NO

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/จาง

1

จางเหมาบริการจัดศึกษาดูงานตางประเทศสําหรับหลักสูตร e-GEXP
รุน 3

3,028,400.00

ไมมี

คัดเลือก

2

จางดําเนินงานศูนยบริการลูกคา (EGA Contact Center)

9,000,000.00

ไมมี

เฉพาะเจาะจง

3

จางบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ สําหรับศูนย
ประสานงานทางดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (G-CERT)

5,500,000.00

ไมมี

4

จางเหมาบริการปรับปรุงหองศูนยบริการขอมูลสําหรับศูนยประสาน
ขาวกรองแหงชาติ ระยะที่ 1

1,560,000.00

5

จางดําเนินการสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย

6

จางพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการขาว ระยะที่ 1 สํานักงานขาวกรอง
แหงชาติ

8

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน)
วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด

2,138,800.00 บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด

2,138,800.00

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด EGA/61/0142 ลงวันที่ 4/6/61

บริษัท ไทยคอลเซ็นเตอร เซอรวิส จํากัด

8,950,000.00 บริษัท ไทยคอลเซ็นเตอร เซอรวิส จํากัด

8,950,000.00

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด EGA/61/0192 ลงวันที่ 1/6/61

e-bidding

บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด

5,488,000.00 บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด

5,400,000.00

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด EGA/61/0215 ลงวันที่ 29/6/61

ไมมี

e-bidding

บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด

1,524,215.00 บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด

1,520,000.00

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด EGA/61/0216 ลงวันที่ 21/6/61

3,500,000.00

ไมมี

e-bidding

1. บริษัท คัสตอม เอเชีย จํากัด
2. บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช จํากัด

3,349,000.00
3,396,000.00 บริษัท คัสตอม เอเซีย จํากัด
3,295,000.00

3,435,000.00

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด EGA/61/0220 ลงวันที่ 22/6/61

13,500,000.00

ไมมี

e-bidding

บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด

13,300,000.00 บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด

13,250,000.00

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด EGA/61/0222 ลงวันที่ 25/6/61

ซื้อฉากกั้นของฝายตรวจสอบภายใน IA

47,500.00

ไมมี

เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท บริสโตล เฟอรนิเจอร (ประเทศไทย)

47,500.00 บริษัท บริสโตล เฟอรนิเจอร (ประเทศไทย)

47,500.00

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO DGA/61/0250 ลงวันที่ 13/6/61

9

จางผลิตสื่อ Sticker Government Smart Kiosk

21,726.35

มี

เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท ตนแบบ ดีไซน (ไทยแลนด) จํากัด

21,726.35 บริษัท ตนแบบ ดีไซน (ไทยแลนด) จํากัด

21,726.35

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO DGA/61/0254 ลงวันที่ 13/6/61

10

จางทําบัตรเจาหนาที่รัฐ

10,486.00

มี

เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท เปเปอรเมท (ประเทศไทย) จํากัด

10,486.00 บริษัท เปเปอรเมท (ประเทศไทย) จํากัด

10,486.00

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO DGA/61/0255 ลงวันที่ 6/6/61

11

จัดซื้อน้ํายาทําความสะอาดฝารองนั่งสุขภัณฑ ชนิดไรสี ไรกลิ่น จํานวน
5 แกลลอน

2,500.00

ไมมี

เฉพาะเจาะจง ข

หางหุนสวนจํากัดกมล เทคโนโลยี แอนด ซายน

2,407.50 หางหุนสวนจํากัดกมล เทคโนโลยี แอนด ซายน

2,407.50

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO DGA/61/0257 ลงวันที่ 19/6/61

12

จางเก็บสายไฟฟาและสาย LAN ไวใตพื้น พรอมซอมแซมพื้นหอง
ผูบริหาร

10,000.00

มี

เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท เอ็มอีซี จํากัด

9,630.00 บริษัท เอ็มอีซี จํากัด

9,630.00

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO DGA/61/0261 ลงวันที่ 14/6/61

13

จางทําบัตรเขา-ออก สําหรับใชงานใน สพร.

88,596.00

มี

เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท ดาตา โปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด

85,921.00 บริษัท ดาตา โปรดักส ทอปปง ฟอรม จํากัด

85,921.00

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO DGA/61/0262 ลงวันที่ 27/6/61

14

จางฉีดพนยาฆาเชื้อโรคในพื้นที่สํานักงาน ชั้น 11, 16 - 19

40,000.00

มี

เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท คลีนพลัส (ประเทศไทย) จํากัด

39,423.60 บริษัท คลีนพลัส (ประเทศไทย) จํากัด

38,520.00

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO DGA/61/0265 ลงวันที่ 19/6/61

15

จางติดตั้งสวิตซตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sssor Switch)

62,000.00

มี

เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท เอ็มอีซี จํากัด

58,396.43 บริษัท เอ็มอีซี จํากัด

58,396.43

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO DGA/61/0267 ลงวันที่ 27/6/61

16

จางจัดทําการวิเคราะหขอมูลการสํารวจสถานะศูนยขอมูลภาครัฐ

57,000.00

มี

เฉพาะเจาะจง ข

วาที่รอยตรีหญิงนุจรินทร ดวงเวียง

57,000.00 วาที่รอยตรีหญิงนุจรินทร ดวงเวียง

57,000.00

คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO DGA/61/0270 ลงวันที่ 27/6/61
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