เพื่อเสนอรูเลมตอสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

3,964.35  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 3,964.35 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 3,964.35 เลมที่ 410 เลขที่ 20492 ลงวันที่ 30/12/63
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