
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจัดซื้อสิทธิ์การใชงานแพลตฟอรมเพื่อสนับสนุนการใหบริการสถาบันนวัตกรรม
ขอมูลและธรรมาภิบาล

1,200,000.00                         1,198,400.00 e-bidding บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 1,197,600.00             บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 1,197,000.00             สัญญา
เลขที่ DGA/64/0137

ลงวันที่ 1/6/64

2 งานจางพัฒนาเว็บไซตบริหารจัดการสารสนเทศของศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology and Innovation Center: 

DGTi)

2,000,000.00            1,990,200.00             e-bidding 1. บริษัท ซินเนอรรี่ คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 
2. บริษัท ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด ดีไซน จํากัด

3. บริษัท อีคอมเมิรซ โซลูชั่น จํากัด

4. บริษัท พิกซิลลา จํากัด

5. บริษัท ดิเอกซแพนชั่น จํากัด

6. บริษัท สมูทกราฟ คอนเน็ค จํากัด 

7. บริษัท บีเอทีฟ จํากัด

8. บริษัท ลานเกียร เทคโนโลยี จํากัด

9. บริษัท แอลเอฟฟนเทค จํากัด

 1,509,000.00
1,840,000.00

1,850,000.00

1,640,000.00

1,440,000.00

1,478,282.00

1,433,800.00

1,500,000.00

1,295,000.00

บริษัท ดิ เอกซแพนชั่น จํากัด 1,430,000.00             สัญญา
เลขที่ DGA/64/0141

ลงวันที่ 1/6/64

3 จางบริการสรางความรู ความเขาใจ และประชาสัมพันธผานสื่อโซเชียลมีเดีย และ
สื่อออนไลน ของ สพร.

3,800,000.00                         3,782,450.00 e-bidding 1. บริษัท ซี.เอ.อินโฟมีเดีย จํากัด
2. บริษัท เจซีแอนดโค คอม มิวนิเคชั่นส จํากัด

3. บริษัท เก็ต แธท ชีส จํากัด

 3,675,000.00
3,290,000.00

3,594,237.00

บริษัท เก็ต แธท ชีส จํากัด 3,500,000.00             สัญญา
DGA/64/0163

ลงวันที่ 1/6/64

4 งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณ DG-Cloud 9,000,000.00            9,000,000.00             คัดเลือก 1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิรค โซลูชั่น จํากัด

3. บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)

 8,973,250.00
8,980,000.00

8,985,000.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 8,953,250.00             สัญญา
เลขที่ DGA/64/0165

ลงวันที่ 2/6/64

5 งานจางดําเนินงานศูนยปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (CSOC) 8,000,000.00            8,000,000.00             e-bidding 1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท ไซเบอรตรอน จํากัด
3. บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

 6,500,000.00
6,505,600.00
7,900,000.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 6,495,000.00             สัญญา
เลขที่ DGA/64/0169

ลงวันที่ 30/6/64

6 งานจัดซื้อและอนุญาตใหใชสิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ เพื่อการ
พิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ

500,000.00                              499,999.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีน ดิจิทัล จํากัด                499,999.91 บริษัท ซีน ดิจิทัล จํากัด 499,890.00               สัญญา 
เลขที่ DGA/64/0170 

ลงวันที่ 1/6/64

7 งานจางบํารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนยขอมูล (DATA CENTER) 3,500,000.00            3,500,000.00             คัดเลือก 1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท ซินเนอรไจซ โปรไวด เซอรวิส จํากัด

 3,500,000.00
3,755,700.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 3,500,000.00             สัญญา
เลขที่ DGA/64/0171

ลงวันที่ 1/6/64

8 งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อบริการระบบจัดเก็บขอมูลจราจร

คอมพิวเตอร (G-log)
320,000.00                              279,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพลัส วิชั่นส จํากัด                279,000.00 บริษัท พีพลัส วิชั่นส จํากัด 270,000.00               สัญญา

เลขที่ DGA/64/0173
ลงวันที่ 1/6/64

9 งานจางที่ปรึกษาโครงการวิจัยการอํานวยการความสะดวกภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยน

ไปสูการเปนองคกรดิจัล
4,032,000.00            4,032,000.00             เฉพาะเจาะจง สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 4,032,000.00             สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 4,000,000.00             สัญญา

เลขที่ DGA/64/0174

ลงวันที่ 30/6/64

10 งานจางซอมบํารุงประตูและโถปสสาวะภายในพื้นที่สํานักงาน สพร. 15,000.00                                           -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 15,000.00                 บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 15,000.00                 สัญญา
เลขที่ DGA/64/0175

ลงวันที่ 1/6/64

11 งานจางผลิตวีดิทัศนประชาสัมพันธความกาวหนารัฐบาลดิจิทัล 200,000.00               200,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเทนเดอร จํากัด 200,000.00               บริษัท เอ็กซเทนเดอร จํากัด 196,000.00               สัญญา
เลขที่ DGA/64/0177

ลงวันที่ 14/6/64

12 งานจางโครงการจัดทําสื่อการสอนเรื่องแนวทางการจัดเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบ
 Machine Readable สําหรับหนวยงานทองถิ่น

100,000.00                - เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนสตรีท จํากัด 97,455.60                 บริษัท ฟนสตรีท จํากัด 97,455.60                 สัญญา
เลขที่ DGA/64/0181

ลงวันที่ 9/6/64

13 งานจางจัดการถายทอดสดออนไลน โครงการอบรมหลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุนที่ 30

776,400.00               776,400.00               e-bidding 1. บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จํากัด 
2. บริษัท บิ๊ก ครีเอทีฟ จํากัด 

3. บริษัท ทาเลนท ครีเอชั่น จํากัด

4. บริษัท วิวิด โปรดักชั่น กรุป จํากัด

5. บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด

6. บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด

 684,800.00
542,900.00

676,775.00

689,615.00

699,000.00

776,285.00

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จํากัด 650,000.00               สัญญา
เลขที่ DGA/64/0183 

ลงวันที่ 21/6/64

14 งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CA) สําหรับใบรับรองนิติบุคคลและใบรับรอง
เจาหนาที่นิติบุคคล

3,210.00                   - เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 3,210.00                   บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 3,210.00                   ใบเสนอราคา
เลขที่ QT-256405002855

ลงวันที่ 11/6/64

15 งานจางจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
100,000.00                - เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 100,000.00               บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 100,000.00               สัญญา

เลขที่ DGA/64/0187
ลงวันที่ 2/6/64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2564
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2564
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง

16 จางจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

100,000.00                - เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 100,000.00               บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 100,000.00               สัญญา
เลขที่ DGA/64/0189

ลงวันที่ 9/6/64

17 จางสกรีนซองใสบัตรพนักงาน จํานวน 400 ซอง 10,700.00                 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ลลิตาเวิรค จํากัด 10,700.00                 บริษัท ลลิตาเวิรค จํากัด 10,700.00                  ใบเสนอราคา
เลขที่ LTWQT202105023

ลงวันที่ 2/6/64

18 งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CA) สําหรับใบรับรองนิติบุคคลและใบรับรอง

เจาหนาที่นิติบุคคล
22,309.50                 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 22,309.50                 บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 22,309.50                 ใบเสนอราคา 

เลขที่ 100259
ลงวันที่ 11/6/64

19 งานจัดซื้อ SSL Wildcard Certificate สําหรับ textapp1.dga.or.th, 

testapp2.dga.or.th,cloud.dga.or.th
12,165.90                 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 11,074.50                 บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 11,074.50                 ใบเสนอราคา 

เลขที่ Q2106066 

ลงวันที่ 21/6/64

20 จางบริการพื้นที่ศูนยคอมพิวเตอรสําหรับศูนยขอมูลภาครัฐ ของสํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

6,190,000.00            6,190,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด 6,190,000.00             บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 6,190,000.00             สัญญา
เลขที่ DGA/64/0198

ลงวันที่ 29/6/64

21 งานจัดซื้อและอนุญาตใหใชสิทธิระบบอานใบรับรองขอมูลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัล 
(Digital Health Certificate Resolver)

8,500,000.00                         8,132,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนีมา จํากัด              8,132,000.00 บริษัท ฟนีมา จํากัด 8,000,000.00             สัญญา
เลขที่ DGA/64/0200

ลงวันที่ 29/6/64

22 งานจางดําเนินการถายทอดสดออนไลน สําหรับงานพิธีลงนามความรวมมือ "ระบบ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น" เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ

ใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล

66,340.00                 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด 66,340.00                 บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด 66,340.00                 สัญญา
เลขที่ DGA/64/0204

ลงวันที่ 30/6/64

23  ซื้อของเยี่ยมปวย 922.00                     - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด 922.00                     บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด 922.00                     ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ 0009506211040721 

ลงวันที่ 8/6/64

24  ซื้อถาดสําหรับอกสาร จํานวน 1 ถาด 836.00                     - เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขา เซ็นทรัลเวิลดพลาซา 836.00                     บริษัท บีทูเอส จํากัด สาขา เซ็นทรัลเวิลดพลาซา 836.00                      ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ 50074062110000267

ลงวันที่ 9/6/64

25  ซื้อกลองสําหรับใสอุปกรณสํานักงาน จํานวน 1 ชุด 539.60                     - เฉพาะเจาะจง บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด สาขา Central World 539.60                     บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด สาขา Central World 539.60                      ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ 1200606211023434

ลงวันที่ 9/6/64

26  ซื้อน้ํายาปรับผานุมดาวนนี่แพชชั่น จํานวน 2 ถุง 94.00                       - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 94.00                      บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 94.00                       ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี

เลขที่ S083726406120001
ลงวันที่ 12/6/64

27  ซื้อซองกันกระแทก จํานวน 50 ซอง 225.00                     - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 225.00                     บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 225.00                     ใบรับรองแทนใบเสร็จ
ลงวันที่ 15/6/64

28  ซื้อของเยี่ยมคลอด 1,271.10                   - เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 1,271.10                   บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 1,271.10                    บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี
เลขที่ KA 0000009282

ลงวันที่ 23/6/64

29  ซื้อกระเชาผลไม 1 กระเชา เพื่อมอบใหกับนายวีรพงศ  ไชยเพิ่ม เพื่อแสดงความ
ยินดีเนื่องในโอกาสเขารับตําแหนงปธ.กรรมการ สพร.

2,464.66                   - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด 2,464.66                   บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด 2,464.66                     ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
เลขที่ 005-819724

ลงวันที่ 16/6/64

30  ซื้อ Top เมลามีน 1 แผน สําหรับเปลี่ยนโตะประชุมหอง 1601 1,500.00                   - เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน จํากัด 1,500.00                   บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน จํากัด 1,500.00                    ใบกํากับภาษี
เลขที่ IV6406199

ลงวันที่ 21/6/64

31  ซื้อพวงหรีด สําหรับงานสวดพระอภิธรรมมารดาของคุณสมมารถ  สุพรรณธเนศ ผู
เขาอบรมหลักสูตร CEO7

1,000.00                   - เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00                   ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00                   บิลเงินสด
เลมที่ 828 เลขที่ 41395 

ลงวันที่ 24/6/64


	 สขร มิ.ย.64

