
No. งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1
จางบํารุงรักษา ตรวจสอบและแกไขปญหาตูบริการอเนกประสงค
ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) จํานวน 119 ตู ระยะเวลา 12 
เดือน ตั้งแตวันที่ 1/12/63-30/11/64 (เบิกจายตามจริง)

                         4,600,000.00                          4,562,287.40 e-bidding

1. บริษัท จีเอเบิล จํากัด
2. บริษัท เบนซมารค วิชั่น จํากัด
3. บริษัท คัมริช เทคโนโลยี จํากัด 
4. บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด

 4,033,707.40
4,081,848.84
4,569,452.00
2,492,859.25

บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด 2,492,000.00                         
DGA/64/0021 

ลงวันที่ 30/11/63

2
งานจางบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ Mobile Application "สุข
พอที่พอสอน" และ "สุขแทที่แมให" ประจําปงบประมาณ 2564

                            312,440.00                             299,999.97 เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด                             312,440.00 บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด 295,000.00                            DGA/64/0053 ลงวันที่ 16/11/63

3
งานซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานระบบ API Monitoring (Runscope) 
สําหรับการตรวจสอบการทํางานของ API Web Services (ไมเกิน $
1,800)

                             56,500.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) www.Runscope.com                              56,500.00 www.Runscope.com                              56,500.00 DGA/64/0055 ลงวันที่ 2/11/63 

4
งานตออายุโดเมน bizportal.go.th, ecitizen.go.th, egov.go.th, 
egovenment.go.th, mail.go.th, gits.net.th

                               5,136.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด 5,136.00                               บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด 5,136.00                               DGA/64/0056 ลงวันที่ 2/11/63

5
งานตออายุโดเมน siriwanwaree.biz, siriwannawari.net, 
siriwannawari.info, siriwannawar.biz

                             26,824.16  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ดอท อะไร จํากัด 26,824.16                             บริษัท ดอท อะไร จํากัด 26,824.16                             DGA/64/0057 ลงวันที่ 3/11/63

6 งานตออายุโดเมน bikeunirak2018.com                                   499.01  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ดอท อะไร จํากัด                                   499.01 บริษัท ดอท อะไร จํากัด                                   499.01 DGA/64/0058 ลงวันที่ 3/11/63

7
งานจัดหาเครื่องมือใชในการวิจัยและพัฒนาซอฟตแวร (Software 
Development Tools): ITEXT

                             26,000.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท อินบาเทค จํากัด 25,680.00                             บริษัท อินบาเทค จํากัด 25,680.00                             DGA/64/0059 ลงวันที่ 2/11/63

8 งานจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 จํานวน 300 รีม                              28,000.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด 27,606.00                             บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี 27,606.00                             DGA/64/0060 ลงวันที่ 4/11/63

9
งานจัดจางบํารุงรักษาระบบบันทึกรายการรับ - รายการจาย สําหรับ
เด็กในพระอุปถัมภฯ กองงานในพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                             39,590.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เรียล อินทิกริตี จํากัด 39,590.00                             บริษัท เรียล อินทิกริตี จํากัด 39,590.00                             DGA/64/0063 ลงวันที่ 26/11/63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
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10
งานจัดจางบํารุงรักษาระบบบริหารจัดเก็บสิ่งของทูลเกลาฯ ถวาย และ
ระบบพิพิธภัณฑ กองงานในพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                            180,000.00 175,700.00                            เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท ลานเกียร เทคโนโลย จํากัด 175,700.00                            บริษัท ลานเกียร เทคโนโลย จํากัด 175,000.00                            DGA/64/0068 25/11/63

11
งานจัดซื้อ Software License: ReadyAPI Test Fixed User 
Subscription License (1 Year Renewal) จํานวน 3 License ($
2,127)

                             66,500.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) SmartBear (Ireland) Limited 66,500.00                             SmartBear (Ireland) Limited 66,500.00                             DGA/64/0069 ลงวันที่ 5/11/63

12
งานจางตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากตูกดน้ําดื่มภายในพื้นที่
สํานักงานชั้น 11 16 17 18 และ 19

                             24,400.00  - เฉพาะเจาะจง  56 (2)(ข) บริษัท เทสท เทค จํากัด 24,396.00                             บริษัท เทสท เทค จํากัด 24,396.00                             DGA/64/0071 ลงวันที่ 26/11/63

13
งานจัดซื้อพรอมติดตั้งแบตเตอรี่สําหรับไฟสองสวางฉุกเฉิน 
Emergency light

                             31,137.00  -  เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท บีที คอนเนค จํากัด                              31,137.00 บริษัท บีที คอนเนค จํากัด 30,000.00                             DGA/64/0072 ลงวันที่ 24/11/63

14 ซื้อกระดาษชําระมวน                                5,201.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) หางหุนสวนจํากัด เอพีเจ (เอส) เทรดดิ้ง                                5,201.00 หางหุนสวนจํากัด เอพีเจ (เอส) เทรด 5,200.20                               DGA/64/0074 ลงวันที่  23/11/63

15 งานจัดซื้อภาพและคลิปวีดิโอแบบปลอดคาลิขสิทธิ์                             200,000.00                             190,139.00 เฉพาะเจาะจง  56 (2)(ข) บริษัท ช็อตส จํากัด                             190,139.00 บริษัท ช็อตส จํากัด 188,320.00                            DGA/64/0076 ลงวันที่ 30/11/63

16 งานจางจัดงานแถลงขาวนํารองการใหบริการ Digital Transcript                             100,000.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จํากัด 99,000.00                             บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จํากัด 99,000.00                             DGA/64/0081 ลงวันที่ 27/11/63

17
งานเชาบริการรถยนต (รถตู) สวนกลางพรอมพนักงานขับรถ จํานวน 5
 คัน ระยะเวลา 2 เดือน (1/12/63 - 31/01/64)

                            486,000.00                             486,000.00 เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 486,000.00                            บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 486,000.00                            DGA/64/0082 ลงวันที่ 30/11/63

18
จางจัดกิจกรรมโครงการศูนยปญญาประดิษฐภาครัฐ(ปญญาประดิษฐ 
Gov Center ปญญาประดิษฐ GC)

                            296,000.00                             296,000.00 เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท อีเวนทติกา จํากัด 296,000.00                            บริษัท อีเวนทติกา จํากัด 296,000.00                            DGA/64/0084 ลงวันที่ 27/11/63

19
คา Plot ขาว Ao สําหรับการจัดฝกอบรมสําหรับผูบริหารหนวยงาน
ภาครัฐ หลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 10 ครั้งที่ 13 
วันที่ 5 พ.ย. 63

642.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 642.00 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 642.00
เลมที่ 409 เลขที่ 20442 

ลงวันที่ 3/11/63
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20
จางถายเอกสารพรอมเขาเลม สําหรับเอกสาร (ราง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลฯ ตอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

3,531.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 3,531.00 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 3,531.00 เลมที่ 409 เลขที่ 20440 ลงวันที่ 3/11/63

21 จางพิมพนามบัตรผูบริหารสพร. จํานวน 700 ใบ 3,183.25  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 3,183.25 บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 3,183.25
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่IV 631106002  ลงวันที่ 6/11/63

22 ซื้อของเยี่ยมคลอด 872.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขาพระราม9 872.00 บริษัท เซ็นทรัลฟูดรีเทล จํากัด สาขาพ 872.00
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 0011011201145240 ลงวันที่ 

3/11/263

23 ซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานจาก http://developer.apple.com 3,590.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท แอปเปล เซาท เอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 3,590.00 บริษัท แอปเปล เซาท เอเซีย (ประเท  3,590.00
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี AD22050183 

ลงวันที่ 09/11/63

24 ซื้อกระดาษเช็ดหนา สําหรับใชงานในหองประชุมตางๆ จํานวน 7 กลอง 232.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) - 232.00 - 232.00  ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 13/11/63

25 ซื้อที่รองแกว จํานวน 12 อัน 158.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) - 158.00 - 158.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ ลงวันที่ 17/11/63

26 ซื้อเทป 3M จํานวน 2 มวน 202.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด 202.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จ 202.00
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 1191006449 

ลงวันที่ 18/11/63

27
จางถายเอกสารสําหรับประชาสัมพันธรับสมัครผูเขารวมโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทําการเปดเผยขอมูลภาครัฐ 
(Open Data)

1,282.93  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 1,282.93 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 1,282.93 เลมที่ 410 เลขที่ 20458 ลงวันที่ 24/11/63

28 จางทําตรายาง จํานวน 5 อัน 2,193.50  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 2,193.50 หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 2,193.50
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี LV6400509 

ลงวันที่ 24/11/63

29 ซื้อพวงหรีดในงานศพบิดา 1,500.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) รานดอกไมหนองแขม 1,500.00 รานดอกไมหนองแขม 1,500.00 บิลเงินสด ลงวันที่ 23/11/63

30
จางถายเอกสารและเขาเลม สําหรับการอบรมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการดานการออกแบบและวางแผนงานบุคลากรไปสูดิจิทัล 
สําหรับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

4,381.65  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 4,381.65 บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 4,381.65 เลมที่ 410 เลขที่ 20454 16/11/63

31 จางขนยายตู Kiosk จาก บิ๊กซีปราจีนบุรี ไปยัง บิ๊กซีศรีมหาโพธิ์ 4,000.00  - เฉพาะเจาะจง 56 (2)(ข) นายเฉลิมชัย  บุญมายะพันธุ 4,000.00 นายเฉลิมชัย  บุญมายะพันธุ 4,000.00 ใบสําคัญรับเงิน ลงวันที่ 30/11/63


	พ.ย.63

