
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจัดซื้อและอนุญาตใหใชสิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปญญาประดิษญ เพื่อการพิสูจนและ

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ พอรทัลกลางเพื่อประชาชน

            3,500,000.00             3,500,000.00 e-bidding 1. บริษัท ซีน ดิจิทัล จํากัด

2. บริษัท เดตาวาว จํากัด

3. บริษัท แอ็กเซลลัม เทคโนโลยี จํากัด

4. หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย เควส

 3,393,000.00

2,140,000.00

3,488,200.00

3,500,000.00

บริษัท ซีน ดิจิทัล จํากัด 3,303,000.00            สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0202

ลงวันที่ 11/10/64

2 งานจางพัฒนาระบบพอรทัลขอมูลกลางเพื่อประชาชน (INFORMATION SERVICE PORTAL)             2,792,500.00             2,777,000.00 e-bidding บริษัท สมูทกราฟ คอนเน็ค จํากัด             2,566,666.00 บริษัท สมูทกราฟ คอนเน็ค จํากัด 2,500,000.00            สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0215

ลงวันที่ 25/10/64

3 งานจางโครงการจางพัฒนาระบบบริหารงานและใหบริการประชาชนสําหรับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

            6,000,000.00 5,999,174.35            e-bidding 1. บริษัท โอริสมา เทคโนโลยีจํากัด

2. บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด

3. บริษัท ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด ดีไซน จํากัด

4. บริษัท พายซอฟทจํากัด

5. บริษัท บีทามสโซลูชั่น จํากัด

6. บริษัท ออล โอ ซอฟตจํากัด

 3,677,804.00

4,680,000.00

4,816,539.00

4,795,200.00

5,200,000.00

5,984,000.00

บริษัท โอริสมา เทคโนโลยี จํากัด 3,670,000.00            สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0222

ลงวันที่ 18/10/64

4 จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหการศึกษา พอรทัลกลางเพื่อชาวตาง

ชาติ (One Platform for Foreigner)

            3,500,000.00             3,500,000.00 คัดเลือก (ทปษ) 1. บริษัท โบลลิเกอร แอนดคอมพานี (ประเทศไทย) 

จํากัด 

2. บริษัท ไทม คอนซัลติ้ง จํากัด

 3,150,000.00

3,156,500.00

บริษัท ไทม คอนซัลติ้ง จํากัด 3,150,000.00            สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0229

ลงวันที่ 1/10/64

5 งานจางจัดทําเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธแอปพลิเคชันทางรัฐบนไมโครไซต                500,000.00 499,904.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ ซีโร พับบลิชชิ่ง จํากัด 499,904.00               บริษัท เดอะ ซีโร พับบลิชชิ่ง จํากัด 475,000.00               สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0249

ลงวันที่ 14/10/64

6 งานจางวิเคราะหและออกแบบระบบการเชื่อมโยงผูปวย ภายใตโครงการพัฒนาระบบ DGA 

REFERRAL COORDINATION EXCHANGE PLAFORM (RC)

               480,000.00                476,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนีมา จํากัด 476,250.00               บริษัท ฟนีมา จํากัด 450,000.00               สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0254

ลงวันที่ 14/10/64

7 งานจางประเมินและทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) แอปพลิเคชันทางรัฐ                500,000.00 481,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท มายาเซเวน จํากัด 481,500.00               บริษัท มายาเซเวน จํากัด 450,000.00               สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0257

ลงวันที่ 15/10/64

8 งานโครงการจางแปลเอกสารภาษาอังกฤษแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 

2563-2565

                25,000.00                           -   เฉพาะเจาะจง นายสีหศักดิ์  โรจนอธิชาตสกุล                 18,900.00 นายสีหศักดิ์  โรจนอธิชาตสกุล 18,900.00                สัญญาเลขที่ 

DGA/64/0262

ลงวันที่ 14/10/64

9 งานจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 จํานวน 300 รีม                 27,606.00                           -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด 27,606.00                บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด 27,606.00                สัญญาเลขที่

DGA/64/0273

ลงวันที่ 4/10/64

10 งานจางบํารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกําลังคนภาครัฐและโปรแกรมระบบสารสนเทศ

พนักงานราชการ ของสํานักงาน ก.พ. ประจําปงบประมาณ 2565

660,400.00 660,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอรไพรสซิสเต็ม จํากัด 660,400.00 บริษัท เอ็นเตอรไพรสซิสเต็ม จํากัด 660,400.00 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0023

ลงวันที่ 29/10/64

11 งานจัดจางบํารุงรักษาซอมแซมแกไขระบบรับสงคําสั่งคํารองทางอินเตอรเน็ต ของศาลฎีกา 

ประจําป 2565

50,000.00                           -   เฉพาะเจาะจง นายสุรพงษ  กาญจนรัตน 50,000.00 นายสุรพงษ  กาญจนรัตน 50,000.00 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0035

ลงวันที่ 14/10/64

12 งานจัดจางบํารุงรักษาซอมแซมแกไขระบบหองสมุดอัตโนมัติ ของศาลฎีกา ประจําป 2565 100,000.00                           -   เฉพาะเจาะจง บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด                100,000.00 บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด                100,000.00 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0036

ลงวันที่ 15/10/64

13 งานจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเครือขายอุปกรณเครือขายปรับปรุงและแกไขโปรแกรม

ระบบสืบคนคําพิพากษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

756,276.00                756,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 756,000.00 บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 756,000.00 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0039

ลงวันที่ 14/10/64

14 งานเชาใชสิทธิ์การใชงานโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 170,000.00                165,090.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด                165,090.30 บริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด                165,000.00 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0041

ลงวันที่ 25/10/64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

15 งานซื้อสิทธิ์การเขาใชงานระบบ API Monitoring (Runscope) (1,800 USD) 60,966.00                           -   เฉพาะเจาะจง Runscope Inc 60,966.00 Runscope Inc 60,966.00 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0046

ลงวันที่ 25/10/64

16 งานซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานของ https://www.pingdom.com (505.45 USD) 17,119.59                           -   เฉพาะเจาะจง SolarWinds Software Europe Limited Ireland                 17,119.59 SolarWinds Software Europe Limited Irelan                 17,119.59 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0047

ลงวันที่ 14/10/64

17 งานซื้อลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรม Studio 3T ($1,915.30 ซื้อจริงคงเหลือ $1,857.60) 64,871.21                           -   เฉพาะเจาะจง 3T Software Labs Limited 62,920.00 3T Software Labs Limited 62,920.00 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0049

ลงวันที่ 15/10/64

18 งานจางจัดการถายทอดสดออนไลนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสูองคกรดิจิทัล (Digital Knowledge for Digital 

Transformation) ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จํากัด                160,000.00 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จํากัด                158,000.00 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0053

ลงวันที่ 25/10/64

19 ซื้อพวงมาลา จํานวน 1 พวง                   1,000.00                           -   เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด                   1,000.00 ใหมเรืองศรีออคิด                   1,000.00 บิลเงินสด 

เลมที่ 848 เลขที่ 42369

ลงวันที่ 13/10/64

20 ซื้อของเยี่ยมคลอดบุตร เจาหนาที่ สพร.                     989.00                           -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด                     989.00 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด                     989.00 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 00095102110000060

ลงวันที่ 6/10/64

21 ซื้อกระเชาของขวัญ จํานวน 1 กระเชา 1,688.00                           -   เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,688.00 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,688.00 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 004501582013

ลงวันที่ 17/10/64

22 คาซอมเครื่องปรับอากาศหองคอนโทรล ชั้น 11 9,790.50                           -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 9,790.50 บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 9,790.50 ใบแจงหนี้/ใบวางบิล 

เลขที่ R 6410093

ลงวันที่ 14/10/64

23 ซื้อพวงมาลา จํานวน 1 พวง 1,500.00                           -   เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด 1,500.00 ใหมเรืองศรีออคิด 1,500.00 บิลเงินสด 

เลมที่ 857 เลขที่ 42815

ลงวันที่ 25/10/64

24 ซื้อถุงมือพลาสติก 1 หอ 19.00                           -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 19.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 19.00 ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 1191007108

ลงวันที่ 26/10/64

25 คาถุงซิปล็อคใส 80.00                           -   เฉพาะเจาะจง - 80.00 - 80.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 26/10/64

26 คาถายเอกสาร 1,858.00                           -   เฉพาะเจาะจง - 1,858.00 - 1,858.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 27/10/64

27 ซื้อชุดตรวจ SARS-COV-2 AG PST 5 T จํานวน 300 ชุด 57,000.00                           -   เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดรัก เทสทติ้ง 57,000.00 หางหุนสวนจํากัด ดรัก เทสทติ้ง 57,000.00 ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 

INV2521/2564

ลงวันที่ 29/10/64


	 สขร ต.ค. 64

