
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล

ภาครัฐ (Thailand Government Information Exchange: TGIX)

               2,500,000.00                2,498,200.00 คัดเลือก 1.บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด

2. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. บริษัท อัฟวาแลนท จํากัด

 2,407,500.00

2,466,660.00

2,498,150.40

บริษัท อัฟวาแลนท จํากัด                 2,450,000.00 สัญญาจาง

เลขที่ DGA/64/0119

ลงวันที่ 21/5/64

2 งานจัดซื้อแพลตฟอรมหุนยนตสนทนาอัตโนมัติสําหรับหนวยงานภาครัฐ 

(Chatbot Development Platform for Government)

               4,000,000.00                4,000,000.00 e-bidding 1.บริษัท ทรู วอยซ จํากัด

2. บริษัท ไอแอพพเทคโนโลยี จํากัด

 2,557,300.00

3,959,000.00

บริษัท ไอแอพพเทคโนโลยี จํากัด                 3,700,000.00 สัญญาจาง

เลขที่ DGA/64/0132 

ลงวันที่ 17/5/64

3 จางพัฒนาระบบการจัดทําขอมูล Big Data ดานเด็กและเยาวชน                3,500,000.00                3,434,700.00 e-bidding 1. บริษัท พารา แอดวานซ อินโฟเทค จํากัด

2. บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด

 3,484,711.80

3,434,000.00

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด                 3,350,000.00 สัญญาจาง 

เลขที่ DGA/64/0135 

ลงวันที่ 5/5/64

4 งานจางปรับปรุงพัฒนาระบบ ศูนยรวมขอมูลบริการภาครัฐ                5,000,000.00                4,900,000.00 e-bidding 1. บริษัท ยูนิกซเดฟ จํากัด

2. บริษัท พายซอฟท จํากัด

3. บริษัท ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด ดีไซน จํากัด

4. บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี  จํากัด

5. บริษัท อินฟรา พลัส จํากัด

 4,500,000.00

3,950,000.00

3,777,000.00

4,889,900.00

4,975,000.00

บริษัท ยูนิกซเดฟ จํากัด                 4,450,000.00 สัญญาจาง

เลขที่ DGA/64/0136 

ลงวันที่ 5/5/64

5 งานจางจัดกิจกรรมของศูนย DGTi เพื่อสรางการรับรู สนับสนุนและ

สงเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหนวยงานทองถิ่น

               7,000,000.00                6,994,000.00 e-bidding 1. บริษัท โนบิค จํากัด

2. บริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน)

 6,754,900.00

6,996,000.00

บริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน) 6,800,000.00                สัญญาจาง

เลขที่ DGA/64/0139 

ลงวันที่ 12/5/64

6 งานจางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ประจําปงบประมาณ 2564                1,500,000.00 1,473,033.33               e-bidding 1. บริษัท ไอดีซี รีเสิรช  (ไทยแลนด) จํากัด

2. บริษัท ทัชพอยท กรุป จํากัด

3. บริษัท ซูเปอรโพล จํากัด

 1,471,250.00

1,306,470.00

1,247,080.00

บริษัท ซูเปอรโพล จํากัด                 1,200,000.00 สัญญาจาง 

เลขที่DGA/64/0144 

ลงวันที่ 5/5/64

7 งานจางบํารุงรักษา (MA) ซอฟตแวรระบบบริหารจัดการ Cloud และ

ระบบรักษาความปลอดภัยของบริการ DG-Cloud

               7,000,000.00                5,704,497.96 คัดเลือก 1. บริษัท เอ็น-เจนเนอรเรชั่น เทคโนโลยี จํากัด

2. บริษัท เน็กซเทค เอเชีย จํากัด

3. บริษัท อีการเดียน (ประเทศไทย) จํากัด

 5,641,040.00

5,703,100.00

5,681,700.00

บริษัท เอ็น-เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี จํากัด                 5,500,000.00 สัญญาจาง

เลขที่ DGA/64/0155

 ลงวันที่ 7/5/64

8 งานจัดซื้อหลอดไฟและปลั๊กไฟ สําหรับใชงานภายในพื้นที่สํานักงาน                    15,300.00                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลตรา ไลทติ้ง จํากัด                     15,279.60 บริษัท อัลตรา ไลทติ้ง จํากัด                     15,279.60 สัญญาจาง

เลขที่ DGA/64/0172 

ลงวันที่ 12/5/64

9 งานจัดหาอุปกรณพกพา Smart Phones & Tablets สําหรับใชในการ

วิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ

                 150,000.00                  147,879.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ แอนด พี คอมมูนิเคชั่น 2001 จํากัด                    147,879.00 บริษัท เอ แอนด พี คอมมูนิเคชั่น 2001 จํากัด                    146,500.00 สัญญาจาง

เลขที่ DGA/64/0176 

ลงวันที่ 24/5/64

10 งานจางตรวจประเมินมาตรฐานใหการรับรองมาตรฐานสากลของ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

                   96,300.00                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอสไอ กรุป (ประเทศไทย) จํากัด                     96,300.00 บริษัท บีเอสไอ กรุป (ประเทศไทย) จํากัด                     96,300.00 สัญญาจาง 

เลขที่ DGA/64/0178

ลงวันที่ 31/5/64

11 ซื้อของเยี่ยมคลอด 1,490.00                               -   เฉพาะเจาะจง ราน อะ ลิตเติ้ล เพิรล 1,490.00 ซื้อของเยี่ยมคลอด 1,490.00 ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 2021042401 

ลงวันที่ 5/5/64

12 จางพนยาฆาเชื้อโรคภายในสํานักงานชั้น 11,16,17,18 และ 19 38,000.00                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีน พลัส (ประเทศไทย) จํากัด 38,000.00 จางพนยาฆาเชื้อโรคภายในสํานักงานชั้น 

11,16,17,18 และ 19

38,000.00 ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ INV.0564-19 

ลงวันที่ 6/5/64

13 จางพนยาฆาเชื้อโรคภายในสํานักงานชั้น 16 และ 17 15,108.40                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท บริสโตล เฟอรนิเจอร (ประเทศไทย) จํากัด 15,108.40 จางพนยาฆาเชื้อโรคภายในสํานักงานชั้น 16 และ

 17

15,108.40 ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ I0521/009

ลงวันที่ 11/5/64

14 ซื้อซองหนังใสบัตรพนักงาน PU จํานวน 400 ซอง 7,276.00                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรวิทย ไฮเทค จํากัด 7,276.00 ซื้อซองหนังใสบัตรพนักงาน PU จํานวน 400 ซอง 7,276.00 ใบสงสินคา 

เลขที่ 210089

ลงวันที่ 12/5/64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

15 จางถายเอกสารหนังสือเชิญเขารวมฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุนที่ 30

4,772.20                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 4,772.20 จางถายเอกสารหนังสือเชิญเขารวมฝกอบรม

หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุนที่ 30

4,772.20 ใบเสร็จรับเงิน

เลมที่ 034 เลขที่ 1651 

ลงวันที่ 12/5/64

16 ซื้อ Domain registration 1 year for law.go.th (12/5/64-12/5/65) 695.13                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอท อะไร จํากัด 695.13 ซื้อ Domain registration 1 year for 

law.go.th (12/5/64-12/5/65)

695.13 ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ REC2021050032 

ลงวันที่ 12/5/64

17 ซื้อ SSL Domain : *law.go.th (12/5/64-11/5/65) 4,055.30                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด 4,055.30 ซื้อ SSL Domain : *law.go.th 

(12/5/64-11/5/65)

4,055.30 ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ R21050743 

ลงวันที่ 12/5/64

18 ซื้อไขไกสดเบอร 3 สําหรับถวายสังฆทานรวมกับรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี

9,900.00                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคาไข จํากัด 9,900.00 ซื้อไขไกสดเบอร 3 สําหรับถวายสังฆทานรวมกับ

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

9,900.00 ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ BC64050018 

ลงวันที่ 15/5/64

19 ซื้อปมน้ําคอยลเย็น พรอมคาจัดสง สําหรับเปลี่ยนทดแทนของ

เครื่องปรับอากาศหอง Control Room ชั้น 11 และสําหรับเปนอะไหล

สํารองจํานวน 1 ชุด รวมคาขนสง

2,200.00                               -   เฉพาะเจาะจง เมืองทอง อุปกรณเครื่องเย็น 2,200.00 ซื้อปมน้ําคอยลเย็น พรอมคาจัดสง สําหรับ

เปลี่ยนทดแทนของเครื่องปรับอากาศหอง 

Control Room ชั้น 11 และสําหรับเปนอะไหล

สํารองจํานวน 1 ชุด รวมคาขนสง

2,200.00 ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ EX 640001455 

ลงวันที่ 17/5/64

20 ซื้อ Electronic Ballast 2*36W จํานวน 6 ตัว 1,797.60                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลตรา ไลทติ้ง จํากัด 1,797.60 ซื้อ Electronic Ballast 2*36W จํานวน 6 ตัว 1,797.60 ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ IV6405139 

ลงวันที่ 17/5/64

21 ซื้อผาขาว ยาว 1.5 เมตร จํานวน 1 ผืน 150.00                               -   เฉพาะเจาะจง รานยืนยงพาณิชย 150.00 ซื้อผาขาว ยาว 1.5 เมตร จํานวน 1 ผืน 150.00 บิลเงินสด 

ลงวันที่ 12/5/64

22 ซื้อของเยี่ยมคลอด 1,490.00                               -   เฉพาะเจาะจง ราน อะ ลิตเติ้ล เพิรล 1,490.00 ซื้อของเยี่ยมคลอด 1,490.00 ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 2021042418 

ลงวันที่ 21/5/64

23 ซื้อกระดาษเช็ดหนา จํานวน 3 กลอง สําหรับไวในหองประชุม 135.00                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 135.00 ซื้อกระดาษเช็ดหนา จํานวน 3 กลอง สําหรับไว

ในหองประชุม

135.00 ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ S083726405270001 

ลงวันที่ 27/5/64

24 ซื้อกระดาษเช็ดหนา จํานวน 16 กลอง สําหรับไวในหองประชุม 352.00                               -   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทเวนตี้โฟร ชอปปง จํากัด 352.00 ซื้อกระดาษเช็ดหนา จํานวน 16 กลอง สําหรับไว

ในหองประชุม

352.00 ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ H527012094 

ลงวันที่ 27/5/64

25 ซื้อกลองพลาสติก สําหรับใชจัดเก็บกุญแจสํารอง จํานวน 6 กลอง 574.00                               -   เฉพาะเจาะจง HAPPY STORE 574.00 ซื้อกลองพลาสติก สําหรับใชจัดเก็บกุญแจสํารอง

 จํานวน 6 กลอง

574.00 บิลเงินสด 

ลงวันที่ 28/5/64


	 สขร พ.ค.64(2) 

