
NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง




เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1

จางดําเนินงานออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทักษะดานดิจิทัลของผูทํางานดานนโยบายและ

งานวิชาการ (Academic) และผูปฏิบัติอื่น (Other) ของหนวยงานภาครัฐที่มีการพัฒนา

ไปสูหนวยงานดิจิทัลในระยะเริ่มแรก (Early)

140,000.00               140,000.00               เฉพาะเจาะจง ข มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 140,000.00               มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 140,000.00               DGA/62/0041  ลงวันที1่3/12/61

2 จางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย (Firewall) 2,800,000.00             2,700,000.00             e-bidding
1.บริษัท จีเอเบิล จํากัด

2.บริษัท บียอนด เซอรวิส จํากัด

 2,800,000.00

2,720,000.00
บริษัท จีเอเบิล จํากัด 2,700,000.00             DGA/62/0053 ลงวันที1่7/12/61

3 จางดําเนินงานจัดกิจกรรมสัมมนา ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562 1,300,000.00             1,296,666.67             e-bidding
1.บริษัท มูฟวิ่ง ไลฟสไตล จํากัด

2.บริษัท เอ็กซา ไบรท จํากัด

3. บริษัท ทารเกต แทรพ จํากั

 1,157,000.00

1,177,321.00

1,241,628.00

บริษัท เอ็กซา ไบรท จํากัด 1,127,321.00             DGA/62/0069  ลงวันที1่3/12/61

4 จัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงาน Microsoft SPLA Licenses สําหรับใหบริการระบบคลาวดภาครัฐ 2,411,836.21             2,411,836.21             คัดเลือก
1.บริษัท ซอฟตแวรวัน จํากัด

2. บริษัท ไรป เทคโนโลยี จํากัด

 1,989,381.00

2,209,270.94
บริษัท ไรป เทคโนโลยี จํากัด 1,989,381.00 DGA/62/0077  ลงวันที่ 25/12/61

5 จัดจางบํารุง Load Balance สําหรับระบบคลาวดภาครัฐ 157,860.00               157,860.00               เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ฟนิกซ อิติเกรท จํากัด 153,224.00 บริษัท ฟนิกซ อิติเกรท จํากัด 153,224.00 DGA/62/0093  ลงวันที่ 21/12/61

6 จัดซื้อหนังสือ COSO Enterprise Risk Management        $149 4,973.35                   - เฉพาะเจาะจง ข http://bookstore..theiia.org 4,973.35                   http://bookstore..theiia.org 4,973.35                   
หลักฐานการซื้อหนังสือ COSO Enterprise Risk

 Managementในรูปแบบการชําระผานบัตร

เครดิตองคกร ลงวันที่ 6/12/61

7
จางตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําดื่ม จากตูกดน้ํารอน -น้ําเย็น ภายในพื้นที่สํานักงานชั้น 11 16

 17 18 และ 19 จํานวน 4 ครั้ง
25,000.00                 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เทสท เทค จํากัด 24,396.00                 บริษัท เทสท เทค จํากัด 24,396.00                 PO.DGA/62/0096 ลงวันที่ 19/12/61

8 จางแปลเอกสารกรอบการกํากับดูแลขอมูล (Data Governance Framework) 38,520.00                 - เฉพาะเจาะจง ข หางหุนสวนจํากัด แกรนด เมอรแคนไทล 38,520.00                 หางหุนสวนจํากัด แกรนด เมอรแคนไทล 38,520.00                 

หลักฐานการจางแปลเอกสารกรอบการกํากับ

ดูแลขอมูล (Data Governance Framework)

ในรูปแบบใบเสนอราคา

ลงวันที่ 13/12/61

9
จางบํารุงรักษาระบบสําหรับตรวจสอบวิเคราะหหาชองโหว หรือความเสี่ยงของซอรสโคด 

โครงการบํารุงรักษาซอฟตแวร Security Testing Tools
220,000.00               219,885.00               เฉพาะเจาะจง ข บริษัท มายดเทอรา จํากัด 219,885.00               บริษัท มายดเทอรา จํากัด 219,885.00               PO.DGA/62/0099 ลงวันที่ 18/12/61

10 จัดซื้ออะไหลแผนรองแขนเกาอี้สํานักงาน ชั้น 11 (หอง NOC, SOC) 7,800.00                   - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ดีเอฟ ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด 7,704.00                   บริษัท ดีเอฟ ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด 7,704.00                   
หลักฐานการซื้ออะไหลแผนรองแขนเกาอี้

สํานักงาน ชั้น 11 (หอง NOC, SOC) ในรูปแบบ

ใบเสนอราคา ลงวันที่ 13/12/61

11 จัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพและคลิปวิดีโอ (Ref.DGA/62/0082) 96,300.00                 - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ช็อตส จํากัด 95,400.00                 บริษัท ช็อตส จํากัด 95,400.00                 
หลักฐานการซื้อลิขสิทธิ์ภาพและคลิปวิดีโอ

ในรูปแบบใบเสนอราคา ลงวันที่ 7/12/61

12 จางดําเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการ/บริการตาง ๆ 500,000.00               475,115.67               เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เดฟ ทู ดีไซน จํากัด 450,000.00               บริษัท เดฟ ทู ดีไซน จํากัด 450,000.00               PO.DGA/62/0103 ลงวันที่ 18/12/61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2561 

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 7 มกราคม 2561

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

http://bookstore..theiia.org/
http://bookstore..theiia.org/


สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2561 

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 7 มกราคม 2561

13
จัดจางออกแบบและผลิตคาแรคเตอรตนแบบตัวการตูน 2D เพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับ

โครงการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการของ สพร.
                 60,000.00 - เฉพาะเจาะจง ข นางสาวกนกวรรณ  ดีปญญา                  60,000.00 นางสาวกนกวรรณ  ดีปญญา                  60,000.00

หลักฐานการจางออกแบบและผลิตคาแรคเตอร

ตนแบบตัวการตูน 2D เพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับ

โครงการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการของ สพร.

ในรูปแบบใบเสนอราคา

ลงวันที่ 13/12/61

14 เชาใชซอฟตแวรระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)                  57,780.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จํากัด                  57,780.00 บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จํากัด                  57,780.00

หลักฐานการเชาใชซอฟตแวรระบบบริหารการ

ประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)

ในรูปแบบใบเสนอราคา ลงวันที่ 26/12/61

15 จัดซื้ออุปกรณสื่อสารสําหรับการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ                140,000.00 126,261.68               เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เอ แอนด พี คอมมูนิเคชั่น 2001 จํากัด 134,800.00               บริษัท เอ แอนด พี คอมมูนิเคชั่น 2001 จํากัด 134,800.00               PO.DGA/62/0110 ลงวันที่ 25/12/61

16 จัดจางดําเนินการผลิตเพลงยกเลิกสําเนาเอกสาร                500,000.00 500,000.00               เฉพาะเจาะจง ข บริษัท มาย แบนด คอรเปอรเรชั่น จํากัด 500,000.00               บริษัท มาย แบนด คอรเปอรเรชั่น จํากัด 500,000.00               PO.DGA/62/0113 ลงวันที่ 20/12/61

17 ซื้อหนังสือ Data Management Maturity (DDM) $100                    3,337.82 - เฉพาะเจาะจง ข CMMI Institute 3,337.82                   CMMI Institute 3,337.82                   
หลักฐานการซื้อหนังสือ Data Management 

Maturity (DDM) ในรูปแบบใบเสนอราคา       

ลงวันที่ 21/12/61


	ธ.ค.61

