สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน)
วันที่ 6 ธันวาคม 2561
NO

งานจัดซื้อจัดจาง

1

ซื้อขายอนุญาตใหใชสิทธิปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับตรวจสอบ

2

ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง

6,000,000.00

5,908,076.33

จางบริการจัดเก็บเอกสารสํานักงาน

110,000.00

65,000.00

3

จางผลิตอินทรธนู ตราสัญลักษณประดับเครื่องแบบ
พิธีการ

200,000.00

4

จางที่ปรึกษาโครงการดําเนินการคัดเลือกและ
โอนยายเจาหนาที่จากโครงสรางองคกรปจจุบันสู
โครงสรางองคกรใหม

5

ซื้อ Software License Powtoon

6

ซื้อ Software License SaopUI จํานวน 3
Licenses

7

e-bidding

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1. บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด
3. บริษัท เน็ตแคร โซลูชั่น จํากัด
4. บริษัท ไนนเซอรเคิล อินโนเวชั่น จํากัด
5. บริษัท อี.เอ็น ซอฟท จํากัด

4,970,000.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด
4,239,022.00
4,439,000.00
4,267,160.00
5,243,000.00

เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด

110,000.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด

110,000.00 DGA/62/0041 ลงวันที่1/11/61

149,800.00

เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท ทําดีจริง จํากัด

149,800.00 บริษัท ทําดีจริง จํากัด

141,454.00 PO.DGA/62/0052 ลงวันที่/11/61

3,500,000.00

3,472,400.00

คัดเลือก

$228

-

เฉพาะเจาะจง ข

http://www.powtoon.com

$1977

-

เฉพาะเจงะจง ข

http://smartbear.com

จัดซื้อเหยือกน้ําและแกวน้ําเพื่อใชในการรับรองการ
ประชุม และผูมาติดตอสํานักงานฯ

7,376.58

-

เฉพาะเจงะจง ข

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)

7,376.58 บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)

7,376.58 หลักฐานการซื้อเหยือกน้ําและแกวน้ําเพื่อใชใน
การรับรองการประชุม และผูมาติดตอสํานักงานฯ
ในรูปแบบกใบเสนอราคา
ลงวันที่ 5/11/61

8

จางแกไขปญหาชักโครกตัน ของหองสุขาหญิงชั้น
18 จํานวน 1 ขุด

1,700.00

-

เฉพาะเจาะจง ข

หางหุนสวนจํากัด งูเหล็ก

1,605.00 หางหุนสวนจํากัด งูเหล็ก

1,605.00 หลักฐานการจางแกไขปญหาชักโครกตัน ของ
หองสุขาหญิงชั้น 18 จํานวน 1 ขุด ในรูปแบบใบ
เสนอราคา ลงวันที่ 13/11/61

9

จัดซื้ออะไหลแผนรองแขนเกาอี้สํานักงาน ชั้น 11
พรอมติดตั้ง สําหรับเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชํารุด
เพื่อเปนการบํารุงรักษาครุภัณฑของสํานักงานให
พรอมสําหรับการใชงานของเจาหนาที่

5,800.00

-

เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท ดีเอฟ ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด

5,778.00 บริษัท ดีเอฟ ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด

10

จัดซื้อ Software License Adobe

380,000.00

372,895.00

เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร (ไทยแลนด)
จํากัด

367,973.00 บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร (ไทยแลนด) จํากัด

367,973.00 PO.DGA/62/0072 ลงวันที่19/11/61

11

จัดจางดูแลระบบพิพิธภัณฑ กองงานราชเลขานุการ
ในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

80,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท เทคเอ็กซ จํากัด

80,000.00 บริษัท เทคเอ็กซ จํากัด

80,000.00 PO.DGA/62/0075 ลงวันที่20/11/61

12

จัดจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเครือขาย
อุปกรณเครือขาย ปรับปรุงและแกไขโปรแกรม
ระบบจัดเก็บเอกสารงานยอคําพิพากษา และ
ระบบงานสืบคนคําพิพากษาของศาลฎีกา

1,200,000.00

1,130,990.00

เฉพาะเจาะจง ค

บริษัท คอมเทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จํากัด
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3,300,000.00 บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จํากัด

$228

http://www.powtoon.com

$1977 http://smartbear.com

1,102,100.00 บริษัท คอมเทรดดิ้ง จํากัด

4,239,022.00 DGA/62/0039 ลงวันที่12/11/61

3,270,000.00 DGA/62/0054 ลงวันที่7/11/61

$228 หลักฐานการซื้อ software License powtoon
จํานวน 1 Licenses
ในรูปแบบการชําระผานบัตรเครดิตองคกร
ลงวันที่ 9/11/61
$1977 หลักฐานการซื้อ Software License SaopUI
จํานวน 3 Licenses
ในรูปแบบการชําระผานบัตรเครดิตองคกร
ลงวันที่ 8/11/61

5,778.00 หลักฐานการซื้ออะไหลแผนรองแขนเกาอี้
สํานักงาน ชั้น 11 พรอมติดตั้งฯ ในรูปแบบใบ
เสนอราคา ลงวันที่ 6/11/61

1,090,000.00 DGA/62/0076 ลงวันที่ 30/11/61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน)
วันที่ 6 ธันวาคม 2561
NO

งานจัดซื้อจัดจาง

13

จัดซื้อหนังสือมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018
Information technology-Service
management-Part 1:Service management
system requirements (PDF file)

14

ซื้อระบบปองกันเว็บไซตและใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส (Cloudflare), (SSL) สําหรับ
โครงการ Bikeunairak2018.com

15

จัดซื้อกระดาษชําระมวนกลมใหญ กระดาษเช็ดมือ
กระดาษชําระอนามัยหอเล็ก กระดาษเช็ดหนา

16

จางพัฒนาระบบเว็บไซต "BikeUnAiRak"

17

จัดซื้อหลอดไฟฟา จํานวน 150 หลอด และ ราง
ปลั๊กไฟ จํานวน 36 อัน เพื่อสํารองไวเปลี่ยน
ทดแทนของเดิมที่ชํารุดฯ

ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง

CHF138

-

เฉพาะเจาะจง ข

https://www.ios.org/standard/70636.htm
l

$630

-

เฉพาะเจาะจง ข

www.cloudflare.com

185,400.00

185,400.00

เฉพาะเจาะจง ข

2,000,000.00

42,000.00

-

หางหุนสวนจํากัด เอพีเจ (เอส) เทรดดิ้ง

เฉพาะเจาะจง ซ

บริษัท อินโนเวทีฟ จํากัด

เฉพาะเจาะจง ข

บริษัท อัลตรา ไลทติง จํากัด
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ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง
CHF138 https://www.ios.org/standard/70636.html

$630

185,187.04

www.cloudflare.com

หางหุนสวนจํากัด เอพีเจ (เอส) เทรดดิ้ง

2,000,000.00 บริษัท อินโนเวทีฟ จํากัด

41,536.76 บริษัท อัลตรา ไลทติง จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง
CHF138 หลักฐานการซื้อหนังสือมาตรฐาน ISO/IEC
20000-1:2018 Information
technology-Service management-Part
1:Service management system
requirements (PDF file
ในรูปแบบการชําระผานบัตรเครดิตองคกร
ลงวันที่ 7/11/61
$630 หลักฐานการซื้อ ระบบปองกันเว็บไซตและ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Cloudflare), (SSL)
สําหรับโครงการ Bikeunairak2018.com
ในรูปแบบการชําระผานบัตรเครดิตองคกร
ลงวันที่ 9/11/61
183,261.04 DGA/62/0084 ลงวันที่ 23/11/61

1,926,000.00 DGA/62/0087 ลงวันที่ 16/11/61

41,536.76 DGA/62/0090 ลงวันที่ 29/11/61

