
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางพัฒนาแพลตฟอรมกลุมสังคมออนไลนทางดานนวัตกรรมขอมูลและธรรมาภิ
บาล (Online Data Community Platform for Data Innovation and 

Governance)

10,000,000.00                        9,999,995.30 e-bidding 1. บริษัท ดรีมเบส อินเตอรแอ็คทีฟ จํากัด
2. บริษัท คีนบิซ จํากัด

3. บริษัท โนบิค จํากัด

4. บริษัท ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด ดีไซน จํากัด

5. บริษัท ฮารทเวิรค กรุป จํากัด

 9,887,281.50
9,966,943.00

9,243,000.00

9,982,030.00

9,967,050.00

บริษัท ฮารทเวิรค กรุป จํากัด 9,298,300.00             สัญญา
เลขที่ DGA/64/0151

ลงวันที่ 5/8/64

2 งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงาน Microsoft SPLA Licenses โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การ

ใชงาน Microsoft SPLA Licenses สําหรับใหบริการ DG-Cloud
4,000,000.00            3,241,743.33             คัดเลือก 1. บริษัท เอ็มเวิรจ จํากัด

2. บริษัท ซอฟตแวรวัน จํากัด (ไมเขาทําสัญญาตามกําหนด)
3. บริษัท ไรป เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

 3,517,090.00

2,501,018.00
2,759,530.00

บริษัท ไรป เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 2,670,000.00             สัญญา

เลขที่ DGA/64/0156
ลงวันที่ 6/8/64

3 งานจางพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

(Digital Transcript)
7,000,000.00                         7,000,000.00 e-bidding 1. บริษัท จีเอเบิล จํากัด

2. บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จํากัด

3. กิจการคารวม บีทีจี

4. บริษัท เอส.ดับบลิว เทค แอนด มีเดีย จํากัด

5. บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จํากัด

6. บริษัท ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด ดีไซน จํากัด

7. บริษัท สกาย อาย เทค จํากัด และ 

   บริษัท คลาวดคูลัส (ประเทศไทย) จํากัด

8. กิจการคารวมดิจิมอน (ประเทศไทย)

9. บริษัท จีเนียส-ทรี จํากัด

10. บริษัท เท็น ฟอรเวิรด จํากัด

 5,999,490.00

6,974,260.00

6,474,000.00

5,390,660.00

5,500,000.00

5,861,539.00

6,313,000.00

6,500,000.00

6,369,926.40

6,997,372.00

บริษัท จีเอเบิล จํากัด 5,980,000.00             สัญญา

DGA/64/0180

ลงวันที่ 2/8/64

4 งานจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและสนับสนุนการจัดทํารางมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล 
ประจําปงบประมาณ 2564 ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

500,000.00               500,000.00               เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล                500,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล 490,000.00               สัญญา
เลขที่ DGA/64/0194

ลงวันที่ 31/8/64

5 งานจางพัฒนาระบบเพื่อรองรับการออกใบประกาศนียบัตรออนไลนผานระบบดิจิทัล 177,100.00               177,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เลิรนเทค จํากัด                177,000.00 บริษัท เลิรนเทค จํากัด 175,480.00               สัญญา
เลขที่ DGA/64/0199

ลงวันที่ 5/8/64

6 งานจางประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ 
(Penetration Testing) ระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)

3,000,000.00                         2,921,100.00 e-bidding 1. บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด
2. บริษัท เอซีอินโฟเทค จํากัด

 2,097,003.12
2,600,000.00

บริษัท เอซีอินโฟเทค จํากัด 2,550,000.00             สัญญา 
เลขที่ DGA/64/0207 

ลงวันที่ 31/8/64

7 งานจัดซื้อสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรดานเอกสาร การนําเสนอ และบริหารจัดการ 
แบบรายป ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

4,900,000.00            4,847,528.00             คัดเลือก 1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท เอ็มเวิรจ จํากัด
3. บริษัท บียอนด เซอรวิส จํากัด

 4,176,500.00
4,399,834.65
4,900,000.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 4,176,500.00             สัญญา 
เลขที่ DGA/64/0209 

ลงวันที่ 31/8/64

8 งานจัดจางบริการ Application เชื่อมตอและจับคูคําสั่งระหวางผูใชงานที่ตองการ

รับบริการขนสงกับผูใหบริการขนสงของ (เบิกจายตามจริง)
30,000.00                                           -   เฉพาะเจาะจง บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จํากัด                  30,000.00 บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จํากัด 30,000.00                 สัญญา

เลขที่ DGA/64/0212
ลงวันที่ 30/8/64

9 งานจางโครงการงานจางที่ปรึกษาจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. 2566-2570 (Digital Government Development Plan 2023-2027)
8,968,544.00            8,968,544.00             คัดเลือก 1. บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

2. บริษัท บลูบิค กรุป จํากัด (มหาชน)

3. บริษัท ไทม คอนซัลติ้ง จํากัด

 8,000,000.00

8,954,830.00

8,667,000.00

บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด 7,600,000.00             สัญญา

เลขที่ DGA/64/0216

ลงวันที่ 31/8/64

10 งานจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ไตรมาส 3) จํานวน 11 รายการ 10,600.00                                           -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 10,510.88                 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 10,510.88                 สัญญา
เลขที่ DGA/64/0219

ลงวันที่ 2/8/64

11 งานเชา Subscription โปรแกรมตรวจสอบขอผิดพลาดภายในเว็บไซต (Broken 
link Checker) (500 USD) คงเหลือใชงานจริง $440

16,454.50                -                         เฉพาะเจาะจง https://www.deadlinkchecker.com/ 15,336.29                 https://www.deadlinkchecker.com/ 15,336.29                 สัญญา
เลขที่ DGA/64/0225

ลงวันที่ 4/8/64

12 งานจางจัดกิจกรรมการสื่อสารในรูปแบบการถายทอดสดออนไลน 250,000.00                              224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด 224,700.00               บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด 213,465.00               สัญญา
เลขที่ DGA/64/0226

ลงวันที่ 31/8/64

13 งานจัดซื้อดอกไมประดิษฐพรอมกระถางหรือแจกัน 10,200.00                -                         เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา  สุวรรณหงษ (รานปนทิกะ ฟลาวเวอร ตลาดไท)                  10,200.00 นางสาวชุติมา  สุวรรณหงษ (รานปนทิกะ ฟลาวเวอร ตลาดไท) 10,200.00                 สัญญา
เลขที่ DGA/64/0231 

ลงวันที่ 6/8/64

14 งานจางพัฒนาบทเรียนออนไลน (e-Learning) ที่สอดคลองกับทักษะดานดิจิทัลที่
จําเปนสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2564

170,000.00                              165,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอส มีเดีย จํากัด 165,000.00               บริษัท เซฟ แอส มีเดีย จํากัด 160,000.00               สัญญา
เลขที่ DGA/64/0233 

ลงวันที่ 31/8/64

15 งานจัดซื้อสิทธิการใเขาใชงานระบบงานวางแผนและออกแบบงานดาน 
UX/Website flowmapp.com ($99)

3,311.07                                             -   เฉพาะเจาะจง www.flowmapp.com 3,311.07                   www.flowmapp.com 3,311.07                   สัญญา
เลขที่ DGA/64/0234

ลงวันที่ 13/8/64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง

16 งานจัดซื้อ SSL Wildcard Certificate สําหรับ ega.or.th และ ecms.dga.or.th 7,383.00                                             -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 7,383.00                   บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 7,383.00                   สัญญา
เลขที่ DGA/64/0236

ลงวันที่ 11/8/64

17 งานตออายุสมาชิกภาพและคาธรรมเนียมในการรักษาหมายเลข IP Address 
ประจําป 2564 (DGA) (1,994 AUD = 49,615.10 บาท)

49,615.10                                           -   เฉพาะเจาะจง APNIC Pty Ltd 49,615.10                 APNIC Pty Ltd 49,615.10                 สัญญา
เลขที่ DGA/64/0238

ลงวันที่ 10/8/64

18 งานจัดซื้อ Software สําหรับใหบริการ Cloud Service 30,816.00                                           -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทราไบต วัน จํากัด 30,816.00                 บริษัท เมทราไบต วัน จํากัด 30,816.00                 สัญญา

เลขที่ DGA/64/0239
ลงวันที่ 17/8/64

19 งานจัดซื้อสิทธิ์การใชงานโปรแกรม Studio 3T ($2,265) 94,960.30                                           -   เฉพาะเจาะจง 3T Software Labs Limited 75,867.76                 3T Software Labs Limited 75,867.76                 สัญญา

เลขที่ DGA/64/0241

ลงวันที่ 20/8/64

20 งานจางทําวีดิทัศน "การใชงานระบบบริหารจัดการผูปวย Home Isolation (BK 
HI/CI CARE) ภายใตกิจกรรมสนับสนุนการใชดิจิทัลรองรับสถานการณการระบาด

ของโรคโควิด-19

40,000.00                                           -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวไอซี จํากัด 40,000.00                 บริษัท ดับบลิวไอซี จํากัด 40,000.00                 สัญญา
เลขที่ DGA/64/0242

ลงวันที่ 30/8/64

21 งานจัดซื้อ Digicert SSL Wildcard Certificate OV สําหรับ apps.go.th, 
info.go.th, egov.go.th, mail.go.th

89,238.00                                           -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 89,238.00                 บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 89,238.00                 ใบเสนอราคา 
เลขที่ 102324

ลงวันที่ 31/8/64

22 จางพนยาฆาเชื้อโรคภายในสํานักงานชั้น 11,16,17,18 และ 19 17,120.00                                           -   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด 17,120.00                 บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด 17,120.00                 ใบแจงหนี/้ใบวางบิล 
เลขที่ 64518

ลงวันที่ 3/8/64

23 จางทําตรายาง จํานวน 4 อัน 1,155.60                                             -   เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ                    1,155.60 หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 1,155.60                   ใบกํากับภาษี 
เลขที่ LV6403299
ลงวันที่ 10/8/64

24 ซื้อ CA สําหรับ Transcripts@digitalgov.go.th ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 
10/8/64-10/8/65

3,210.00                                             -   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 3,210.00                   บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 3,210.00                   ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 
เลขที่ 21081100049

ลงวันที่ 11/8/64

25  ซื้อพวงหรีดในงานศพบิดาเจาหนาที่ สพร. 1,500.00                                             -   เฉพาะเจาะจง นายณภัทร  เจียรานุชาติ 1,500.00                   นาย ณภัทร  เจียรานุชาติ 1,500.00                   ใบเสร็จรับเงิน

ลงวันที่ 13/8/64

26  ซื้อแจกันดอกไมสด เพื่อมอบใหกับ นายธนกร  วังบุญคงชนะ เพื่อแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสเขารับตําแหนงโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
1,000.00                                             -   เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00                   ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00                   บิลเงินสด 

เลมที่ 836 เลขที่ 41799
ลงวันที่ 25/8/64


	 สขร ส.ค. 64

