
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ชื่อโครงการ    งานจางบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Mobile Application “จิตอาสา”    .                        

 .       .

หนวยงานเจาของโครงการ    สำนักงานพฒันารัฐบาลดิจทิลั (องคการมหาชน)     .

๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร         ๓๓๑,๐๐๐              .บาท 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) .

เปนเงิน     ๓๓๐,๐๐๐.๘๔       .บาท  ราคา/หนวย (ถามี) - .บาท

๔. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จำกัด  . 

๔.๒  ใบเสนอราคา บริษัท ทเวน็ตี้ ซอฟท จำกัด . 

๔.๓  ใบเสนอราคา บริษัท พรีดกิทีฟ จำกัด . 

๔.๔  ........................................................................................................................................................... 

๕.  รายชื่อเจาหนาทีผู่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน  (กรุณาใหคณะกรรมการแตละทานเซ็นลงนาม) 

................พิชิต   ฟุงไพศาล................................ประธานกรรมการ  (……นายพิชติ   ฟุงไพศาล....) 

................สุวรรณโชติ ศิริมหาศาล......................กรรมการ           (……นายสุวรรณโชติ  ศิริมหาศาล....) 

................ทิวากร คำตรง.....................................กรรมการ           (……นายทิวากร  คำตรง.........) 

4 ตุลาคม 2564



# ร ยละเอียด จำ นวน  ร ค ตอ่หนว่ย ยอดรวม

1 ขอบเขตก รดำ เนินง นต ม TOR (ระยะเวล  12 เดือน)
ดำ เนินก รบำ รุงรักษ เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ในระบบปฏิบัติ
ก ร IOS และ Android เป็นประจำ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวล ดำ เนิน
โครงก ร  

1 170,000.00 170,000.00

2 ดำ เนินก รบำ รุงรักษ เชิงแกไ้ขปรับปรุง (Corrective Maintenance) ในกรณี
ทีเ่กิด Bug หรือ Error ของระบบ และดำ เนินก รบำ รุงรักษ ซ่อมแซมแกไ้ขขอ้
ผิดพล ดของระบบปฏิบัติก ร IOS และ Android ให้อยูใ่นสภ พทีใ่ช้ง นไดด้ี
ดังเดิม ตลอดระยะเวล ดำ เนินง น

1 138,412.00 138,412.00

(ส มแสนส มหมื่นบ ทแปดสิบสีส่ต งค)์

รวมเป็นเงิน 308,412.00 บ ท

ภ ษมีูลค่ เพิม่ 7% 21,588.84 บ ท

จำ นวนเงินรวมทัง้สิน้ 330,000.84 บ ท

 
หม ยเหตุ
Cancellation will be charged 50% of the total cost.

ระยะเวล ดำ เนินก รเอกส รประม ณ 60 วัน 

Payment Term : (รวม vat 7%)
งวดที ่1 ร้อยละ 25 ของมูลค่ สัญญ  = 82,500.21 บ ท
งวดที ่2 ร้อยละ 25 ของมูลค่ สัญญ  = 82,500.21 บ ท
งวดที ่3 ร้อยละ 25 ของมูลค่ สัญญ  = 82,500.21 บ ท
งวดที ่4 ร้อยละ 25 ของมูลค่ สัญญ  = 82,500.21 บ ท 

ในน ม สำ นักง นพัฒน รัฐบ ลดิจิทัล (องคก์ รมห ชน) (สพร
.)

ในน ม บริษัท 360 อินโนเวทฟี จำ กัด

ผูส้ัง่ซื้อสินค้ วันที่ ผูอ้นุมัติ วันที่

 

บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จำ กัด (สำ นักง นใหญ)่
22/43 ลุมพินี ท วน ์เรสซิเดนซ์ ล ดพร้ ว สเตชัน่
ซ.ล ดพร้ ว 21 ถ.ล ดพร้ ว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมห นคร  10900
เลขประจำ ตัวผูเ้สียภ ษี 0105551073296 
โทร. 02-077 6897
โทรส ร 02-077 6897
www.360innovative.com

ลูกค้
สำ นักง นพัฒน รัฐบ ลดิจิทัล (องคก์ รมห ชน) (สพร.) (สำ นักง นใหญ)่
108 อ ค รบ งกอกไทยท วเวอร์ ชัน้ 17 ถนนร งน้ำ  แขวงถนนพญ ไท เขต
ร ชเทวี กรุงเทพมห นคร 10400
เลขประจำ ตัวผูเ้สียภ ษี 0994000787693 

ใบเสนอร ค
เลขที่ QT2021060006
วันที่ 22/07/2021
เครดิต 60 วัน
ผูข้ ย Nakarin Prateepmueang

ชื่อง น ง นจ้ งบำ รุงรักษ และปรับปรุงระบบ
โมบ ยแอพพลิเคชัน จิตอ ส  (22 
สิงห คม 2564 - 22 กรกฎ คม 2565)

ผูต้ิดตอ่ อิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์
อีเมล ittirum.ittisuknun@ega.or.th

Nakarin Prateepmueang
22 กรกฎาคม 2564



เรียน สาํนกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.) (สาํนกังานใหญ่) Quo No. TSQ6407001

108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ์ชนั 17 ถนนรางนาํ แขวงถนนพญาไท Quo Date. 22 กรกฎาคม 2564

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 Project

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี 0994000787693 Sales สทุนิ จาํปาขนัธ์

ลําดับ รายการ จาํนวน หน่วยละ ส่วนลด จาํนวนเงิน

งานจา้งบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงระบบโมบายแอพพลเิคชนั จติอาสา 

 (22 สิงหาคม 2564 -22 กรกฏาคม 2565)

1 ขอบเขตการดาํเนินงานตาม TOR (ระยะเวลา 12 เดือน) 1          220,000.00 0% 220,000.00                 

ดาํเนินการบาํรุงรกัษาเชิงปอ้งกนั (Preventive Maintenance) ในระบบปฏิบตัิ

การ IOS และ Android เป็นประจาํทกุ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดาํเนินโครงการ

2 ดาํเนินการบาํรุงรกัษาแกไ้ขปรบัปรุง (Corrective Maintenance) ในกรณีที 1          160,000.00 0% 160,000.00                 

เกิด Bug หรือ Error ของระบบ และดาํเนินการบาํรุงรกัษาซอ่มแซมแกไ้ขขอ้

ผิดพลาดของระบบปฏิบตักิาร IOS และ Android ใหอ้ยู่ในสภาพทีใชง้านไดด้ี

ดงัเดมิ ตลอดระยะเวลาดาํเนินงาน

  * เงืนไขการชาํระเงิน

      หลงัจากมีการใชง้านจรงิ หรือ

      บรษัิทไดส้ง่มอบงาน

380,000.00

26,600.00

406,600.00

หมายเหตุ ทางบริษัทฯหวังว่าเป็นอย่างยิงว่าจะได้บริการท่านในเร็ววันนี

ใบเสนอราคา

รวม

ภาษีมลูคา่เพมิ VAT 7%

รวมราคาทงัสิน GRAND  TOTAL

บริษัท ทเว็นต ีซอฟท ์จาํกัด (สาํนักงานใหญ่)

70/89 ซอยประชาอุทศิ 113 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท ์: 085-255-9292                                                                                          

เลขประจาํตัวผู้เสียภาษี 0105560172340  

 กรณีสงัซือ กรุณาลงนามยนืยนัการสงัซือสินคา้ดา้นล่างนี หรือส่งใบสงัซือของหน่วยงานท่านมาทีเลขหมายโทรสาร   

 ลงชือ ____________________________________ ผูมี้อาํนาจ                             ประทบัตราหน่วยงาน
          ( ____________________________________ )                                            วนัที ________________

                       ผูจ้ดัทาํใบเสนอราคา

      

     _______________________________

                    Sales   Engineer
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