สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
No.

งานจัดซื้อจัดจาง

1

งานจัดจางบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการเครือขาย ปงบประมาณ 2564
ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1/10/63-30/9/64

2

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง

2,380,000.00

2,380,000.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(จ)(ซ)

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

จางบริการอินเทอรเน็ต สําหรับ สพร. ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่
1/10/63-30/9/64

500,000.00

499,476.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด

3

จางบริการอินเทอรเน็ตเพื่อใหบริการของ สพร. ระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแตวันที่ 1/10/63-30/9/64

500,000.00

499,920.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

4

งานจางบริการระบบสารสนเทศสําหรับศูนยบริการลูกคา (DGA Contact
Center) ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1/10/63-31/3/64

799,825.00

799,825.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ค)

5

จางบํารุงรักษาระบบแจงขอมูลขาวสารภาครัฐ (Gnews) ระยะเวลา 12
เดือน ตั้งแตวันที่ 1/10/63-30/9/64

500,000.00

500,000.00

6

จางบริการระบบการติดตอสือสารแบบออนไลนสําหรับหนวยงานภาครัฐ
ผานอุปกรณสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Chat : G-Chat)
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1/10/63-31/3/64

8,400,000.00

7

จางบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหบริการในรูปแบบ
Software as a Service ปงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแตวันที่ 1/10/63-30/9/64

8

เชาระบบโทรศัพทสําหรับดําเนินงานศูนยบริการลูกคา (DGA Contact
Center) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1/10/63-31/12/63

9

10

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
2,380,000.00 บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

2,380,000.00

DGA/64/0001 ลงวันที่ 1/10/63

499,000.00

DGA/64/0018 ลงวันที่ 1/10/63

499,920.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

498,000.00

DGA/64/0019 ลงวันที่ 1/10/63

บริษัท เน็ตกา ซิสเต็ม จํากัด

799,825.00 บริษัท เน็ตกา ซิสเต็ม จํากัด

799,825.00

DGA/64/0020 ลงวันที่ 1/10/63

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด

500,000.00 บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด

500,000.00

DGA/64/0022 ลงวันที่ 1/10/63

8,400,000.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(จ)(ซ)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

8,400,000.00

DGA/64/0027 ลงวันที่ 1/10/63

13,000,000.00

13,000,000.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ค)(ซ)

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด

13,000,000.00 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด

13,000,000.00

DGA/64/0028 ลงวันที่ 1/10/63

489,525.00

489,525.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

บริษัท ครีเอเทลคอม จํากัด

489,525.00 บริษัท ครีเอเทลคอม จํากัด

487,385.00

DGA/64/0029 ลงวันที่ 1/10/63

จางเจาหนาที่สําหรับดําเนินงานศูนยบริการลูกคา (DGA Contact
Center) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1/10/63-31/12/63

6,700,000.00

6,684,166.66

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ค)(ข)

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

6,634,166.66 บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

6,634,166.66

DGA/64/0030 ลงวันที่ 1/10/63

จางบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส สําหรับระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐ
(MAILGOTHAI) ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1/10/63-31/3/64

30,000,000.00

29,991,030.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ค)(ซ)

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

29,991,030.00 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

29,991,030.00

DGA/64/0031 ลงวันที่ 1/10/63

499,476.00 บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด

8,400,000.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
No.

งานจัดซื้อจัดจาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/จาง

12,050,000.00

12,050,000.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ค)(ซ)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

7,500,000.00

7,500,000.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ซ)

บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

วงเงินงบประมาณ

11

งานซื้อและคาลิขสิทธิ์การใชงาน Microsoft SQL สําหรับใหบริการ
DG-Cloud ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1/10/63-30/9/64

12

งานจางบํารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนยขอมูล (Data Center) ระยะเวลา
8 เดือน

13

จางบริการประชุมทางไกลออนไลน (Gin Conference) ระยะเวลา 6
เดือน ตั้งแตวันที่ 1/10/63-31/3/64

13,000,000.00

12,990,000.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(จ)(ซ)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

14

จางบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส สําหรับ
สป.สธ. ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1/10/63-30/9/64

6,019,353.48

6,019,353.48

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ค)(ซ)

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

15

งานจางบํารุงรักษาระบบโปรแกรมกลางดานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)

2,600,000.00

2,600,000.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ค)(ซ)

16

งานจางเหมาบํารุงรักษาและตออายุลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสําหรับระบบ
ฐานขอมูลดานการขาว ระยะที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2564 ของศูนย
ประสานขาวกรองแหงชาติ

3,487,344.00

120,915.35

17

งานจัดจางบริการวงจรสื่อสารพรอมอุปกรณเชื่อมตอโครงการเครือขาย
สื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information
Network: GIN)

94,000,000.00

18

งานจัดจางบริการวงจรสื่อสารพรอมอุปกรณเชื่อมตอโครงการเครือขาย
สื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information
Network: GIN)

19

จางบํารุงรักษาอุปกรณโครงสรางพื้นฐานหองควบคุมระบบคอมพิวเตอร
แมขาย ของ สป.อว. (อาคารพระจอมเกลา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564

20

งานจางใชบริการรถขนสงโดยสารปรับอากาศ จํานวน 3 คัน

21

จางทําตรายาง จํานวน 3 อัน

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
12,050,000.00

DGA/64/0032 ลงวันที่ 1/10/63

7,450,000.00

DGA/64/0033 ลงวันที่ 1/10/63

12,990,000.00

DGA/64/0034 ลงวันที่ 1/10/63

6,019,353.48 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

5,955,153.48

DGA/64/0037 ลงวันที่ 1/10/63

บริษัท เอ็นเตอรไพรส ซิสเต็ม จํากัด

2,600,000.00 บริษัท เอ็นเตอรไพรส ซิสเต็ม จํากัด

2,580,000.00

DGA/64/0041 ลงวันที่ 1/10/63

เฉพาะเจาะจง
56 (1)(ฉ)

บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด

3,477,714.00 บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด

3,470,000.00

DGA/64/0042 ลงวันที่ 15/10/63

93,000,000.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ค)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

93,000,000.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

92,820,000.00

DGA/64/0043 ลงวันที่ 1/10/63

92,200,000.00

92,200,000.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ค)

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

92,199,939.00 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

91,274,175.00

DGA/64/0044 ลงวันที่ 1/10/63

750,000.00

725,000.00

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ค)

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด

734,020.00 บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด

725,000.00

DGA/64/0045 ลงวันที่ 1/10/63

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

บริษัท แมจิครูทส จํากัด

10,000.00 บริษัท แมจิครูทส จํากัด

10,000.00

DGA/64/0050 ลงวันที่ 15/10/63

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

จางทําตรายาง จํานวน 3 อัน

203.30

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี
LV6400027 ลงวันที่ 5/10/2020

10,000.00

203.30

-

12,050,000.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

7,500,000.00 บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

12,990,000.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

203.30 จางทําตรายาง จํานวน 3 อัน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
No.

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

3,424.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี 63100008
ลงวันที่6/10/2020

193.00

เลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี
INV-01-201006-0135 ลงวันที่
6/10/2020

5,285.80 จางพิมพนามบัตรผูบริหารสพร. จํานวน 1,300 ใบ

5,285.80

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
IV 631007003
ลงวันที่ 7/10/2020

1,500.00 ซื้อพวงหรีดในงานศพบิดา

1,500.00

เลมที่ 001 เลขที่ 0021
ลงวันที่ 2/10/2020

985.00 ซื้อของเยี่ยมคลอด

985.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
0071110201169193 ลงวันที่
4/10/2020

คา Plot ขาว Ao สําหรับใชในโครงการฝกอบรม
599.20 หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหาร
ระดับสูง (รอส.) รุนที่ 7 ครั้งที่ 9 ในวันที่ 9 ต.ค. 63

599.20

เลมที่ 409 เลขที่ 20414
ลงวันที่ 8/10/2020

7,704.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
63/10/0002
ลงวันที่ 15/10/2020

933.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
0011010201142329
ลงวันที่ 18/10/2020

770.40

เลมที่ 409 เลขที่ 20429
ลงวันที่ 21/10/2020

3,424.00

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

ซื้อปมน้ําสําหรับตูกดน้ําดื่ม ชั้น 17 เนื่องจากของเดิมชํารุด

193.00

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

ซื้อถุงทรายถวงน้ําหนักเต็นท จํานวน 4 ชั้น

จางพิมพนามบัตรผูบริหารสพร. จํานวน 1,300 ใบ

5,285.80

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

จางพิมพนามบัตรผูบริหารสพร. จํานวน 1,300 ใบ

25

ซื้อพวงหรีดในงานศพบิดา คุณพัชราภา ตรีเนตร สวนงาน CSP

1,500.00

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

ซื้อพวงหรีดในงานศพบิดา

26

ซื้อของเยี่ยมคลอด คุณภัททดา วินน สวนงาน CSQ

985.00

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

ซื้อของเยี่ยมคลอด

27

คา Plot ขาว Ao สําหรับใชในโครงการฝกอบรมหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอ

599.20

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

คา Plot ขาว Ao สําหรับใชในโครงการฝกอบรมหลักสูตร
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง (รอส.) รุนที่ 7
ครั้งที่ 9 ในวันที่ 9 ต.ค. 63

28

จางจัดทําเข็มกลัดติดปก 20 ชุด และกระดุมเสื้อสํานักงาน จํานวน 30 ชุด ส

7,704.00

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

จางจัดทําเข็มกลัดติดปก 20 ชุด และกระดุมเสื้อสํานักงาน
จํานวน 30 ชุด สําหรับติดเสื้อสูท

29

ซื้อของเยี่ยมคลอด คุณปริตา ปยรัตนวงศ กลุมงาน DD2

933.00

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

ซื้อของเยี่ยมคลอด

933.00 ซื้อของเยี่ยมคลอด

30

คา Plot ขาว Ao และคาถายเอกสาร สําหรับการจัดฝกอบรมสําหรับผูบริห

770.40

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

คา Plot ขาว Ao และคาถายเอกสาร สําหรับการจัดฝกอบรม
สําหรับผูบริหารหนวยงานภาครัฐ หลักสูตร นักบริหารรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส รุนที่ 10 ครั้งที่ 11 วันที่ 22 ต.ค. 63

770.40

22

ซื้อปมน้ําสําหรับตูกดน้ําดื่ม ชั้น 17 เนื่องจากของเดิมชํารุด

23

ซื้อถุงทรายถวงน้ําหนักเต็นท จํานวน 4 ชั้น

24

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
3,424.00

ซื้อปมน้ําสําหรับตูกดน้ําดื่ม ชั้น 17 เนื่องจาก
ของเดิมชํารุด

193.00 ซื้อถุงทรายถวงน้ําหนักเต็นท จํานวน 4 ชั้น

7,704.00

จางจัดทําเข็มกลัดติดปก 20 ชุด และกระดุมเสื้อ
สํานักงาน จํานวน 30 ชุด สําหรับติดเสื้อสูท

คา Plot ขาว Ao และคาถายเอกสาร สําหรับการ
จัดฝกอบรมสําหรับผูบริหารหนวยงานภาครัฐ
หลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 10
ครั้งที่ 11 วันที่ 22 ต.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
No.

งานจัดซื้อจัดจาง

31

ซื้อของเยี่ยมคลอด ภรรยาคุณตฤณ เนาวรัตน สวนงาน ITI

32

ซื้อพวงหรีดในงานศพมารดา คุณวัชรพงษ กุลวงศ กลุมงาน DD2

33

ซื้อกระดาษชําระ จํานวน 3 กลอง

34

ซื้อเสาธงพลาสติก ความยาว 70 ซ.ม. จํานวน 4 ตน

35

จางถายเอกสารพรอมเขาเลม สําหรับเอกสาร (ราง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลฯ ตอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง

998.00

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

ซื้อของเยี่ยมคลอด

1,500.00

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

ซื้อพวงหรีดในงานศพมารดา

111.00

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

ซื้อกระดาษชําระ จํานวน 3 กลอง

60.00

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

ซื้อเสาธงพลาสติก ความยาว 70 ซ.ม. จํานวน 4 ตน

5,296.50

-

เฉพาะเจาะจง
56 (2)(ข)

จางถายเอกสารพรอมเขาเลม สําหรับเอกสาร (ราง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลฯ ตอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

998.00 ซื้อของเยี่ยมคลอด

1,500.00 ซื้อพวงหรีดในงานศพมารดา

111.00 ซื้อกระดาษชําระ จํานวน 3 กลอง

60.00

ซื้อเสาธงพลาสติก ความยาว 70 ซ.ม. จํานวน 4
ตน

จางถายเอกสารพรอมเขาเลม สําหรับเอกสาร
5,296.50 (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ตอสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

998.00

เลขที่ 0009510201035745
ลงวันที่ 22/10/2020

1,500.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
FC2020-00365
ลงวันที่ 24/10/2020

111.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
1191006387
ลงวันที่ 28/10/2020

60.00

เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
OSVS63100201
ลงวันที่ 28/10/2020

5,296.50

เลมที่ 409 เลขที่ 20436
ลงวันที่ 30/10/2020

