
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานเชาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 184 เครื่อง ระยะเวลา

การเชา 36 เดือน

      8,640,000.00 8,185,500.00     e-Bidding 1. บริษัท เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด

2. บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 

3. บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จํากัด

4. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

 5,513,760.00

6,559,570.80

6,383,192.00

6,653,944.80

บริษัท เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด 5,513,760.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0088

ลงวันที่ 31/3/65

2 งานจัดซื้อและอนุญาตใหใชสิทธิการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ

ตรวจสอบและรายงานชองโหวของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน

      6,500,000.00 6,499,982.50     e-Bidding 1. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิรค โซลูชั่น จํากัด

2. บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด

 6,485,000.00

6,469,000.00

บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด 6,450,000.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0095

ลงวันที่ 8/3/65

3 งานเชาระบบเครือขายระหวางศูนยคอมพิวเตอรรางน้ําและศูนย

คอมพิวเตอรนนทบุรี ปงบประมาณ 65 (ปแรก)

      3,500,000.00      3,500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)         3,500,000.00 บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 2,700,000.00      สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0101

ลงวันที่ 31/3/65

4 งานจางขนยายอุปกรณระบบคลาวดของ สพร.       2,000,000.00      2,000,000.00 e-Bidding 1.บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

2.บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น จํากัด (มหาชน)

 1,922,000.00

1,945,000.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 1,900,000.00      สัญญาเลขที่

DGA/65/0105

ลงวันที่ 10/3/65

5 งานเชาเครื่องถายเอกสารภายในพื้นที่ของสํานักงานระยะเวลา 12 เดือน          450,000.00 449,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเทพพาณิชย จํากัด 449,640.00          บริษัท ไตรเทพพาณิชย จํากัด 449,640.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0108

ลงวันที่ 15/3/65

6 งานจัดซื้อ ZOOM meeting licnse เพื่อใชในการฝกอบรมใหความรู

ผานระบบ Video Conference

           32,750.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร จํากัด 32,750.00            บริษัท สมารท โซลูชั่น คอมพิวเตอร จํากัด 32,750.00          ใบเสนอราคา 

เลขที่ QO-20220200131

 ลงวันที่ 2/3/65

7 งานจางบํารุงรักษาระบบสําหรับตรวจสอบและติดตามการทํางานของ

ระบบงาน (Application Performance Monitoring) (APM): 

Dynatrace

         455,000.00        452,224.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาซคมี โซลูชั่น แอนด คอนซัลแทนท จํากัด           452,224.80 บริษัท อาซคมี โซลูชั่น แอนด คอนซัลแทนท จํากัด 449,400.00        สัญญาเลขที่  

DGA/65/0110

ลงวันที่ 16/3/65

8 งานจางเหมาบริหารงานเพื่อจัดการศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 2 

สําหรับหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

 (GCIO) รุนที่ 30

         350,600.00        350,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด 350,600.00          บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด 350,600.00        สัญญาเลขที่

DGA/65/0111

ลงวันที่ 21/3/65

9 งานจัดซื้อหนาจอคอมพิวเตอรและอุปกรณไอทีสําหรับสํานักงาน            30,000.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 28,462.00            บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 28,462.00          สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0112

ลงวันที่ 15/3/65

10 งานจัดซื้อสิทธิใชงาน web service สําหรับอุปกรณวัดกระแสไฟฟา

แบบออนไลน

            8,025.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ครอสอินเตอร จํากัด 8,025.00             บริษัท ครอสอินเตอร จํากัด 8,025.00            ใบเสนอราคา 

เลขที่ Cross-01308 

ลงวันที่ 2/3/65

11 งานตออายุโดเมน ecitizen.go.th, egov.go.th, egovernment.go.th,

 bizportal.go.th, gits.net.th, mail.go.th

            5,136.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด 5,136.00             บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด 5,136.00            ใบเสนอราคา 

เลขที่ 8374

ลงวันที่ 2/3/65

12 งานจัดซื้อสินคาพรีเมี่ยมสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมคานิยมองคกร            34,485.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เลอคิ้วบ จํากัด 34,485.00            บริษัท เลอคิ้วบ จํากัด 34,485.00          ใบเสนอราคา 

เลขที่ QT2022010028

ลงวันที่ 7/3/65

13 งานจัดจางดําเนินการบํารุงรักษาโปรแกรมระบบบัญชีและการเงิน 

(WINSpeed) ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

ระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2565

           29,960.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด 29,960.00            บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด 29,960.00          ใบเสนอราคา 

เลขที่ MQ-6501-0231

ลงวันที่ 21/3/65

14 งานจางจัดกิจกรรมการสื่อสารในรูปแบบการถายทอดสดออนไลน ของ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

           95,042.75 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด 95,042.75            บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด 95,042.75          สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0118

ลงวันที่ 4/3/65

15 งานจัดซื้อสิทธิการใชงานระบบจัดการหองประชุมและบํารุงรักษา (MA) 

อุปกรณหองประชุม Smart Meeting Room

         500,000.00        500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด           500,000.00 บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด 495,838.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0119

ลงวันที่ 22/3/65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

16 งานจัดซื้อ ssl certificate ของทางรัฐ.com                631.30 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด                 631.30 บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด               631.30 ใบเสนอราคา 

เลขที่  Q2202078

ลงวันที่ 7/3/65

17 งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณระบบเครือขาย สวนปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

     10,000,000.00 9,630,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน)

9,630,000.00        บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน)

9,244,800.00      สัญญาเลขที่

DGA/65/0123

ลงวันที่ 29/3/65

18 งานจางฉีดพนฆาเชื้อโรคของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ

มหาชน)

           68,500.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด 68,500.00            บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด 68,500.00          สัญญาเลขที่

DGA/65/0124

ลงวันที่ 23/3/65

19 งานจางอํานวยความสะดวกและบริการงานดานอาคารสถานที่          150,000.00 148,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวาเร จํากัด 148,730.00          บริษัท อินโนวาเร จํากัด 148,730.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0127

ลงวันที่ 24/3/65

20 งานจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุไฟฟา ประจําปงบประมาณ 2565            96,476.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต แอนด ซันส เทรดดิ้ง จํากัด 96,476.00            บริษัท อนันต แอนด ซันส เทรดดิ้ง จํากัด 96,476.00          สัญญาเลขที่

DGA/65/0129

ลงวันที่ 29/3/65

21 งานเชาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 184 เครื่อง ระยะเวลา 3 

เดือน

         295,320.00        295,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรี บี อินเตอรเทรด (ประเทศไทย) จํากัด 295,320.00          บริษัท ทรี บี อินเตอรเทรด (ประเทศไทย) จํากัด 295,320.00        สัญญาเลขที่

DGA/65/0144

ลงวันที่ 31/3/65

22 งานจางบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส สําหรับระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสกลาง เพื่อการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐ 

(MAILGOTHAI)

     29,961,070.00    29,961,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 29,961,070.00      บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 29,961,070.00    สัญญาเลขที่

DGA/65/0146

ลงวันที่ 31/3/65

23 จางทําปายสแตนเลสกัดกรด จํานวน 9 แผน 4,950.00 - บริษัท ประดิษฐอักษรโลหะ จํากัด 4,950.00 บริษัท ประดิษฐอักษรโลหะ จํากัด 4,950.00 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ AI6503006 และ RE6503026

ลงวันที่ 10/3/65

24 ซื้อพวงหรีดดอกไมสด 1,500.00 - ใหมเรืองศรีออคิด 1,500.00 ใหมเรืองศรีออคิด 1,500.00 บิลเงินสด 

เลมที่ 885 เลขที่ 44220

ลงวันที่ 11/3/65

25 ซื้อพวงหรีดดอกไมสด 1,500.00 - ใหมเรืองศรีออคิด 1,500.00 ใหมเรืองศรีออคิด 1,500.00 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เ

ลขที่ 2203r0581

ลงวันที่ 18/3/65

26 จางพิมพนามบัตรเจาหนาที่สพร. จํานวน 400 ใบ 1,819.00 - บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 1,819.00 บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 1,819.00 ใบกํากับภาษี/ใบสงสินคา/ใบแจงหนี้ 

เลขที่ IV650325001

ลงวันที่ 25/3/65
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