
No. งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1
งานจัดจางบํารุงรักษาอุปกรณและซอฟตแวรคอมพิวเตอรสําหรับระบบ Cyber 
Security

       4,500,000.00     4,494,071.33 e-bidding 55 (1)
1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส

4,450,000.00
4,472,500.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 4,430,000.00    DGA/64/0065 ลงวันที่ 15/1/64

2
งานจัดจางเจาหนาที่และเชาระบบโทรศัพทสําหรับดําเนินการศูนยบริการลูกคา 
(DGA Contact Center)

     31,000,000.00   30,900,000.00 e-bidding 55 (1)
1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด

30,884,993.60
30,987,200.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 30,834,993.60  DGA/64/0066 ลงวันที่ 6/1/64

3
งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย 
(Firewall)

       3,000,000.00     2,999,178.01 e-bidding 55 (1)
1. บริษัท จีเอเบิล จํากัด
2. บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด

2,975,950.00
2,994,930.00

บริษัท จีเอเบิล จํากัด 2,900,000.00    DGA/64/0078 ลงวันที่ 18/1/64

4
งานเชาบริการรถยนต (รถตู) สวนกลางพรอมพนักงานขับรถ จํานวน 5 คัน 
ระยะเวลา 8 เดือน (1/2/64 - 30/9/64)

       1,964,000.00     1,930,666.67 e-bidding 55 (1)
1. บริษัท แมจิค รูทส จํากัด
2. บริษัท พ.ีที.ทรานส เอ็กซเพรส จํากัด

1,879,960.00
1,542,280.00

บริษัท พ.ีที.ทรานส เอ็กซเพรส จํากัด 1,540,000.00    DGA/64/0086 ลงวันที่ 22/1/64

5 งานจัดซื้อชั้นไมวางวารสารเอนกประสงค สําหรับใชงานในหองผูบริหาร ชั้น 18              4,300.00 - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จํากัด        4,282.14 บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จํากัด          4,282.14 DGA/64/0091 ลงวันที่ 4/1/64

6 งานจางบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ e-Learning          180,000.00       180,000.00  เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ค) บริษัท เลิรนเทค จํากัด    180,000.00 บริษัท เลิรนเทค จํากัด 178,690.00      DGA/64/0092 ลงวันที่ 5/1/64

7

งานจัดซื้ออุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรพกพาหนาจอสัมผัส (Tablet) และ
อุปกรณจัดเก็บขอมูล Hard Disk External Storage สําหรับโครงการพัฒนา
ระบบ กลไก กระบวนการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติกิจกรรมพัฒนา
โปรแกรมฐานขอมูลการเลือกตั้งทองถิ่น

           30,000.00 - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เอ แอนด พี คอมมูนิเคชั่น 2001 จํากัด 27,330.00     บริษัท เอ แอนด พี คอมมูนิเคชั่น 2001 จํากัด 27,330.00        DGA/64/0096 ลงวันที่ 4/1/64

8
งานจัดจางถายทอดสดออนไลนผาน Social media ของ สพร. งานเสวนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐในหัวขอ "วิสัยทัศนของผูนําในการเลือกใช
เทคโนโลยีดิจิทัลใชใหเกิดประโยชนสูงสุด" และ "ปญญาประดิษฐภาครัฐ"

           57,000.00 -  เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) มาสซ (ประเทศไทย) 56,000.00     มาสซ (ประเทศไทย) 56,000.00        DGA/64/0100 ลงวันที่ 11/1/64

9
งานจางดําเนินงานจัดทําหนังสือการใชเทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับภาครัฐ 
(Blockchain for Government Services)

         150,000.00 149,800.00       เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เดฟ ทู ดีไซน จํากัด 149,800.00   บริษัท เดฟ ทู ดีไซน จํากัด 149,000.00      DGA/64/0101 ลงวันที่ 26/1/64

10
งานจัดซื้อและอนุญาตใหใชสิทธิในการใชงานโปรแกรม Adobe Creative 
Cloud และ Endnote ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแตวันที่ 14 ก.พ.-14 ก.ย. 64

         130,000.00       123,195.52 เฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 121,220.30   บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 120,674.60      DGA/64/0107 ลงวันที่ 26/1/64

11
งานจัดซื้อเครื่องจายแอลกอฮอลอัตโนมัติ สําหรับใชงานบริเวณพื้นที่ชั้น 11 16 
17 18 และ 19

           16,400.00 - เฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 16,317.50     บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 16,317.50        DGA/64/0109 ลงวันที่ 25/1/64

12 งานจางปรับปรุงระบบไฟฟาหอง contact center ชั้น 11            88,300.00 - เฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุป จํากัด 88,214.01     บริษัท พีเอสดี ควอลิตี้ กรุป จํากัด 88,000.00        DGA/64/0110 ลงวันที่ 21/1/64

13
งานจางบํารุงรักษาอุปกรณและระบบฐานขอมูล โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสําหรับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจําปงบประมาณ 2564

       2,580,000.00     2,580,000.00 เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ซ) บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด  2,580,000.00 บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 2,550,000.00    DGA/64/0113 ลงวันที่ 29/1/64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2564
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่   10   กุมภาพันธ 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2564
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่   10   กุมภาพันธ 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

14 งานจัดจางบํารุงรักษาระบบสําหรับโครงการลดการขอสําเนาบัตรประชาชน            90,000.00 - เฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จํากัด 90,000.00     บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จํากัด 90,000.00        DGA/64/0114 ลงวันที่ 29/1/64

15 ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00 ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00 0008101211239058 ลงวันที่ 1/1/64

16 บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขาชิดลม 2,013.15  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขาชิดลม 2,013.15 บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขาชิดลม 2,013.15 เลมที่ 410 เลขที่ 20492 ลงวันที่ 5/1/64

17 รานไทยฟรอริสท 1,500.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) รานไทยฟรอริสท 1,500.00 รานไทยฟรอริสท 1,500.00 LV6400954 ลงวันที่ 5/1/64

18 หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 321.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 321.00 หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 321.00 INV-0001-21-301 ลงวันที่ 13/1/64

19 องคการเภสัชกรรม 9,535.84  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) องคการเภสัชกรรม 9,535.84 องคการเภสัชกรรม 9,535.84 573600 ลงวันที่ 15/1/64

20 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 318.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 318.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 318.00 เลมที่ 696 เลขที่ 34773 ลงวันที่ 10/1/64

21 ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00 ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00 เลมที่ 411 เลขที่ 20510 ลงวันที่ 18/1/64

22 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 2,889.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 2,889.00 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 2,889.00 เลมที่ 411 เลขที่ 20511 ลงวันที่ 18/1/64

23 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 2,795.91  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 2,795.91 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 2,795.91 เลมที่ 411 เลขที่ 20512 ลงวันที่ 18/1/64

24 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 2,842.99  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 2,842.99 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 2,842.99 ORVM6401000106 ลงวันที่ 18/1/64

25 บริษัท อธีราห คอรปอเรชั่น จํากัด 7,614.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท อธีราห คอรปอเรชั่น จํากัด 7,614.00 บริษัท อธีราห คอรปอเรชั่น จํากัด 7,614.00 เลมที่ 411 เลขที่ 20507 ลงวันที่ 15/1/64

26 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 2,484.54  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 2,484.54 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 2,484.54 เลมที่ 411 เลขที่ 20508 ลงวันที่ 15/1/64 



No. งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2564
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่   10   กุมภาพันธ 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

27 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 9,951.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 9,951.00 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 9,951.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ  ลงวันที่ 15/1/64 

28 ราน ถูก ดี ชัวร 58.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) ราน ถูก ดี ชัวร 58.00 ราน ถูก ดี ชัวร 58.00 บิลเงินสด ลงวันที่ 18/1/64

29 ราน เฌอดอกไมสด 1,500.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) ราน เฌอดอกไมสด 1,500.00 ราน เฌอดอกไมสด 1,500.00 เลมที่ 411 เลขที่ 20515 ลงวันที่ 15/1/64 

30 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 9,897.50  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 9,897.50 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 9,897.50 T1 R000052500 ลงวันที่ 20/1/64 

31 MR. D.I.Y. (BANGKOK) CO.LTD. 54.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) MR. D.I.Y. (BANGKOK) CO.LTD. 54.00 MR. D.I.Y. (BANGKOK) CO.LTD. 54.00 เลมที่ 182 เลขที่ 9082 ลงวันที่ 20/1/64 

32 บริษัท จุน เทค จํากัด 3,852.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท จุน เทค จํากัด 3,852.00 บริษัท จุน เทค จํากัด          3,852.00 บิลเงินสด ลงวันที่ 29/1/64
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