
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางผลิตวีดิทัศนประชาสัมพันธบริการดิจิทัลภาครัฐ ของสํานักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

1,000,000.00      995,100.00       e-bidding 1. บริษัท สกาย คิ๊ค จํากัด

2. บริษัท มากมิตร โปรดักชั่น จํากัด

3. บริษัท อินฟนิทีฟ จํากัด

 952,300.00

894,888.00

697,032.00

บริษัท สกาย คิ๊ค จํากัด 930,000.00     สัญญาเลขที่

DGA/64/0228

ลงวันที่ 4/1/65

2 จัดซื้อพรอมติดตั้งจอภาพ อุปกรณไมโครโฟนและอุปกรณสนับสนุน

สําหรับหองประชุม 1601

1,449,000.00           1,414,005.00 e-bidding 1. บริษัท บูลไลน จี.โอ.ซีสเต็ม จํากัด

2. บริษัท แซนดี้ อินเตอรเนชั่นแนล เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด

3. บริษัท ซ.ีพี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น 

จํากัด

4. บริษัท เอ็ม.ดี.ดี. โซลูชั่น จํากัด

5. บริษัท พี.๘ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

6. บริษัท อุดร มาสเตอร มีเดีย พลัส จํากัด

 1,049,557.65

1,024,299.28

1,299,999.00

950,000.00

1,193,000.00

1,050,000.00

บริษัท เอ็ม.ดี.ดี.โซลูชั่น จํากัด 950,000.00     สัญญาเลขที่

DGA/64/0279

ลงวันที่ 19/1/65

3 งานจางบํารุงรักษาซอฟตแวรระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ      10,000,000.00    10,000,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

2. บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิรค โซลูชั่น จํากัด

 9,988,000.00

9,990,370.00

9,994,650.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 9,930,000.00   สัญญาเลขที่

DGA/65/0065

ลงวันที่ 5/1/65

4 งานจัดจางบํารุงรักษาอุปกรณและซอฟตแวรคอมพิวเตอรสําหรับระบบ 

Cyber Security

      5,000,000.00      5,000,000.00 e-Bidding 1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

2. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิรค โซลูชั่น จํากัด  

 4,990,500.00

5,000,000.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 4,980,000.00   สัญญาเลขที่

DGA/65/0069

ลงวันที่ 31/1/65

5 งานจัดซื้อภาพและคลิปวีดิโอแบบปลอดคาลิขสิทธิ์ ของสํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

         200,000.00        188,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช็อตส จํากัด      188,320.00 บริษัท ช็อตส จํากัด 187,250.00     สัญญาเลขที่

DGA/65/0071

ลงวันที่ 17/1/65

6 งานจัดซื้อสิทธิการใชงานซอฟตแวรสําหรับศูนยปฏิบัติการความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ

มหาชน)

     11,000,000.00    11,000,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

2. บริษัท วัน คอนซัลติ้ง จํากัด

3. บริษัท อันบั๊ก โซลูชั่น จํากัด

 10,929,000.00

10,945,000.00

10,938,396.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 10,900,000.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0072

ลงวันที่ 18/1/65

7 งานจางซอมแซมเกาอี้ทํางาน และโซฟา ของพื้นที่สํานักงานชั้น 11 16 

17 19

           19,153.00                    -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรินทร จํากัด 19,153.00       บริษัท ธนบุรินทร จํากัด 19,153.00       สัญญาเลขที่

DGA/65/0080

ลงวันที่ 7/1/65

8 งานจางเจาหนาที่และเชาระบบโทรศัพทสําหรับดําเนินการศูนยบริการ

ลูกคา (DGA Contact Center)

     20,000,000.00    20,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด  20,000,000.00 บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 19,995,000.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0083

ลงวันที่ 5/1/65

9 งานจางบํารุงรักษาระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอรมแบบ

อัตโนมัติ (ตอ MA จากสัญญา DGA/63/0201)

         500,000.00        500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด      500,000.00 บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 495,000.00     สัญญาเลขที่

DGA/65/0086

ลงวันที่ 31/1/65

10 งานจางบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ e-Learning 280,400.00         280,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เลิรนเทค จํากัด      280,400.00 บริษัท เลิรนเทค จํากัด      270,000.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0087

ลงวันที่ 4/1/65

11 งานจางสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส            80,000.00                    -   เฉพาะเจาะจง บริษัท แบง-อัพ โปรดักส จํากัด        79,982.50 บริษัท แบง-อัพ โปรดักส จํากัด        76,772.50 สัญญาเลขที่

DGA/65/0090

ลงวันที่ 31/1/65

12 งานจางบริการสงขอความสั้น (Short Message Service: SMS) เพื่อใช

กับแพลตฟอรมดิจิทัลกลางตาง ๆ

430,000.00                428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด      428,000.00 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด

     428,000.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0092

ลงวันที่ 31/1/65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

13 งานจางผลิตแฟมปกผาไหม             9,360.00                    -   เฉพาะเจาะจง รานปกผาไหม         9,360.00 รานปกผาไหม         9,360.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0098

ลงวันที่ 21/1/65

14 ซื้อแจกันดอกไมสด จํานวน 1 แจกัน 1,000.00  - เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00 ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00 บิลเงินสด 

เลมที่ 870 เลขที่ 43492

ลงวันที่ 1/1/65

15 ซื้อของเยี่ยมคลอด คุณกัลยา  เกี่ยว ทีม XP 989.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 989.00 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 989.00 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 00110012210000318

ลงวันที่ 3/1/65

16 ซื้อของที่ระลึกจัดชุดตะกรา จํานวน 11 ชุด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 

2565

8,910.00  - เฉพาะเจาะจง สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 8,910.00 สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 8,910.00 ใบเสร็จรับเงิน 

ลงวันที่ 3/1/65

17 ซื้อชุดตรวจ ATK แบบน้ําลาย จํานวน 25 กลอง สําหรับตรวจผูเขา

อบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 11 

(e-Government Executive Program: e-GEP#11)

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

เลขที่ 1005120/01/2565 

ลงวันที่ 5/1/65

18 ซื้อถุงแถบกาว จํานวน 5 แพ็ค และ ถุงซิปล็อค จํานวน 1 ก.ก. 715.00  - เฉพาะเจาะจง อารีย เบเกอร เซ็นเตอร 715.00 อารีย เบเกอร เซ็นเตอร 715.00 ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 

เลมที่ 349 เลขที่ 017401

ลงวันที่ 13/1/65

19 ซื้อผลไมสดจัดกระเชา  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2565 2,590.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท แอบโซลูท โปรดักท ครีเอชั่น จํากัด 2,590.00 บริษัท แอบโซลูท โปรดักท ครีเอชั่น จํากัด 2,590.00 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ SV650071

ลงวันที่ 11/1/65

20 ซื้อตะกราดอกไมสด  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2565 3,000.00  - เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด 3,000.00 ใหมเรืองศรีออคิด 3,000.00 บิลเงินสด เลมที่ 872 

เลขที่ 43596

ลงวันที่ 20/1/65

21 ซื้อเทปกาว 2 หนา 1 มวน, เทปโฟมใส 2 หนาแรงยึดติดสูง 1 มวน, ทอ

น้ําทิ้งอางลางหนาแบบกระปุก 1 รายการ

559.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 559.00 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 559.00 ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ PTMIF22010087536

ลงวันที่ 18/1/65

22 ซื้อถุงมือ 1 รายการ, ผาดิบ, ตัวแปลงสัญญาณ 1 ตัว, คาปมกุญแจ 370.00  - เฉพาะเจาะจง - 370.00 - 370.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 18/1/65

23 ซื้อชุดตรวจ ATK แบบน้ําลาย จํานวน 100 ชุด สําหรับการจัดอบรม

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง (รอส.) รุนที่ 8 

(e-Government Program for Chief Executive Officer: 

e-GCEO#8) 

ในรูปแบบการจัดอบรม On Site

7,704.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 7,704.00 บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 7,704.00 ใบสงสินคา/ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ CA2022010015

ลงวันที่ 26/1/65
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