
NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ

ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1
งานจางดําเนินการสํารวจโครงการสํารวจระดับความ

พรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย

 ประจําป 2563

      4,500,000.00            989,750.00 e-bidding
1.บริษัท บลูบิค กรุป จํากัด

2.บริษัท รีเสิรช อินเทลลิเจนซ จํากัด

 4,494,000.00

4,050,000.00
บริษัท บลูบิค กรุป จํากัด 4,488,650.00                     DGA/63/0108 ลงวันที่ 24/2/63

2
งานจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสําหรับบํารุงรักษา

เครื่องมือสําหรับเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล (Data 

Integration Tools) Farmer ONE

      3,000,000.00         2,900,000.00 คัดเลือก (ก) บริษัท เอส เอส ซี อินทีเกรชั่น จํากัด 3,000,000.00    บริษัท เอส เอส ซี อินทีเกรชั่น จํากัด 2,990,000.00                     DGA/63/0112  ลงวันที่ 19/2/63

3
งานจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสําหรับบํารุงรักษา

เครื่องมือสําหรับเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล (Data 

Integration Tools) (e-Government Platform)

      2,300,000.00         2,300,000.00 คัดเลือก (ก) บริษัท เอส เอส ซี อินทีเกรชั่น จํากัด     2,300,000.00 บริษัท เอส เอส ซี อินทีเกรชั่น จํากัด 2,290,000.00                     DGA/63/0113 ลงวันที่ 12/2/63

4
จัดซื้อและติดตั้งระบบควบคุมการเขาออก (Access 

Control System) ชั้น 11
        150,000.00 142,952.00 เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท อเมธิสท โซลูชั่นส จํากัด 142,952.00 บริษัท อเมธิสท โซลูชั่นส จํากัด 140,000.00                        PO.DGA/63/0125 ลงวันที่ 25/2/63

5

จางจัดกิจกรรมสัมมนา Hackathon เพื่อพัฒนา

ระบบกลางตาม "พระราชบัญญัติหลักเกณฑการ

จัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย พ.ศ. 2562"

        500,000.00            500,000.00 เฉพาะเจาะจง (ข) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เดอะ ไกด ไลท        500,000.00 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เดอะ ไกด ไลท 495,000.00                        PO.DGA/63/0132 ลงวันที่ 25/2/63

6
จัดจางบํารุงรักษาอุปกรณไฟแสงสวางฉุกเฉิน 

(Emergency Light) และปายบอกทางหนีไฟ (Exit 

Light)

          60,000.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท บีที คอนเนค จํากัด 60,000.00         บริษัท บีที คอนเนค จํากัด 60,000.00                         PO.DGA/63/0135 ลงวันที่ 11/2/63

7 จัดหาพรอมติดตั้งแบตเตอรี่สําหรับปายบอกทางหนีไฟ           15,000.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท บีที คอนเนค จํากัด 14,980.00         บริษัท บีที คอนเนค จํากัด 14,980.00                         PO.DGA/63/0136 ลงวันที่ 11/2/63

8
จัดจางถายภาพนิ่งสําหรับใชในการจัดทํารายงาน

ประจําป พ.ศ. 2562
          30,000.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) นายนพดล  ธรรมนิยม 30,000.00         นายนพดล  ธรรมนิยม 30,000.00                         

หลักฐานตามใบเสนอราคานายนพดล  ธรรมนิยม

ลงวันที่ 13/2/63

9
จัดจางแตงหนา - ทําผม ประกอบการถายภาพสหรับ

ใชในการจัดทํารายงานประจําป พ.ศ. 2562
            2,800.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) นางสาวดารารัตน  ใจดี 2,800.00          นางสาวดารารัตน  ใจดี 2,800.00                           

หลักฐานตามใบเสนอราคานางสาวดารารัตน  ใจดี 

 ลงวันที่ 13/2/63

10 จัดซื้อเครื่องดื่มช็อกโกแลตสําเร็จรูปชนิดผง             3,600.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด 3,595.20          บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด 3,595.20                           
หลักฐานตามใบเสนอราคาบริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด

ลงวันที่ 19/2/63

11

คาตออายุสมาชิก APNIC และคาธรรมเนียมในการ

รักษาหมายเลข IP Address (GIN) หมายเลข IPv4 

123.242.128.0 - 123.242.191.255 หมายเลข IPv6

 2403:5400::/32 AS Number 38450 $5,696

        120,869.12            120,869.12 เฉพาะเจาะจง (ข) APNIC PTY LTD        120,869.12 APNIC PTY LTD                         120,869.12  PO.DGA/63/0147 ลงวันที่ 2/2/63

12
จัดซื้อแพลตฟอรมการเรียนรูออนไลน (O'Reilly 

Online Learning) $998
          31,936.00 - เฉพาะเจาะจง (ข) https://learning.oreilly.com 31,936.00         https://learning.oreilly.com 31,936.00                         

หลักฐานหนาเว็บไซต 

https://learning.oreilly.com ลงวันที่ 18/2/63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2563

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

วันที่ 3 มีนาคม 2563

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
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