
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางที่ปรึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร โครงการการอํานวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)

        19,743,800.00    19,620,090.00 คัดเลือก (ทปษ) กิจการคารวม TI Consortium  19,200,000.00 กิจการคารวม TI Consortium 19,000,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0097

ลงวันที่ 23/6/65

2 งานจัดจางบริการสื่อสารพรอมอุปกรณเชื่อมตอโครงสรางพื้นฐานเครือขาย 

Digital Government Secure Link (DG-Link)

        34,308,000.00 34,307,517.00   e-Bidding 1. บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด

 33,548,352.00

34,303,130.00

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 33,548,352.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0139

ลงวันที่ 30/6/65

3 งานจางจัดทําบทความและอินโฟกราฟกสเพื่อนําเสนอดานมาตรฐานขอมูล

ภาครัฐ ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

            500,000.00 485,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอ็มซี เอาทซอรสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 485,000.00      บริษัท ไอเอ็มซี เอาทซอรสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 450,000.00            สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0148

ลงวันที่ 6/6/65

4 งานจางบริการพื้นที่ศูนยคอมพิวเตอรสําหรับศูนยขอมูลภาครัฐ ของสํานักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

          7,000,000.00     6,670,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)    6,670,000.00 บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 6,660,000.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0149

ลงวันที่ 20/06/65

5 งานจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและสนับสนุนการจัดทํารางแนวปฏิบัติ

กระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ

มหาชน)

            500,000.00 498,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนีมา จํากัด 495,000.00 บริษัท ฟนีมา จํากัด 470,000.00            สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0150

ลงวันที่ 30/06/65

6 งานจางเปลี่ยนกระจกกั้นหองภายในชั้น 16 หอง 1605                 9,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายธนพล  ชื่นบาน 9,000.00         นายธนพล  ชื่นบาน 9,000.00               สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0160

ลงวันที่ 6/6/65

7 งานเชาสถานที่จัดเก็บอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน             281,023.00        281,022.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี่ จํากัด 281,023.00      บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี่ จํากัด 281,023.00            สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0163

ลงวันที่ 1/6/65

8 งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา สําหรับการพัฒนาระบบ             500,000.00        499,369.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด       498,181.30 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 497,175.50            สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0164

ลงวันที่ 13/6/65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
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9 งานจางปรับปรุงพื้นที่ชั้น 19 คืนอาคารบางกอกไทยทาวเวอร           4,500,000.00     4,075,658.80 e-Bidding หางหุนสวนจํากัด ส.เอ็นจิเนียร คอนกรีต    3,619,500.00 หางหุนสวนจํากัด ส.เอ็นจิเนียร คอนกรีต 3,610,000.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0167

ลงวันที่ 30/6/65

10 งานสื่อสารสรางการรับรู "ระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ" ของสํานักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (ของแถม ไดแก 1. เครื่องปรับอากาศ

เคลื่อนที่ ขนาด 12,000 BTU 3 เครื่อง และ 2. Monitor (จอมอนิเตอร) 

ขนาด 23.8" IPS , 60 Hz , TOUCH - SCREEN 3 จอ โดยทั้ง 6 รายการตอง

บันทึกเปนครุภัณฑดวย ตามหนังสือเวียนดวนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๔

๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถม

พิเศษฯ)

          1,594,185.00     1,594,185.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่น กรุป (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)    1,594,185.00 บริษัท เนชั่น กรุป (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 1,594,000.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0168

ลงวันที่ 13/6/65

11 งานจัดทําสําเนาเอกสารเพื่อประกอบการประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานบูรณาการ

รัฐบาลดิจิทัล)

              90,000.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 90,000.00        บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 90,000.00             สัญญเลขที่

DGA/65/0169

ลงวันที่ 13/6/65

12 งานจัดซื้อ SSL Wildcard Certificate สําหรับ 3 โดเมน ไดแก *.

testapp1.dga.or.th,  *.testapp2.dga.or.th, *. *.cloud.dga.or.th, 

(3,691.50 บ. / 1 โดเมน)

              11,074.50 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 11,074.50        บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 11,074.50             ใบเสนอราคา

เลขที่ Q2022060048

ลงวันที่ 14/6/65

13 งานจัดซื้อหนังสือ Strengths Finder 2.0 จํานวน 50 เลม               19,125.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 19,125.00        บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 19,125.00             ใบเสนอราคา

ลงวันที่ 15/6/65

14 งานจางโครงการระบบลงทะเบียนแจงการเดินทางเขาประเทศไทย ระยะที่ 2 

(Thailand Pass Phase II)

        46,470,000.00 46,470,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนีมา จํากัด 46,470,000.00  บริษัท ฟนีมา จํากัด 45,500,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0174

ลงวันที่ 10/6/65

15 งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CA) สําหรับใบรับรองนิติบุคคล 

transcripts@digitalgov.go.th ระยะเวลา 1 ป

                3,210.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 3,210.00         บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 3,210.00               ใบเสนอราคา

เลขที่ QT-256505000022

ลงวันที่ 22/6/65

16 งานจัดซื้อและอนุญาตใหใชสิทธิระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Enterprise 

Service management)

          7,400,000.00 7,300,000.00    คัดเลือก บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 7,300,000.00   บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 7,300,000.00         สัญญเลขที่ 

DGA/65/0177

ลงวันที่ 15/6/65

17 งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานระบบ cookiewow               35,988.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เดตา วาว จํากัด 28,700.00        บริษัท เดตา วาว จํากัด 28,700.00             ใบเสนอราคา

เลขที่ QO-220628

ลงวันที่ 14/6/65

18 งานจัดจางงานพิมพแบบฟอรมกระดาษตอเนื่อง หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่

จาย ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) จํานวน 1,000 ชุด

                7,490.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 7,490.00         บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 7,490.00               สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0180

ลงวันที่ 24/6/65
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19 งานจางดําเนินงานศูนยปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (CSOC)             490,000.00 490,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 490,000.00      บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 490,000.00            สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0181

ลงวันที่ 30/6/65

20 ซื้อสิทธิการใชงาน Cookiewow Large ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 

2/6/65-2/7/65

2,029.83 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเดตาธอธ จํากัด 2,029.83 บริษัท เอ็นเดตาธอธ จํากัด 2,029.83 ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ CS6506-00046

ลงวันที่ 2/6/65

21 ซื้อน้ํามันกาด จํานวน 1 ขวด 50.00 - เฉพาะเจาะจง - 50.00 - 50.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 8/6/65

22 ซื้อกลองอะครีลิคขาวทึบ จํานวน 1 กลอง 1,926.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ดับบลิว. เทรดดิ้ง จํากัด 1,926.00 บริษัท เจ.ดับบลิว. เทรดดิ้ง จํากัด 1,926.00 ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน/สําเนาใบกํากับภาษี

ลงวันที่ 10/6/65

23 คาจางแมบานทําความสะอาดพื้นที่สํานักงาน ในวันที่ 4/6/65 600.00 - เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  โมคภา 600.00 นางลัดดา  โมคภา 600.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 4/6/65

24 คาจางแมบานทําความสะอาดพื้นที่สํานักงาน ในวันที่ 4/6/65 600.00 - เฉพาะเจาะจง นางนวพร  มีแสง 600.00 นางนวพร  มีแสง 600.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 4/6/65

25 คาจางแมบานทําความสะอาดพื้นที่สํานักงาน ในวันที่ 4/6/65 600.00 - เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ  คําลอย 600.00 นางสุภาพ  คําลอย 600.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 4/6/65

26 คาจางแมบานทําความสะอาดพื้นที่สํานักงาน ในวันที่ 4/6/65 600.00 - เฉพาะเจาะจง นางจินตนา  ยุบลมล 600.00 นางจินตนา  ยุบลมล 600.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 4/6/65

27 คาจางแมบานทําความสะอาดพื้นที่สํานักงาน ในวันที่ 4/6/65 600.00 - เฉพาะเจาะจง นางวรินทรพร  ไหลปา 600.00 นางวรินทรพร  ไหลปา 600.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 4/6/65

28 ซื้อของเยี่ยมปวย จํานวน 1 ชุด 488.25 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 488.25 บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 488.25 บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ KA 0000016313

ลงวันที่ 12/6/65 

29 ซื้อของเยี่ยมคลอด จํานวน 1 ชุด 528.50 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 528.50 บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 528.50 บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ KA 0000016312

ลงวันที่ 12/6/65

30 ซื้อสเปรยลางคราบกาว จํานวน 3 ขวด และ สเปรยขจัดคราบฝงแนนบนผา จําน   1,387.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,387.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,387.00 ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 629767

ลงวันที่ 13/6/65

31 จัดซื้อสบูเหลวลางมือ จํานวน 10 แกลลอน สําหรับใชในสํานักงาน 1,700.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต แอนด ซันส เทรดดิ้ง จํากัด 1,700.00 บริษัท อนันต แอนด ซันส เทรดดิ้ง จํากัด 1,700.00 ตนฉบับใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ IVM 6506025

ลงวันที่ 15/6/65

32 ซื้อขาวอิ่มบรรจุกระเปาสานกระจูดใบเล็ก 2 ก.ก. จํานวน 10 ชุด 4,000.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เกษตรเขมแข็ง จํากัด 4,000.00 บริษัท เกษตรเขมแข็ง จํากัด 4,000.00 ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ INV000859

ลงวันที่ 13/6/65



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

33 ซื้อเคเบิลไทร จํานวน 20 เสน 60.00 - เฉพาะเจาะจง - 60.00 - 60.00 บิลเงินสด

ลงวันที่ 1/6/65

34 คาถายเอกสารสีพรอมเขาเลม จํานวน 4 ชุด 2,250.00 - เฉพาะเจาะจง Copy Service Center 2,250.00 Copy Service Center 2,250.00 ใบเสร็จรับเงิน/ใบสงของ 

เลขที่ 6506009

ลงวันที่ 16/6/65

35 ซื้อสายน้ําดีพลาสติก จํานวน 4 เสน 223.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 223.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 223.00 ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 630115

ลงวันที่ 16/6/65

36 ซื้อของเยี่ยมปวย จํานวน 1 ชุด 363.12 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 363.12 บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 363.12 บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ KA 0000016466

ลงวันที่ 28/6/65

37 ซื้อของเยี่ยมปวย จํานวน 1 ชุด 559.12 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 559.12 บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 559.12 บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ KA 0000016465

ลงวันที่ 28/6/65

38 ซื้อของเยี่ยมปวย จํานวน 1 ชุด 778.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 778.00 บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 778.00 บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี  

เลขที่ KA 0000016464

ลงวันที่ 28/6/65

39 ซื้อวาลวลอย จํานวน 1 ตัว 190.00 - เฉพาะเจาะจง - 190.00 - 190.00 บิลเงินสด

ลงวันที่ 27/6/65

40 ซื้อรางพื้นทางเดิน จํานวน 1 กลอง 157.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เมืองไฟฟา จํากัด 157.00 บริษัท เมืองไฟฟา จํากัด 157.00 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษ/ีใบสงของ 

เลขที่ ORVM65065138

ลงวันที่ 30/6/65

41 จัดซื้อธง ว.ป.ร. ผารม ขนาด 80x120 ซ.ม. จํานวน 2 ผืน 120.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงประชาธิปไตย จํากัด 120.00 บริษัท ธงประชาธิปไตย จํากัด 120.00 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอยางยอ 

เลขที่ OSVS65060209

ลงวันที่ 30/6/65

42 ซื้อพวงหรีด จํานวน 1 หรีด 1,500.00 - เฉพาะเจาะจง ราน หนอยดอกไมสด 1,500.00 ราน หนอยดอกไมสด 1,500.00 บิลเงินสด

ลงวันที่ 29/6/65
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