
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 EGA/59/0124
จางสํารวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

หนวยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจําป 2559
1,500,000.00       1,462,453.53    เปรียบเทียบราคา

1.  สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
1,400,000.00             บาท บริษัท เอฟฟนิตี้ จํากัด 1,390,000.00              บาท

2.  บริษัท เอฟฟนิตี้ จํากัด 1,451,540.60             บาท

2 EGA/59/0125
จางบํารุงรักษาเครื่องมือสําหรับเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล (Data 

Integration Tools) สําหรับโครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดานขอมูล e-Government Platform)

2,311,200.00       2,311,200.00    พิเศษ บริษัท เอส เอส ซี อินทีเกรชั่น จํากัด 2,311,200.00             บาท บริษัท เอส เอส ซี อินทีเกรชั่น จํากัด 2,291,200.00              บาท ตอเนื่องกับผูบริการรายเดิม

3 EGA/59/0126 เชาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาตอเนื่องปที่ 3 จํานวน 50 เครื่อง 353,100.00         353,100.00      พิเศษ บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 353,100.00               บาท บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 353,100.00                บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

4 EGA/59/0127
จัดซื้อ Tablet สําหรับใชพัฒนาแอปพลิเคชันและทดสอบระบบ 

จํานวน 9 รายการ
90,000.00           ไมมี ตกลงราคา

1.  บริษัท เอแอนดพี คอมมูนิเคชั่น 2001 

จํากัด
79,130.84                 บาท บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 77,468.00                  บาท

2.  บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 77,468.00                 บาท

5 EGA/59/0128
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง สําหรับสวนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 2 เครื่อง
7,000.00            ไมมี ตกลงราคา บริษัท คอนทินิวอัส ฟอรม แอนด คอมพิวเตอร 6,184.60                   บาท บริษัท คอนทินิวอัส ฟอรม แอนด คอมพิวเตอร 6,184.60                    บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

6 EGA/59/0129
ซื้อเครื่องพิมพ สําหรับสวนการเงินและบัญชี และสวนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
60,000.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 44,833.00                 บาท บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 44,298.00                  บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

7 EGA/59/0130 ซื้อกระดาษเทอรมอล 5,949.74            ไมมี ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 6,249.87                   บาท บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 5,949.74                    บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

8 EGA/59/0131 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณระบบเสียงตามสาย 550,000.00         550,000.00      เปรียบเทียบราคา 1.  บริษัท สเปคเทค จํากัด 533,630.00               บาท บริษัท สเปคเทค จํากัด 530,000.00                บาท

2.  บริษัท เวลตี้ คอนซัลแตนส จํากัด 548,000.50               บาท

3.  บริษัท ซินเทค (ประเทศไทย) จํากัด 544,140.00               บาท

9 EGA/59/0132 .cloud.ega.or.th (wildcard) 6,955.00            ไมมี ตกลงราคา บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 6,955.00                   บาท บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 6,955.00                    บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

10 EGA/59/0133 จางบํารุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล (HRMI) 18,725.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด 18,725.00                 บาท บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด 18,725.00                  บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

11 EGA/59/0134
จัดซื้ออุปกรณและติดตั้งระบบควบคุมการเขาออก (Access Control)

 สําหรับชั้น 16
350,000.00         347,750.00      พิเศษ บริษัท อเมธิสท โซลูชั่น จํากัด 347,750.00               บาท บริษัท อเมธิสท โซลูชั่น จํากัด 340,000.00                บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และตอรองแลวเสนอ

ราคาต่ําสุด

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2559

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคางานจัดซื้อจัดจาง
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