
No. งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1
งานจัดจางดําเนินการปรับปรุง Domain Name ระบบ

บริหารงานลูกคาสัมพันธ (CRM)
90,000.00         - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 90,000.00             บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 90,000.00                PO.DGA/63/0208 ลงวันที่ 11/6/63

2
งานจัดซื้อหมึกเพื่อไวสํารองการใชงานหอง ผอ.สพร. และหอง

การเงินและบัญชี
27,000.00         - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด 25,744.20             บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด 25,744.20                

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา

บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เลขที่/Quo.No. 190563 

ลงวันที่ 01/06/63

3
งานจางซอมแซมประตูบานเลื่อนหอง ผอ.สพร. และงาน

เดินสาย Lan ภายในพื้นที่หองทํางานสวน DS-G และ ITM ชั้น

 17

18,400.00         - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 18,364.41             บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 18,000.00                PO.DGA/63/0214 ลงวันที่ 16/6/63

4 งานจางขนยายครุภัณฑและวัสดุควบคุม 6,500.00           - เฉพาะเจาะจง ข นายเฉลิมชัย  บุญมายะพันธุ 6,500.00               นายเฉลิมชัย  บุญมายะพันธุ 6,500.00                  PO.DGA/63/0215 ลงวันที่ 8/6/63

5
งานจัดหาพรอมติดตั้งแบตเตอรี่สําหรับไฟสองสวางฉุกเฉิน 

(Emergency Light)
10,000.00         - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท บีที คอนเนค จํากัด 10,000.00             บริษัท บีที คอนเนค จํากัด 10,000.00                PO.DGA/63/0216 ลงวันที่ 12/6/63

6
งานจัดจางถายทอดสดออนไลนผาน Social Media ของ สพร.

 สําหรับใหความรูและสรางความตระหนักเกี่ยวกับ GovTech 

Innovation

37,000.00         - เฉพาะเจาะจง ข มาสซ (ประเทศไทย) 37,000.00             มาสซ (ประเทศไทย) 37,000.00                PO.DGA/63/0217 ลงวันที่ 11/6/63

7
งานจัดซื้อ SSL Certificate จํานวน 4 License (mail.go.th,

 egov.go.th, apps.go.th, ega.or.th)
89,238.00         - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 89,238.00             บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 89,238.00                

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคาบริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล 

ซิสเต็ม จํากัด เรื่องขอยืนยันราคา ลงวันที่ 15/6/63

8
งานจัดซื้อซองพลาสติกแข็งใส 2 ดาน เพื่อใสใบประกาศนียบัตร

 ขนาด A4 (297x210 มิลลิเมตร" จํานวน 120 แผน
2,400.00           - เฉพาะเจาะจง ข รานทริปเปล เอ็มสเตชั่นเนอรี่ 2,400.00               รานทริปเปล เอ็มสเตชั่นเนอรี่ 2,311.20                  

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราครานทริปเปล เอ็มสเตชั่นเนอรี่

 เรื่องขอยืนยันราคา ลงวันที่ 15/6/63

9
งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส SSL Certificast (*.

cloud.dga.or.th)
3,691.50           - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 3,691.50               บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 3,691.50                  

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคาบริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล 

ซิสเต็ม จํากัด เลขที่เอกสาร Q2006020 ลงวันที่ 24/6/63

10
งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (SSL) สําหรับ website *.

testapp 1. dga.or.th, *.testapp 2. dga.or.th
7,383.00           - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 7,383.00               บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 7,383.00                  

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคาบริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล 

ซิสเต็ม จํากัด เลขที่เอกสาร Q2006085 ลงวันที่ 24/6/63

11 งานซื้อยาสามัญประจําหองพยาบาล 20,257.36         - เฉพาะเจาะจง ข องคการเภสัชกรรม 20,257.36             องคการเภสัชกรรม 20,257.36                
หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคาองคการเภสัชกรรม 

เลขที่ใบเสนอราคา QTA-00010-20-189 ลงวันที่ 22/6/63

12
งานจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ สําหรับใชงานภายในพื้นที่ ชั้น 11 

และ 17 จํานวน 2 เครื่อง
4,800.00           - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 4,800.00               บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 4,780.00                  

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคาบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร

 จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 47-062020 ลงวันที่ 24/6/63

13
งานจัดจางพิมพกระดาษทายจดหมายมีที่อยู (DGA) และจัดซื้อ

ซองน้ําตาลขยายขาง
16,585.00         - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 16,585.00             บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 16,585.00                

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา

บริษัทพี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 

เลขที่/No. 6306/030A ลงวันที่ 26/6/63

14
งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (SSL Certificate) .

gchat.apps.go.th
4,055.30           - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 4,055.30               บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 4,055.30                  

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคาบริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล 

ซิสเต็ม จํากัด เลขที่เอกสาร Q2006093 ลงวันที่ 30/6/63

15

งานจัดจางทําการถายทอดสดออนไลน (Live Streaming) ผาน
 Facebook และ Youtube ของ สพร. สําหรับใหความรูและ

สรางความตระหนักเกี่ยวกับ GovTech Innovation สําหรับ
ประชาชนและผูประกอบการในพื้นที่ชลบุรี

45,600.00         - เฉพาะเจาะจง ข มาสซ (ประเทศไทย) 45,600.00             มาสซ (ประเทศไทย) 45,600.00                PO.DGA/63/0230 ลงวันที่ 24/6/63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง
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No. งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง

16
งานจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

100,000.00       - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 100,000.00           บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 100,000.00              PO.DGA/63/0231 ลงวันที่ 26/6/63

17
ซื้อเจลแอลกอฮอล 70% 400 ML จํานวน 30 ขวด สําหรับใช

ในสํานักงาน เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19

3,562.50 - เฉพาะเจาะจง ข คุณศันสนีย  ศรีวีรวานิช 3,562.50 คุณศันสนีย  ศรีวีรวานิช 3,562.50 บิลเงินสด เลขที่ V02453 ลงวันที่ 1/6/63

18
ซื้อแอลกอฮอล 70% 450 ML จํานวน 36 ขวด สําหรับใชใน

สํานักงาน เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
1,980.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท มงกุฎเวชภัณฑ จํากัด 1,980.00 บริษัท มงกุฎเวชภัณฑ จํากัด 1,980.00 S20001-002901 ลงวันที่ 2/6/63

19

ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด เพื่อใชเปนอุปกรณสําหรับ
รองรับเหตุฉุกเฉินตามแผน BCP ของสํานักงาน รวมถึงการ

เตรียมการในดานวัสดุใหพรอมสําหรับรองรับทั้งสวนของ
เจาหนาที่ กรณีเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

2,850.00 - เฉพาะเจาะจง ข กานตธิดาเภสัช 2,850.00 กานตธิดาเภสัช 2,850.00 PC63-0010184 ลงวันที่ 3/6/63

20 จัดซื้อ Face Shield จํานวน 24 อัน 600.00 - เฉพาะเจาะจง ข ราน 187 จินดา 600.00 ราน 187 จินดา 600.00 บิลเงินสด ลงวันที่ 5/6/63

21 ซื้อกลวยไมสดจัดกระถาง จํานวน 1 รายการ 1,364.00 - เฉพาะเจาะจง ข สวนกลวยไมทันหิกรณ 1,364.00 สวนกลวยไมทันหิกรณ 1,364.00 บิลเงินสด เลมที่ 4 เลขที่ 6 ลงวันที่ 8/6/63

22

ซื้อดอกไมสดจัดแจกัน เพื่อมอบให นายปกรณ  อาภาพันธุ 
เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเขารับตําแหนงผูอํานวยการ

 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน)

1,000.00 - เฉพาะเจาะจง ข ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00 ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00 เลมที่ 634 เลขที่ 31673 ลงวันที่ 9/6/63

23 จางพิมพนามบัตรผูบริหารสพร. จํานวน 1,000 ใบ 4,066.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 4,066.00 บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 4,066.00 IV 630610003 ลงวันที่ 10/6/63

24 จางทําตรายาง จํานวน 10 อัน 663.40 - เฉพาะเจาะจง ข หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 663.40 หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 663.40 LV6302334 ลงวันที่ 5/6/63

25
จางปริ้น (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ .ศ. 

2563-2565 พรอมเขาเลม จํานวน 40 เลม
3,445.40 - เฉพาะเจาะจง ข หางหุนสวนจํากัด ทริปเปล เอ กอปป 3,445.40 หางหุนสวนจํากัด ทริปเปล เอ กอปป 3,445.40 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 6306/1002 ลงวันที่ 10/6/63

26
จางปริ้น (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ .ศ. 

2563-2565 พรอมเขาเลม จํานวน 40 เลม
2,600.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท โรงพิมพดิจิตอล COPY 1 2,600.00 บริษัท โรงพิมพดิจิตอล COPY 1 2,600.00 บิลเงินสด ลงวันที่ 12/6/63

27 ซื้อผลไมจัดกระเชา 1,443.68 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขาชิดลม 1,443.68 บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขาชิดลม 1,443.68 0008106201205920 ลงวันที่ 17/6/63

28
ซื้อสันรูดขนาด 10 มม. จํานวน 9 หอ สําหรับจัดทําเอกสาร

ประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจายแผนบูรณาการรัฐบาล

ดิจิทัล

738.04 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 738.04 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 738.04 SI2006071305 ลงวันที่ 17/6/63

29 ซื้อของเยี่ยมไข 978.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเต็ม จํากัด 978.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเต็ม จํากัด 978.00 ใบกํากับภาษีอยางยอ 003/6774 ลงวันที่ 17/6/63

30

คาถายเอกสาร Plot AO สําหรับแจงกําหนดการฝกอบรม
หลักสูตร "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง (รอส.)

 รุนที่ 7 (e-Government for Chief Executive Officer 
Program: e-GCEO#7)

1,178.68           - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 1,178.68               บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 1,178.68                  เลมที่ 406 เลขที่ 20290 ลงวันที่ 18/6/63
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31 ซื้อของเยี่ยมไข 950.00             - เฉพาะเจาะจง ข - 950.00                 - 950.00                    ใบรับรองแทนใบเสร็จ

32
จางทํากุญแจสํารองตูใสเอกสารของหองสวนเลขานุการและ

การประชุม และฝายบริหารกลาง จํานวน 4 ดอก
160.00 - เฉพาะเจาะจง ข - 160.00 - 160.00 บิลเงินสด ลงวันที่ 16/6/63

33
จางเปลี่ยนกระจกฝาของหองประชุม 1703 ชั้น 17 จํานวน 1 

บาน เพื่อทดแทนเดิมที่แตกราว
2,675.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ซี.พี.เอ.กลาส แอนด อลูมิเนียม จํากัด 2,675.00 บริษัท ซี.พี.เอ.กลาส แอนด อลูมิเนียม จํากัด 2,675.00 IV63060143  ลงวันที่ 19/6/63

34
จางเปลี่ยนหลอดไฟไมโครเวฟ ยี่หอ SHAP ของหองครัวชั้น 17

 พรอมคาบริการ
380.00 - เฉพาะเจาะจง ข หางหุนสวนจํากัด เจ บี เอส เซลล แอนด เซอรวิส 380.00 หางหุนสวนจํากัด เจ บี เอส เซลล แอนด เซอรวิส 380.00 08958 ลงวันที่ 22/6/63

35
จางซอมไมโครเวฟของหองครัวชั้น 17 ยี่หอ SAMSUNG 

เนื่องจากไมทําความรอน
943.98 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เอสวาย ไทย จํากัด 943.98 บริษัท เอสวาย ไทย จํากัด 943.98 SYSIL20060059 ลงวันที่ 22/6/63

36 ซื้อพวงกุญแจพลาสติก จํานวน 1 กลอง 109.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 109.00 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 109.00 102_046464 ลงวันที่ 22/6/63

37

จางถายเอกสาร สําหรับการจัดทําเอกสารเพื่อประกอบการ

ชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล จํานวน 91 เลม

8,665.93 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 8,665.93 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 8,665.93 407/20301 ลงวันที่ 25/6/63

38

คาถายเอกสาร สําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตร การจัดทํา

สถาปตยกรรมองคกรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผานไปสูองคกร

ดิจิทัล ใหแก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

แหงชาติ (องคการมหาชน) ในวันที่ 26 ม.ิย. 63

543.00 - เฉพาะเจาะจง ข 543.00 543.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 26/6/63

39

คา Plot ขาว Ao สําหรับใชในการฝกอบรมหลักสูตร การ

จัดทําสถาปตยกรรมองคกรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผานไปสู

องคกรดิจิทัล ใหแก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ

เครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ในวันที่ 26 ม.ิย. 63

674.10 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 674.10 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 674.10 407/20302  ลงวันที่ 26/6/63
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