สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
NO

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

1

จางทําของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร สําหรับสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
ทักษะดิจิทัลภาครัฐออนไลน

151,000.00

151,000.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท พีอาร วัน เน็ทเวิรค จํากัด

2

จางออกแบบและจัดพิมพรายงานผลการดําเนินงานสถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัล
ภาครัฐ จํานวน 10 เลม

10,000.00

- เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เอส เอส โปรอารต จํากัด

3

จางถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และคลิปวีดีโอ สําหรับใชในการจัดทําสื่อความรูสําหรับ
วิชาพื้นฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ

95,000.00

- เฉพาะเจาะจง ข บริษัท มาสซ (ประเทศไทย)

95,000.00

4

จางจัดทําโครง Tube แบบผา สําหรับใชในการจัดฝกอบรม "หลักสูตรการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับ Big Data สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ รุนที่ 2"

19,490.00

- เฉพาะเจาะจง ข หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย

5

จางจัดทําปกประกาศนียบัตรสําหรับใชมอบใหแกผูผานการอบรม "หลักสูตรการสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับ Big Data สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ รุนที่ 2"

21,460.00

6

จางที่ปรึกษาวิเคราะหความคุมคาในการดําเนินงานดานรัฐบาลดิจิทัล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

7

เชาวงจรสื่อสารและระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

8

300,000.00

155,150.00 บริษัท พีอาร วัน เน็ทเวิร

150,998.40

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง
PO.DGA/61/338
ลว.16/10/61

7,704.00

หลักฐานจางออกแบบและจัดพิมพฯ
ในรูปแบบใบเสนอราคา ลงวันที่
3/10/61

95,000.00

หลักฐานจางถายภาพนิ่งฯ
ในรูปแบบใบเสนอราคา ลงวันที่
5/10/61

18,939.00 หางหุนสวนจํากัด วาย.ซี

18,939.00

หลักฐานจางจัดทําโครง Tube แบบผา
สําหรับใชในการจัดฝกอบรม ในรูปแบบ
ใบเสนอราคา ลงวันที่ 5/10/61

- เฉพาะเจาะจง ข บริษัท สมารท โฟโต ปริ้น จํากัด

21,442.80 บริษัท สมารท โฟโต ปริ้น

21,442.80

หลักฐานจางจัดทําปกประกาศนียบัตร
สําหรับใชมอบใหแกผูผานการอบรม
ลงวันที่ 3/10/61

บริษัท โบลิเกอร แอนด คอมพานี
(ประเทศไทย) จํากัด

312,380.00 บริษัท โบลิเกอร แอนด ค

300,000.00

DGA/61/0371
ลงวันที่ 10/10/61

10,250,000.00

DGA/62/0001
ลงวันที่ 1/10/61

313,133.00 เฉพาะเจาะจง ข

7,704.00

บริษัท เอส เอส โปร
อารต จํากัด
บริษัท มาสซ (ประเทศ
ไทย)

บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)

13,000,000.00

11,232,432.00

e-bidding

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

จางเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 9 คน

1,950,000.00

1,909,147.50

e-bidding

1.หางหุนสวนจํากัด เออีเค เอ็กซเพรส
จํากัด
2.บริษัท เบสท อินเวนติเกชั่น จํากัด

1,941,408.00 บริษัท เบสท อินเวสติ
1,750,464.00 เกชัน่ จํากัด

1,750,000.00

DGA/62/0002
ลงวันที่ 2/10/61

9

จางเหมาบริการเชารถตูพรอมคนขับรถ จํานวน 7 คัน

4,160,000.00

4,160,000.00

e-bidding

1.บริษัท แมจิค รูทส จํากัด

4,150,000.00 บริษัท แมจิครูทส จํากัด

4,140,000.00

DGA/62/0003
ลงวันที่ 2/10/61

10

จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู พื้นที่ชั้น 11 16 17 18 และ 19

20,000.00

- เฉพาะเจาะจง ข บริษัท บีแคร เซอรวิส จํากัด

20,000.00

บริษัท บีแคร เซอรวิส
จํากัด

20,000.00

PO.DGA/62/0004
ลงวันที่ 2/10/61

11

จัดซื้อไสกรองตูทําน้ํารอน น้ําเย็นระบบกรอง 5 ขั้นตอน พรอมไสกรองชุดดักตะกอน 3
ชั้นตอน

64,000.00

- เฉพาะเจาะจง ข บริษัท คงคูลวอเตอร จํากัด

63,785.55

บริษัท คงคูลวอเตอร
จํากัด

63,785.55

PO.DGA/62/0005
ลงวันที่ 2/10/61

12

จัดซื้อหนังสือพิมพรายวัน พื้นที่สํานักงานชั้น 11 16 17 18 และ 19

55,000.00

- เฉพาะเจาะจง ข บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด

54,900.00

บริษัท รุงโรฒณบริการ
(2525) จํากัด

54,900.00

PO.DGA/62/0006
ลงวันที่ 2/10/61

13

จางดําเนินงานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประเภทรายป ชั้น 11 16 17 18 และ 19

144,771.00 บริษัท เอ็มอีซี จํากัด

144,771.00

PO.DGA/62/0007
ลงวันที่ 2/10/61

14

จางบํารุงรักษาอุปกรณไฟแสงสวางฉุกเฉิน (Emergency Light)

บริษัท บีที คอนเนค
จํากัด

30,000.00

PO.DGA/62/0008
ลงวันที่ 2/10/61

15

เชาเครื่องถายเอกสารประจําชั้น 16 - 19

1,329,120.00

DGA/62/0009
ลงวันที่ 2/10/61

145,000.00

30,000.00

1,872,000.00

152,261.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เอ็มอีซี จํากัด

- เฉพาะเจาะจง ข บริษัท บีที คอนเนค จํากัด

1,748,016.00

e-bidding

1.บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
2.บริษัท ฟูจิ ร็อกซ (ประเทศ) จํากัด
3. บริษัท ไตรเทพพาณิชย จํากัด
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10,924,272.00

30,000.00

1,770,336.00
บริษัท ไตรเทพพาณิชย
1,717,200.00
จํากัด
1,366,560.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
NO

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

16

เชาเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งหมด จํานวน 185 เครื่อง

6,698,000.00

6,674,488.40

17

เชาพื้นที่สํานักงานชั้น 5 6 11 16 17 18 และ 19

73,078,572.00

73,078,572.00

18

จางบริการที่จอดรถอาคาร "เซ็นเตอร วัน ชอปปง พลาซา" จํานวนไมเกิน 7 คัน

19

จางบริการที่จอดรถอาคาร "เซ็นจูรี่มูฟวี่ พลาซา" จํานวนไมเกิน 20 คัน

128,107.20

20

จางเหมาบริการงานรับ-สงเอกสาร จํานวน 2 คน

21

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง
e-bidding

1.บริษัท จีเอเบิล จํากัด
2.บริษัท บียอนด เวอรวิส จํากัด

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
6,673,975.00
บริษัท จีเอเบิล จํากัด
6,930,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

6,673,100.00

DGA/62/0010
ลงวันที่ 2/10/61
DGA/62/0011
ลงวันที่ 2/10/61

73,078,572.00

บริษัท บางกอกไทย
(1988) จํากัด

73,078,572.00

44,837.52

บริษัท เรียล วัน
แมเนจเมนท จํากัด

44,837.52

PO.DGA/62/0012
ลงวันที่ 1/10/61

128,107.20 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เอกมหากิจ จํากัด

128,107.20

บริษัท เอกมหากิจ
จํากัด

128,107.20

PO.DGA/62/0013
ลงวันที่ 1/10/61

456,000.00

455,178.03 เฉพาะเจาะจง ข หางหุนสวนจํากัด เออีเค เอ็กซเพรส จํากัด

449,400.00

หางหุนสวนจํากัด เอ อี
เค เอ็กซเพรส เซอรวิส

439,988.28

DGA/62/0015
ลงวันที่ 2/10/61

จางบริการวงจรสื่อสารเขา MPLS สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

205,440.00

205,440.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด

205,440.00

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต
คอรปอเรชั่น จํากัด

179,760.00

PO.DGA/62/0017
ลงวันที่ 1/10/61

22

จางบริการอินเทอรเน็ตเพื่อใหบริการ ประจําปงบประมาณ 2562

540,000.00

539,280.00 เฉพาะเจาะจง จ บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด

539,280.00

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต
คอรปอเรชั่น จํากัด

526,440.00

DGA/62/0018
ลงวันที่ 2/10/61

23

จางบริการอินเทอรเน็ต ประจําปงบประมาณ 2562

700,000.00

699,991.00 เฉพาะเจาะจง จ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด

616,320.00

บริษัท จัสเทล เน็ท
เวิรค จํากัด

585,508.00

DGA/62/0019
ลงวันที่ 2/10/61

24

จางบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหบริการในรูปแบบ Software as a
Service บนระบบ G-Cloud ป 2562

13,000,000.00

DGA/62/0021
ลงวันที่ 2/10/61

25

จางบริการวงจรสื่อสารพรอมอุปกรณเชื่อมตอโครงการเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง
หนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN)

193,900,000.00

193,836,048.00 เฉพาะเจาะจง จ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

บริษัท กสท
196,656,048.00 โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)

190,000,000.00

DGA/62/0022
ลงวันที่ 2/10/61

26

จางบริการวงจรสื่อสารพรอมอุปกรณเชื่อมตอโครงการเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง
หนวยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN)

186,200,000.00

186,159,887.18 เฉพาะเจาะจง จ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

186,159,887.16

บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)

185,078,687.16

DGA/62/0023
ลงวันที่ 2/10/61

27

จางบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือน สําหรับระบบคลาวดภาครัฐ (Government
Cloud: G-Cloud)

110,700,000.00

114,756,704.00 เฉพาะเจาะจง จ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

บริษัท กสท
112,003,104.00 โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)

109,500,000.00

DGA/62/0024
ลงวันที่ 2/10/61

28

จางบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือน สําหรับระบบคลาวดภาครัฐ (Government
Cloud: G-Cloud)

175,560,000.00

178,161,420.00 เฉพาะเจาะจง จ

170,906,820.00

DGA/62/0025
ลงวันที่ 2/10/61

29

จางบริการประชุมทางไกลออนไลน (GIN Conference)

25,999,920.00

DGA/62/0026
ลงวันที่ 2/10/61

30

จางบํารุงรักษาและปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเว็บไซตกลางบริการอิเล็กทรอนิกส
(e-Government Portal: egov.go.th) และเว็บไซตของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(DGA Website: dga.or.th)

500,000.00

500,000.00 เฉพาะเจาะจง จ บริษัท ยูนิกซเดฟ จํากัด

490,000.00 บริษัท ยูนิกซเดฟ จํากัด

490,000.00

DGA/62/0027
ลงวันที่ 2/10/61

31

จางบริการบํารุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) และระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส กรมอนามัย ป 2562

376,500.00

376,500.00 เฉพาะเจาะจง ข นายอภิวัฒน ผุดผอง

376,500.00 นายอภิวัฒน ผุดผอง

376,500.00

DGA/62/0028
ลงวันที่ 2/10/61

32

จางบํารุงรักษาอุปกรณระบบ CCTV

320,000.00

311,120.98 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท บริลเลี่ยน บริลเลี่ยน ซิสเต็ม

300,000.00

บริษัท บริลเลี่ยน บริ
ลเลี่ยน ซิสเต็ม

290,000.00

DGA/62/0030
ลงวันที่ 2/10/61

33

จางบํารุงและปรับปรุงระบบ Mobile Application "สุขพอที่พอสอน ในระยะที่ 2" และ
"สุขแทที่แมให"

283,550.00

283,550.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด

283,550.00

บริษัท 360 อินโน
เวทีฟ จํากัด

280,000.00

PO.DGA/62/0031
ลงวันที่ 2/10/61

44,837.52

13,000,000.00

30,000,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกไทย (1998) จํากัด

- เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เรียล วัน แมเนจเมนท จํากัด

13,000,000.00 เฉพาะเจาะจง จ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร
จํากัด

26,160,000.00 เฉพาะเจาะจง จ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
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13,000,000.00

178,161,420.00

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส
จํากัด

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต
ดาตา เซ็นเตอร จํากัด

บริษัท กสท
25,999,920.00 โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
NO

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

34

จางบริหารจัดการทําเงินเดือน งานภาษี และสวัสดิการตาง ๆ

452,900.00

412,549.20 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด

412,549.20

บริษัท เจเนอรัล เอาท
ซอรสซิ่ง จํากัด

412,549.20

PO.DGA/62/0032
ลงวันที่ 2/10/61

35

จางบํารุงรักษา ซอมแซม แกไข ระบบงานรับ-สงคําสั่งคํารองทางอินเทอรเน็ต ระบบ
จัดการเว็บไซตกลาง

120,000.00

120,000.00 เฉพาะเจาะจง ข นายสุรพงษ กาญจนรัตน

120,000.00

นายสุรพงษ กาญจน
รัตน

120,000.00

PO.DGA/62/0033
ลงวันที่ 2/10/61

36

จางบํารุงรักษาระบบคําสั่งคํารอง ของศาลฎีกา

330,000.00

319,930.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท บิซิเนสแอพลิเคชั่นซีสเต็ม จํากัด

323,568.00

บริษัท บิซิเนสแอพลิ
เคชั่นซีสเต็ม จํากัด

319,930.00

PO.DGA/62/0034
ลงวันที่ 2/10/61

37

จางบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ของศาลฎีกา

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด

100,000.00

บริษัท บุค โปรโมชั่น
แอนด เซอรวิส จํากัด

100,000.00

PO.DGA/62/0035
ลงวันที่ 1/10/61

38

จางบํารุงรักษาอุปกรณหองควบคุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร

740,000.00

725,000.00 เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท ไซท เพรพ
734,020.00 พาเรชั่น แมเนจเมนท
จํากัด

725,000.00

DGA/62/0036
ลงวันที่ 2/10/61

39

จางบริการวงจรสื่อสารเชา ของสํานักเทคโรโลยีชีวภัณฑสัตว

173,340.00

173,340.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

บริษัท กสท
173,340.00 โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)

170,000.00

PO.DGA/62/0037
ลงวันที่ 1/10/61

40

จางซักผาคลุมเตียง ปลอกหมอน ผาหมของหองพยาบาล ชั้น 17

2,000.00 นางนิภา อริยพฤกษ

2,000.00

PO.DGA/62/0040
ลงวันที่ 2/10/61

41

จางบํารุงรักษาระบบเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

230,000.00

220,000.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด

42

จางบํารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนยขอมูล (Data Center)

560,000.00

560,000.00 เฉพาะเจาะจง ค

43

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กระดาษการด

44

จางซอมบํารุงบานประตู พื้นที่สํานักงานชั้น 18 และ 19 จํานวน 3 บาน

2,000.00

1,400.00

14,000.00

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท
จํากัด

- เฉพาะเจาะจง ข นางนิภา อริยพฤกษ

บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย)
จํากัด

- เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

- เฉพาะเจาะจง ข

จางซอมบํารุงบานประตู พื้นที่สํานักงาน
ชั้น 18 และ 19 จํานวน 3 บาน
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220,000.00

บริษัท บิซโพเทนเชียล
จํากัด

210,000.00

PO.DGA/62/0042
ลงวันที่ 1/10/61

560,000.00

บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา
(ประเทศไทย) จํากัด

560,000.00

DGA/62/0044
ลงวันที่ 1/10/61

1,399.99

บริษัท ซีโอแอล จํากัด
(มหาชน)

1,399.99

13,910.00

หางหุนสวนจํากัด
กลาส วอลล เดคคอเรท

13,910.00

หลักฐานซื้อวัสดุสํานักงานฯ ในรูปแบบใบ
เสนอราคา ลงวันที่ 29/10/61
จางซอมบํารุงบานประตูฯ ในรูปแบบ
ใบเสนอราคา ลงวันที่ 22/10/61

