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NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1
ซื้ออุปกรณเครือขาย เพื่อจัดทําโครงสรางพื้นฐาน รองรับระบบบริการ
กลางภาครัฐ ผานเครือขาย GIN

               21,500,000.00                21,500,000.00 e-bidding



1.บริษัท เอ็มเอฟอีซี จํากัด (มหาชน)
2.บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา  (ประเทศไทย) จํากัด

 15,800,000.00
18,632,000.00

บริษัท เอ็มเอฟอีซี จํากัด (มหาชน)         15,700,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด  DGA/61/0102 ลงวันที่ 16/7/61

2
จางที่ปรึกษาโครงการจัดทําและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรทักษะ
ดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

                   500,000.00                     500,000.00 เฉพาะเจาะจง ข มหาวิทยาลัยมหิดล                    500,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล             500,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด  DGA/61/0244 ลงวันที่ 16/7/61

3 จางพัฒนาระบบ Mobile Application จิตอาสา                 2,300,000.00                  2,292,296.67 e-bidding
1.บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด
2.บริษัท ดิ เอกซแพนชั่น จํากัด
3.บริษัท ไอดีดราฟ จํากัด

 2,257,700.00
2,000,000.00
1,744,250.00

บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จํากัด           1,950,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด EGA/61/0228 ลงวันที่ 16/7/61

4 จัดจางการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการภายในของ สพร.                    450,000.00                     341,917.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท ไอดีเสิรช จํากัด                    321,000.00 บริษัท ไอดีเสิรช จํากัด             321,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด  DGA/61/0249 ลงวันที่ 16/7/61

5
จางที่ปรึกษาประเมินคางานและจัดทําโครงสรางคาตอบแทน (Salary
 Structure)

                1,500,000.00                     141,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮยกรุป จํากัด                  1,500,000.00 บริษัท เฮยกรุป จํากัด           1,500,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด  DGA/61/0259 ลงวันที่ 25/7/61

6
จางดําเนินการจัดบูธนิทรรศการ G-Cloud ในงาน "ASEAN CSA 
Summit 2018"

                   500,000.00                     500,000.00 เฉพาะเจาะจง ข บริษัท พีอาร วัน เน็ทเวิรค จํากัด                    495,000.00 บริษัท พีอาร วัน เน็ทเวิรค จํากัด             495,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.DGA/61/0264 ลงวันที่ 6/7/61

7 จางผลิตตูบริการอเนกประสงคภาครัฐ (Government Smart KIOSK)                 2,804,000.00                  2,716,029.00 คัดเลือก (ข) บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด                  2,751,336.00 บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด           2,716,029.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด  DGA/61/0266 ลงวันที่ 24/7/61

8
จางตรวจสอบและเฝาระวังระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทาง
สารสนเทศภาครัฐ

                6,000,000.00                  5,990,000.00 เฉพาะเจาะจง ค บริษัท ที-เน็ต จํากัด                  5,990,000.00 บริษัท ที-เน็ต จํากัด           5,990,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด  DGA/61/0271 ลงวันที่ 3/7/61

9
จางบํารุงรักษา (MA) อุปกรณระบบเครือขาย สําหรับโครงสราง
พื้นฐานและศูนยขอมูล

               23,151,500.00                23,054,220.00 เฉพาะเจาะจง ค บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)                20,160,000.00 บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)         20,160,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด  DGA/61/0272 ลงวันที่ 16/7/61

10
จางดําเนินงานจัดฝกอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลสําหรับบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสูรัฐบาลดิจิทัล

                1,900,000.00                  1,900,000.00 เฉพาะเจาะจง ซ บริษัท แมคฟวา จํากัด                  1,896,575.00 บริษัท แมคฟวา จํากัด           1,896,575.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด  DGA/61/0273 ลงวันที่ 3/7/61

11
จางดําเนินงานจัดฝกอบรมหลักสูตรผูนําดานดิจิทัลภาครัฐ (Digital 
Leadership for Executive Level)

                1,776,000.00                  1,776,000.00 เฉพาะเจาะจง ค สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร                  1,776,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร           1,776,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด  DGA/61/0274 ลงวันที่ 25/7/61

12
จางดําเนินงานจัดฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief 
Digital Officer for Management Level)

                1,616,000.00                  1,616,000.00 เฉพาะเจาะจง ค มหาวิทยาลัยศรีปทุม                  1,616,000.00 มหาวิทยาลัยศรีปทุม           1,616,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด  DGA/61/0275 ลงวันที่ 25/7/61

13
จางเหมาจัดทํา Full Frame ขนาด 3 x 3 เมตร สําหรับใชในการจัด
ฝกอบรม

                     14,980.00                                 -   เฉพาะเจาะจง ข หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย                      14,980.00 หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย               14,980.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.DGA/61/0277 ลงวันที่ 4/7/61

14 จางผลิตแผนพับ Data governance framework                      39,590.00                                 -   เฉพาะเจาะจง ข บริษัท อเล็กซ พริ้นติ้ง จํากัด                      37,985.00 บริษัท อเล็กซ พริ้นติ้ง จํากัด               37,985.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.DGA/61/0278 ลงวันที่ 17/7/61

15
จัดจางบํารุงรักษาระบบเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

                     35,000.00                                 -   เฉพาะเจาะจง ข บริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด                      35,000.00 บริษัท บิซโพเทนเชียล จํากัด               35,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.DGA/61/0282 ลงวันที่ 31/7/61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน)

วันที่  10 สิงหาคม 2561

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
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NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน)

วันที่  10 สิงหาคม 2561

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

16 จางบริการสนามฟุตบอลเพื่อจัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ DGA                      15,000.00                                 -   เฉพาะเจาะจง ข แพนดา เอฟซี                        8,478.00 แพนดา เอฟซี                 8,478.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.DGA/61/0284 ลงวันที่ 6/7/61

17
จางพิมพซองจดหมายสีน้ําตาล (มีปณ.)/ซองจดหมายสีขาว มีปณ.)/
ทายกระดาษ (มีที่อยู)/กระดาษ (หัวโลโก)

                     61,953.00                                 -   เฉพาะเจาะจง ข บริษัท พรอสเพอร เซอรวิส ซัพพลาย จํากัด                      61,953.00 บริษัท พรอสเพอร เซอรวิส ซัพพลาย จํากัด               61,953.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.DGA/61/0286 ลงวันที่ 11/7/61

18
จัดจางบริการวงจรสื่อสารพรอมอุปกรณเชื่อมตอโครงการเครือขาย
สื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government Information
 Network: GIN TOT)

               88,000,000.00                                 -   เฉพาะเจาะจง ซ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)                85,168,045.46 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)         85,168,045.46 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด DGA/61/0289 ลงวันที่ 31/7/61

19
จางจัดทํา Roll Up สําหรับใชในการจัดฝกอบรมหลักสูตรทักษะ
ดิจิทัลสําหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสูรัฐบาลดิจิทัล

                      8,025.00                87,303,365.76 เฉพาะเจาะจง ข หางหุนสวนจํากัด วาย ซีเอช มีเดีย                        8,025.00 หางหุนสวนจํากัด วาย ซีเอช มีเดีย                 8,025.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.DGA/61/0296 ลงวันที่ 31/7/61

20
จางจัดทํากระเปาหรือถุงผาสปนบอนดแบบมีหูหิ้ว หลักสูตรทักษะ
ดิจิทัลสําหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสูรัฐบาลดิจิทัล

                     10,700.00                                 -   เฉพาะเจาะจง ข หางหุนสวนจํากัด วาย ซีเอช มีเดีย                      10,700.00 หางหุนสวนจํากัด วาย ซีเอช มีเดีย               10,700.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.DGA/61/0298 ลงวันที่ 31/7/61

21
ตออายุสมาชิก APNIC และคาธรรมเนียมในการรักษาหมายเลข IP 
Address หมายเลข IPv6 2401:9D00::/32 Domain : DGA-TH

                     60,000.00                                 -   เฉพาะเจาะจง ข Asia Pacific Network Information Centre                      57,400.00 Asia Pacific Network Information Centre               57,400.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.DGA/61/0305 ลงวันที่ 24/7/61
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