
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยโครงการแพลตฟอรมการบริการแบบแบงปน

ขอมูล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระยะที่ ๑) กลุมเด็กและเยาวชนในครอบครัว

เปราะบาง

       12,000,000.00           11,999,200.00 เฉพาะเจาะจง (ทปษ) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ       11,950,000.00 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 9,700,000.00     สัญญา

เลขที่ DGA/65/0135 

ลงวันที่ 1/7/65

2 งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณของบริการ DG-Cloud ของสํานักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

        7,490,000.00            7,490,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

2. บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด

3. บริษัท วัน คอนซัลติ้ง จํากัด

 7,470,000.00

7,479,000.00

7,485,000.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 7,460,000.00     สัญญา

เลขที่ DGA/65/0170

ลงวันที่ 15/7/65

3 งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CA) สําหรับใบรับรองนิติบุคคล 

saraban@dga.or.th ระยะเวลา 1 ป (นับจากวันที่คกก.ตรวจรับงานแลวเสร็จ)

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

เลขที่ QT-256505000023

ลงวันที่ 25/7/65

4 งานซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานระบบ Rollbar ($7,500) ระยะเวลาการใชสิทธิ์ 1

 ปนับแตวันตัดบัตรเครดิต

           262,500.00               262,500.00 เฉพาะเจาะจง Rollbar Inc.           262,500.00 Rollbar Inc.         262,500.00 ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0186 

ลงวันที่ 27/7/65

5 งานจางเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานขอเอกสารการตรวจลงตราประเภท

นักทองเที่ยว (Tourist Visa) เครือรัฐออสเตรเลีย ของสํานักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

           487,500.00               487,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด 487,500.00          บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด 487,500.00        ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0187 

ลงวันที่ 8/7/65

6 ซื้อผลิตภัณฑเพื่อใชในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาซอฟตแวร Google 

Cloud Platform ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

(เบิกจายตามจริงไมเกิน 85,000 บ.)

            85,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง http://cloud.google.com 85,000.00           http://cloud.google.com 85,000.00         ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0190

ลงวันที่ 20/7/65

7 งานจัดซื้อ Software สําหรับใหบริการ Cloud Service โปรแกรมบริหาร

จัดการโปรแกรมบริหารจัดการเว็บ Plesk จํานวน 3 ชุด (License)

            60,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทราไบต วัน จํากัด 30,816.00           บริษัท เมทราไบต วัน จํากัด 30,816.00         ใบเสนอราคา

เลขที่ QT 2022070017

ลงวันที่ 21/7/65

8 งานจัดจางการเชื่อมตอระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ในระบบบริหาร

การประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)

            21,400.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จํากัด            21,400.00 บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จํากัด          21,400.00 ใบเสนอราคา

เลขที่ QT052/2565

ลงวันที่ 26/7/65

9 งานจางจางขนยายครุภัณฑ พัสดุและอุปกรณตาง ๆ ระหวางพื้นที่สํานักงาน

ชั้น 11 16 17 18 และ 19

            10,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย  บุญมายะพันธุ            10,000.00 นายเฉลิมชัย  บุญมายะพันธุ          10,000.00 ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0195

ลงวันที่ 21/7/65

10 งานจัดจางอบรม Team Building หลักสูตร The Power of DGA             85,600.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบลาน จํากัด            85,600.00 บริษัท ใบลาน จํากัด          85,600.00 ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0208

ลงวันที่ 27/7/65

11 ซื้อยาสามัญประจําบาน สําหรับใชในหองพยาบาล ตูยาสามัญประจําบานตาม

ชั้นสํานักงาน

9,989.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 9,989.00 บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 9,989.00 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 202200158

ลงวันที่ 4/7/65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

12 ซื้อเมาสไรสายสําหรับผูบริหาร จํานวน 1 ตัว 690.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ. ไอ. บ.ี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 690.00 บริษัท เจ. ไอ. บ.ี คอมพิวเตอร กรุป จํากัด 690.00 ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 74-650701891

ลงวันที่ 2/7/65

13 ซื้อรางครอบไฟ รางโคง สีสเปรย และปลั๊กยางทองเหลือ 489.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 489.00 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 489.00 ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ NWMIF22070217895

ลงวันที่ 8/7/65

14 คาบริการพนฆาเชื้อ ชั้น 16 7,410.00                          -   คัดเลือก บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด 7,410.00 บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด 7,410.00 ใบแจงหนี/้ใบวางบิล 

เลขที่ 65499

ลงวันที่ 19/7/65

15 จางเปลี่ยนแบตเตอรี่คอมพิวเตอร เนื่องจากเสื่อมสภาพ 3,500.00                          -   เฉพาะเจาะจง - 3,500.00 - 3,500.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 20/7/65

16 จางขนยายวัสดุ ครุภัณฑ จากโกดังรามอินทรา 1 ไปยังโกดังรามอินทรา 2 4,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง นาย เฉลิมชัย  บุญมายะพันธุ 4,000.00 นาย เฉลิมชัย  บุญมายะพันธุ 4,000.00 ใบสําคัญรับเงิน

ลงวันที่ 25/7/65

17 ซื้อถานอัลคาไลน AA 4 กอน ยี่หอ Panasonic จํานวน 11 แพ็ค 968.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทรเกตุ เทรดดิ้ง เวิลด จํากัด 968.00 บริษัท จันทรเกตุ เทรดดิ้ง เวิลด จํากัด 968.00 ใบสงสินคา/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 65130

ลงวันที่ 25/7/65

18 คาแจกันดอกไมสด จํานวน 1 แจกัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร

เกลาเจาอยูหัว

1,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00 ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00 บิลเงินสด 

เลมที่ 0920 เลขที่ 45952

ลงวันที่ 28/7/65


	 สขร ก.ค. 65 

