สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2562
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
NO

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง

1

จัดจางผลิตตูบริการอเนกประสงคภาครัฐ
(Government Smart KIOSK)

2

จางพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการขาวระยะที่ 2
สําหรับศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ

3

จางเหมาปรับปรุงหองศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
สําหรับศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ

4

จางจัดกิจกรรมผูบริหารพบสื่อ ของ สพร.

5

ซื้อ 4G Ethernet Router และ Flash Drive

11,465.00

-

เฉพาะเจาะจง ข บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด

6

เชาสถานที่จัดเก็บอุปกรณ โครงสรางนิทรรศการของ
สวนสงเสริมและสื่อสารการตลาดและครุภัณฑของ
สพร.

59,556.00

-

เฉพาะเจาะจง ข บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี่ จํากัด

7

จัดจางดําเนินงานตรวจสอบและเฝาระวังระบบงาน
บริการ (Mail และ Cloud)

1,225,000.00

-

เฉพาะเจาะจง จ บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด

8

จัดจางดําเนินงานตรวจสอบเฝาระวังระบบเครือขาย
และระบบโครงสรางพื้นฐานศูนยขอมูลกลาง (Data
Center)

850,000.00

9

จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี ขนาดไมนอยกวา 50 นิ้ว
พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 15เครื่อง

410,000.00

10

จัดซื้อชอน สอม ชอนกาแฟและชาม เพื่อรองรับการใช
งานสวนกลางของเจาหนาที่

5,384,000.00

DGA/62/0156 ลงวันที่ 6/6/62

11,000,000.00

DGA/62/0191 ลงวันที่ 12/6/62

4,179,300.00 บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด

4,170,000.00

DGA/62/0192 ลงวันที่ 12/6/62

500,000.00 บริษัท พีอาร วัน เน็ทเวิรค จํากัด

500,000.00

DGA/62/0217 ลงวันที่ 6/6/62

11,465.00 บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด

11,465.00

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา
บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท จํากัด ลงวันที่ 17/6/62

59,556.00 บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี่ จํากัด

59,556.00

หลักฐานในรูปแบบใบเสนอราคา
บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี่ จํากัด
ลงวันที่ 31/5/62

1,225,000.00 บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด

1,225,000.00

DGA/62/0224 ลงวันที่ 28/6/62

850,000.00 เฉพาะเจาะจง จ บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด

850,000.00 บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด

850,000.00

DGA/62/0225 ลงวันที่ 28/6/62

409,221.50 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

337,050.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

336,247.50

PO.DGA/62/0226 ลงวันที่ 24/6/62

12,260.00

หลักฐานในรูปแบบของใบเสนอราคา
บริษัท อี.จี.โอ.มัลติแทสก จํากัด เลขที่ QS.1905001
ลงวันที่ 14/6/62

5,500,000.00

5,177,237.80

13,999,345.00

14,007,205.93

4,180,000.00

4,179,377.69

500,000.00

12,300.00

e-bidding บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

e-bidding

1. บริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด
2. บริษัท คอมเทรดดิ้ง จํากัด

e-bidding บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด

500,000.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท พีอาร วัน เน็ทเวิรค จํากัด

-

เฉพาะเจาะจง ข บริษัท อี.จี.โอ.มัลติแทสก จํากัด

5,492,802.20 บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด

10,248,000.00
บริษัท คอมเทรดดิ้ง จํากัด
13,100,000.00

12,260.00 บริษัท อี.จี.โอ.มัลติแทสก จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2562
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
NO

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

11

จัดซื้อถังขยะชนิดมีฝาปดสําหรับใชงายภายในหอง
สุขาชาย - หญิง

14,500.00

-

เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เอนริช โฮเต็ล โปรดักส จํากัด

14,466.40 บริษัท เอนริช โฮเต็ล โปรดักส จํากัด

14,466.40

หลักฐานในรูปแบบของใบเสนอราคา
บริษัท เอนริช โฮเต็ล โปรดักส จํากัด
เลขที่ C19291-1355-05-19RV3 ลงวันที่ 7/6/62

12

จัดซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงานประเภทเกาอี้เพื่อสุขภาพ
สําหรับผูจัดการและเจาหนาที่ชั้น 18

88,500.00

-

เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ดีเอฟ ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด

88,382.00 บริษัท ดีเอฟ ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด

88,382.00

DGA/62/0232 ลงวันที่ 20/6/62

13

จัดซื้อ Ads บน Twitter DGA Thailand เพื่อการ
ประชาสัมพันธ พรบ.บริหารงานและการใหบริการ
ภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 $600

18,853.80

-

เฉพาะเจาะจง ข www.ads.twitter.com

18,853.80 www.ads.twitter.com

18,853.80

หลักฐานในรูปแบบหนาเว็บไซต www.ads.twitter.com
ลงวันที่ 28/6/62

14

จัดซื้อ Boost Post บน Facebook DGA Thailand
เพื่อการประชาสัมพันธ พรบ.บริหารงานและการ
ใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

20,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ข www.facebook.com

20,000.00 www.facebook.com

20,000.00

หลักฐานในรูปแบบหนาเว็บไซต
www.facebook.com
ลงวันที่ 28/6/62

15

จัดซื้อหนังสือ ISO8583-1:2003 Financial
transaction card originated messagesInterchange CHF198

6,301.23

-

เฉพาะเจาะจง ข www.iso.com

6,301.23

หลักฐานในรูปแบบหนาเว็บไซต
www.iso.com ลงวันที่ 24/6/62

16

จางลงประกาศโฆษณาสําหรับประกาศรับสมัคร
ตําแหนงผูอํานวยการ

51,360.00

-

เฉพาะเจาะจง ข บริษัท บางกอก โพสต

51,360.00

DGA/62/0244 ลงวันที่ 20/6/62

17

จางลงประกาศโฆษณาสําหรับประกาศรับสมัคร
ตําแหนงผูอํานวยการ

120,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

120,000.00

DGA/62/0245 ลงวันที่ 19/6/62

6,301.23 www.iso.com

51,360.00 บริษัท บางกอก โพสต

120,000.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

