
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางดําเนินการบํารุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซตองคกร (DGA Website : dga.or.th)          500,000.00 481,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิกซเดฟ จํากัด 481,500.00     บริษัท ยูนิกซเดฟ จํากัด 470,000.00    สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0093 

ลงวันที่ 7/2/65

2 งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย (Firewall)       3,000,000.00 3,000,000.00   คัดเลือก บริษัท จีเอเบิล จํากัด    2,996,000.00 บริษัท จีเอเบิล จํากัด  2,996,000.00 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0091 

ลงวันที่ 15/2/65

3 งานตออายุสมาชิกภาพและคาธรรมเนียมในการรักษาหมายเลข IP Address ประจําป 2565 (GIN) (AUD 5,696)          150,000.00 150,000.00     เฉพาะเจาะจง APNIC PTY LTD      150,000.00 APNIC PTY LTD 150,000.00    สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0114 

ลงวันที่ 21/2/65

4 งานจางฝกอบรมหลักสูตรการสรางกระบวนการเปลี่ยนผานองคกรสูรัฐบาลดิจิทัล รุนที่ 3 (Digital 

Transformation Program: DTP#3)

         498,000.00 498,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พลัส อินเตอรเซิรฟ จํากัด      498,000.00 บริษัท ที พลัส อินเตอรเซิรฟ จํากัด 483,000.00    สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0100 

ลงวันที่ 22/2/65

5 งานจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสําหรับบํารุงรักษาเครื่องมือสําหรับเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล (Data Integration

 Tools) สําหรับโครงการบูรณาการขอมูลและระบบบงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐ 

Farmer ONE

      3,290,000.00 3,280,023.75   คัดเลือก 1. บริษัท เอส เอส ซี อินทีเกรชั่น จํากัด

2. บริษัท ดาตา เอ็กซตรีม จํากัด

 3,280,023.75

3,697,331.50

บริษัท เอส เอส ซี อินทีเกรชั่น จํากัด 3,210,000.00 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0099 

ลงวันที่ 25/2/65

6 งานจัดจางดําเนินงานจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2564       1,200,000.00 1,196,667.00   e-Bidding 1. บริษัท ยูโทเปย มีเดีย อินเตอรเนชันแนล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

2. บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด

(มหาชน)

 835,000.00

979,050.00

บริษัท ยูโทเปย มีเดีย อินเตอรเนชันแนล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

800,000.00    สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0081

ลงวันที่ 28/2/65

7 งานซื้อสิทธิ์การใชงานโปรแกรมจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอรมแบบอัตโนมัติ สําหรับศูนยบริการใหขอมูล

เปดเผยภาครัฐ

      2,850,000.00    2,850,000.00 e-Bidding 1. บริษัท จีเอเบิล จํากัด

2.บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

 2,765,000.00

2,740,000.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 2,690,000.00 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0085 

ลงวันที่ 28/2/65

8 งานจางโครงการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจําป 2565       4,700,000.00 4,699,993.75   e-Bidding บริษัท ไทม คอนซัลติ้ง จํากัด    4,654,500.00 บริษัท ไทม คอนซัลติ้ง จํากัด 4,550,000.00 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0094 

ลงวันที่ 28/2/65

9 ซื้อชุดตรวจ ATK จํานวน 40 ชุด สําหรับใชในกิจกรรม กําหนดการผูบริหารพบสื่อ "Be Our Guest" ในวันที่ 4 

ก.พ. 65

            2,600.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด         2,600.00 บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 2,600.00       ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 202200036

ลงวันที่ 3/2/65

10 ซื้อพวงหรีดดอกไมสดในงานศพบิดา คุณแววตา  สาเลส ทีม RI             1,500.00 - เฉพาะเจาะจง รานไทยฟลอริสท         1,500.00 รานไทยฟลอริสท 1,500.00       บิลเงินสด 

เลขที่ FCL2022 : 00053

ลงวันที่ 5/2/65

11 จางพิมพนามบัตรเจาหนาที่สพร. จํานวน 800 ใบ             3,252.80 - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด         3,252.80 บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 3,252.80       ใบกํากับภาษ/ีใบสงสินคา/ใบแจงหนี้ เลขที่ 

IV650207004

ลงวันที่ 7/2/65

12 ซื้อชุดตรวจ ATK แบบน้ําลาย จํานวน 150 ชุด สําหรับการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุนที่ 30 การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1 และกิจกรรมพัฒนา Digital 

Mindset and Leadership ในรูปแบบการจัดอบรม On Site

            9,309.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท วินด คอนโทรล จํากัด         9,309.00 บริษัท วินด คอนโทรล จํากัด 9,309.00       ใบสงสินคา/ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 

CA2022020004

ลงวันที่ 7/2/65

13 หนังสือวิชารูรอบ จํานวน 3 เลม และ หนังสือ Range: why generaliste triumph in a specialized word 

จํานวน 2 เลม

            1,905.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด         1,905.00 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด 1,905.00       ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 559372

ลงวันที่ 9/2/65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

14 ซื้อซองปายชื่อ จํานวน 7 หอ สําหรับการจัดอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 11 

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

            1,715.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด         1,715.00 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 1,715.00       ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 000231030222149974

ลงวันที่ 9/2/65

15 ซื้อเพียวพลัสสเปรย จํานวน 6 กระปอง, โอวัลตินไฟนเนส จํานวน 2 หอ, โอวัลติน 3 in 1 จํานวน 2 หอ สําหรับ

การจัดอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 11 (e-Government Executive Program: 

e-GEP#11)

            1,210.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด         1,210.00 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 1,210.00       ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 00539022210001389

ลงวันที่ 9/2/65

16 ซื้อกรอบรูปหลวงพอโต  เพื่อมอบ เนื่องในโอกาสเขารับตําแหนงเลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ             1,791.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ออ โรรา ดีไซน จํากัด         1,791.00 บริษัท ออ โรรา ดีไซน จํากัด 1,791.00       ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ SJVN-F6502000008

ลงวันที่ 10/2/65

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับทํากิจกรรม 5 ส.             1,513.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด         1,513.00 บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 1,513.00       ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 000011030222111798

ลงวันที่ 11/2/65

18 ซื้อชุดยาสามัญประจําบาน สําหรับการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

(GCIO) รุนที่ 30 การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1

            3,433.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด         3,433.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 3,433.00       ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 5021225529

ลงวันที่ 13/2/65

19 ซื้อกลองใสยาสามัญประจําบาน สําหรับการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ภาครัฐ (GCIO) รุนที่ 30 การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1

              375.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด            375.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 375.00         ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน

 เลขที่ 5021225531

ลงวันที่ 13/2/65

20 ซื้อโอวัลติน จํานวน 3 หอ สําหรับการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

(GCIO) รุนที่ 30 การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1

              357.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด            357.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 357.00         ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 5021225535

ลงวันที่ 13/2/65

21 คาถายเอกสาร สําหรับการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุน

ที่ 30 การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1

              860.00 - เฉพาะเจาะจง -            860.00 - 860.00         ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 14/2/65

22 ซื้อกลองกระดาษ จํานวน 300 ใบ สําหรับทํากิจกรรม 5 ส.             1,350.00 - เฉพาะเจาะจง ราน 9 คูณ 12         1,350.00 ราน 9 คูณ 12 1,350.00       บิลเงินสด

ลงวันที่ 17/2/65

23 ซื้อปายชื่อ จํานวน 2 หอ สําหรับการจัดอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 11 

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

              860.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ยงเจริญ จํากัด            860.00 บริษัท ยงเจริญ จํากัด 860.00         บิลเงินสด/ใบสงของ/ใบกํากับภาษี 

เลมที่ 385 เลขที่ 19248

ลงวันที่ 19/2/65

24 ซื้อของเยี่ยมปวย               868.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด            868.00 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 868.00         ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 00110022210002841

ลงวันที่ 19/2/65

25 ซื้อโอวัลติน จํานวน 5 หอ สําหรับการจัดอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 11 

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

              495.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด            495.00 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 495.00         ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 00546022210001491

ลงวันที่ 20/2/65

26 หนังสือวิชารูรอบ จํานวน 4 เลม และ หนังสือ Range: why generaliste triumph in a specialized word 

จํานวน 2 เลม

            2,158.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียนเบสิส (ประเทศไทย) จํากัด         2,158.00 บริษัท เอเซียนเบสิส (ประเทศไทย) จํากัด 2,158.00       ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 07608

ลงวันที่ 21/2/65

27 ซื้อของเยี่ยมปวย               980.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด            980.00 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 980.00         ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 00110022210003241

ลงวันที่ 26/2/65


	 สขร ก.พ 65 

