สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
NO
1
2

งานจัดซื้อจัดจาง
จางบริการวงจรสื่อสาร สําหรับสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จางเหมาบริการทําความสะอาด ระยะเวลา
10 เดือน

วงเงินงบประมาณ
231,120.00
1,734,800.00

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

231,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด
1,606,290.60

e-bidding

หางหุนสวนจํากัด เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวิส
บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอรวิส จํากัด,
หางหุนสวนจํากัด จักรคลีน เซฟตี้ จํากัด
บริษัท ราชาโยค จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. อินเตอรเทค จํากัด

205,440.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ
PO.EGA/61/0040 ลว.10 ต.ค.60

1,495,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

EGA/61/0045 ลว.30 พ.ย.60

EGA/61/0046 ลว.31 ต.ค.60

ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง
231,120.00 บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น
จํากัด
1,829,700.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอรแทค จํากัด
1,732,000.00
1,517,000.00
1,495,000.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

3

จางบํารุงรักษาและจัดการโปรแกรมระบบ
สารสนเทศกําลังคนภาครัฐ (GMIS) และ
โปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ
(GEIS) สําหรับสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

830,000.00

830,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอรไพรสซิสเต็ม จํากัด

831,390.00 บริษัท เอ็นเตอรไพรสซิสเต็ม จํากัด

823,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4

จางจัดทําของที่ระลึกสงเสริมการ
ประชาสัมพันธโครงการและบริการตางๆ

401,250.00

401,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีบี พรีเมี่ยม จํากัด
บริษัท สมารท ไอ ดี กรุป จํากัด

650,025.00 บริษัท สมารท ไอ ดี กรุป จํากัด
401,250.00

401,250.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.EGA/61/0059 ลว.30 พ.ย.60

5

ซื้ออุปกรณทดสอบและพัฒนาตูบริการ
อเนกประสงคภาครัฐ (Government Smart
Kiosk)

450,000.00

449,935.00

449,935.00 บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด

445,762.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

6

ตออายุ Licenses IOS Developer
Enterprise Program
จัดหาโครงสรางพื้นฐานระบบคลาวดภาครัฐ
(G-Cloud) ใหแกระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
กลางของ กรมประมง

10,790.00

7

8

ซื้อเทอรโมมิเตอรไมแบบแขวนขนาดความยาว
10 นิ้ว

9

บํารุงรักษาซอฟตแวร Security Testing
Tool
ซื้อฐานขอมูลวิชาการ Safari ระยะเวลา 1 ป
ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวรงานออกแบบสิทธิ์การ
เชาใชรายป (Adobe)
จางดําเนินงานสัมมนา ประจําปงบประมาณ
2561

10
11
12

5,392,300.00

720.00

ไมมี

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด

เฉพาะเจาะจง www.apple.com

10,790.00 www.apple.com

5,400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

ไมมี

เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องคการคาของ
สกสค.)

220,000.00

214,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายดเทอรา จํากัด

172,768.00
260,000.00

172,768.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาฟารี บุคส ออนไลน จํากัด
243,077.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที โซลูชั่น คอมพิวเตอร (ไทยแลนด)จํากัด

1,380,000.00

1,129,000.00

e-bidding

5,400,000.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)
720.00 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (องคการคา
ของ สกสค.)
214,000.00 บริษัท มายดเทอรา จํากัด

หางหุนสวนจํากัด รวย แอนด รวย พรีเมี่ยม,
บริษัท นอรทไทยทัวร (1997) จํากัด,
บริษัท มูฟวิ่ง ไลฟสไตล จํากัด,
บริษัท คิดมันส ครีเอทีฟ จํากัด
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172,768.00 บริษัท ซาฟารี บุคส ออนไลน จํากัด
224,700.00 บริษัท ไอที โซลูชั่น คอมพิวเตอร
(ไทยแลนด) จํากัด
950,160.00 บริษัท มูฟวิ่ง ไลสไตล จํากัด
1,128,000.00
900,000.00
1,070,000.00

EGA/61/0060 ลว.29 พ.ย.60

10,790.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.EGA/61/0071 ลว.28 พ.ย.60
5,392,300.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

EGA/61/0075 ลว.14 พ.ย.60

720.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

PO.EGA/61/0076 ลว.8 พ.ย.60

214,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

PO.EGA/61/0078 ลว.4 ธ.ค.60

172,768.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.EGA/61/0079 ลว.4 ธ.ค.60
224,700.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.EGA/61/0080 ลว.15 พ.ย.60
890,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

EGA/61/0081 ลว.30 พ.ย.60

NO

ราคากลาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

32,100.00

ไมมี

เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จํากัด

32,100.00 บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จํากัด

30,000.00

ไมมี

เฉพาะเจาะจง บริษัท อินบาเทค จํากัด

25,680.00 บริษัท อินบาเทค จํากัด

25,680.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.EGA/61/0084 ลว.18 ธ.ค.60

15
16

ซื้อหลอดไฟฟาสําหรับใชภายในสํานักงาน
ซื้อ Adobe creative Cloud, Adobe
Photoshop

60,000.00
190,000.00

17

จางบริการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ
บริหารงานภายใน (Intranet) ศูนยติดตามผล
การปฏิบัตงาน (DOC) และรรบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส สําหรับกรมอนามัย (10 เดือน)

301,400.00

18
19

ซื้อวัสดุสํานักงาน กระดาษสีโอลดโรส 5 รีม
จางบํารุง Load Balace สําหรับระบบ
คลาวดภาครัฐ

830.00
200,000.00

ไมมี
เฉพาะเจาะจง บริษัท อารทีมิส เดคอร จํากัด
187,036.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมโป ไมโครซิส จํากัด,
บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร (ไทยแลนด) จํากัด
301,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน ผุดผอง

ไมมี
เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
164,092.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแมกซ โซลูชั่นส จํากัด
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ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

จางบํารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ
สํานักงาน ก.พ.ร.
จางบํารุงรักษาซอฟตแวรสําหรับใชพัฒนา
หนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Certificate)

14

วงเงินงบประมาณ

วิธีจัดซื้อ/จาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ
32,100.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.EGA/61/0082 ลว.30 พ.ย.60

13

งานจัดซื้อจัดจาง

59,770.20 บริษัท อารทีมิส เดคอร จํากัด
181,686.00 บริษัท แอมโป ไมโครซิส จํากัด
183,098.40

59,770.20 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.EGA/61/0085 ลว.30 พ.ย.60
180,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.EGA/61/0088 ลว.30 พ.ย.60

301,400.00 นายอภิวัฒน ผุดผอง

301,400.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.EGA/61/0097 ลว.30 พ.ย.60

825.02 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
149,800.00 บริษัท ไอแมกซ โซลูชั่นส จํากัด

825.02 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.EGA/61/0105 ลว 13 ธ.ค.60
149,800.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด PO.EGA/61/0108 ลว 25 ธ.ค.60

