
แผนงาน

ครั้งที่ 1: วิธีประกวด

ราคา e-bidding
9 มี.ค. 64 - -  - /

ครั้งที่ 1: ยกเลิกประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากผูยื่นขอเสนอ 3 ราย

ยื่นเอกสารไมถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

ในเอกสารประกวดราคาฯ

ครั้งที่ 2: วิธีประกวด

ราคา e-bidding
29 มี.ค. 64 17 พ.ค. 64 29 ก.ย. 64  3,700,000.00 / สัญญาเลขที่ DGA/64/0132

ครั้งที่ 1: วิธีประกวด

ราคา e-bidding
12 มี.ค. 64 - -  - /

ครั้งที่ 1: ยกเลิกประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากผูเสนอราคายื่น

ขอเสนอไมถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดใน

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ครั้งที่ 2: วิธีประกวด

ราคา e-bidding
1 เม.ย. 64 1 มิ.ย. 64 28 มี.ค. 65  1,430,000.00 / สัญญาเลขที่ DGA/64/0141

3 OSSCitizen จางปรับปรุงพัฒนาระบบ ศูนยรวมขอมูลบริการภาครัฐ รายการ
วิธีประกวดราคา 

e-bidding
15 มี.ค. 64 5 พ.ค. 64 28 มี.ค. 65  4,450,000.00 / สัญญาเลขที่ DGA/64/0136

ครั้งที่ 1: วิธีประกวด

ราคา e-bidding
12 มี.ค. 64 - -  - /

ครั้งที่ 1: ยกเลิกประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากมีผูยื่นขอเสนอเพียง

รายเดียว

ครั้งที่ 2: วิธีประกวด

ราคา e-bidding
5 พ.ค. 64 23 ก.ค. 64 22 พ.ค. 65  7,333,000.00 / สัญญาเลขที่ DGA/64/0138

5 OpenData

จางพัฒนาแพลตฟอรมกลุมสังคมออนไลนทางดาน

นวัตกรรมขอมูลและธรรมาภิบาล (Online Data 

Community Platform for Data Innovation and 

Governance)

รายการ
วิธีประกวดราคา 

e-bidding
18 พ.ค. 64 5 ส.ค. 64 3 ธ.ค. 65  9,298,300.00 / สัญญาเลขที่ DGA/64/0151

6 DirectorMIS
จัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อรองรับระบบ

สํานักงานอัจฉริยะ (DGA Smart Office)
รายการ เฉพาะเจาะจง (ซ) 16 เม.ย. 64 30 เม.ย. 64 12 ก.ย. 64  1,665,000.00 สัญญาเลขที่ DGA/64/0166

7 P649999
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อบริการระบบจัดเก็บ

ขอมูลจราจรคอมพิวเตอร (G-Log)
รายการ เฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 64 1 มิ.ย. 64 16 ก.ค. 64  270,000.00 / สัญญาเลขที่ DGA/64/0173

8 DigitalSkill
งานจางพัฒนาระบบเพื่อรองรับการออกใบ

ประกาศนียบัตรออนไลนผานระบบดิจิทัล
รายการ เฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 64 5 ส.ค. 64 3 พ.ย. 64  175,480.00 / สัญญาเลขที่ DGA/64/0199

          ลายมือชื่อ ..................................... ผูจัดทํา ลายมือชื่อ ..................................... ผูรับผิดชอบ

       (นางสาวนิตยา  ชูประสิทธิ)์            (นายสุพจน  เธียรวุฒ)ิ  

ตําแหนง  ผูจัดการสวนจัดซื้อและพัสดุ       ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   

2 DGTi

จางพัฒนาเว็บไซตบริหารจัดการสารสนเทศของศูนยเทค

โนโยลีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital 

Government Technology and Innovation Center 

: DGTi)

รายการ

4 OpenGovData

จัดซื้อเครื่องมือจัดการคุณภาพขอมูลภายใตกรอบการ

กํากับดูแลขอมูลภาครัฐ (Data Quality for Data 

Governance)

รายการ

เงินงบประมาณ

เงินนอก

งบประมาณหรือ

เงินสมทบ

1 OpenGovData

จัดซื้อแพลตฟอรมหุนยนตสนทนาอัตโนมัติสําหรับ

หนวยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform 

for Government)

รายการ

รายการ
จํานวน

(หนวยนับ)
จัดหาโดยวิธี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๓)

หนวยงาน สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  สํานักนายกรัฐมนตรี

ลําดับ

คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ผลการดําเนินการ การเบิก-จาย
เปนไปตาม

แผน 

(/)

ไมเปนไป

ตามแผน 

(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ

ประกาศเชิญ

ชวนทั่วไป 

(วัน/เดือน/ป)

ลงนามใน

สัญญา (วัน/

เดือน/ป)

การสงมอบ 

(วัน/เดือน/ป)
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