
No. งานจัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

1 งานจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารสร้างการรับรู้งาน

ด้านรัฐบาลดิจิทัล

     14,500,000.00 14,499,784.00   e-Bidding 1. บริษัท ไอเดีย เอ็กซ์เปิร์ท จํากัด

2. บริษัท เค อินโนเวชั่น จํากัด

3. บริษัท พอลล่า เจ จํากัด

4. บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จํากัด

 14,500,000.00

12,706,250.00

14,328,584.00

14,472,745.10

บริษัท พอลล่า เจ จํากัด 14,000,000.00    สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0096

ลงวันที่ 19/4/65

2 งานโครงการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการ

แบบ DevSecOps ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

     10,000,000.00 9,951,900.00     e-Bidding 1. บริษัท ออพซ์ตา (ประเทศไทย) จํากัด

2. บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด

 9,800,000.00

9,852,381.00

บริษัท ออพซ์ตา (ประเทศไทย) จํากัด 9,000,000.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0102

ลงวันที่ 25/4/65

3 งานจ้างซ่อมเก้าอี้ห้องอาหารชั้น 17 จํานวน 6 ตัว             3,584.50 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรินทร์ จํากัด 3,584.50             บริษัท ธนบุรินทร์ จํากัด 3,584.50            สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0128

ลงวันที่ 4/4/65

4 งานจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากโพรงจมูกและแบบ

น้ําลาย จํานวน  3 หลักสูตร

           40,500.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ 

แล็บ จํากัด (มหาชน)

            40,500.00 บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ

 จํากัด (มหาชน)

40,500.00          ใบเสนอราคา

เลขที่ 12203055

ลงวันที่ 22/4/65

5 งานต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทองค์กร 

Enterprise-certificate อายุ 1 ปี

            3,210.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด              3,210.00 บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด 3,210.00            ใบเสนอราคา 

เลขที่ TDID-53/2565

ลงวันที่ 20/4/65

6 งานจัดหาซอฟต์แวร์ระบบบริหารการประชุม (e-Meeting) เพื่อใช้ใน

การจัดการประชุม (วาระลับ)

           57,600.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)             57,600.00 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 47,999.99          สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0137 

ลงวันที่ 28/4/65

7 งานต่ออายุสมาชิกล่วงหน้าวารสาร เอกสารภาษีอากร             2,000.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สํานักพัฒนา การบริหารธรรมนิติ จํากัด              2,000.00 บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด 2,000.00            ใบแจ้งหนี้ (Invoice) 

No.00000000073/03/65

ลงวันที่ 12/4/65

8 งานจ้างบํารุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล (FILE 

SHARING) ประจําปีงบประมาณ 2565

         160,500.00        160,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด           160,500.00 บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด 160,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0140

ลงวันที่ 29/4/65

9 งานจัดซื้อชุดตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) สําหรับเจ้าหน้าที่ในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19

         300,000.00 256,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เว็ท ไดแอกส์ จํากัด 256,800.00          บริษัท เว็ท ไดแอกส์ จํากัด 252,520.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0147

ลงวันที่ 26/4/65

10 ค่าขนย้ายครุภัณฑ์จากโกดัง (รามอินทรา) ไปมูลนิธิพระดาบสและจาก

สพร.ไปมูลนิธิพระดาบส จ. สมุทรปราการ

8,900.00 - เฉพาะเจาะจง นาย เฉลิมชัย  บุญมายะพันธุ์ 8,900.00 นาย เฉลิมชัย  บุญมายะพันธุ์ 8,900.00 ใบสําคัญรับเงิน

ลงวันที่ 7/4/65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง



No. งานจัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จ้าง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง

11 ซื้อต้นไม้ จํานวน 13 ต้น 2,050.00 - เฉพาะเจาะจง สวนป้าอินทร์ 2,050.00 สวนป้าอินทร์ 2,050.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 11/4/65

12 ซื้อกระถางต้นไม้ แบบราง-ยาว จํานวน 1 ใบ 250.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านสวนพฤกษาชาติ 250.00 ร้านสวนพฤกษาชาติ 250.00 บิลเงินสด

ลงวันที่ 4/4/65

13 ค่าถ่ายเอกสารขนาด A0 สําหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ

ผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 10

577.80 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท์ จํากัด 577.80 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท์ จํากัด 577.80 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เล่มที่ 419 เลขที่ 20910

ลงวันที่ 5/4/65

14 ซื้อดินเกษตร จํานวน 6 ถุง และ กระถางต้นไม้ จํานวน 7 ใบ 1,270.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านปราณี 1,270.00 ร้านปราณี 1,270.00 บิลเงินสด 

เล่มที่ 090 เลขที่ 4477

ลงวันที่ 12/4/65

15 จ้างถ่ายเอกสารจํานวน 40 แผ่น ๆ ละ 10 บาท เพื่อจัดทําป้ายคล้องคอ

 สําหรับการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30

400.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮิปปี้ดีไซน์ 400.00 ร้าน ฮิปปี้ดีไซน์ 400.00 ใบเสร็จรับเงิน 

ลงวันที่ 25/4/65

16 ค่าเช่าอุปกรณ์สําหรับการจัดกิจกรรมพัฒนา Digital Mindset and 

leadership หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาล

ดิจิทัล รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-5เมษายน 2565 ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซด์ 

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

4,200.00 - เฉพาะเจาะจง - 4,200.00 - 4,200.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 4/4/65

17 ซื้อแจกันดอกไม้สด จํานวน 1 แจกัน 1,500.00 - เฉพาะเจาะจง ใหม่เรืองศรีออคิด 1,500.00 ใหม่เรืองศรีออคิด 1,500.00 บิลเงินสด 

เล่มที่ 892 เลขที่ 44588

ลงวันที่ 26/4/65

18 ซื้อกระเช้าผลไม้ จํานวน 1 กระเช้า 2,500.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านคุณต้อย 2,500.00 ร้านคุณต้อย 2,500.00 บิลเงินสด

ลงวันที่ 20/4/65

19 ซื้อต้นไม้ และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด สําหรับจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

สงกรานต์ ประจําปี 2565

2,135.00 - เฉพาะเจาะจง - 2,135.00 - 2,135.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 20/4/65


