
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจัดซื้อเครื่องมือจัดการคุณภาพขอมูลภายใตกรอบการกํากับดูแลขอมูลภาครัฐ (Data

 Quality for Data Governance)

              8,000,000.00     7,925,910.18 e-bidding 1. บริษัท ทรีนิตี้ รูทส จํากัด

2. บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)

 7,136,900.00

7,383,000.00

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 7,333,000.00 สัญญา

เลขที่ DGA/64/0138

ลงวันที่ 23/7/64

2 งานจางโครงการจัดกิจกรรม Thailand Open Data Promotion               3,000,000.00     2,996,000.00 e-bidding บริษัท คิด มันส ครีเอทีฟ จํากัด 2,670,000.00 บริษัท คิด มันส ครีเอทีฟ จํากัด 2,650,000.00 สัญญา

เลขที่ DGA/64/0141

ลงวันที่ 8/7/64

3 งานจางที่ปรึกษาวิเคราะหความคุมคาในการดําเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

              1,000,000.00     1,000,000.00 เชิญชวนทั่วไป 1. บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมาศาตร

 1,000,000.00

995,000.00

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสํานักงาน

ศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรร

มาศาตร

890,000.00    สัญญา

DGA/64/0188

ลงวันที่ 22/7/64

4 งานจางพัฒนาเครื่องมือประมวลผลอัตโนมัติสําหรับการประเมินความเสี่ยงเพื่อใชในการ

พิสูจนและยืนยันตัวตนสําหรับบริการภาครัฐ (Assessment Tool for Government 

Digital ID)

                500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกาย อาย เทค จํากัด 492,093.00 บริษัท สกาย อาย เทค จํากัด 481,500.00    สัญญา

เลขที่ DGA/64/0165

ลงวันที่ 2/6/64

5 งานจางผลิตสื่อวีดิทัศนเพื่อเผยแพรความรูดานปญญาประดิษฐ                 150,000.00       150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นวล สตูดิโอ จํากัด     150,000.00 บริษัท นวล สตูดิโอ จํากัด 145,000.00    สัญญา

เลขที่ DGA/64/0193

ลงวันที่ 6/7/64

6 งานจางที่ปรึกษาโครงการที่ปรึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ (Guildeline on e-Signature for Government Official)

                500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนีมา จํากัด     492,200.00 บริษัท ฟนีมา จํากัด 460,000.00    สัญญา 

เลขที่ DGA/64/0197

ลงวันที่ 15/7/64

7 งานจางระบบถายทอดสดออนไลนในโครงการฝกอบรมหลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมูล

สวนบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer)

                  40,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ดํารงวิริยาเวทย      30,000.00 นายธนกร  ดํารงวิริยาเวทย 30,000.00     สัญญา

เลขที่ DGA/64/0203

ลงวันที่ 15/7/64

8 งานจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) จํานวน 1,500 ลิตร                   54,000.00  - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทองคําคารแคร      54,000.00 หางหุนสวนจํากัด ทองคําคารแคร      54,000.00 สัญญา

เลขที่ DGA/64/0208

ลงวันที่ 9/7/64

9 งานจัดจางสกรีนเสื้อคอกลมสีน้ําตาลออน COTTON 32 ดานหนา 1 สี ดานหลัง 3 สี                   48,396.10  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซโป การเมนเทกซ จํากัด 48,396.10     บริษัท เอ็กซโป การเมนเทกซ จํากัด 48,396.10     สัญญา

เลขที่ DGA/64/0210

ลงวันที่ 15/7/64

10 งานจัดหาและติดตั้งตูควบคุมสลับการทํางานเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติภายในหอง

คอนโทรลชั้น 16 และ 17

                  45,047.00  - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย แอดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง 45,047.00     หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย แอดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง 45,047.00     สัญญา

เลขที่ DGA/64/0213

ลงวันที่ 23/7/64

11 งานจางขนยายครุภัณฑของ สพร. ไปยังโกดังเก็บของ สพร.                     7,500.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเทนเดอร จํากัด 200,000.00    นายเฉลิมชัย  บุญมายะพันธุ 7,500.00       สัญญา

เลขที่ DGA/64/0214

ลงวันที่ 20/7/64

12 งานจัดซื้อผลิตภัณฑเพื่อใชในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาซอฟตแวร (Software 

Development Tools): กลุม Google Cloud Platform

                100,000.00 เฉพาะเจาะจง http://cloud.google.com 100,000.00    http://cloud.google.com 100,000.00    สัญญา

เลขที่ DGA/64/0217

ลงวันที่ 27/7/64

13 งานจัดซื้อหมึกพิมพ HP Laser Pro 400 (CF280XC)                   10,500.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด 10,486.00     บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด 10,486.00     ใบเสนอราคา

เลขที่ QT-250664

ลงวันที่ 30/7/64

14 งานจางจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สํารองเพิ่มเติม)

                  80,000.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 80,000.00     บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 80,000.00     สัญญา

เลขที่ DGA/64/0221

ลงวันที่ 23/7/64

15 งานเชาหองประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ไดรับการรับรองเรื่องลับในราชอาณาจักร ที่

ไดรับการรับรองโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

                  48,000.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 48,000.00     บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 48,000.00     สัญญา

เลขที่ DGA/64/0187

ลงวันที่ 2/6/64

16 ซื้อกระบอก Housing ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 1 ตัว เพื่อทดแทนเดิม                       695.50  - เฉพาะเจาะจง บริษัท คงคูลวอเตอร จํากัด 695.50          บริษัท คงคูลวอเตอร จํากัด 695.50          ใบกํากับภาษี

เลขที่ KCW6400410  

ลงวันที่ 2/7/64

17 ซื้อตนไม สําหรับปรับภูมิทัศนในหองผูบริหาร และพื้นที่สํานักงานชั้น 19 จํานวน 7 

รายการ

                    4,850.00  - เฉพาะเจาะจง ราน 80 4,850.00       ราน 80 4,850.00       บิลเงินสด 

ลงวันที่ 15/7/64

18 ซื้อพวงหรีดในงานศพ                     1,500.00  - เฉพาะเจาะจง รานไทยฟลอริสท 1,500.00       รานไทยฟลอริสท 1,500.00       บิลเงินสด 

เลขที่ FC2021-00368 

ลงวันที่ 12/7/64

19 ซื้อพวงหรีดในงานศพ                     1,500.00  - เฉพาะเจาะจง รานไทยฟลอริสท 1,500.00       รานไทยฟลอริสท 1,500.00       บิลเงินสด เลขที่ FC2021-00373  

ลงวันที่ 17/7/64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

20 ซื้อหนังสือเรื่อง China Next Normal จํานวน 3 เลม สําหรับจัดกิจกรรมSparkling By 

SP ครั้งที่ 1

                      641.25  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 641.25          บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 641.25          ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ IECON-21-105804 

ลงวันที่ 13/7/64

21 ซื้อหนังสือเรื่อง The Infinite Game จํานวน 3 เลม สําหรับจัดกิจกรรมSparkling By 

SP ครั้งที่ 1

                    1,494.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุคส จํากัด 1,494.00       บริษัท เอเซียบุคส จํากัด 1,494.00       ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 13002103000051 

ลงวันที่ 14/7/64

22 ซื้อพวงหรีดในงานศพ                     1,500.00  - เฉพาะเจาะจง รานไทยฟลอริสท 1,500.00       รานไทยฟลอริสท 1,500.00       บิลเงินสด 

เลขที่ FC2021-00378 

ลงวันที่ 21/7/64

23 ซื้อพวงหรีดในงานศพ                     1,500.00  - เฉพาะเจาะจง รานไทยฟลอริสท 1,500.00       รานไทยฟลอริสท 1,500.00       บิลเงินสด 

เลขที่ FC2021-00374 

ลงวันที่ 19/7/64

24 ซื้อน้ํายาฆาเชื้อโรค 5 ลิตร จํานวน 4 แกลลอน                     4,194.40  - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอพีเจ (เอส) เทรดดิ้ง 4,194.40       หางหุนสวนจํากัด เอพีเจ (เอส) เทรดดิ้ง 4,194.40       ใบเสร็จรรับเงิน 

เลขที่ IA0072192 

ลงวันที่ 30/7/64

25 ซื้อแอลกอฮอล OTC ALSOFF 70% 60ml จํานวน 5 แพ็ค ๆ ละ 6 ขวด                       270.00  - เฉพาะเจาะจง บริษัท มงกุฎเวชภัณฑ จํากัด 270.00          บริษัท มงกุฎเวชภัณฑ จํากัด 270.00          ใบเสร็จรรับเงิน 

เลขที่ S21001-003457 

ลงวันที่ 29/7/64
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