
NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1

จัดซื้อซอฟตแวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ

 DGA Cloud โครงการการพัฒนาระบบคลาวดภาครัฐ 

(Government Cloud: G-Cloud)

    33,000,000.00     33,000,000.00 e-bidding

 

1.บริษัท ไฮเปอร โซลูชั่นส จํากัด

2.บริษัท เอ็น-เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี จํากัด

3.บริษัท เน็กซเทค เอเชีย จํากัด

 32,970,000.00

32,900,000.00

32,950,000.00

บริษัท เอ็น-เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี จํากัด 31,400,000.00 DGA/62/0239 ลงวันที่ 6/11/62

2
จางจัดกิจกรรมการกระตุนใหเกิดการใชบริการดิจิทัล

ภาครัฐ
      2,500,000.00 2,221,926.67      e-bidding

 

1.บริษัท พีอาร วัน เน็ทเวิรค จํากัด

2.บริษัท เก็ต แธท ชีส จํากัด
 2,209,550.00

2,373,153.00 บริษัท เก็ต แธท ชีส จํากัด 2,200,000.00 DGA/62/0256 ลงวันที่ 20/11/62

3
จัดจางปรับปรุงพัฒนาระบบ CITIZENinfo 

Application ในสวน Citizen Feedback
      5,000,000.00 4,993,333.00 e-bidding บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จํากัด 4,333,500.00         บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จํากัด 4,290,700.00 DGA/62/0276 ลงวันที่ 6/11/62

4

จัดจางปรับปรุงพัฒนาระบบขอมูลการใชจายภาครัฐ 

ระยะที่ 3.1 (Thailand Government Spending: 

Phase 3.1)

        750,000.00         713,333.33 e-bidding

 

1.บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จํากัด

2.บริษัท ฮัลโหลเวิลดเทคโนโลยี จํากัด
 684,800.00

699,000.00 บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จํากัด 668,750.00      DGA/62/0278  ลงวันที่ 21/11/62

5
จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบลงเวลาดวยการสแกนใบหนา

ของพนักงาน
500,000.00        429,469.65        เฉพาะเจาะจง ข บริษัท คอนโทรลเอ โกลบอล จํากัด 437,576.50           บริษัท คอนโทรลเอ โกลบอล จํากัด 429,469.65      DGA/62/0297  ลงวันที่ 21/11/62

6
จางปรับปรุงหองประธานกรรมการและหองรับรอง

ผูบริหาร ชั้น 18
        170,000.00 169,999.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เอ็นลาจ ดาตาเซ็นเตอร โอเปอรเรชั่น จํา 169,999.00 บริษัท เอ็นลาจ ดาตาเซ็นเตอร โอเปอรเรชั่น จํากัด 169,060.00      PO.DGA/62/0309  ลงวันที่ 1/11/62

7

จัดจางผลิตใบประกาศเกียรติคุณ พรอมแฟมปกผาไหม 

เพื่อมอบใหแกหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่ใหการ

สนับสนุน Government Smart Kiosk

          16,000.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เมค ไอเดีย ดีไซน จํากัด              16,000.00 บริษัท เมค ไอเดีย ดีไซน จํากัด         16,000.00 PO.DGA/62/0312  ลงวันที่ 18/11/62

8
งานจางดําเนินงานจัดกิจกรรมสัมมนา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563
1,300,000.00            1,300,000.00 e-bidding

 

1.บริษัท นอรทไทยทัวร (1997) จํากัด

2.บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด

3.บริษัท เอ็กซา ไบรท จํากัด

4. บริษัท มูฟวิ่ง ไลฟสไตล จํากัด

 1,300,000.00

1,111,000.00

1,173,500.00

1,177,000.00

บริษัท เอ็กซา ไบรท จํากัด 1,170,000.00     DGA/63/0007 ลงวันที่ 6/11/62

9

งานจางบํารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกําลังคน

ภาครัฐและโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ

 ของสํานักงาน ก.พ. ประจําปงบประมาณ 2563

825,500.00                825,500.00 เฉพาะเจาะจง ค บริษัท เอ็นเตอรไพรส ซิสเต็ม จํากัด 825,500.00           บริษัท เอ็นเตอรไพรส ซิสเต็ม จํากัด 825,500.00       DGA/63/0060 ลงวันที่ 1/11/62

10
งานจางพัฒนาระบบฐานขอมูลเงินอุดหนุนเพื่อการ

เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
5,000,000.00            4,900,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ) บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด          4,900,000.00 บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 4,890,000.00     DGA/63/0064 ลงวันที่ 14/11/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
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NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

11 งานจัดซื้ออุปกรณ 4G Ethernet Router 6,580.00           - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท แอดไวช ไอที อินฟนิท จํากัด                6,380.00 บริษัท แอดไวช ไอที อินฟนิท จํากัด          6,380.00
หลักฐานตามใบเสนอราคา  

เลขที่ Q19110580 ลงวันที่ 7/11/62

12

งานจัดจางซักผาปูเตียง ปลอกหมอน ผาคลุมกันฝุน ผา

หมหองพยาบาล และผาคลุมโตะประชุม/โตะ

ลงทะเบียน (1/11/62 - 30/9/63)

2,860.00            - เฉพาะเจาะจง (ข) นางนิภา  อริยพฤกษ 2,860.00               นางนิภา  อริยพฤกษ 2,860.00         PO.DGA/63/0071 ลงวันที่ 06/11/62

13

งานจัดซื้อรีฟลสเปรยน้ําหอมปรับอากาศ เพื่อใชงานกับ

เครื่องจายสเปรยน้ําหอมปรับอากาศอัตโนมัติในหอง

สุขาชาย-หญิง

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

บริษัท ไทยพัฒน ซัพพลาย จํากัด

 ลงวันที่ 07/11/62

14
งานจางบํารุงรักษาระบบบริหารจัดเก็บสิ่งของทูลเกลาฯ

 ถวายกองงานในพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
95,700.00           - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ลานเกียร เทคโนโลยี จํากัด 95,700.00             บริษัท ลานเกียร เทคโนโลยี จํากัด 95,700.00        PO.DGA/63/0073 ลงวันที่ 12/11/62

15
งานจางบํารุงรักษาระบบบันทึกรายการรับ-จาย สําหรับ

เด็กในพระอุปถัมภฯ
39,590.00           - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เรียล อินทิกริตี จํากั 39,590.00             บริษัท เรียล อินทิกริตี จํากั 39,590.00        PO.DGA/63/0074 ลงวันที่ 11/11/62

16

งานจางบํารุงรักษาระบบพิพิธภัณฑ กองงานใน

พระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

80,000.00           - เฉพาะเจาะจง (ข)  บริษัท เทคเอ็กซ จํากัด 80,000.00              บริษัท เทคเอ็กซ จํากัด 80,000.00        PO.DGA/63/0075 ลงวันที่ 11/11/62

17

งานจางบํารุงรักษาระบบสําหรับตรวจสอบวิเคราะหหา

ชองโหวหรือความเสี่ยงของซอรสโคด โครงการ

บํารุงรักษาซอฟตแวร SECURITY TESTING TOOLS

220,000.00                224,700.00 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท มายดเทอรา จํากัด 218,815.00           บริษัท มายดเทอรา จํากัด 218,000.00      PO.DGA/63/0076 ลงวันที่ 26/11/62

18

งานจัดหาเครื่องมือใชในการวิจัยและพัฒนาซอฟตแวร 

(Software Development Tools): iOS 

Developer Enterprise Program $299

9,091.15            - เฉพาะเจาะจง (ข) https://developer.apple.com/ 9,091.15               https://developer.apple.com/ 9,091.15         
หลักฐานหนาเว็บไซต

https://developer.apple.com/ 

ลงวันที่ 8/11/62

19

งานจางจัดตกแตงงานและจัดใหมี Photo booth เพื่อ

ถายภาพเปนที่ระลึกแกแขกผูเขารวมงาน ในงาน 

Dinner Talk Digital Government 

Transformation

36,915.00           - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เอวีโปรเจคท จํากัด 36,915.00             บริษัท เอวีโปรเจคท จํากัด 36,915.00        
หลักฐานตามใบเสนอราคา 

บริษัท เอวีโปรเจคท จํากัด 

เลขที่  19-047-02-01 ลงวันที่ 8/11/62

20

งานจางทําหนาที่เปนพิธีกรดําเนินรายการ หรือ MC ใน

งาน Dinner Talk Digital Government 

Transformation

6,000.00            - เฉพาะเจาะจง (ข) นางสาวจุฑามาศ  ตรณโนภาส 6,000.00               นางสาวจุฑามาศ  ตรณโนภาส 6,000.00         
หลักฐานตามใบเสนอราคา 

นางสาวจุฑามาศ  ตรณโนภาส

ลงวันที่ 11/11/62
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ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

21
งานจางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ พื้นที่ชั้น 17 และ

งานซอมโถปสสาวะหองสุขาชายพื้นที่ชั้น 19
20,600.00           - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 20,499.06             บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 20,499.06        

PO.DGA/63/0089

ลงวันที่ 28/11/2562

22
งานจางตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากตูกดน้ําดื่ม

ภายในพื้นที่สํานักงานชั้น 11 16 17 18 และ 19
24,500.00           - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เทสท เทค จํากัด 24,396.00             บริษัท เทสท เทค จํากัด 24,396.00        

PO.DGA/63/0090

ลงวันที่ 26/11/2562

23

จางบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ Mobile 

Application "สุขพอที่พอสอน" และ "สุขแทที่แมให"

 ประจําปงบประมาณ 2563

330,000.00                312,440.00 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด            312,440.00 บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด 299,999.97      
PO.DGA/63/0093

ลงวันที่ 29/11/2562

24
งานจางทํากระเปาผาสปนบอลด พรอมสกรีนตรา

สัญลักษณ TDGA จํานวน 1 สี 1 ดาน จํานวน 500 ใบ
10,165.00           - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท บีเจ อินโนเวชั่น จํากัด 10,165.00             บริษัท บีเจ อินโนเวชั่น จํากัด 10,165.00        

หลักฐานตามใบเสนอราคา

บริษัท บีเจ อินโนเวชั่น จํากัด เลขที่ 621107 ลง

วันที่ 18/11/62

25
งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณรักษาความปลอดภัย

ระบบเครือขาย (Firewall)
2,700,000.00      2,700,000.00      เฉพาะเจาะจง (จ) บริษัท จีเอเบิล จํากัด 2,700,000.00         บริษัท จีเอเบิล จํากัด 2,700,000.00    DGA/63/0096 ลงวันที่ 29/11/62

26

งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (SSL) สําหรับ 

website *.royaljitarsa.com (21/2/2019 - 

20/12/2020)

4,055.30            - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 4,055.30               บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 4,055.30         
หลักฐานตามใบเสนอราคา

บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 

เลขที่เอกสาร Q1911063 ลงวันที่ 28/11/62

27

งานจัดซื้อหนังสือ ISO/IEC 22301:2019 Security 

and resilience-Business continuity 

management systems-Requiremens, หนังสือ 

ISO/IEC 27005:2018 Information technology-

Security techniques-Information security risk 

management CHF296

9,139.71            - เฉพาะเจาะจง (ข) www.iso.org 9,139.71               www.iso.org 9,139.71         
หลักฐานหนาเว็บไซต www.iso.org 

ลงวันที่ 18/11/62

28
งานจัดจางโครงการบํารุงรักษาระบบแจงขอมูล

ขาวสารภาครัฐ (Gnews)
500,000.00        500,000.00        เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 500,000.00           บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 500,000.00      DGA/63/0088 ลงวันที่ 22/11/62

29
งานจางทํากระเปาผาสปนบอลด พรอมสกรีนตรา

สัญลักษณ TDGA จํานวน 1 สี 1 ดาน จํานวน 500 ใบ
10,165.00          เฉพาะเจาะจง (ข) เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท บีเจ อินโนเวชั่น จํากัด 10,165.00             บริษัท บีเจ อินโนเวชั่น จํากัด 10,165.00        

หลักฐานตามใบเสนอราคา

บริษัท บีเจ อินโนเวชั่น จํากัด

 ลงวันที่ 18/11/62
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