
NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1

จางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณ Core Network 

สําหรับเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงาน

ภาครัฐ (GIN)

    21,000,000.00     21,000,000.00 e-bidding




1.บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี

 จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด

20,790,000.00

20,900,200.00
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

จํากัด (มหาชน)
20,754,000.00  

DGA/62/0247 

ลงวันที่ 15/10/62

2
จางตัดเสื้อสูทสําหรับคณะกรรมการสํานักงา

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลและเจาหนาที่ไมเกิน 282 คน
        584,000.00         560,533.33 e-bidding

 

 1. บริษัท ทรงสมัยราชเทวี ๒๕๒๕ จํากัด 

 2. รานสูท ทรงไทย

554,600.00

507,600.00 ราน สูท ทรงไทย 507,600.00      
DGA/62/0253 

ลงวันที่ 10/10/62

3

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา สําหรับ

พัฒนาระบบและอุปกรณไอทีสําหรับสํานักงาน 

จํานวน 16 เครื่อง พรอมอุปกรณ

      1,200,000.00       1,127,013.17 คัดเลือก

 

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด




1,037,118.90
 

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด




1,035,406.90




DGA/62/0282

ลงวันที่ 28/10/62

4

จางจัดกิจกรรมการตลาดและนิทรรศการของ 

สพร. ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ 

Digital Thailand Big Bang 2019

        800,000.00         790,587.00 e-bidding
1. บริษัท โซล อีเวนท จํากัด

2. บริษัท พี.เอ. แบงค็อก จํากัด

 

798,689.00

797,471.00
บริษัท พี.เอ. แบงค็อก จํากัด 790,000.00      

DGA/62/0286

ลงวันที่ 11/10/62

5
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา สําหรับ

ผูบริหาร จํานวน 14 เครื่อง พรอมอุปกรณ
      1,050,000.00       1,027,178.60 คัดเลือก

1. บริษัท ไซเฟอรเมด จํากัด

2. บริษัท แอด อิน บิซิเนส จํากัด

 

1,026,130.00

1,005,158.00
บริษัท แอด อิน บิซิเนส จํากัด 1,000,000.00    

DGA/62/0289

ลงวันที่ 28/10/62

6
จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี ขนาดไมนอกวา 55 นิ้ว 

พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 8 เครื่อง
        250,000.00         249,096.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท โปรเจคเตอร เวิลด จํากัด            249,096.00 บริษัท โปรเจคเตอร เวิลด จํากัด       240,536.00

DGA/62/0299

ลงวันที่ 10/10/62

7 จางปรับปรุงหองรองผูอํานวการ ชั้น 18         200,000.00 184,205.00        เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เอ็นลาจ ดาตา เซ็นเตอร โอเปอรเรชั่น 184,205.00           
บริษัท เอ็นลาจ ดาตา เซ็นเตอร โอเปอรเรชั่น

 จํากัด
184,205.00      

DGA/62/0300

ลงวันที่ 25/10/62

8

จางจัดงานประกาศผลสํารวจระดับความพรอม

รัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย 

ประจําป 2562 และมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล

        500,000.00 499,957.50        เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เก็ต แธท ชีส จํากัด 499,957.50           บริษัท เก็ต แธท ชีส จํากัด 495,000.00      
DGA/62/0313

ลงวันที่ 22/10/62

9
จัดจางพิมพ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ

ประเทสไทย พ.ศ. 2562-2565
          95,000.00 - เฉพาะเจาะจง ข รานไอเดีย แอดวานซ 91,485.00             

บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 

จํากัด (มหาชน)
91,485.00        

DGA/62/0316

ลงวันที่ 09/10/62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง
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NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง

10
งานจัดจางบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการ

เครือขาย ปงบประมาณ 2563 (12 เดือน)
2,380,000.00      2,380,000.00      

เฉพาะเจาะจง (จ)

(ซ)

บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) 

จํากัด
2,380,000.00         บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด 2,380,000.00    

DGA/63/0006

ลงวันที่ 07/10/62

11
งานจางดําเนินงานศูนยบริการลูกคา (DGA 

Contact Center) (1 ต.ค. 62-31 ธ.ค. 62)
2,148,132.00      2,148,132.00      เฉพาะเจาะจง จ บริษัท ไทยคอล เซ็นเตอร เซอรวิส จํากัด 2,148,132.00         บริษัท ไทยคอล เซ็นเตอร เซอรวิส จํากัด 2,148,132.00    

DGA/63/0010

ลงวันที่ 07/10/62

12

งานจางดําเนินงานตรวจสอบเฝาระวังระบบ

เครือขายและระบบโครงสรางพื้นฐานศูนยขอมูล

กลาง (Data Center) (1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)

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

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

DGA/63/0014

ลงวันที่ 07/10/62

13

งานจางดําเนินงานตรวจสอบและเฝาระวัง

ระบบงานบริการ (Mail และ Cloud) (1 ต.ค. 62

 - 31 ธ.ค. 62)

1,225,000.00      1,225,000.00      เฉพาะเจาะจง จ บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด 1,225,000.00         บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด 1,225,000.00    DGA/63/0015 ลงวันที่ 07/10/62

14

งานจางดําเนินงานตรวจสอบและเฝาระวัง

ระบบงานบริการ (Mail และ Cloud) (เพิ่มเติม) 

(1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)

543,333.33        543,333.33        เฉพาะเจาะจง จ บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด 543,333.33           บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด 543,333.33      DGA/63/0016  ลงวันที่ 07/10/62

15
งานจางบริการระบบสารสนเทศสําหรับ

ศูนยบริการลูกคา (DGA Contact Center)
1,500,000.00      1,498,000.00      เฉพาะเจาะจง ค บริษัท เน็ตกา ซิสเต็ม จํากัด 1,498,000.00         บริษัท เน็ตกา ซิสเต็ม จํากัด 1,498,000.00    DGA/63/0021  ลงวันที่ 03/10/62

16
งานจางบริการระบบ IP Call Center สําหรับ

ศูนยบริการลูกคา (DGA Contact Center)
390,000.00        374,500.00        เฉพาะเจาะจง ข บริษัท คลีเอเทลคอม จํากัด 374,500.00           บริษัท คลีเอเทลคอม จํากัด 370,000.00      DGA/63/0022  ลงวันที่ 04/10/62

17

งานจางบํารุงรักษาระบบสําหรับตรวจสอบ

วิเคราะหหาชองโหวหรือความเสี่ยงของซอรสโคด

 โครงการบํารุงรักษาซอฟตแวร SECURITY 

TESTING TOOLS

39,600.00          - เฉพาะเจาะจง ข https://rumscope.com/ 39,600.00             https://rumscope.com/ 39,600.00        
ขอตกลงซื้อ เลขที่ PO.DGA/63/0023 

ลงวันที่ 28/10/62

18
งานเชาเครื่องถายเอกสารประจําชั้น 11 

ระยะเวลา 12 เดือน (1/10/62-30/9/63)
100,000.00        - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด 100,000.00           บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด 100,000.00      PO.DGA/63/0025 ลงวันที่ 01/10/62
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NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562
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ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง

20

งานจางบริการประชุมทางไกลออนไลน (GIN 

Conference) ระยะเวลา 6 เดือน 

(1/10/62-31/3/63)

13,000,000.00    12,999,960.00    เฉพาะเจาะจง จ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 12,999,960.00       บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 12,999,960.00  DGA/63/0029 ลงวันที่ 03/10/62

21

งานจัดซื้อสิทธิการใชงานโปรแกรมปองกันไวรัส

คอมพิวเตอร ระยะเวลา 12 เดือน 

(10/10/62-9/10/63)

200,000.00        168,525.00        เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด            168,525.00 บริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด 165,000.00      PO.DGA/63/0030 ลงวันที่ 07/10/62

22
งานจัดจางบริการอินเทอรเน็ต ระยะเวลา 12 

เดือน
500,000.00        499,920.00        เฉพาะเจาะจง ข บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 499,920.00           บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 499,920.00      DGA/63/0031 ลงวันที่ 01/10/62

23
งานจางบริการวงจรสื่อสารบริการวงจรสื่อสารเชา

 (MPLS) ระยะเวลา 12 เดือน
179,760.00        179,760.00        เฉพาะเจาะจง จ บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด   179,760.00           บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด   179,760.00      PO.DGA/63/0033 ลงวันที่ 01/10/62

24

งานจางบํารุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรม

อนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ของกรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ 2563

99,000.00          - เฉพาะเจาะจง ข นายอภิวัฒน ผุดผอง 98,831.25             นายอภิวัฒน ผุดผอง 98,831.25        PO.DGA/63/0036 ลงวันที่ 01/10/62

25
งานจางบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุม

ทางไกลอิเล็กทรอนิกส (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)
5,786,037.84      5,786,037.84      เฉพาะเจาะจง ซ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)          5,786,037.84 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 5,700,000.00    DGA/63/0037 ลงวันที่ 01/10/62

26

งานจางบํารุงรักษาตูบริการอเนกประสงคภาครัฐ 

(Government Smart Kiosk) จํานวน 77 ตู 

ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 

1/10/62-31/12/62

2,000,000.00      1,525,006.80      เฉพาะเจาะจง จ บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด 1,525,006.80         บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด 1,525,006.80    DGA/63/0038  ลงวันที่ 03/10/62

27
งานจัดจางบริการอินเทอรเน็ต ระยะเวลา 12 

เดือน
600,000.00        585,504.00        เฉพาะเจาะจง จ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด            545,700.00 บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด 535,700.00      DGA/63/0039 ลงวันที่ 15/10/62

28
งานจางบํารุงรักษาอุปกรณโสตทัศนูปกรณและ

อุปกรณสนับสนุนชั้น 18
200,000.00        150,927.78        เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ซี.พี.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรั  150,927.78           

บริษัท ซี.พี.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด
150,927.78      PO.DGA/63/0040 ลงวันที่ 01/10/62
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29
งานจางบํารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนยขอมูล 

(Data Center)
2,106,000.00      2,106,000.00      

เฉพาะเจาะจง (จ)

(ซ)

บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) 

จํากัด
2,106,000.00         บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด 2,106,000.00    DGA/63/0041 ลงวันที่ 07/10/62

30

งานจางบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อ

การสื่อสารของหนวยงานรัฐ (MailGoThai) 

(1/10/62-31/3/63)

27,991,200.00    27,991,200.00    
เฉพาะเจาะจง (จ)

(ซ)
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาช       26,177,550.00

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)
26,175,000.04  DGA/63/0042 ลงวันที่ 03/10/62

31

งานจัดจางบริการวงจรสื่อสารพรอมอุปกรณ

เชื่อมตอโครงการเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง

หนวยงานภาครัฐ (Government Information

 Network: GIN) (1/10/62-31/3/63) กับ 

บมจ.กสทฯ

95,000,000.00    95,000,000.00    
เฉพาะเจาะจง (จ)

(ซ)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)        95,000,000.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 94,000,000.00  DGA/63/0043 ลงวันที่ 03/10/62

32

งานจัดจางบริการวงจรสื่อสารพรอมอุปกรณ

เชื่อมตอโครงการเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง

หนวยงานภาครัฐ (Government Information

 Network: GIN) (1/10/62-31/3/63) กับ บมจ.

ทีโอทีฯ

92,539,343.58    92,539,343.58    
เฉพาะเจาะจง (จ)

(ซ)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)        92,539,343.58 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 92,200,000.00  DGA/63/0044 ลงวันที่ 03/10/62

33

งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรสําหรับ

การออกแบบแอปพลิเคชัน : Sketch (Design 

Toolkit) $445

13,646.95          - เฉพาะเจาะจง ข http://www.sketch.com 13,646.95             http://www.sketch.com 13,646.95        
หลักฐานหนาเว็บไซตhttp://www.sketch.com 

ลงวันที่ 04/10/62

34

งานจางบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือน สําหรับ

ระบบคลาวดภาครัฐ (Government Cloud: 

G-Cloud) (1/10/62-31/3/63) (บ.ทรู 

อินเตอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จํากัด )

85,453,410.00    85,453,410.00    
เฉพาะเจาะจง (จ)

(ซ)
บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จํากัด   84,453,410.00       

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร 

จํากัด 
84,452,130.00  DGA/63/0046 ลงวันที่ 10/10/62

35

งานจางบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือน สําหรับ

ระบบคลาวดภาครัฐ (Government Cloud: 

G-Cloud) (1/10/62-31/3/63) (บมจ.กสทฯ)

54,750,000.00    54,750,000.00    
เฉพาะเจาะจง (จ)

(ซ)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 54,750,000.00       บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 54,600,000.00  DGA/63/0047 ลงวันที่ 03/10/62

36

งานซื้อขายและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรม

คอมพิวเตอร สําหรับระบบคลาวดภาครัฐ 

(Government Cloud: G-Cloud) 

(1/10/62-31/3/63) (บมจ.กสทฯ)

24,895,000.00    24,895,000.00    
เฉพาะเจาะจง (จ)

(ซ)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 24,895,000.00       บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 24,850,000.00  DGA/63/0048 ลงวันที่ 03/10/62

37

งานจัดจางบริการระบบการติดตอสื่อสารแบบ

ออนไลนสําหรับหนวยงานภาครัฐ ผานอุปกรณ

สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Chat: 

G-Chat) (1/10/62-31/3/63)

8,500,000.00      8,474,400.00      เฉพาะเจาะจง ซ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 8,474,400.00         บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 8,400,000.00    DGA/63/0049 ลงวันที่ 03/10/62
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NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
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38

งานจัดจางบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

เพื่อใหบริการในรูปแบบ Software as a 

Service บนระบบ G-Cloud (1/10/62-31/3/63)

6,500,000.00      6,500,000.00      เฉพาะเจาะจง ซ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 6,500,000.00         บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 6,500,000.00    DGA/63/0050 ลงวันที่ 03/10/62

39
งานจางบริการวงจรสื่อสารของกรมปศุสัตว 

ปงบประมาณ 2563 (1/10/62-31/3/63)
1,044,052.50      1,044,052.50      เฉพาะเจาะจง ซ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

1,044,052.50         

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 1,044,000.00    DGA/63/0051 ลงวันที่ 01/10/62

40

งานจางบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ของ

ศาลฎีกา ประจําปงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 

12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1/10/62-30/9/63

100,000.00        - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 100,000.00           บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 100,000.00      PO.DGA/63/0052 ลงวันที่ 01/10/62

41

งานจางบํารุงรักษา ซอมแซม แกไข ระบบงาน

รับ-สงคําสั่งคํารองทางอินเทอรเน็ต ระบบจัดการ

เว็บไซตกลาง ของศาลฎีกา ประจําปงบประมาณ

 2563 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 

1/10/62-30/9/63

100,000.00        - เฉพาะเจาะจง ข นายสุรพงษ กาญจนรัตน 100,000.00           นายสุรพงษ กาญจนรัตน 100,000.00      PO.DGA/63/0053 ลงวันที่ 01/10/62

42

งานจัดจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

เครือขายอุปกรณเครือขาย ปรับปรุงและแกไข

โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารงานยอคําพิพากษา

 และระบบงานสืบคนคําพิพากษาของศาลฎีกา 

ประจําปงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 12 เดือน 

ตั้งแตวันที่ 1/10/62-30/9/63

1,100,000.00      1,090,000.00      เฉพาะเจาะจง จ บริษัท คอมเทรดดิ้ง จํากัด 1,100,000.00         บริษัท คอมเทรดดิ้ง จํากัด 1,070,000.00    DGA/63/0054 ลงวันที่ 03/10/62

43

งานจางเขาบํารุงรักษาตูบริการอเนกประสงค

ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) เชิง

ปรับปรุงแกไข (CM) ที่หางสรรพสินคาบิ๊กซีลําปาง

8,300.00           - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท เบนซมารค วิชั่น จํากัด 8,300.00               บริษัท เบนซมารค วิชั่น จํากัด 8,300.00         
หลักฐานตามหนังสือบริษัท เบนซมารค วิชั่น 

จํากัด  เรื่อง ขอยืนยันราคา เลขที่ 1062/002

 ลงวันที่ 10/10/62

44

งานจัดหาเครื่องมือใชในการวิจัยและพัฒนาวอ

ฟตแวร (Software Development Tools): 

Pingdom $520

17,160.00          - เฉพาะเจาะจง ข http://www.pingdom.com 17,160.00             http://www.pingdom.com 17,160.00        
หลักฐานหนาเว็บไซต

http://www.pingdom.com ลงวันที่ 24/10/62

45

งานจัดหาเครื่องมือใชในการวิจัยและพัฒนาวอ

ฟตแวร (Software Development Tools): 

IOS Development Program $99

3,267.00           - เฉพาะเจาะจง ข https://developer.apple.com/ 3,267.00               https://developer.apple.com/ 3,267.00         
หลักฐานหนาเว็บไซต

https://developer.apple.com ลงวันที่ 

24/10/62
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NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ /จาง

46

งานจัดหาเครื่องมือใชในงานวิจัยและพัฒนา

ซอฟตแวร (Software Development Tools): 

iTEXT

26,000.00          - เฉพาะเจาะจง ข บริษัท อินบาเทค จํากัด 25,680.00             บริษัท อินบาเทค จํากัด 25,680.00        
หลักฐานตามใบเสนอราคา

บริษัท อินบาเทค จํากัด เลขที่เอกสาร 

QT19034 ลงวันที่ 22/10/62

47
งานจางพิมพแบบฟอรมกระดาษตอเนื่องของ 

สพร.
37,000.00          - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส จํากัด 32,902.50             บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส จํากัด 32,902.50        

หลักฐานตามใบเสนอราคา

บริษัท ท็อปมัลติพรินทส จํากัด

 เลขที่เอกสาร 041316 ลงวันที่ 28/10/62

48

งานจางเขาบํารุงรักษาตูบริการอเนกประสงค

ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) เชิง

ปรับปรุงแกไข (CM) ที่โรงพยาบาลแมสอด

8,500.00           - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท เบนซมารค วิชั่น จํากัด 8,500.00               บริษัท เบนซมารค วิชั่น จํากัด 8,500.00         
หลักฐานตามหนังสือบริษัท เบนซมารค วิชั่น 

จํากัด  เรื่อง ขอยืนยันราคา เลขที่ 1062/002 

ลงวันที่ 29/10/62

49
งานจัดซื้อ Software License Powtoon Pro 

(เริ่มใชงานวันที่ 9/11/62) $228
6,961.84           - เฉพาะเจาะจง (ข) www.powtoon.com 6,961.84               www.powtoon.com 6,961.84         

หลักฐานหนาเว็บไซต www.powtoon.com 

ลงวันที่ 24/10/62

50
งานจัดซื้อ Software License SoapUI จํานวน 

3 License (เริ่มใชงานวันที่ 9/11/62) $1,977
60,366.51          - เฉพาะเจาะจง (ข) www.shop.smartbear.com 60,366.51             www.shop.smartbear.com 60,366.51        

หลักฐานหนาเว็บไซต 

www.shop.smartbear.com ลงวันที่ 24/10/62

51 งานจางตออายุโดเมนบริษัท ดอท อะไร จํากัด 28,316.00          - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ดอท อะไร จํากัด 28,316.00             บริษัท ดอท อะไร จํากัด 28,316.00        
หลักฐานตามใบเสนอราคาบริษัท ดอท อะไร จํากัด

 ลงวันที่ 30/10/62

52 งานจางตออายุโดเมน บริษัท ที .เอช.นิค จํากัด 5,992.00           - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด 5,992.00               บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด 5,992.00         
หลักฐานตามใบเสนอราคาบริษัท ที .เอช.นิค จํากัด

 เลขที่ใบเสนอราคา 5255 ลงวันที่ 30/10/62
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