
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางตรวจประเมินมาตรฐานใหการรับรองมาตรฐานสากล รปะจําป 2565 

ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

           107,000.00               107,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอสไอ กรุป (ประเทศไทย) จํากัด           107,000.00 บริษัท บีเอสไอ กรุป (ประเทศไทย) จํากัด 107,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0166

ลงวันที่ 1/9/65

2 งานจัดจางการสอบบัญชี และประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสิน 

ประจําปงบประมาณ 2566

           300,000.00               280,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด 210,000.00          บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด 200,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0173

ลงวันที่ 13/9/65

3 งานจัดซื้อและอนุญาตใหใชสิทธิในการใชงานโปรแกรม Adobe Creative 

Cloud แบบรายป

           670,000.00               634,296.00 คัดเลือก 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

2. บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร (ไทยแลนด) จํากัด

 634,296.00

635,708.40

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 634,296.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0198

ลงวันที่ 15/9/65

4 งานจัดจางจัดกิจกรรมการสื่อสารในรูปแบบการถายทอดสดออนไลน ของ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

            38,627.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด            38,627.00 บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต จํากัด 38,627.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0205

ลงวันที่ 15/9/65

5 งานจัดซื้อสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรดานเอกสาร การนําเสนอ และบริหาร

จัดการ แบบรายป

        5,500,000.00            5,105,930.00 คัดเลือก 1. บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด

2. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

3. บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)

 4,756,112.55

4,937,269.62

5,450,000.00

บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด 4,756,112.55     สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0207

ลงวันที่ 1/9/65

6 งานจางบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

           248,999.70               248,999.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด           248,999.70 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 248,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0210

ลงวันที่ 30/9/65

7 งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานระบบ Studio 3T ของสํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ($4,833)

           206,853.28               206,853.28 เฉพาะเจาะจง 3T Software Labs Limited 206,853.28          3T Software Labs Limited 206,853.28        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0212

ลงวันที่ 6/9/65

8 งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณ Core Network สําหรับเครือขายสื่อสาร

ขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร

       23,000,000.00           22,746,060.00 คัดเลือก 1. บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท เน็กซเทค เอเชีย จํากัด

3. บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 22,716,100.00

22,704,330.00

22,611,600.00

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 22,500,000.00    สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0213

ลงวันที่ 29/9/65

9 งานจัดซื้อจัดจางเอกสารมาตรฐานของฝาย SD ประจําป 2565             11,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลฮิป จํากัด            11,000.00 บริษัท แอลฮิป จํากัด 11,000.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0217

ลงวันที่ 16/9/65

10 งานจางดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop-Strength-based 

Team Development สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

           410,000.00               405,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดดี้ เดอะ เชนจ คอนซัลติ้ง จํากัด           410,000.00 บริษัท แอดดี้ เดอะ เชนจ คอนซัลติ้ง จํากัด 402,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0221

ลงวันที่ 20/9/65

11 งานจางที่ปรึกษาเพื่อสํารวจความผูกพันองคกรของเจาหนาที่ประจําป

งบประมาณ 2565 (Engagement and Satisfaction Survey)

           400,000.00               400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จํากัด 400,000.00          บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จํากัด 400,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0222

ลงวันที่ 12/9/65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

12 งานเชาสถานที่จัดเก็บอุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน ของสํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

           290,124.00               290,123.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี่ จํากัด 290,123.20          บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี่ จํากัด 290,123.20        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0223

ลงวันที่ 1/9/65

13 งานจางบํารุงรักษาระบบและใหบริการระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ 1 

(ตอจากสัญญาพัฒนาระบบ 63/0184)

        1,950,000.00            1,866,999.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุป จํากัด        1,866,999.99 บริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุป จํากัด 1,800,000.00     สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0229

ลงวันที่ 14/9/65

14 งานจางที่ปรึกษาวิเคราะหความคุมคาในการดําเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ

มหาชน) (หักเงินประกันผลงาน 5%)

           850,000.00               850,000.00 เฉพาะเจาะจง (ทปษ) สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           825,000.00 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 800,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0230

ลงวันที่ 26/9/65

15 งานจางประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ของ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

           500,000.00               498,834.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กูดเฮด แอนด โค จํากัด           498,834.00 บริษัท กูดเฮด แอนด โค จํากัด 406,600.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0231

ลงวันที่ 30/9/65

16 งานจางจัดหาบัตรเขา-ออก สําหรับใชงานภายใน สพร.             10,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จํากัด              9,287.60 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จํากัด 9,287.60           สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0233

ลงวันที่ 7/9/65

17 งานจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ (Polar Spray, Glade 

auto refill, Nescafe Barista)

            30,602.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ พีเอ็น เปเปอร จํากัด            30,602.00 บริษัท ทีเอ พีเอ็น เปเปอร จํากัด 30,602.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0234

ลงวันที่ 7/9/65

18 งานจางจัดอบรมการสรางทีมสัมพันธ (Team Building)             96,300.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบลาน จํากัด 96,300.00           บริษัท ใบลาน จํากัด 96,300.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0235

ลงวันที่ 22/9/65

19 งานจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด จํานวน 1 เครื่อง             16,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ โปรเพสท จํากัด 16,000.00           บริษัท ไบโอ โปรเพสท จํากัด 16,000.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0236

ลงวันที่ 8/9/65

20 งานจัดซื้อ SSL Wildcard Certificate สําหรับ info.go.th             28,034.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 28,034.00           บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 28,034.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0238

ลงวันที่ 7/9/65

21 งานจางซอมแซมและปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน ชั้น 16 อาคารบางกอกไทยทาว

เวอร ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

           200,000.00               192,177.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มอีซี จํากัด           192,177.35 บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 190,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0239

ลงวันที่ 26/9/65

22 งานวิเคราะหและปรับปรุงระบบเครือขายและระบบ WiFi            500,000.00               499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)           499,690.00 บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 490,000.00        สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0241

ลงวันที่ 28/9/65



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

23 งานจัดซื้อเครื่องพิมพบัตรพลาสติก PVC             60,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด            58,850.00 บริษัท ดาตาโปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด 58,850.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0242

ลงวันที่ 15/9/65

24 งานเชารถตูปรับอากาศพรอมคนขับ จํานวน 3 คัน             15,900.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูพีพี ทรานส จํากัด            15,900.00 บริษัท ยูพีพี ทรานส จํากัด 15,900.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0243

ลงวันที่ 15/9/65

25 งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ประเภทนิติบุคคล สําหรับระบบ SME One

 ID ระยะเวลา 2 ป

              5,350.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)              5,350.00 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 5,350.00           สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0244

ลงวันที่ 2/9/65

26 งานจางบริการสนามฟุตบอล เพื่อจัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ DGA ครั้งที่

 5 (คารองเทาเปนการเบิกจายตามจริง โดยคิดคาเชาคูละ 50 บ.)

            20,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง นางอุบลวรรณ  เจนจัด (แพนดา เอฟซี)            20,000.00 นางอุบลวรรณ  เจนจัด (แพนดา เอฟซี) 20,000.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0246

ลงวันที่ 8/9/65

27 งานตออายุสมาชิกภาพและคาธรรมเนียมในการรักษาหมายเลข IP Address 

ประจําป 2565 (DGA) (AUD 1,994)

            53,838.00                          -   เฉพาะเจาะจง APNIC PTY LTD            53,838.00 APNIC PTY LTD 53,838.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0247

ลงวันที่ 2/9/65

28 งานจางออกแบบและจัดทําบูธนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธบริการดิจิทัล

ภาครัฐ ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

           100,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จํากัด            98,440.00 บริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน จํากัด 98,440.00         สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0248

ลงวันที่ 14/9/65

29 ตออายุโดเมนเนม workd.go.th ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 5/9/65-5/9/66                 856.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด                856.00 บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด 856.00             ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 21900399858 

ลงวันที่ 5/9/65

30 จัดซื้อปมระบายน้ําทิ้ง กาลักน้ํายี่หอ King Pump รุน Small Hippo จํานวน 

3 เครื่อง

              3,600.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มอีซี จํากัด              3,600.00 บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 3,600.00           ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ RE 6509067 

ลงวันที่ 8/9/65

31 คาพวงหรีด จํานวน 1 พวง สําหรับงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดาคุณณัฐวดี 

มาทอง ตําแหนง นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ สํานักงบประมาณ

 ทีมทํางานบอรดบริหาร สพร. ที่ดูแลเรื่องงบบูรณาการฯ สพร.

                800.00                          -   เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด                800.00 ใหมเรืองศรีออคิด 800.00             บิลเงินสด เลมที่ 0935 

เลขที่ 46732 

ลงวันที่ 17/9/65

32 ซื้อ White Cable Tie จํานวน ชุด                   78.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จํากัด                  78.00 บริษัท มิสเตอร.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จํากัด 78.00               RECEIPT/TAX INVOICE 

Inv.No. 0000002687 

Date : 14/9/65

33 ซื้อกรอบรูปหลวงพอโต จํานวน 1 รายการ เพื่อมอบใหนางสาวอัจฉรินทร 

พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คณะกรรมการ 

สพร.) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

              2,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง ราน JJ Thai Store              2,000.00 ราน JJ Thai Store 2,000.00           ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 2022-09-19-054 

ลงวันที่ 19/9/65



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2565

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

34 ซื้อกระดาษทิชชู จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 4 กลอง สําหรับหองประชุม ของ สพร.                 534.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)                534.00 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 534.00             ตนฉบับใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 11191024004538

ลงวันที่ 19/9/65

35 คาประเมินการซอมเครื่องไมโครเวฟ Manual Electrolux รุน EMM2333MK

 23 ลิตร สําหรับพื้นที่สํานักงาน ชั้น 11 จํานวน 1 เครื่อง

                107.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเลคโทรลักซ ประเทศไทย จํากัด 107.00               บริษัท อีเลคโทรลักซ ประเทศไทย จํากัด 107.00             ใบเสร็จรับเงิน เลมที่ 55657 

เลขที่ 1782815 

ลงวันที่ 20/9/65

36 งานซอมแซมไฟฟา ตู Output UPS หอง Control ชั้น 11               3,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญาภา  ปานเงิน 3,000.00             นางสาวพิชญาภา  ปานเงิน 3,000.00           ใบสําคัญรับเงิน 

ลงวันที่ 23/9/65

37 สั่งซื้อซิลิโคนมีกรด จํานวน 1 หลอด มินิบอลวาลว จํานวน 1 ชิ้น  และชุดราง

นีออน จํานวน 12 ราง

              3,119.00                          -   เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 3,119.00             บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 3,119.00           ใบกํากับภาษ/ีใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 643052 

ลงวันที่ 28/9/65

38 ซื้อปายพลาสติกแขวนชื่อ               1,000.00                          -   เฉพาะเจาะจง - 1,000.00             - 1,000.00           ใบรับรองแทนใบเสร็จ 

ลงวันที่ 28/9/65

39 คาพวงหรีด จํานวน 1 พวง สําหรับงานสวดพระอภิธรรมศพ พี่สาวที่เคารพ

ของนางสาวนันทวัน  วงศขจรกิตติ ซึ่งเปนผูเขารับการอบรมหลักสูตร 

e-GCEO#7 ซึ่งไปดูงาน ณ ตปท. ประจําป 2565

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

เลมที่ 0939 เลขที่ 46914 

ลงวันที่ 26/9/65


	 สขร ก.ย.65 

