
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (UNIFIED 

COMMUNICATION (UC))

     139,650,000.00         138,979,999.92 e-Bidding 1. กิจการคารวมอารเอสแอล

2. บริษัท แทนเจอรีน จํากัด

 138,900,000.00

139,500,000.00

กิจการคารวมอารเอสแอล 138,500,000.00  สัญญา

เลขที่ DGA/65/0089

ลงวันที่ 17/8/65

2 งานจัดซื้อสิทธิ์การใชงานเครื่องมือบริหารจัดการขอมูลสื่อสังคมออนไลน

พรอมการวิเคราะหและติดตามผลการเผยแพรเนื้อหาสรางการรับรูดานรัฐบาล

ดิจิทัลผานสื่อออนไลน

           700,000.00               693,360.00 e-Bidding 1. บริษัท คอมพิวเตอรโลจี จํากัด

2. บริษัท เรียล สมารท จํากัด

3. บริษัท ไวซไซท (ประเทศไทย) จํากัด

 535,000.00

609,900.00

695,928.00

บริษัท คอมพิวเตอรโลจี จํากัด 520,000.00        สัญญา

เลขที่ DGA/65/0165

ลงวันที่ 10/8/65

3 งานจางจัดกิจกรรมการประกวดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นดิจิทัลป 

2565 ของศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สํานักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องคการมหาชน)

        1,000,000.00               950,000.00 e-Bidding บริษัท เนชั่น กรุป (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)           920,000.00 บริษัท เนชั่น กรุป (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)         880,000.00 สัญญา

เลขที่ DGA/65/0179

ลงวันที่ 30/8/65

4 งานจางเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย สําหรับ

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 10 (e-GEP#10) ระหวางวันที่ 

27/8/65-2/9/65

        4,955,000.00            4,943,400.00 e-Bidding 1. บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด

2. บริษัท วีระชัย ทัวร จํากัด

 4,880,377.00

4,933,561.35

บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด      4,880,377.00 สัญญา

เลขที่ DGA/65/0183

ลงวันที่ 2/8/65

5 งานจางเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรนอรเวยและ

ราชอาณาจักรเดนมารก สําหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

ผูบริหารระดับบสูง รุนที่ 7 (e-GCEO#7) และรุนที่ 8 (e-GCEO#8) ของ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ระหวางวันที่ 17-24/9/65

        8,984,000.00            8,854,981.33 e-Bidding บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด 8,815,174.00       บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด 8,720,730.05     สัญญา

เลขที่ DGA/65/0184

ลงวันที่ 4/8/65

6 งานจางเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย สําหรับ

หลักสูตรการสรางกระบวนการเปลี่ยนผานองคกรสูรัฐบาลดิจิทัล รุนที่ ๒ 

(DTP#2) และรุนที่ ๓ (DTP#3) ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ

มหาชน) ระหวางวันที่ 4-10/9/65

        4,965,000.00            4,953,376.67 e-Bidding 1. บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด

2. บริษัท วีระชัย ทัวร จํากัด

 4,889,793.00

4,950,007.25

บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด 4,889,793.00     สัญญา

เลขที่ DGA/65/0185

ลงวันที่ 2/8/65

7 งานจางบริการสงขอความสั้น (Short Message Service: SMS) เพื่อใชกับ

แพลตฟอรมดิจิทัลกลางตาง ๆ ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ

มหาชน)

           500,000.00               481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 481,500.00          บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 481,500.00        ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0188

ลงวันที่ 31/8/65

8 งานจางที่ปรึกษาเพื่อทดสอบการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล ตาม

มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ TGIX ของสํานักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

        1,480,000.00            1,479,350.00 เฉพาะเจาะจง (ทปษ) บริษัท อัฟวาแลนท จํากัด        1,497,350.00 บริษัท อัฟวาแลนท จํากัด      1,450,000.00 สัญญา

เลขที่ DGA/65/0189

ลงวันที่ 1/8/65

9 งานบริการ IP Address สําหรับ DGA ประจําป 2565            350,000.00               350,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ           350,000.00 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ         350,000.00 ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0191

ลงวันที่ 31/8/65

10 งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงาน Microsoft SPLA Licenses สําหรับใหบริการ 

DG-Cloud

           700,000.00               637,720.00 e-Bidding บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด           627,597.80 บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด         627,597.80 สัญญา

เลขที่ DGA/65/0193

ลงวันที่ 15/8/65

11 งานจางเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปรสําหรับโครงการ

พัฒนาตนเองของคณะกรรมการเพื่อประสิทธิภาพในการกํากับดูแลองคการ

มหาชนของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

500,000.00               452,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน เวย แทรเวล จํากัด 452,434.00 บริษัท กรีน เวย แทรเวล จํากัด 449,734.00 ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0196

ลงวันที่ 15/8/65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

12 คาแจกันดอกไม จํานวน 1 แจกัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

บรมราชชนนีพันปหลวง 12 สิงหาคม 2565

1,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00 ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00 บิลเงินสด เลมที่ 0920 

เลขที่ 46096

ลงวันที่ 12/8/65

13 งานจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและสนับสนุนการจัดฝกอบรมหลักสูตรความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรพื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) ภายใตโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (22-25/8/65)

441,600.00               441,600.00 เฉพาะเจาะจง (ทปษ) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 441,600.00 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 441,600.00 ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0199

ลงวันที่ 4/8/65

14 งานจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและสนับสนุนการจัดฝกอบรมหลักสูตรกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ  ภายใตโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (15-16/8/65)

441,600.00 441,600.00 เฉพาะเจาะจง (ทปษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 441,600.00 มหาวิทยาลัยศิลปากร 437,400.00 ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0201

ลงวันที่ 9/8/65

15 คาพวงหรีด จํานวน 1 พวง สําหรับงานสวดพระอภิธรรม 1,500.00                          -   เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด 1,500.00 ใหมเรืองศรีออคิด 1,500.00 บิลเงินสด เลมที่ 0923 

เลขที่ 46115

ลงวันที่ 15/8/65

16 งานจัดซื้อ SSL Wildcard Plus Certificate สําหรับ dga.or.th 26,536.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 26,536.00 บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 26,536.00 ใบเสนอราคา 

เลขที่ 114031

ลงวันที่ 2/8/65

17 งานจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) 50,547.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เลิศวนิชออยล จํากัด 50,547.00 บริษัท เลิศวนิชออยล จํากัด 50,547.00 DGA/65/0211

ลงวันที่ 9/8/65

18 งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (SSL wildcard Certificate) สําหรับ 

apps.go.th egov.go.th mail.go.th

            84,102.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด            84,102.00 บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด          84,102.00 ใบเสนอราคา เลขที่ 

116470,116471,116472

ลงวันที่ 26/8/65

19 งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (SSL Wwildcard Certificate) สําหรับ 

ega.or.th ecms.dga.or.th

              7,383.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด              7,383.00 บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด            7,383.00 ใบเสนอราคา 

เลขที่ Q2022070118

ลงวันที่ 24/8/65

20 งานจัดซื้อสิทธิ์การเขาใชงานระบบ Postman ($3,888)            155,520.00               155,520.00 เฉพาะเจาะจง Postman Inc. 155,520.00          Postman Inc. 155,520.00        ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0215

ลงวันที่ 29/8/65

21 งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานระบบ Loader (Load testing) (1,199.4 

USD)

48,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง https://loader.io/ 48,000.00 https://loader.io/ 48,000.00 ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0206

ลงวันที่ 18/8/65

22 งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานระบบงานวางแผนและออกแบบงานดาน 

UX/Website https://www.flowmapp.com ($105.93)

              4,237.20                          -   เฉพาะเจาะจง https://www.flowmapp.com              4,237.20 https://www.flowmapp.com 4,237.20           -



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

23 งานจัดซื้อหมึกพิมพสําหรับหองการเงิน รุน HP CF280XC Black LaserJet 

Pro 400 จํานวน 3 กลอง

            17,334.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด            17,334.00 บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด 17,334.00         ใบเสนอราคา 

เลขที่ QT6507-028

ลงวันที่ 23/8/65

24 งานจัดหาอุปกรณพกพา Smart Phones สําหรับใชในการวิจัยและพัฒนา

แอปพลิเคชันบนมือถือ

71,235.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ แอนด พี คอมมูนิเคชั่น 2001 จํากัด 70,145.00 บริษัท เอ แอนด พี คอมมูนิเคชั่น 2001 จํากัด 70,145.00 ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0197

ลงวันที่ 10/8/65

25 งานจางฉีดพนฆาเชื้อโรค พื้นที่สํานักงานชั้น 11 16 17 และ 18 >> เบิกจาย

ตามจริง

90,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด 90,000.00 บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด 90,000.00 ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

เลขที่ PO.DGA/65/0209

ลงวันที่ 18/8/65

26 จัดซื้อเขงพลาสติก ขนาดใหญ จํานวน 7 เขง และขนาดเล็ก จํานวน 3 เขง 580.00                          -   เฉพาะเจาะจง - 580.00 - 580.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 29/8/65

27 จัดซื้อถังพนยา ขนาด 2 ลิตร จํานวน 1 ถัง 80.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 80.00 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 80.00 ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 638418

ลงวันที่ 22/8/65

28 จัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อ Quatsan ขนาด 5 ลิตร จํานวน 1 แกลลอน 1,700.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น จํากัด 1,700.00 บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น จํากัด 1,700.00 ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ RRB65-1187

ลงวันที่ 30/8/65

29 จางบริการฉีดพนฆาเชื้อโรค พื้นที่สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ชั้น 18               7,410.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด              7,410.00 บริษัท บี แคร เซอรวิส จํากัด            7,410.00 ใบแจงหนี/้ใบวางบิล 

เลขที่ 65527

ลงวันที่ 3/8/65

30 จางพิมพนามบัตรเจาหนาที่สพร. จํานวน 400 ใบ 1,819.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 1,819.00 บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 1,819.00 ใบกํากับภาษ/ีใบสงสินคา/ใบแจงหนี้ 

เลขที่ IV650810001

ลงวันที่ 10/8/65

31 ซื้อกระเชาเยี่ยมคลอด 680.00                          -   เฉพาะเจาะจง - 680.00 - 680.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 28/8/65

32 ซื้อกระเชาเยี่ยมปวย 536.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 536.00 บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 536.00 บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ KA 0000016955

ลงวันที่ 21/8/65

33 ซื้อธงสัญลักษณประจําพระองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง จํานวน 2 ผืน

                120.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงประชาธิปไตย จํากัด                120.00 บริษัท ธงประชาธิปไตย จํากัด              120.00 ใบสงสินคา/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ ORVM65080003

ลงวันที่ 1/8/65
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