
NO งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1
จัดซื้อสิทธิ์การใชงานโปรแกรม Microsoft Office และ 

Intune แบบรายป
      2,890,000.00       2,804,042.00 e-bidding บริษัท เอ็มเวิรจ จํากัด                  2,789,971.50 บริษัท เอ็มเวิรจ จํากัด 2,750,000.00           DGA/62/0207 ลงวันที่ 5/7/62

2

จางบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ 

(SIEM) สําหรับศูนยปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซ

เบอร (CSOC)

      5,400,000.00 5,395,760.33      e-bidding
 1. บริษัท เอ็มเอฟอีซี จํากัด

 2. บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด
 5,389,000.00

5,382,100.00
บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด 5,350,000.00           DGA/62/0216 ลงวันที่ 11/7/62

3
จางตรวจสอบและเฝาระวังระบบบริหารจัดการภัยคุกคาม

ทางสารสนเทศภาครัฐ
      6,000,000.00 5,990,000.00      เฉพาะเจาะจง จ บริษัท ที-เน็ต จํากัด 5,999,918.00                 บริษัท ที-เน็ต จํากัด 5,990,000.00           DGA/62/0220 ลงวันที่ 1/7/62

4
จัดจางโครงการบํารุงรักษาระบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับ

ระบบแจงขอมูลขาวสารภาครัฐ (Gnews)
        100,000.00  - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 93,304.00                     บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 92,000.00               PO.DGA/62/0233 ลงวันที่ 8/7/62

5

จัดจางบํารุงรักษาระบบ LMS (Learning Management 

System หรือระบบการจัดการเรียนรู) เพื่อโครงการ 

"พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสดานรัฐบาลดิจิทัล" ประจําป 2562

          50,000.00  - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เลิรนเทค จํากัด 47,250.00                     บริษัท เลิรนเทค จํากัด 47,250.00               PO.DGA/62/0234 ลงวันที่ 24/7/62

6
จัดจางการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการภายในของ

 สพร.
        350,000.00 347,000.00        เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ไอดีเสิรช จํากัด 340,000.00                   บริษัท ไอดีเสิรช จํากัด 340,000.00              PO.DGA/62/0235 ลงวันที่ 15/7/62

7
จางจัดนิทรรศการของ สพร. ภายในงาน BANGKOK 

Fintech Fair 2019
          20,000.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ไอ ยู วี เด จํากัด 18,083.00                     บริษัท ไอ ยู วี เด จํากัด 18,083.00               PO.DGA/62/0248 ลงวันที่ 10/7/62

8
จัดซื้ออุปกรณสื่อสารสําหรับการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเค

ชันบนมือถือ (Smartphones & Tablets)
          40,000.00  - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท สยามโฟน ดอท คอม จํากัด 35,140.00                     บริษัท สยามโฟน ดอท คอม จํากัด 35,140.00               PO.DGA/62/0249 ลงวันที่ 17/7/62

9
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบ Fan less System จํานวน 2

 เครื่อง
          37,878.00  - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เบนชมารค วิชั่น จํากัด 33,800.00                     บริษัท เบนชมารค วิชั่น จํากัด 33,800.00               PO.DGA/62/0250 ลงวันที่ 30/7/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
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10 จางขนยายอุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการ            5,000.00 - เฉพาะเจาะจง ข แกวสิงหธนูพลอยการคา 5,000.00                      แกวสิงหธนูพลอยการคา 5,000.00                 
หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา

แกวสิงหธนูพลอยการคา 

ลงวันที่ 9/7/62

11

จางดําเนินการสํารวจความผูกพันองคกรของเจาหนาที่ 

สพร. ปงบประมาณ 2562 (Engagement and 

Satisfaction Survey)

        300,000.00 294,250.00        เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จํากัด 294,250.00                   บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จํากัด 294,250.00              DGA/62/0252 ลงวันที่ 15/7/62

12 จัดซื้อไสกรองเครื่องฟอกอากาศ ของ สพร. จํานวน 8 ชุด           19,300.00 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท อ.ีเอ. อีซี่ จํากัด 19,260.00                     บริษัท อ.ีเอ. อีซี่ จํากัด 19,260.00               
หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา

 เลขที่ Q 6207170 ลงวันที่ 23/7/62

13 ซื้อหนังสือ Strengthsfinder 2.0 (เจาะจุดแข็ง 2.0)           19,125.00 - เฉพาะเจาะจง ข
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
19,125.00                     

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
19,125.00               

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา 

บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล           

     เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ลงวันที่ 15/7/62

14
จางถายภาพนิ่งสําหรับใชในการจัดทํารายงานประจําป 

2562 ของ สพร.
          30,000.00 - เฉพาะเจาะจง ข นายนพดล  ธรรมนิยม 30,000.00                     นายนพดล  ธรรมนิยม 30,000.00               

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา 

นายนพดล  ธรรมนิยม 

ลงวันที่ 19/7/62

15 จัดซื้อสิทธิการใชงานโปรแกรม Studio 3T $3,165           97,942.00 - เฉพาะเจาะจง ข http://studio3t.com 97,942.00                     http://studio3t.com 97,942.00               
หลักฐานในรูปแบบหนาเว็บไซต 

http://studio3t.com 

ลงวันที่ 30/7/62

16
จัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (SSL) สําหรับ website 

info.go.th
          22,309.50 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 22,309.50                     บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 22,309.50               

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา   

เลขที่ 009/2562 ลงวันที่ 24/7/62

http://studio3t.com/
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