
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบขอมูลการใชจาย

ภาครัฐ (Thailand Government Spending)

               1,000,000.00                   996,705.00 e-bidding 1. บริษัท กูดเซอรวิส คอมพิวเตอร จํากัด 

2. บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จํากัด

3. บริษัท ลานเกียร เทคโนโลยี จํากัด

 996,700.00

996,000.00

999,500.00

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จํากัด 970,000.00                   สัญญาจาง 

เลขที่ DGA/64/0116 

ลงวันที่ 1/4/64

2 งานจางพัฒนาระบบพรอมจัดหาอุปกรณสําหรับงาน

สารสนเทศดานเด็กและเยาวชน

               4,900,000.00                 4,868,333.33 e-bidding 1. บริษัท โซลดิฟ จํากัด 

2. บริษัท  ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด ดีไซน จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด เฟเวอรริทดีไซน

4. บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด

 4,387,000.00

4,242,112.37

4,622,400.00

4,500,000.00

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 4,100,000.00                สัญญาจาง 

เลขที่ DGA/64/0122 

ลงวันที่ 19/4/64

3 งานจัดจางโครงการ "The International Conference

 on Digital Government Technology and 

Innovation"

               1,800,000.00                 1,795,000.00 e-bidding 1. บริษัท ปลาวาฬดี จํากัด

2. บริษัท กีคคอน วัลเลย จํากัด

 1,749,000.00

1,700,000.00

บริษัท กีคคอน วัลเลย จํากัด 1,640,000.00                สัญญาจาง 

 เลขที่ DGA/64/0130 

ลงวันที่ 22/4/64

4 งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณระบบเครือขายและ

ซอฟตแวร ศูนยขอมูลหลักและศูนยขอมูลสํารอง

              24,000,000.00               23,580,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)               23,490,000.00 บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน)

23,454,000.00              สัญญาจาง 

เลขที่ DGA/64/0154 

ลงวันที่ 30/4/64

5 งานจัดซื้อ SSL-Certificate. *.bizportal.go.th, *.

govchannel.go.th, *.data.go.th

                   12,165.90                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 12,165.90                    บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 12,165.90                    ใบเสนอราคา 

เลขที่ Q2103089 

ลงวันที่ 2/4/64

6 งานจางบํารุงรักษาระบบจัดเก็บขอมูลและแบงปนขอมูล 

(FILE SHARING)

160,500.00                  160,500.00                  เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 160,500.00                  บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 160,500.00                  สัญญาจาง 

เลขที่ DGA/64/0164  

ลงวันที่ 28/4/64

7 โครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อ

รองรับระบบสํานักงานอัจฉริยะ (DGA Smart Office)

               2,000,000.00                 1,665,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 1,665,348.00                บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 1,665,000.00                สัญญาจาง 

เลขที่ DGA/64/0166 

ลงวันที่ 30/4/64

8 ซื้อแจกันดอกไม จํานวน 1 แจกัน สําหรับการเขาลงนาม

ถวายพระพรเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

 ี

                     1,000.00                               -   เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00                     ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00                     เลมที่ 803 เลขที่ 40132 

ลงวันที่ 2/4/64

9 ซื้อถุงรอน เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต "ครอบครัว สพร.

 สืบสานวันสงกรานต 2564" ในวันที่ 8 เม.ย. 64

                         40.00                               -   เฉพาะเจาะจง SHOP 40.00                         SHOP 40.00                         บิลเงินสด  

ลงวันที่ 2/4/64

10 ซื้อถวยไอศกรีม เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต "ครอบครัว

 สพร. สืบสานวันสงกรานต 2564" ในวันที่ 8 เม.ย. 64

                       280.00                               -   เฉพาะเจาะจง SHOP 280.00                        SHOP 280.00                        บิลเงินสด  

ลงวันที่ 2/4/64

11 ซื้อสอมสําหรับจิ้มผลไม เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต 

"ครอบครัว สพร. สืบสานวันสงกรานต 2564" ในวันที่ 8 

 

                         98.00                               -   เฉพาะเจาะจง SHOP 98.00                         SHOP 98.00                         บิลเงินสด  

ลงวันที่ 2/4/64

12 ซื้อไมจิ้ม "รม" เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต "ครอบครัว 

สพร. สืบสานวันสงกรานต 2564" ในวันที่ 8 เม.ย. 64

                         60.00                               -   เฉพาะเจาะจง SHOP 60.00                         SHOP 60.00                         บิลเงินสด  

ลงวันที่ 2/4/64

13 จางทําบอรดขนาด 130x250 cm เพื่อจัดกิจกรรมวัน

สงกรานต "ครอบครัว สพร. สืบสานวันสงกรานต 2564" 

่   

                     2,000.00                               -   เฉพาะเจาะจง รานทวีวัฒน 2,000.00                     รานทวีวัฒน 2,000.00                     บิลเงินสด  

ลงวันที่ 2/4/64

14 คาตกแตงสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต 

"ครอบครัว สพร. สืบสานวันสงกรานต 2564" ในวันที่ 8 

 

                       948.00                               -   เฉพาะเจาะจง 948.00                        - 948.00                        ใบรับรองแทนใบเสร็จ  

ลงวันที่ 2/4/64

15 ซื้อกลวยไมฟาแลนจัดกระถางเซรามิค จํานวน 1 รายการ

 เพื่อมอบใหกับนายธนารัตน  งามวลัยรัตน เนื่องใน

โอกาสแสดงความยินดีเขารับตําแหนงผูจัดการ ธ.ก.ส.

                     1,120.00                               -   เฉพาะเจาะจง Air Orchids SuperMarket 1,120.00                     Air Orchids SuperMarket 1,120.00                     เลขที่ 83Q5F 

ลงวันที่ 1/4/64

16 ซื้อการดอวยพร จํานวน 1 ใบ เพื่อมอบใหกับนายธนา

รัตน  งามวลัยรัตน เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีเขารับ

 

                       247.00                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพารากอน รีเทล จํากัด 247.00                        บริษัท สยามพารากอน รีเทล จํากัด 247.00                        DP 0000112543  

ลงวันที่ 4/4/64

17 ซื้อดอกไมประดับสําหรับตกแตงสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรม

วันสงกรานต "ครอบครัว สพร. สืบสานวันสงกรานต 

 ่   

                       290.00                               -   เฉพาะเจาะจง รานดอกไมจริยา 290.00                        รานดอกไมจริยา 290.00                        เลขที่ 06714 

ลงวันที่ 7/4/64

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

18 ซื้อกลองกระดาษ จํานวน 110 กลอง เพื่อจัดกิจกรรมวัน

สงกรานต "ครอบครัว สพร. สืบสานวันสงกรานต 2564" 

่   

                       550.00                               -   เฉพาะเจาะจง SHOP 550.00                        SHOP 550.00                        บิลเงินสด  

ลงวันที่ 7/4/64

19 ซื้อถวยฝาปดในตัว จํานวน 4 แถว เพื่อจัดกิจกรรมวัน

สงกรานต "ครอบครัว สพร. สืบสานวันสงกรานต 2564" 

่   

                       140.00                               -   เฉพาะเจาะจง SHOP 140.00                        SHOP 140.00                        บิลเงินสด  

ลงวันที่ 7/4/64

20 ซื้อถุงมือ จํานวน 2 หอ เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต 

"ครอบครัว สพร. สืบสานวันสงกรานต 2564" ในวันที่ 8 

 

                         24.00                               -   เฉพาะเจาะจง SHOP 24.00                         SHOP 24.00                         บิลเงินสด  

ลงวันที่ 7/4/64

21 ซื้อกลองกระดาษ 3 ชอง จํานวน 250 กลอง เพื่อจัด

กิจกรรมวันสงกรานต "ครอบครัว สพร. สืบสานวัน

  ่   

                     1,250.00                               -   เฉพาะเจาะจง SHOP 1,250.00                     SHOP 1,250.00                     บิลเงินสด  

ลงวันที่ 7/4/64

22 ซื้อขนมถัง จํานวน 6 ชิ้น เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต 

"ครอบครัว สพร. สืบสานวันสงกรานต 2564" ในวันที่ 8 

 

                       509.00                               -   เฉพาะเจาะจง ราน OK 1972 509.00                        ราน OK 1972 509.00                        บิลเงินสด  

ลงวันที่ 8/4/64

23 ซื้อพวงมาลัย เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต "ครอบครัว 

สพร. สืบสานวันสงกรานต 2564" ในวันที่ 8 เม.ย. 64

                       600.00                               -   เฉพาะเจาะจง - 600.00                        - 600.00                        ใบรับรองแทนใบเสร็จ  

ลงวันที่ 9/4/64

24 ซื้อดอกไมประดับ เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต 

"ครอบครัว สพร. สืบสานวันสงกรานต 2564" ในวันที่ 8 

 

                       570.00                               -   เฉพาะเจาะจง - 570.00                        - 570.00                        ใบรับรองแทนใบเสร็จ  

ลงวันที่ 9/4/64

25 ซื้อกลองโฟมใสดอกไม จํานวน 1 กลอง เพื่อจัดกิจกรรม

วันสงกรานต "ครอบครัว สพร. สืบสานวันสงกรานต 

 ่   

                         50.00                               -   เฉพาะเจาะจง รานบายศรีไทย 50.00                         รานบายศรีไทย 50.00                         บิลเงินสด  

ลงวันที่ 9/4/64

26 ซื้อดอกไมประดับและใบไม เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต 

"ครอบครัว สพร. สืบสานวันสงกรานต 2564" ในวันที่ 8 

 

                       260.00                               -   เฉพาะเจาะจง รานแอวดอกไมสด 260.00                        รานแอวดอกไมสด 260.00                        บิลเงินสด  

ลงวันที่ 9/4/64

27 ซื้อลวดออนสําหรับดัดดอกไม และน้ําอบ เพื่อจัด

กิจกรรมวันสงกรานต "ครอบครัว สพร. สืบสานวัน

  ่   

                       240.00                               -   เฉพาะเจาะจง รานสามหมอ 240.00                        บริษัท คงคูลวอเตอร จํากัด 240.00                        บิลเงินสด  

ลงวันที่ 9/4/64

28 ซื้อชอนไม เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต "ครอบครัว สพร.

 สืบสานวันสงกรานต 2564" ในวันที่ 8 เม.ย. 64

                       258.00                               -   เฉพาะเจาะจง - 258.00                        บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด 258.00                        ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 9/4/64

29 ซื้อปมน้ําสําหรับตูกดน้ําดื่ม ชั้น 16 เนื่องจากของเดิม

ชํารุด

                     2,675.00                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท คงคูลวอเตอร จํากัด 2,675.00                     บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 2,675.00                     เลขที่ 64040002  

ลงวันที่ 1/4/64

30 ซื้ออะไหลลอเกาอี้ทํางาน จํานวน 20 ลอ สําหรับเปลี่ยน

ทดแทนลอเกาอี้ที่ชํารุด

                     1,712.00                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด 1,712.00                     รานนุชจรีเภสัช 1,712.00                     เลขที่ PFINV/64040307  

ลงวันที่ 7/4/64

31 จางพิมพนามบัตรผูบริหารสพร. จํานวน 900 ใบ                      3,659.40                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 3,659.40                     บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 3,659.40                     เลขที่ IV 640416003  

ลงวันที่ 16/4/64

32 ซื้อของขวัญ (Vit-c (Blackmores's))                        520.00                               -   เฉพาะเจาะจง รานนุชจรีเภสัช 520.00                        บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 520.00                        บิลเงินสด  

ลงวันที่ 16/4/64

33 ซื้อของขวัญ (Blackmores Bio C)                        398.00                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 398.00                        รานปาปาฟารินเบบี้ 398.00                        เลขที่ 202100028 

ลงวันที่ 16/4/64

34 ซื้อของขวัญ (Blackmores Bio C)                        199.00                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพดรักสโตร จํากัด 199.00                        องคการเภสัชกรรม 199.00                        เลขที่ 202100029 

ลงวันที่ 16/4/64

35 ซื้อของเยี่ยมคลอด                      1,090.00                               -   เฉพาะเจาะจง รานปาปาฟารินเบบี้ 1,090.00                     ใหมเรืองศรีออคิด 1,090.00                     บิลเงินสด 

ลงวันที่ 23/4/64

36 ซื้อแอลกอฮอล ขนาด 450 ML (ศิริบัญชา) จํานวน 24 

ขวด

                       667.68                               -   เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 667.68                        องคการเภสัชกรรม 667.68                        เลขที่ INV-0001-21-2139 

ลงวันที่ 21/4/64

37 ซื้อพวงหรีด สําหรับงานสวดพระอภิธรรม                      1,000.00                               -   เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00                     ใหมเรืองศรีออคิด 1,000.00                     เลมที่ 810 เลขที่ 40496 

ลงวันที่ 27/4/64

38 จางทําตรายาง จํานวน 8 อัน                        759.70                               -   เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 759.70                        หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ 759.70                        เลขที่ LV6402192 

ลงวันที่ 30/4/64


	 สขร เม.ย.64

