
NO งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1

(สัญญาแกไขเพิ่มเติม) จางเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน

 ณ ราชอาณาจักรนอรเวย และเดนมารก สําหรับ

หลักสูตรผูบริหารระดับสูง(รอส.) รุนที่ 6 

(e-Government for Chief Executive Officer 

Program:e-GECO

     10,715,000.00      10,715,000.00 บริษัท โกเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด                             3,520,000.00 บริษัท โกเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด             3,520,000.00

(สัญญาแกไขเพิ่มเติม) 

DGA/62/0141  

ลงวันที่ 13/5/62 

2

จางเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนสําหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส รุนที่ 9 (e-Government Excutive 

Program e-GEP)

      4,000,000.00 3,260,000.00      บริษัท โกเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด 2,244,000.00                            บริษัท โกเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด 2,235,200.00            
DGA/62/0142 

ลงวันที่ 2/5/62

3

(สัญญาแกไขเพิ่มเติม) จางเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน

 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนสําหรับหลักสูตรนักบริหาร

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 9 (e-Government 

Excutive Program e-GEP)

      4,000,000.00 3,260,000.00      บริษัท โกเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด 682,000.00
 บริษัท โกเบิลยูเนี่ยนเอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด 682,000.00

(สัญญาแกไขเพิ่มเติม)

DGA/62/0142 

ลงวันที่ 28/5/62

4

จางเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สําหรับหลักสูตรการสรางกระบวนการ

เปลี่ยนผานองคกรสูรัฐบาลดิจิทัล (Digital 

Transformation Program: DTP)

      3,508,000.00 2,744,000.00      บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด 1,782,000.00                            บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซเพรส (เชียงใหม) จํากัด 1,782,000.00            
DGA/62/0143 

ลงวันที่ 7/5/62

5

จัดซื้ออุปกรณและซอฟตแวรโครงสรางพื้นฐานระบบ

คลาวดภาครัฐ สําหรับรองรับการทํางานแบบ 

Active-Active Datacenter โครงการ Government 

Cloud Service

     45,000,000.00      45,000,000.00 บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด 44,893,000.00                           บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด           44,540,000.00
DGA/62/0171 

ลงวันที่ 30/5/62

6
จางดําเนินการจัดโครงการ Thailand Data Innovation

 Awards, (DIA by DGA)
      6,000,000.00       6,000,000.00 บริษัท กีคคอน วัลเลย จํากัด 5,840,000.00                            บริษัท กีคคอน วัลเลย จํากัด             5,600,000.00

DGA/62/0182 

ลงวันที่ 27/5/62

7
จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศของหองทํางานชั้น 11 

และหองทํางานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
          10,000.00 - บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 9,762.68                                  บริษัท เอ็มอีซี จํากัด 9,762.68                 

PO.DGA/62/0184

ลงวันที่ 24/5/62

8 จางบํารุงรักษาซอฟตแวรระบบบริหารทรัพพยากรบุคคล          330,362.50          330,362.50 บริษัท เอไจล แร็พ จํากัด                                330,362.50 บริษัท เอไจล แร็พ จํากัด 320,000.00              
DGA/62/0190 

ลงวันที่ 7/5/62

9

จางดําเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบเสื่อ

สิ่งพิมพ เพื่อกระตุนใหเกิดการรับรูโครงการยกเลิกสําเนา

เอกสารราชการ

         200,000.00 184,040.00         บริษัท อเล็กซ พริ้นติ้ง จํากัด 184,040.00                               บริษัท อเล็กซ พริ้นติ้ง จํากัด 182,542.00              
PO.DGA/62/0193 

ลงวันที่ 10/5/62

10
จางซอมบํารุงประตู ภายในพื้นที่สํานักงานชั้น 11 16 

และ 19 จํานวน 10 บาน
          62,000.00 - บริษัท เอ็มอีซี จํากัด                                 61,028.52 บริษัท เอ็มอีซี จํากัด                 61,028.52

PO.DGA/62/0196 

ลงวันที่ 22/5/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน)

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง



NO งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน)

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

11

จัดหาพรอมจางติดตั้งอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม และหัว

กระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ รวมถึงติดตั้งถังดับเพลิง

อัตโนมัติ

         300,000.00 267,179.00         บริษัท เอ็นลาจดาตาเซ็นเตอร โอเปอรเรชั่น จํากัด 262,150.00                               บริษัท เอ็นลาจดาตาเซ็นเตอร โอเปอรเรชั่น จํากัด 262,150.00              
PO.DGA/62/0201 

ลงวันที่ 24/5/62

12
จัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณกอกน้ําอางลางหนาแบบ

อัตโนมัติ (Sensor) จํานวน 17 ชุด
         120,000.00 119,123.10         บริษัท เอ็นลาจ ดาตา เซ็นเตอร โอเปอรเรชั่น จํากัด 119,123.10                               บริษัท เอ็นลาจ ดาตา เซ็นเตอร โอเปอรเรชั่น จํากัด               118,770.00

DGA/62/0202 

ลงวันที่ 10/5/62

13 จางติดตั้งชั้นวางของอเนกประสงค ภายในหอง 1703           37,960.00 - นายสุชาติ  โตะมิ                                 37,960.00 นายสุชาติ  โตะมิ                 37,960.00
PO.DGA/62/0203 

ลงวันที่ 10/5/62

14
จัดจางตรวจประเมินมาตรฐานใหการรับรอง

มาตรฐานสากล
         500,000.00 500,000.00         บริษัท บีเอสไอ กรุป (ประเทศไทย) จํากัด 498,620.00                               บริษัท บีเอสไอ กรุป (ประเทศไทย) จํากัด               450,000.00

PO.DGA/62/0204 

ลงวันที่ 31/5/62

15 จัดซื้อกระดานไวทบอรด จํานวน 1 ชุด             7,600.00 - บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 7,265.30                                  บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 7,265.30                 
หลักฐานในรูปแบบ

ใบเสนอราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 

เลขที่เอกสาร SO1905124016 ลงวันที่ 31/5/62

16 จางขนยายครุภัณฑ             6,000.00 - บริษัท พรีเมี่ยรมูฟ (ประเทศไทย) จํากัด                                   5,885.00 บริษัท พรีเมี่ยรมูฟ (ประเทศไทย) จํากัด                  5,885.00

หลักฐานในรูปแบบ

ใบเสนอราคา บริษัท พรีเมี่ยรมูฟ (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ QT-201904026 ลงวันที่ 16/5/62

17
จัดซื้อเครื่องใชไฟฟา ประเภทตูเย็น ไมโครเวฟ และพัด

ลมตั้งพื้น
          24,000.00 - บริษัท ยูเนี่ยน ออดิโอ จํากัด 23,240.00                                บริษัท ยูเนี่ยน ออดิโอ จํากัด 23,240.00                PO.DGA/62/0209 ลงวันที่ 22/5/62

18 จางปรับปรุงสายไฟฟาและสาย LAN บริเวณพื้นที่ชั้น 17           38,000.00 - บริษัท เอ็นลาจ ดาตา เซ็นเตอรโอเปอรเรชั่น จํากัด 37,000.00                                บริษัท เอ็นลาจ ดาตา เซ็นเตอรโอเปอรเรชั่น จํากัด                 37,000.00 PO.DGA/62/0211 ลงวันที่ 17/5/62

19
จางทําปายสปตนเลสกัดกรด ชื่อตําแหนงผูบริหารเพื่อให

สอดคลองตามโครงสรางองคกรใหม
          34,500.00 - บริษัท ยอดเยี่ยมการชาง จํากัด                                 34,347.00 บริษัท ยอดเยี่ยมการชาง จํากัด                 34,347.00 DGA/62/0212 ลงวันที่ 31/5/62
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