สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 7 เมษายน 2563
NO

1

งานจัดซื้อจัดจาง
งานจางที่ปรึกษาประเมินผลองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ถึง พ.ศ. 2562 โครงการประเมินผลองคกร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562

ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ

1,000,000.00

1,000,000.00

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีจัดซื้อ/จาง

ประกาศเชิญชวน

1.บริษัท ทรู โอเชี่ยน คอนซัลติ้ง จํากัด
2.บริษัท ควอลิตี้ โฟกัส จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
975,840.00
บริษัท ทรู โอเชี่ยน คอนซัลติ้ง จํากัด
991,000.00

1.บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
2.บริษัท เบอรตา (ประเทศไทย) จํากัด
3.บริษัท เครสโซเวชั่น จํากัด

861,885.00
857,230.50
861,350.00

2. บริษัท ซูเปอรโพล จํากัด
3. บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช จํากัด
4. บริษัท เอลคอน จํากัด

1,400,000.00
1,185,000.00
1,490,000.00

บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน)

950,000.00

DGA/63/0092 ลงวันที่ 11/3/2563

860,000.00

DGA/63/0095 ลงวันที่ 2/3/2563

1,300,000.00

DGA/63/0137 ลงวันที่ 31/3/2563

300,000.00

DGA/63/0138 ลงวันที่ 2/3/63

3,100,000.00

DGA/63/0139 ลงวันที่ 26/2/63

2,049,996.00

DGA/63/0151 ลงวันที่ 27/3/63

2

งานจางดําเนินงานจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2563

900,000.00

900,000.00

e-bidding

3

จัดจางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและการสํารวจตลาด
ประจําปงบประมาณ 2563

1,500,000.00

1,499,926.00

e-bidding

4

จัดจางบํารุงรักษาอุปกรณระบบ VDO Wall

5

งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงาน Microsoft SPLA Licenses โครงการ
จัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงาน Microsoft SPLA License สําหรับ
ใหบริการระบบคลาวดภาครัฐ

3,980,000.00

3,979,197.23

e-bidding

1.บริษัท เอ็มเวิรจ จํากัด
2.บริษัท ไรป เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

6

จัดจางเหมาบริการเชารถตูพรอมคนขับรถ จํานวน 7 คัน
(ระยะเวลา 6 เดือน) (วันที่ 1/4/63 - 30/9/63)

2,140,000.00

2,010,000.00

e-bidding

1.บริษัท แมจิครูทส จํากัด
2.บริษัท เกตแวน บุคกิ้ง จํากัด

7

งานจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ

30,500.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

30,256.32 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

30,256.32

PO.DGA/63/0154 ลงวันที่ 10/3/2563

8

งานจางฉีดพนยาฆาเชื้อโรคในพื้นที่สํานักงาน ชั้น 11 16 17 และ
18

40,000.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท คลีน พลัส (ประเทศไทย) จํากัด

38,520.00 บริษัท คลีน พลัส (ประเทศไทย) จํากัด

38,520.00

หลักฐานแบบในรูปแบบของใบเสนอราคา
บริษัท คลีน พลัส (ประเทศไทย) จํากัด
Job No. 63-110 ลงวันที่ 3/3/63

9

งานจัดซื้ออุปกรณวัดกระแสไฟฟา Power Meter Line

70,620.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ครอสอินเตอร จํากัด

70,620.00 บริษัท ครอสอินเตอร จํากัด

70,620.00

PO.DGA/63/0156 ลงวันที่ 5/3/2563

10

งานจางผลิตสื่อวีดิทัศนศูนยขอมูลเปดภาครัฐ

80,000.00

เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท บีเคเค อินเตอรเฟรท จํากัด

80,000.00 บริษัท บีเคเค อินเตอรเฟรท จํากัด

80,000.00

PO.DGA/63/0157 ลงวันที่ 24/3/2563

11

งานจางบํารุงรักษาระบบสําหรับตรวจสอบและติดตามการทํางาน
ของระบบงาน (Application Performance Monitoring)
(APM):Dynatrace

400,000.00

380,000.00 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท อาซคมี โซลูชั่น แอนด คอนซัลแทนท จํากัด

380,000.00 บริษัท อาซคมี โซลูชั่น แอนด คอนซัลแทนท จํากัด

379,850.00

PO.DGA/63/0158 ลงวันที่ 19/3/2563

12

โครงการจัดหาอุปกรณพกพา Smart Phones สําหรับใชในการ
วิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ

90,000.00

-

89,060.00 บริษัท เอ แอนด พี คอมมูนิเคชั่น จํากัด

88,760.00

PO.DGA/63/0160 ลงวันที่ 16/3/2563

13

งานจางรื้อถอนหองรับรอง ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องคการมหาชน)

81,051.43

81,051.43 บริษัท เอ็นลาจ ดาตา เซ็นเตอร โอเปอรเรชั่น จํากัด

81,051.43

PO.DGA/63/0161 ลงวันที่ 18/3/2563

14

งานจางบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหบริการใน
รูปแบบ Software as a Service บนระบบ G-Cloud ตอเนื่อง

6,500,000.00

6,500,000.00 เฉพาะเจาะจง (จ) บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด

6,500,000.00 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด

6,500,000.00

DGA/63/0162 ลงวันที่ 31/3/2563

15

งานเชาบริการศูนยคอมพิวเตอรสํารองขอมูลประจําปงบประมาณ
2563

9,600,000.00

9,600,000.00 เฉพาะเจาะจง (จ) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

9,600,000.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

9,595,000.00

DGA/63/0163 ลงวันที่ 31/3/2563

350,000.00

311,584.00 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ไอเดียล8 จํากัด

บริษัท ไอดีซี รีเสิรช (ไทยแลนด) จํากัด

311,584.00 บริษัท ไอเดียล8 จํากัด
บริษัท ไรป เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
3,274,200.00
2,058,000.00
2,125,000.00

บริษัท แมจิครูทส จํากัด

-

เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เอ แอนด พี คอมมูนิเคชั่น จํากัด

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เอ็นลาจ ดาตา เซ็นเตอร โอเปอรเรชั่น จํากัด
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2563
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
วันที่ 7 เมษายน 2563
วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

NO

งานจัดซื้อจัดจาง

16

งานซื้อขายและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับ
ระบบคลาวดภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud)

24,850,000.00

24,850,000.00 เฉพาะเจาะจง (จ) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

24,850,000.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

17

งานจางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณระบบเครือขาย สวนโครงสราง
พื้นฐานและศูนยขอมูล

10,000,000.00

10,000,000.00 เฉพาะเจาะจง (จ) บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

10,000,000.00 บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มห

18

งานจางบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือน สําหรับระบบคลาวด
ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud)

84,452,130.00

84,452,130.00 เฉพาะเจาะจง (จ) บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จํากัด

19

งานจางบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือน สําหรับระบบคลาวด
ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud)

54,600,000.00

20

งานจางบริการวงจรสื่อสารพรอมอุปกรณเชื่อมตอ โครงการ
เครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government
Information Network: GIN)

21

งานจางบริการวงจรสื่อสารพรอมอุปกรณเชื่อมตอ โครงการ
เครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government
Information Network: GIN) กับ บมจ.กสท

22

24,820,000.00

DGA/63/0165 ลงวันที่ 31/3/2563

9,995,000.00

DGA/63/0166 ลงวันที่ 31/3/2563

83,418,270.00 บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จํากัด

83,418,270.00

DGA/63/0167 ลงวันที่ 31/3/2563

54,600,000.00 เฉพาะเจาะจง (จ) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

54,600,000.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

54,540,000.00

DGA/63/0168 ลงวันที่ 31/3/2563

92,200,000.00

92,200,000.00 เฉพาะเจาะจง (ค) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

92,200,000.00 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

91,598,634.00

DGA/63/0169 ลงวันที่ 31/3/2563

94,000,000.00

94,000,000.00 เฉพาะเจาะจง (ค) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

94,000,000.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

93,000,000.00

DGA/63/0170 ลงวันที่ 31/3/2563

งานจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (SSL) สําหรับ website
data.go.th

3,424.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด

3,424.00 บริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด

3,424.00

หลักฐานแบบในรูปแบบของใบเสนอราคาบริษัท เน็ตเวิรค เทคนิคอล
ซิสเต็ม จํากัด เลขที่ Q2001082 ลงวันที่ 18/3/63

23

งานจางขนยายสิ่งของจัดนิทรรศการของสวนสงเสริมและสื่อสาร
การตลาดออกจากพื้นที่โกดัง และขนยายครุภัณฑประเภท ตูเก็บ
เอกสารจากโกดังกลับมาใชงานที่ สพร.

4,200.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) นายเฉลิมชัย บุญมายะพันธุ

4,200.00 นายเฉลิมชัย บุญมายะพันธุ

4,200.00

หลักฐานแบบในรูปแบบของใบเสนอราคา
นายเฉลิมชัย บุญมายะพันธุ ลงวันที่ 17/3/2563

24

งานจางเปลี่ยนคอมเพลสเซอรเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนฝาเพดาน
และแกไขทอระบายน้ําของเครื่องปรับอากาศ พรอมซอมบํารุงฝา
ฉาบเรียบที่เสื่อมสภาพของหอง Control room ชั้น 16

28,000.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เอ็มอีซี จํากัด

27,809.30 บริษัท เอ็มอีซี จํากัด

27,809.30

PO.DGA/63/0173 ลงวันที่ 24/3/2563

25

งานจัดซื้อพรอมติดตั้งบอรดกระจกสําหรับหองรับรองผูอํานวยการ
และหองผูอํานวยการ สพร.

94,000.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เอ็นลาจ ดาตา เซ็นเตอร โอเปอรเรชั่น จํากัด

94,000.00 บริษัท เอ็นลาจ ดาตา เซ็นเตอร โอเปอรเรชั่น จํากัด

94,000.00

PO.DGA/63/0174 ลงวันที่ 18/3/2563

26

งานจัดซื้อโตะกระจกกลมและเกาอี้สํานักงาน

6,550.00

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เอเอสเฟอรนิเจอร โฮม (ประเทศไทย) จํากัด

6,550.00 บริษัท เอเอสเฟอรนิเจอร โฮม (ประเทศไทย) จํากัด

6,550.00

PO.DGA/63/0175 ลงวันที่ 24/3/2563

27

งานจางบริการประชุมทางไกลออนไลน (GIN Conference) ป
2563 ตอเนื่อง

13,000,000.00

28

งานจัดจางบริการระบบการติดตอสื่อสารแบบออนไลนสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ ผานอุปกรณสื่อสารแบบเคลื่อนที่
(Government Chat: G-Chat) ตอเนื่อง

8,400,000.00

29

งานจางบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส สําหรับระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐ
(MailGoThai)

30,000,000.00

30

งานจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)

16,000.00

31

งานตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (e-TaxInvoice)

3,210.00

12,999,960.00

เฉพาะเจาะจง (จ) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

12,999,960.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

12,999,000.00

DGA/63/0176 ลงวันที่ 31/3/2563

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

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

8,400,000.00

DGA/63/0177 ลงวันที่ 31/3/2563

29,991,030.00

DGA/63/0178 ลงวันที่ 26/3/2563

29,999,650.84

เฉพาะเจาะจง (ซ) บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

29,997,450.00 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

- เฉพาะเจาะจง (ข) หางหุนสวนจํากัดทองคําคารแคร

16,000.00 หางหุนสวนจํากัดทองคําคารแคร

- เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด

3,210.00 บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด
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หลักฐานแบบในรูปแบบของการเบิกจายเงินสด
16,000.00 เพื่อนําไปซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)
ลงวันที่ 16/3/2563
3,210.00

หลักฐานแบบในรูปแบบของใบเสนอราคา บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด
เลขที่ QUO-C-06-3910-1-1-20-0001328 ลงวันที่ 23/3/2563

