
NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1
งานจัดจางบํารุงรักษาตูบริการอเนกประสงคภาครัฐ 

(Government Smart Kiosk) ระยะเวลา 9 เดือน 

(1/1/63-30/9/63)

5,700,000.00            5,637,262.19 e-bidding 1.บริษัท  จีเอเบิล จํากัด

2.บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด

 

2,696,656.80

4,755,422.40

บริษัท จีเอเบิล จํากัด 2,691,199.80    DGA/63/0055 ลงวันที่ 17/12/62

2
งานซื้อขายอนุญาตใหใชสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําหรับตรวจสอบและรายงานชองโหวของ

ระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน

6,000,000.00      5,989,713.75      e-bidding

1.บริษัท เอ็มเอฟอีซี จํากัด

2.บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด  5,901.050.00

5,863,600.00
บริษัท พราวคอนเนคชั่น จํากัด 5,700,000.00    DGA/63/0056 ลงวันที่ 13/12/62

3

งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงานซอฟตแวร Visual Studio

 Enterprise with MSDN โครงการจัดหาเครื่องมือเพื่อ

ใชในการวิจัยและพัฒนาซอฟตแวร (Softwre 

Development Tools)

170,000.00        135,954.20 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เอ็มเวิรจ จํากัด 135,890.00           บริษัท เอ็มเวิรจ จํากัด 135,000.00      PO.DGA/63/0079 ลงวันที่ 6/12/62

4
งานจางบริการระบบโทรศัพท IP Call Center สําหรับ

ศูนยบริการลูกคา
1,550,000.00            1,539,016.67 คัดเลือก (ก) บริษัท ครีเอเทลคอม จํากัด          1,532,240.00 บริษัท ครีเอเทลคอม จํากัด 1,500,000.00    DGA/63/0080 ลงวันที่ 16/12/62

5
งานจางบํารุงรักษาเว็บไซต TDGA.DGA.OR.TH และ

ระบบ XLMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

 หรือระบบการจัดการเรียนรู) ประจําป 2563

400,000.00        374,500.00        เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เลิรนเทค จํากัด 374,500.00           บริษัท เลิรนเทค จํากัด 372,000.00      PO.DGA/63/0091 ลงวันที่ 23/12/62

6 งานจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 รายการ 37,000.00          - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 36,301.93             บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 36,301.93        
หลักฐานตามใบเสนอราคา 

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)  

เลขที่ QU-191113841 ลงวันที่ 11/11/62

7
งานจางพิมพกระดาษทายจดหมาย และซองจดหมาย

สีน้ําตาล DGA
21,000.00          - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท พ.ีเอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด              20,009.00 บริษัท พ.ีเอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด 20,009.00        

หลักฐานตามใบเสนอราคา 

บริษัท พ.ีเอ็ม. มีเดีย พริ้นท จํากัด

เลขที่ 6212/001A ลงวันที่ 4/12/62

8 งานจัดซื้อภาพและคลิปวีดิโอแบบปลอดคาลิขสิทธิ์ 250,000.00                201,198.52 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ช็อตส จํากัด 201,198.52           บริษัท ช็อตส จํากัด 201,198.52      PO.DGA/63/0102 ลงวันที่ 6/12/62

9
งานจัดจางพิมพเอกสารประกอบการพิจารณา (ราง) 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563
          19,409.80 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 19,409.80             บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 19,409.80        

หลักฐานตามใบเสนอราคา 

บริษัท โอเชี่ยนบลูพริ้นท จํากัด

ลงวันที่ 17/12/62

10
งานจัดซื้อกระดานฟลิปชารท สําหรับใชงานภายในหอง

 Scrum Room
          41,100.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) หางหุนสวนจํากัด วิคตอรี่ เวิลด วิคกรุป 41,088.00             หางหุนสวนจํากัด วิคตอรี่ เวิลด วิคกรุป 41,088.00        

หลักฐานตามใบเสนอราคา 

หางหุนสวนจํากัด วิคตอรี่ เวิลด วิคกรุป 

ลงวันที่ 16/12/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2562

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 2 มกราคม 2563

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
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NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2562

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 2 มกราคม 2563

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

11
งานจางบํารุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย

 (Internet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของ

กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 2563

        297,000.00 296,493.75        เฉพาะเจาะจง (ข) นายอภิวัฒน ผุดผอง 296,493.75           นายอภิวัฒน ผุดผอง 296,493.75      PO.DGA/63/0106 ลงวันที่ 24/12/62

12
งานจางทําความสะอาดผามานของหองผูบริหารชั้น 18

 และหองประชุม 1601 ชั้น 16
          11,000.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ส. วินโด ผามาน จํากัด 10,914.00             บริษัท ส. วินโด ผามาน จํากัด 10,914.00        

หลักฐานตามใบเสนอราคา 

บริษัท ส. วินโด ผามาน จํากัด 

ลงวันที่ 11/12/62

13 งานจางเหมาบริการทําความสะอาด ระยะเวลา 1 เดือน         160,600.00         160,555.56 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท รอยัล บิสซิเนส เซอรวิส จํากัด 160,555.56           บริษัท รอยัล บิสซิเนส เซอรวิส จํากัด 160,555.56      DGA/63/0109 ลงวันที่ 23/12/62

14 งานจัดซื้อซอฟตแวรระบบกรอกขอมูลออนไลน           20,988.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) www.surveymonkey.com 20,988.00             www.surveymonkey.com 20,988.00        
หลักฐานหนาเว็บไซตwww.surveymonkey.com

ลงวันที่ 19/12/62

15
งานจัดจางบํารุง Load Balance สําหรับระบบคลาวด

ภาครัฐ
        153,224.00         153,224.00 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ฟนิกส อินติเกรท จํากัด 153,224.00           บริษัท ฟนิกส อินติเกรท จํากัด 153,224.00      DGA/63/0115 ลงวันที่ 26/12/62
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