
NO งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1
จางพัฒนาระบบควบคุมและจัดการขอมูลภาครัฐ 

(Government Data Control and Management)
      6,000,000.00       5,997,350.00 e-bidding

1.บริษัท เอ็มเอฟอีซี จํากัด (มหาชน)

2.บริษัท เม็กกาซี จํากัด

3.บริษัท เค แอนด โอ ซิสเต็มส แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด

4.TDR Consortium

 5,860,000.00

4,138,000.00

4,593,593.93

4,890,000.00

บริษัท เอ็มเอฟอีซี จํากัด (มหาชน) 5,750,000.00           DGA/62/0194 ลงวันที่ 15/8/62

2

จางที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาชองทางในการเขาถึง

บริการขอมูลเปดภาครัฐ (Government Open Data 

Portal)

      2,000,000.00 2,000,000.00      เฉพาะเจาะจง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 2,000,000.00                 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ
1,990,000.00           DGA/62/0198 ลงวันที่ 14/8/62

3
จัดจางบริการการสรางความรูและความเขาใจ ผานการ

สื่อสารผานสื่อโทรทัศน
      5,000,000.00 4,998,966.67      e-bidding

1.บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

2.บริษัท อาทิตยโชนแสง จํากัด

3.บริษัท เดนทสุ เอ็กซ  (ประเทศไทย) จํากัด

4.บริษัท บีอีซ-ีเทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

 4,758,900.00

4,150,000.00

4,974,556.30

4,890,000.00

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 4,700,000.00           DGA/62/0230 ลงวันที่ 7/8/62

4
จางบํารุงรักษาอุปกรณเครือขาย DWDM ปงบประมาณ 

2562
      3,350,000.00       3,350,000.00 เฉพาะเจาะจง จ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)                  3,350,000.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 3,200,000.00           DGA/62/0238 ลงวันที่ 22/8/62

5
จางใชบริการรถขนสงโดยสารปรับอากาศคุณภาพดีเยี่ยม 40

 ที่นั่ง และ 50 ที่นั่ง
          30,000.00  - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด 15,000.00                     บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด 15,000.00               PO.DGA/62/0262 ลงวันที่ 1/8/62

6
จางขนยายครุภัณฑ ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน)
          24,000.00  - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท พรีเมี่ยรมูฟ (ประเทศไทย) จํากัด 23,540.00                     บริษัท พรีเมี่ยรมูฟ (ประเทศไทย) จํากัด 23,540.00               PO.DGA/62/0264 ลงวันที่ 13/8/62

7
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น ใชในพื้นที่สํานักงานชั้น

 11 16 17 18 และ 19 จํานวน 32 เครื่อง
        430,000.00 424,041.00        เฉพาะเจาะจง ข หางหุนสวนจํากัด สมบูรณการไฟฟา 424,041.00                   หางหุนสวนจํากัด สมบูรณการไฟฟา 419,975.00              DGA/62/0268 ลงวันที่ 29/8/62

8

จางบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อ

สงเสริมการอนุรักษพลังงานของสํานักงานกองทุนเพื่อ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

        430,000.00 428,000.00        เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เทคเอ็กซ จํากัด 428,000.00                   บริษัท เทคเอ็กซ จํากัด 420,000.00              DGA/62/0271 ลงวันที่ 15/8/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2562
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 4 กันยายน 2562

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
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9
ตออายุสมาชิกภาพและคาธรรมเนียมในการรักษาหมายเลข 

IP Address ประจําป 2562 (DGA) AUD 1,796
          38,277.64  - เฉพาะเจาะจง ข www.apnic.net 38,277.64                     www.apnic.net 38,277.64               

หลักฐานในรูปแบบ Invoice ของ 

www.apnic.net ลงวันที่ 30/8/62

10 จัดซื้อซองหนังใสบัตร จํานวน 200 ซอง            1,800.00  - เฉพาะเจาะจง ข รานบางกอกแลนยารด 1,800.00                      รานบางกอกแลนยารด 1,800.00                 
หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคาราน 

บางกอกแลนยารด ลงวันที่ 13/8/62

11 จัดซื้อสติ๊กเกอรแปะบัตรพนักงาน            1,596.44  - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ซันฟราย ดีเวลลอปเมนท เทคโนโลยี จํากัด 1,596.44                      บริษัท ซันฟราย ดีเวลลอปเมนท เทคโนโลยี จํากัด 1,596.44                 

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา

บริษัท ซันฟราย ดีเวลลอปเมนท 

เทคโนโลยี จํากัด 

เลขที่ SD007-082019 

ลงวันที่ 13/8/62

http://www.apnic.net/

	ส.ค.62

