
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางบริการจัดทําและเผยแพรเนื้อหาบริการดิจิทัลภาครัฐ ผานสื่อเสียงประชาสัมพันธ             1,500,000.00             1,492,650.00 e-bidding 1. บริษัท ซ.ีเอ. อินโฟ มีเดีย จํากัด

2. บริษัท เจซีแอนดโค คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด

 1,225,000.00

1,250,000.00

บริษัท ซ.ีเอ. อินโฟ มีเดีย จํากัด 1,200,000.00            สัญญาเลขที่

DGA/64/0240

ลงวันที่ 5/11/64

2 งานจัดซื้อซอฟตแวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ DG-Cloud            18,000,000.00 17,655,000.00           คัดเลือก 1. บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

 17,379,000.00

17,600,000.00

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน)

17,100,000.00           สัญญาเลขที่

DGA/64/0247

ลงวันที่ 30/11/64

3 งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณและซอฟตแวรศูนยขอมูลคอมพิวเตอรสําหรับศูนยขอมูล

ภาครัฐแหงที่ 2

           32,000,000.00            32,000,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

 31,860,000.00

31,943,250.00

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน)

31,600,000.00           สัญญาเลขที่

DGA/64/0248

ลงวันที่ 30/11/64

4 งานจางจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจําป 2564 หรือ Digital Government Awards

 2021

            1,500,000.00             1,499,391.00 e-bidding 1. บริษัท นีโอเจนดา จํากัด

2. บริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จํากัด

 1,499,000.00

1,434,870.00

บริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จํากัด 1,350,000.00            สัญญาเลขที่

DGA/64/0255

ลงวันที่ 24/11/64

5 งานจางประเมินและทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) บริการ Government 

Data Exchgane (GDX)

               500,000.00                385,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สนูปบี จํากัด                385,200.00 บริษัท สนูปบี จํากัด 380,000.00               สัญญาเลขที่

DGA/64/0256

ลงวันที่ 1/11/64

6 งานจัดซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบ Cybersecurity 3,600,000.00            3,574,205.53            คัดเลือก 1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

2. บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

3. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิรค โซลูชั่น จํากัด

 3,560,000.00

3,563,100.00

3,570,000.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 3,500,000.00            สัญญาเลขที่

DGA/64/0258

ลงวันที่ 4/11/64

7 งานจางสื่อการเรียนรูแนวทางการปรับปรุงบริการของหนวยงานภาครัฐใหเปนบริการผาน

ระบบดิจิทัล จํานวน 6 เรื่อง ประจําปงบประมาณ 2564

               500,000.00                498,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ ซีโร พับบลิชชิ่ง จํากัด                498,620.00 บริษัท เดอะ ซีโร พับบลิชชิ่ง จํากัด 473,689.00 สัญญาเลขที่

DGA/64/0260

ลงวันที่ 1/11/64

8 งานจางเหมาทําความสะอาดฝาเพดานภายในพื้นที่สํานักงาน                  90,000.00                            -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอรวิส จํากัด                  86,479.54 บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอรวิส จํากัด                  86,000.00 สัญญาเลขที่

DGA/64/0267

ลงวันที่ 12/11/64
9 งานจางบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ Mobile Application “จิตอาสา”                331,000.00                330,000.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด 330,000.84               บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด 323,400.82               สัญญาเลขที่

DGA/64/0269

ลงวันที่ 1/11/64

10 งานจางพัฒนาระบบ DGA REFERRAL COORDINATION EXCHANGE PLATFORM : 

DGA-RC) ภายใตโครงการสนับสนุนการใชดิจิทัลรองรับสถานการณการระบาดของโรคโค

วิด–19

            1,000,000.00 1,000,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จํากัด             1,000,000.00 บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จํากัด 950,000.00               สัญญาเลขที่

DGA/64/0278

ลงวันที่ 1/11/64

11 ตออายุโดเมน สําหรับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ 

2565 จํานวน 47 โดเมน

                 30,352.00                            -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอท อะไร จํากัด 30,352.00                 บริษัท ดอท อะไร จํากัด 30,352.00                 สัญญาเลขที่

DGA/65/0034

ลงวันที่ 14/11/64

12 งานเชาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 184 เครื่อง ระยะเวลา 5 เดือน                500,000.00 492,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรี บี อินเตอรเทรด (ประเทศไทย) จํากัด 492,200.00               บริษัท ทรี บี อินเตอรเทรด (ประเทศไทย) จํากัด 492,200.00               สัญญาเลขที่

DGA/65/0040

ลงวันที่ 1/11/64

13 งานเชาใชสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)                  99,831.00 -                          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จํากัด 99,831.00                 บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จํากัด 99,831.00                 สัญญาเลขที่

DGA/65/0042

ลงวันที่ 5/11/64

14 งานจางบํารุงรักษาอุปกรณโสตทัศนูปกรณและอุปกรณสนับสนุนชั้น 18                160,000.00                159,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ.ีพ.ีเอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 159,916.00               บริษัท ซ.ีพ.ีเอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด

158,000.00               สัญญาเลขที่

DGA/65/0044

ลงวันที่ 1/11/64

15 งานจางบริการดูแลรักษาระบบควบคุมการเขาออก (Access Control System)                400,000.00                399,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมธิสท โซลูชั่นส จํากัด                399,645.00 บริษัท อเมธิสท โซลูชั่นส จํากัด 379,000.00               สัญญาเลขที่

DGA/65/0050

ลงวันที่ 11/11/64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

16 งานจางเหมาบริการทําความสะอาด ระยะเวลา 10 เดือน (ธ.ค. 64 - ก.ย. 65) 1,970,000.00            1,904,600.00            e-Bidding 1. บริษัท สินประเสริฐ กรุป จํากัด

2. บริษัท สยามนคร จํากัด

3. บริษัท เชียงใหม ธรี เซอรวิส จํากัด

4. บริษัท ซีทูเอฟ จํากัด 

5. บริษัท เอ.เอ็น.จ.ี แมเนจเมนท แอนด เซอรวิสเซส จํากัด

6. บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอรวิส จํากัด 

7. หางหุนสวนจํากัด จักรคลีน เซฟตี้ 

8. บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเตอรเซอรวิส 

จํากัด 

9. บริษัท ไดมอนด เคร เซอรวิส จํากัด 

10. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค จํากัด 

11. บริษัท สิบสองดารา วิศวกรรม จํากัด

 1,640,000.00

1,706,773.69

1,815,000.00

1,825,000.00

1,833,029.00

1,874,398.07

1,884,270.00

1,893,793.00

1,925,000.00

1,949,000.00

1,967,891.55

บริษัท สินประเสริฐ กรุป จํากัด 1,600,000.00            สัญญาเลขที่

DGA/65/0051

ลงวันที่ 29/11/64

17 งานจางบริการสงขอความสั้น (Short Message Service: SMS) เพื่อใชกับแพลตฟอรม

ดิจิทัลกลางตาง ๆ ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

               140,000.00                133,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด                133,750.00 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํ 133,750.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0054

ลงวันที่ 2/11/64

18 งานจัดจางบํารุงรักษาระบบบันทึกรายการรับ - รายการจาย สําหรับเด็กในพระอุปถัมภฯ 

กองงานในพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชบุรีมา

                 42,800.00                            -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียล อินทิกริตี จํากัด                  42,800.00 บริษัท เรียล อินทิกริตี จํากัด                  39,000.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0055

ลงวันที่ 25/11/64
19 งานจางบํารุงรักษาระบบบริหารจัดเก็บสิ่งของทูลเกลา ฯ ถวาย และระบบพิพิธภัณฑ กอง

งานในพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี

               185,000.00                185,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานเกียร เทคโนโลยี จํากัด                185,000.00 บริษัท ลานเกียร เทคโนโลยี จํากัด                175,000.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0057

ลงวันที่ 29/11/64

20 งานจางบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ Mobile Application “สุขพอที่พอสอน” และ “สุข

แทที่แมให” ประจําปงบประมาณ 2565 ของ

               295,000.00                295,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด 295,000.00               บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด 295,000.00               สัญญาเลขที่

DGA/65/0060

ลงวันที่ 30/11/64

21 ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อกอโรคโควิด-19 จากโพรงจมูก (Nasal Swap) สําหรับการ

ทดสอบดวยตนเอง

75,000.00                 -                          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น สแควร เทคโนโลยี 75,000.00                 หางหุนสวนจํากัด เอ็น สแควร เทคโนโลยี 75,000.00                 สัญญาเลขที่

DGA/65/0061

ลงวันที่ 11/11/64

22 จางตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากตูกดน้ําดื่มภายในพื้นที่สํานักงานชั้น 11 16 17 18 และ 19                  24,400.00                            -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทสท เทค จํากัด 24,396.00 บริษัท เทสท เทค จํากัด 24,396.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0062

ลงวันที่ 29/11/64

23 งานจัดจางพิมพแบบฟอรมกระดาษตอเนื่อง                   7,500.00                            -   เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด                   7,490.00 บริษัท พ.ีเอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด                   7,490.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0063

ลงวันที่ 25/11/64
24 งานซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานระบบ Key Vaults                  32,805.00                            -   เฉพาะเจาะจง https://azure.microsoft.com                  32,805.00 https://azure.microsoft.com                  32,805.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0068

ลงวันที่ 30/11/64

25 ซื้อชุดตรวจ ATK แบบน้ําลาย จํานวน 25 กลอง สําหรับตรวจผูเขาอบรมหลักสูตร การ

พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

                  9,000.00                            -   เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 9,000.00                  บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 9,000.00                  ใบแจงหนี้ 

เลขที่ 1004119/11/2564

ลงวันที่ 1/11/64

26 ซื้อถุงซิปล็อคไวใสชุดตรวจ ATK แบบน้ําลาย สําหรับตรวจผูเขาอบรมหลักสูตร การพัฒนา

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

                      80.00                            -   เฉพาะเจาะจง - 80.00                      - 80.00                      ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 2/11/64

27 จางพยาบาลวิชาชีพเขาตรวจโควิดเจาหนาที่ สพร. ในวันที่ 1 2 และ 8 พ.ย. 64 จํานวน 267

 คน ๆ ละ 160.50 บ.

                 42,853.50                            -   เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเฮลธแคร แอนด เวลเนส จํากัด                  42,853.50 บริษัท วีเฮลธแคร แอนด เวลเนส จํากัด 42,853.50                 ใบแจงหนี้ 

เลขที่ BL2021110001

ลงวันที่ 8/11/64

28 จางพยาบาลวิชาชีพเขาตรวจโควิดเจาหนาที่ สพร. ในวันที่ 15-17 พ.ย. 64 จํานวน 240 

คน ๆ ละ 160.50 บ.

38,520.00                                            -   เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเฮลธแคร แอนด เวลเนส จํากัด 38,520.00                 บริษัท วีเฮลธแคร แอนด เวลเนส จํากัด 38,520.00                 ใบแจงหนี้ 

เลขที่ BL2021110013

ลงวันที่ 18/11/64

29 ซื้อพวงหรีดดอกไมสดในงานศพมารดา คุณวัชรพร  ชินสันติ สวน DGB                   1,500.00                            -   เฉพาะเจาะจง ราน บานดอกไม 1,500.00                  ราน บานดอกไม 1,500.00                  บิลเงินสด 

เลมที่ 204 เลขที่ 44

ลงวันที่ 16/11/64



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา 

หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

30 ซื้อแจกันดอกไมสด จํานวน 1 แจกัน                   1,300.00                            -   เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด 1,300.00                  ใหมเรืองศรีออคิด 1,300.00                  บิลเงินสด 

เลมที่ 853 เลขที่ 42619

ลงวันที่ 11/11/64

31 ซื้อแจกันดอกไมสด จํานวน 1 แจกัน                   1,500.00                            -   เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด                   1,500.00 ใหมเรืองศรีออคิด 1,500.00                  บิลเงินสด 

เลมที่ 853 เลขที่ 42620

ลงวันที่ 18/11/64

32 ซื้อกระเชาดอกไมสด จํานวน 1 กระเชา 800.00                                                -   เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด 800.00                     ใหมเรืองศรีออคิด 800.00                     บิลเงินสด 

เลมที่ 853 เลขที่ 42643

ลงวันที่ 22/11/64

33 ซื้อพวงหรีด จํานวน 1 พวง                   1,500.00                            -   เฉพาะเจาะจง -                   1,500.00 - 1,500.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 14/11/64

34 ซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับจัดงานวันลอยกระทง ในวันที่ 19 พ.ย. 64                   6,057.00                            -   เฉพาะเจาะจง -                   6,057.00 -                   6,057.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 19/11/64

35 จางซอมประตูบานเลื่อนหองรับรอง ผอ.                   4,932.70                            -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มอีซี จํากัด                   4,932.70 บริษัท เอ็มอีซี จํากัด                   4,932.70 ใบแจงหนี้ 

เลขที่ R 6411104

ลงวันที่ 23/11/64

36 ซื้อถุงมือยาง ไมมีแปง จํานวน 1 กลอง 50 คู                      250.00                            -   เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด                      250.00 บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 250.00                     ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 202100170

ลงวันที่ 25/11/64

37 ซื้อผาคลุมผมอนามัย 1 กลอง 75.00                                                 -   เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 75.00                      บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 75.00                      ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 202100171

ลงวันที่ 25/11/64

38 ซื้อถุงซิปล็อคไวใสชุดตรวจ ATK จํานวน 1 กิโลกรัม                      155.00                            -   เฉพาะเจาะจง ราน SHOP                      155.00 ราน SHOP 155.00 ใบเสร็จรับเงิน

ลงวันที่ 25/11/64

39 ซื้อถุงขยะสีแดง สําหรับใสชุดตรวจ ATK จํานวน 11 หอ                      443.00                            -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด                      443.00 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด                      443.00 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 00095112110000251

ลงวันที่ 26/11/64


	 สขร พ.ย. 64 

