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แบบ สขร. 1

ลําดับที่ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 EGA/59/0086
ซื้อกระดาษชําระมวนใหญ, กระดาษเช็ดมือ, กระดาษ

ชําระอนามัย
70,000.00           ไมมี ตกลงราคา 1.  บริษัท อินโนโว เทรดดิ้ง จํากัด

 63,558.00
บาท บริษัท อินโนโว เทรดดิ้ง จํากัด 63,558.00                  บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

2.  บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด              69,624.90

2 EGA/59/0087
ซื้อวัสดุสํานักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุงานบานงาน

ครัว, วัสดุไฟฟา
118,000.00         117,957.41      ตกลงราคา 1.  หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา            108,204.82 บาท หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา 108,204.82                บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

2.  รานพัฒนากิจ            110,384.41

3 EGA/59/0088 จางทํา ส.ค.ส. ปใหม 2559 EGA 34,293.50           ไมมี ตกลงราคา บริษัท อเล็กซ พริ้นติ้ง จํากัด 34,293.50             บาท บริษัท อเล็กซ พริ้นติ้ง จํากัด 34,293.50                  บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

4 EGA/59/0089
โครงการเชาใชลิขสิทธิ์ซอฟตแวร Microsoft Office 

จํานวน 190 License
980,000.00         941,279.00      เปรียบเทียบราคา

1.  บริษัท ไอ.ท.ีโซลูชั่น คอมพิวเตอร (ประเทศไทย)  839,629.00
บาท บริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด 835,563.00                บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

2.  บริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด            841,662.00

5 EGA/59/0090
จางจัดทําการวิเคราะหและการสรางเสนทางฝกอบรม 

(Training Roadmap) ประจําปงบประมาณ 2559
50,000.00           ไมมี ตกลงราคา นางสาวจันทรอัมพร ธาราไพศาล 50,000.00             บาท นางสาวจันทรอัมพร ธาราไพศาล 50,000.00                  บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

6 EGA/59/0091 จัดซื้อ SSL Certificate 13,910.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 13,910.00             บาท บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด 13,910.00                  บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

7 EGA/59/0092 จางบริการจัดเก็บเอกสารสํานักงาน 45,000.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท รีคอล เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากัด 45,000.00             บาท บริษัท รีคอล เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากัด 45,000.00                  บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

8 EGA/59/0093
จางจัดนิทรรศการงานวันตอตานคอรรัปชันสากล 

(ประเทศไทย) (วันที่ 8-9 ธ.ค. 58)
48,899.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท มัลติ มีเดีย แอนด เอเจนซี่ จํากัด 48,899.00             บาท บริษัท มัลติ มีเดีย แอนด เอเจนซี่ จํากัด 48,000.00                  บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

9 EGA/59/0094
จางจัดทําการวิเคราะหและการกําหนดแผนอัตรา

กําลังคน (Manpower Planning) ประจําปงบประมาณ

 2559

200,000.00         200,000.00      ตกลงราคา นายชาโณ ชาญประเสริฐกิจ 200,000.00           บาท นายชาโณ ชาญประเสริฐกิจ 197,000.00                บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

10 EGA/59/0096 1,600,000.00       1,580,306.67    เปรียบเทียบราคา 1.  บริษัท ฟรอสท แอนด ซัลลิวัน (ประเทศไทย) จํากัด          1,617,626.00 บาท บริษัท ฟรอสท แอนด ซัลลิวัน (ไทยแลนด) จํากัด 1,299,000.33              บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และเสนอราคาต่ําสุด

2.  บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิรช จํากัด          1,470,000.00

3.  บริษัท กลุมแอดวานซ รัเสิรช จํากัด          1,400,000.00

11 EGA/59/0097
ซื้อลิขสิทธิ์การใชงาน Microsoft SPLA Licenses 

สําหรับคลาวดภาครัฐ
1,900,000.00       1,430,000.00    เปรียบเทียบราคา บริษัท ไรท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 1,665,563.71         บาท บริษัท ไรท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 1,567,000.00              บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

12 EGA/59/0099
จางตัดเสื้อโปโลหลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(CIO 27), (CIO 28)
40,666.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท แมเนจแคร อินพรูฟเมนท จํากัด 21,060.00             บาท บริษัท แมเนจแคร อินพรูฟเมนท จํากัด 20,736.00                  บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

13 EGA/59/0100
จางตัดสูทองคกรสําหรับคณะกรรมการบริหาร สรอ. 

และผูบริหาร สรอ.
78,000.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จํากัด 75,809.50             บาท บริษัท ทรงสมัยนนทบุรี จํากัด 75,809.50                  บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

14 EGA/59/0102
จางจัดบูธนิทรรศการในงานแถลงผลงานรัฐบาลระหวาง

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ ทําเนียบรัฐบาล
27,499.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท มัลติ มีเดีย แอนด เอเจนซี่ จํากัด 27,499.00             บาท บริษัท มัลติ มีเดีย แอนด เอเจนซี่ จํากัด 27,499.00                  บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

15 EGA/59/0103 จางผลิตโปสเตอร GovChannel และแผนพับ GAC 27,285.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท อเล็กซพริ้นติ้ง จํากัด 27,285.00             บาท บริษัท อเล็กซพริ้นติ้ง จํากัด 27,285.00                  บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

จางสํารวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส สําหรับหนวยงานภาครัฐระดับกรม 

ประจําป 2559 (Thailand e-Government 

Readiness Survey)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2558

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคางานจัดซื้อจัดจาง
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แบบ สขร. 1

ลําดับที่ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2558

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคางานจัดซื้อจัดจาง

16 EGA/59/0104 จางบริการวงจรสื่อสาร (Leased Line) 205,440.00         ซายน ตกลงราคา บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 205,440.00           บาท บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 205,440.00                บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม

17 EGA/59/0105 จางบริการวงจรสื่อสาร (Leased Line) 513,600.00         ซายน พิเศษ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 513,600.00           บาท บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 513,600.00                บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม

18 EGA/59/0107
จางบริการวงจรสื่อสาร (Leased Line) G-Node ป 59 

(400MB), (10MB)
11,625,143.40     ซายน พิเศษ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 11,625,143.40       บาท บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 11,625,143.40            บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม

19 EGA/59/0108 จางใหบริการวงจรสื่อสารขอมูลพรอมอุปกรณ GIN 24,000,000.00     38,327,259.80  กรณีพิเศษ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 38,327,259.80       บาท บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 21,600,000.00            บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม

20 EGA/59/0109
จาง MA อุปกรณคอมพิวเตอรระบบเชื่อมโยงฐานขอมูล

กลาง
240,108.00         328,704.00      ตกลงราคา บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 240,108.00           บาท บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 235,400.00                บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม

21 EGA/59/0110 จาง MA ระบบเชื่อมโยงฐานขอมูลกลาง 300,000.00         300,000.00      ตกลงราคา บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 300,000.00           บาท บริษัท บีทามส โซลูชั่น จํากัด 300,000.00                บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม

22 EGA/59/0111 ซื้อกระเชาของขวัญปใหม 60,000.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท สังคมสุขภาพ จํากัด 48,850.00             บาท บริษัท สังคมสุขภาพ จํากัด 46,407.50                  บาท
สามารถจําหนายพัสดุตรงตาม

ความตองการของ สรอ.

23 EGA/59/0112
จัดซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงาน ประเภทโตะ-เกาอี้ทํางาน 

พนง. โตะ-เกาอี้หองประชุม ตูเก็บเอกสาร โครงการ

ปรับปรุงพื้นที่สํานักงานชั้น 16

3,000,000.00       2,984,053.71    พิเศษ บริษัท บริสโตลเฟอรนิเจอร (ประเทศไทย) จํากัด 2,979,506.49         บาท บริษัท บริสโตลเฟอรนิเจอร (ประเทศไทย) จํากัด 2,979,506.49              บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

24 EGA/59/0114
จัดหาครุภัณฑเครื่องพิมพ และเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับประมวลผลใหเชา กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ป

 59

300,000.00         333,947.00      ตกลงราคา บริษัท อินโนบิส ซัพพลาย จํากัด 287,188.00           บาท บริษัท อินโนบิส ซัพพลาย จํากัด 286,118.00                บาท
สามารถจําหนายพัสดุตรงตาม

ความตองการของ สรอ. ไดอยาง

รวดเร็ว

25 EGA/59/0115
จาง MA อุปกรณระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ

เครือขายพรอมจัดซื้อฟงกชั่นซอฟตแวรระบบปองกันภัย

คุกคามทางดานเครือขายสารสนเทศ

780,000.00         704,488.00      พิเศษ บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 704,488.00           บาท บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 670,000.00                บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม

26 EGA/59/0116
จาง MA เครื่องคอมพิวเตอรเครือขาย อุปกรณเครือขาย

 และอุปกรณคอมพิวเตอร ของศาลฎีกา
1,950,000.00       1,949,473.66    พิเศษ บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 1,949,473.66         บาท บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 1,930,000.00              บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม

27 EGA/59/0117
จาง MA โปรแกรมระบบสารสนเทศสํานวนคดี ของศาล

ฎีกา
320,000.00         321,000.00      พิเศษ บริษัท บิซิเนสแอพลิเคชั่นซีสเต็ม จํากัด 321,000.00           บาท บริษัท บิซิเนสแอพลิเคชั่นซีสเต็ม จํากัด 319,930.00                บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม

28 EGA/59/0118
จาง MA หองควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย สําหรับ

 กกต.
1,300,000.00       1,123,500.00    พิเศษ บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด) 1,341,780.00         บาท บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด) 1,295,000.00              บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม

29 EGA/59/0119 จาง MA ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 110,000.00         100,000.00      ตกลงราคา บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 167,562.00           บาท บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 100,000.00                บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม

30 EGA/59/0120
จาง MA ระบบงานรับ-สงคําสั่งคํารองทางอินเทอรเน็ต 

ระบบจัดการเว็บไซตกลางและตารางนัดหมายผูบริหาร 

ของศาลฎีกา ระบะเวลา 4 เดือน

120,000.00         300,000.00      ตกลงราคา คุณสุรพงษ กาญจนรัตน 124,000.00           บาท คุณสุรพงษ กาญจนรัตน 120,000.00                บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม

31 EGA/59/0121 เชาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ วัสดุและอุปกรณตาง ๆ 429,115.84         429,115.84      พิเศษ บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี่ จํากัด 429,115.84           บาท บริษัท รามอินทรา แฟคทอรี่ จํากัด 429,115.84                บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม
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