
NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1
จางพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลและแบงปนขอมูล (File

 Sharing)
      1,000,000.00            989,750.00 e-bidding

1.บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด

2.บริษัท โคดสวีท จํากัด

 989,750.00

1,000,000.00
บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 984,400.00                        DGA/62/0263 ลงวันที่ 22/01/63

2

จางดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต 

สพร. และบํารุงรักษาและปรับปรุงเพิ่มเติมเว็บไซต

ของ สพร. (DGA Website : dga.or.th) เดิม และ

บํารุงรักษาและปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเว็บไซตกลาง

บริการอิเล็กทรอนิกส (e-Government Portal : 

egov.go.th) ของ สพร.

      2,900,000.00         2,900,000.00 e-bidding

1 .หางหุนสวนจํากัด เฟเอวรริทดีไซน

2. บริษัท ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด ดีไซน จํากัด

3. บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด

4. บริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุป จํากัด

5. บริษัท มารส อินโนเวชั่น จํากัด

6. บริษัท ยูนิกซเดฟ จํากัด

7. บริษัท เทคเอ็กซ จํากัด

8. บริษัท เทรคอน (เว็บไซต) จํากัด

 2,490,000.00

2,490,067.62

2,835,500.00

2,755,000.00

2,781,100.00

2,290,000.00

2,942,500.00

2,555,555.55

บริษัท ยูนิกซเดฟ จํากัด 2,250,000.00                     DGA/62/0314 ลงวันที่ 30/01/63

3
งานจัดจางการสอบบัญชี และประเมินการใชจายเงิน

และทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ 2563
2,000,000.00                 290,000.00 คัดเลือก (ข)

1. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

2. บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ออดิต จํากัด

 230,000.00

260,000.00
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 230,000.00                        DGA/63/0063 ลงวันที่ 28/01/63

4
งานจัดพิมพเอกสารประกอบการพิจารณา (ราง) 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563
            6,141.80 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 6,141.80                    บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 6,141.80                           

หลักฐานตามใบเสนอราคา 

บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 

ลงวันที่ 15/01/63

5 จางจัดทําเข็ม สพร. สําหรับติดปกเสื้อสูท           38,520.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ทําดีจริง จํากัด                    38,520.00 บริษัท ทําดีจริง จํากัด                          38,520.00

หลักฐานตามใบเสนอราคา 

บริษัท ทําดีจริง จํากัด เลขที่ 001/01/63 

ลงวันที่ 06/01/63

6
จัดซื้อหมึกสําหรับเครื่องปริ้นเตอร รุน CF280XC BK 

Laser Jet Pro 400
          11,128.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด                    11,128.00 บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด                          11,128.00

หลักฐานตามใบเสนอราคา 

บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด 

เลขที่ 90163 ลงวันที่ 16/01/63

7
จัดจางดําเนินการบํารุงรักษาโปรแกรมระบบบัญชี

และการเงิน (WINSpeed)
          29,960.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด                    29,960.00 บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด 29,960.00                         

หลักฐานตามใบเสนอราคา  

บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด

เลขที่ MQ-6211-0006 ลงวันที่ 29/01/63

8
จัดซื้อ SSL Certificate Govchannel.go.th 

(17/2/63-16/2/64)
            3,424.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด                     3,424.00 บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 3,424.00                           

หลักฐานตามใบเสนอราคา  

บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด

เลขที่ Q2001106 ลงวันที่ 31/01/63

9 จัดจางผลิตสื่อวีดิทัศนความคืบหนารัฐบาลดิจิทัล           80,000.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท คิด.การ.ด.ี ทีม จํากัด                    80,000.00 บริษัท คิด.การ.ด.ี ทีม จํากัด 80,000.00                         
หลักฐานตามใบเสนอราคา 

บริษัท คิด.การ.ด.ี ทีม จํากัด ลงวันที่ 31/01/63

10 จัดซื้อเครื่องตรวจวัด PM 2.5 จํานวน 4 เครื่อง           40,000.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เจ.ซี. เฮลธ เทค จํากัด 39,960.00                   บริษัท เจ.ซี. เฮลธ เทค จํากัด 39,960.00                         
หลักฐานตามใบเสนอราคา 

บริษัท เจ.ซี. เฮลธ เทค จํากัด ลงวันที่ 29/01/63

11
จางเหมาบริการทําความสะอาด ระยะเวลา 3 เดือน 

(ก.พ. - เม.ย. 63)
        525,000.00 523,230.00           เฉพาะเจาะจง (ซ) หางหุนสวนจํากัด เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส 524,995.50                 หางหุนสวนจํากัด เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส 523,230.00                        DGA/63/0133 ลงวันที่ 30/01/63

12
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา 

(Generator)
          56,000.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) นายปนัสย คูหาคติภพ                    56,000.00

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา 

(Generator)
                         56,000.00

รายงานขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ

เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) 

เลขที่ สพร 11/2563/322 ลงวันที่ 29/01/63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2563

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
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