
No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 งานจางที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อสงเสริมการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษาในรูปแบบ

ดิจิทัล (Digital Transcript)

486,050.00         486,050.00        จางที่ปรึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 486,050.00                  สํานักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

486,050.00        สัญญาเลขที่

DGA/64/0264

ลงวันที่ 7/12/64

2 งานจางที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อสงเสริมการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษาในรูปแบบ

ดิจิทัล (Digital Transcript)

         567,350.00         567,350.00 จางที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                   567,350.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 545,000.00        สัญญาเลขที่

DGA/64/0265

ลงวันที่ 7/12/64

3 งานจางที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อสงเสริมการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษาในรูปแบบ

ดิจิทัล (Digital Transcript)

         342,440.00         342,440.00 จางที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                   342,440.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 342,440.00        สัญญาเลขที่

DGA/64/0266

ลงวันที่ 7/12/64

4 งานจางพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการใหบริการผานระบบศูนยกลางบริการภาครัฐเพื่อ

ภาคธุรกิจ

     10,000,000.00      9,995,750.00 e-bidding 1. บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด

2. กิจการคารวม SkyFin

 7,190,000.00

8,990,000.00

กิจการคารวม SkyFin 8,800,000.00     สัญญาเลขที่

DGA/64/0277

ลงวันที่ 27/12/64

5 งานจางบํารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนยขอมูล (DATA CENTER)      11,000,000.00     10,999,953.10 คัดเลือก 1. บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

2. บริษัท ซินเนอรไจซ โปรไวด เซอรวิส จํากัด

 10,999,921.00

11,090,443.00

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 10,990,000.00    สัญญาเลขที่

DGA/65/0045

ลงวันที่ 14/12/64

6 งานเชาเครื่องถายเอกสารภายในพื้นที่ของสํานักงาน ระยะเวลา 4 เดือน          150,000.00         119,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเทพพาณิชย จํากัด 119,904.00                  บริษัท ไตรเทพพาณิชย จํากัด 119,904.00        สัญญาเลขที่

DGA/65/0056

ลงวันที่ 1/12/64

7 งานจางบํารุงรักษาตูบริการอเนกประสงคภาครัฐ (Government Smart Kiosk)        3,000,000.00      3,000,000.00 e-Bidding บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด                 2,899,539.50 บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด      2,890,000.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0058

ลงวันที่ 14/12/64

8 งานจางบริการ Website รับสมัครงาน          100,000.00 -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด                     99,908.58 บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) 

จํากัด

         99,908.58 สัญญาเลขที่

DGA/65/0066

ลงวันที่ 14/12/64

9 งานจัดซื้อและอนุญาตใหใชสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรชวยบริหารจัดการ Active Directory 

และรองรับการบริหารจัดการ Office 365 แบบรายป

         420,000.00 418,370.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอเบิล จํากัด                   418,370.00 บริษัท จีเอเบิล จํากัด         415,000.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0067

ลงวันที่ 30/12/64

10 งานจางบํารุงรักษาระบบสําหรับตรวจสอบวิเคราะหหาชองโหวหรือความเสี่ยงของซอรสโคด          350,000.00 330,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แร็กนาร คอรปอเรชั่น จํากัด                   330,000.00 บริษัท แร็กนาร คอรปอเรชั่น จํากัด         330,000.00 สัญญาเลขที่

DGA/65/0070

ลงวันที่ 22/12/64

11 งานจางทํานามบัตรใหเจาหนาที่ตามโครงสรางใหม            30,000.00 -                  เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 14,712.50                    บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 14,712.50         สัญญาเลขที่

DGA/65/0073

ลงวันที่ 13/12/64

12 งานจัดซื้อชุดตรวจสําหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Self-Test Kits) สําหรับการ

ทดสอบดวยตนเอง

           96,000.00                     -   เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 96,000.00                    องคการเภสัชกรรม 96,000.00         สัญญาเลขที่

DGA/65/0074

ลงวันที่ 9/12/64

13 งานจางจัดงานมอบรางวัลทองถิ่นดิจิทัลประจําป พ.ศ. 2564          400,000.00         400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)                   400,000.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 400,000.00        สัญญาเลขที่

DGA/65/0075

ลงวันที่ 21/12/64

14 งานจางผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธบริการรัฐบาลดิจิทัล          120,000.00         119,989.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเล็กซ พริ้นติ้ง จํากัด                   119,989.80 บริษัท อเล็กซ พริ้นติ้ง จํากัด 119,010.75        สัญญาเลขที่

DGA/65/0076

ลงวันที่ 29/12/64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
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No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

15 งานจางบํารุงรักษาอุปกรณระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขาย พรอมจัดซื้อฟงกชั่น

ซอฟตแวรระบบปองกันภัยคุกคามทางดานเครือขายสารสนเทศและตออายุการดูแลอุปกรณ

ไฟลวอล ของสํานักงานคระกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปงบประมาณ 2565

       1,100,000.00 1,065,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 1,091,400.00                บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 1,065,000.00     สัญญาเลขที่

DGA/65/0077

ลงวันที่ 30/12/64

16 งานจางบํารุงรักษาหองควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ของสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

       1,300,000.00      1,280,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 1,300,000.00                บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 1,280,000.00     สัญญาเลขที่

DGA/65/0078

ลงวันที่ 30/12/64

17 งานยายโตะทํางานและติดตั้งระบบไฟฟาของโตะทํางาน สวนเลขานุการและสารบรรณชั้น 18            11,300.00                     -   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 11,299.20                    บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 11,299.20         สัญญาเลขที่

DGA/65/0079

ลงวันที่ 24/12/64

18 งานจางประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลภายในงานสัมมนา THAILAND :

 Reshaping Landscape to Smart City กาวตอไป ภูมิทัศนใหม เมืองอัจฉริยะ ของ

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

         300,000.00         300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)                   300,000.00 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)

300,000.00        สัญญาเลขที่

DGA/65/0082

ลงวันที่ 13/12/64

19 งานจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)            54,400.00                     -   เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทองคําคารแคร 54,400.00                    หางหุนสวนจํากัด ทองคําคารแคร 54,400.00         สัญญาเลขที่

DGA/65/0084

ลงวันที่ 17/12/64

20 ซื้อปากกา Permanent Marker 2 จํานวน 10 ดาม สําหรับเขียนบนชุดตรวจ ATK 297.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด 297.00 บริษัท บีทูเอส จํากัด 297.00 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 50178122110000008 

ลงวันที่  01/12/64

21 ซื้อปุยน้ํา จํานวน 2 ขวด และ ไมหลักค้ําสําหรับไมเลื้อย จํานวน 1 ตน 320.00 - เฉพาะเจาะจง สวนกลวยไมทันหิกรณ 320.00 สวนกลวยไมทันหิกรณ 320.00 บิลเงินสด 

เลขที่ 5565 

ลงวันที่  13/12/64

22 ซื้อผายางปูกันเปอน จํานวน 2 ผืน สําหรับใชในหองพยาบาล 280.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหาครุภัณฑการแพทย จํากัด 280.00 บริษัท สิงหาครุภัณฑการแพทย จํากัด 280.00 ใบเสร็จรับเงิน

 เลขที่ SP2112001-000664 

ลงวันที่  14/12/64

23 ซื้อฟอกกี้ฉีดน้ํา จํานวน 3 อัน 60.00 - เฉพาะเจาะจง - 60.00 - 60.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

 ลงวันที่ 16/12/64

24 ซื้อถุงแถบกาว จํานวน 1 ก.ก. และ ถุงซิปล็อค จํานวน 1 ก.ก. 375.00 - เฉพาะเจาะจง - 375.00 - 375.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

 ลงวันที่ 12/12/64

25 ซื้อถุงแถบกาว ขนาด 5x8 จํานวน 1 ก.ก. และ ถุงแถบกาว ขนาด 4x6 จํานวน 1 ก.ก. 440.00 - เฉพาะเจาะจง - 440.00 - 440.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ  

ลงวันที่ 23/12/64

26 ซื้อกระเชาผลไมสด 2,080.00 - เฉพาะเจาะจง รานคุณตอย 2,080.00 รานคุณตอย 2,080.00 บิลเงินสด

ลงวันที่ 20/12/64

27 ซื้อกระเชาผลไมสด 2,580.00 - เฉพาะเจาะจง รานคุณตอย 2,580.00 รานคุณตอย 2,580.00 บิลเงินสด

ลงวันที่ 23/12/64

28 คาอาหารและเครื่องดื่มรวมคาขนสง และคาอุปกรณตกแตงสถานที่ สําหรับจัดกิจกรรมบริจาค

โลหิต "บริจาคโลหิต ฝาวิกฤติ โควิด-19" ในวันที่ 24 ธ.ค. 64

1,327.00 - เฉพาะเจาะจง - 1,327.00 - 1,327.00 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ลงวันที่ 27/12/64

29 ซื้อ Snack Box จํานวน 50 กลอง สําหรับจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "บริจาคโลหิต ฝาวิกฤติ โค

วิด-19" ในวันที่ 24 ธ.ค. 64

1,900.00 - เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิคตอรี่ เบเกอรี่ โกลด 1,900.00 หางหุนสวนจํากัด วิคตอรี่ เบเกอรี่ โกลด 1,900.00 ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 2112/00095

ลงวันที่ 24/12/64

30 จางซอมกอกน้ําอัตโนมัติ หองน้ําชายชั้น 16 1,530.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโต (ประเทศไทย) จํากัด 1,530.00 บริษัท โตโต (ประเทศไทย) จํากัด 1,530.00 ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 51120188

ลงวันที่ 23/12/64
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No. งานจัดซื้อจัดจาง  วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2564

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

31 ซื้อพวงหรีด จํานวน 1 พวง 2,000.00 - เฉพาะเจาะจง ใหมเรืองศรีออคิด 2,000.00 ใหมเรืองศรีออคิด 2,000.00 บิลเงินสด เลมที่ 870 

เลขที่ 43491

ลงวันที่ 30/12/64

32 ซื้อของที่ระลึกจัดชุดตะกรา จํานวน 1 ชุด 810.00 - เฉพาะเจาะจง สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 810.00 สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 810.00 ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 089/64

ลงวันที่ 27/12/64
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	 สขร ธ.ค. 64

