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แบบ สขร. 1

ลําดับที่ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 EGA/59/0051
จางบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารงานภายใน (Intranet) 

ศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) และระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส

298,100.00           298,100.00               ตกลงราคา นายอภิวัฒน ผุดผอง 298,100.00               บาท นายอภิวัฒน ผุดผอง 298,100.00                  บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

2 EGA/59/0052 185,000,000.00     181,417,000.00         ประกวดราคา
1.  บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)
         200,173,870.00 บาท

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)
180,000,000.00            บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และเสนอราคาต่ําสุด

2. บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จํากัด          262,457,500.00 บาท

3 EGA/59/0053
จางดําเนินงานบันทึกภาพนิ่งและบันทึกเทปโทรทัศน สําหรับ

หลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ประจําป 

พ.ศ. 2559

190,000.00           551,501.00               ตกลงราคา บริษัท มาสซ ประเทศไทย จํากัด 194,760.00               บาท บริษัท มาสซ ประเทศไทย 181,260.00                  บาท
เปนผูมีความเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณ  สามารภทํางานได

ตามที่ สรอ. กําหนด

4 EGA/59/0054
งานซื้อระบบตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องแมขายสําหรับระบบ

คลาวดภาครัฐ
8,000,000.00         8,000,000.00            พิเศษ

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน)
7,989,957.50             บาท

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 

จํากัด (มหาชน)
7,630,000.00               บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

5 EGA/59/0055
งานจางบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหบริการใน

รูปแบบ Software as a service บนระบบ G-Cloud
9,500,000.00         9,324,000.00            พิเศษ บริษัท  ซีดีจี  ซิสเต็มส จํากัด 9,500,000.00             บาท บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 9,500,000.00               บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

6 EGA/59/0056
จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรงานออกแบบกราฟฟกแบบสิทธิ์การเชาใช

รายปสําหรับฝายพัฒนาและจัดการแอปพลิชั่น จํานวน 2 รายการ
19,516.80             ไมมี ตกลงราคา

บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร (ไทยแลนด) 

จํากัด
18,746.40                 บาท

บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร (ไทย

แลนด) จํากัด
18,746.40                    บาท ซื้อกับผูขายรายเดิม

7 EGA/59/0057
งานจัดซื้อฐานขอมูลบอกรับเปนสมาชิก,ฐานขอมูลออนไลน เพื่อการ

พัฒนานวัตกรรม
4,500,000.00         4,500,000.00            พิเศษ บริษัท Gartner Ireland Limited 116,250.00 USD บาท บริษัท Gartner Ireland Limited 4,500,000.00               บาท ซื้อกับผูขายรายเดิม

8 EGA/59/0058
งานจางเหมาบํารุงรักษาโปรแกรมขอมูลทองถิ่นและโปรแกรมควบคุม

ระบบการจัดสรรบัตรเลือกตั้งป 2559
14,000.00             ไมมี ตกลงราคา บริษัท ไมรา คอมพิวเตอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 13,910.00                 บาท

บริษัท ไมรา คอมพิวเตอร อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด
13,910.00                    บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

9 EGA/59/0059
งานจางบํารุงรักษาระบบสําหรับตรวจสอบวิเคราะหชองโหวหรือ

ความเสี่ยงของซอรสโคด Source Code)
220,000.00           214,000.00               ตกลงราคา บริษัท มายดเทอรา จํากัด 214,000.00               บาท บริษัท มายดเทอรา จํากัด 214,000.00                  บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

10 EGA/59/0060
โครงการเชาใชลิขสิทธิ์ซอฟตแวร Microsoft Office จํานวน 90 

License
450,000.00           463,203.00               เปรียบเทียบราคา บริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด 399,645.00               บาท บริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด 399,000.00                  บาท ซื้อกับผูขายรายเดิม

11 EGA/59/0061 งานจางบริการพื้นที่ระบบจัดเก็บขอมูล (Offsite Storage) 3,871,688.00         3,871,688.00            กรณีพิเศษ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 2,871,688.00             บาท บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 3,850,000.00               บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

12 EGA/59/0062 งานจัดซื้ออุปกรณโทรศัพท IP PHONE จํานวน 20 เครื่อง 290,000.00           328,133.33               ตกลงราคา
1.  บรษท แอดวานซอนฟอรเมชน เทคโนโลย 

จํากัด (มหาชน)

2   บริษัท เดลฟาย เทคโนโลยี จํากัด

 1.  283,122.00

2.  353,100.00
บาท

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี 

จํากัด (มหาชน)
278,200.00                  บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และเสนอราคาต่ําสุด

13 EGA/59/0063 จางบริหารจัดการทําเงินเดือน งานภาษี และสวัสดิการตาง ๆ 450,000.00           339,625.00               เปรียบเทียบราคา บริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด 450,000.00               บาท บริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด 450,000.00                  บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

14 EGA/59/0064 จางดําเนินการยายตําแหนงหัวจายแอรของอาคารฯ 14,000.00             ไมมี ตกลงราคา บริษัท แอ็ดวานซ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จํากัด 13,910.00                 บาท
บริษัท แอ็ดวานซ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง 

จํากัด
10,700.00                    บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

15 EGA/59/0065 280,000.00           226,018.33               ตกลงราคา 1.  บริษัท มัลติมีเดีย แอนด เอเจนซี่ จํากัด                199,555.00 บาท บริษัท มัลติ มีเดีย แอนด เอเจนซี่ จํากัด 195,275.00                  บาท

2.  บริษัท พีอาร วัน เน็ทเวิรค จํากัด                237,215.00 บาท

3.  บริษัท บางกอกเวิลด  เอ็กโป จํากัด                241,285.00 บาท

16 EGA/59/0067
จางบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส สําหรับใหบริการ 

MailGoThai
17,500,000.00       17,498,250.00          ประกวดราคา บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 17,498,250.00           บาท

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)
17,498,250.00              บาท จางตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

17 EGA/59/0068
จางทํา VDO Presentation ประกอบการนําเสนอโครงการ 

GovChannel
200,000.00           165,850.00               ตกลงราคา บริษัท เก็ต แธท ชีส จํากัด 165,850.00               บาท บริษัท เก็ต แธท ชีส จํากัด 160,000.00                  บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

จางบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือนสําหรับบริการคลาวดภาครัฐ 

(Government Cloud : G-Cloud)

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และเสนอราคาต่ําสุด

จางจัดบูธนิทรรศการ EGA ในงาน Thailand Local Government 

Summit 2015

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.)

ผูไดรับคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานจัดซื้อจัดจาง
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แบบ สขร. 1

ลําดับที่ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.)

ผูไดรับคัดเลือกและราคาผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานจัดซื้อจัดจาง

18 EGA/59/0069 จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวร Visual Studio Enterprise with MSDN 284,299.00           265,700.00               ตกลงราคา บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชัน โซลูชั่น จํากัด 276,060.00               บาท บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชัน โซลูชั่น จํากัด 273,000.00                  บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

19 EGA/59/0070 จางดําเนินการประเมินศักยภาพคนเกง (Talent Assessment) 780,000.00           664,299.98               พิเศษ 1.  บริษัท เอพีเอ็ม กรุป โซลูชั่น จํากัด
 820,000.00

บาท บริษัท เอพีเอ็ม กรุป โซลูชั่น จํากัด 770,000.00                  บาท

2.  บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จํากัด                802,500.00

20 EGA/59/0071 จัดซื้อถังดับเพลิงพรอมติดตั้งยังพื้นที่สํานักงานชั้น 11 28,000.00             ไมมี ตกลงราคา 1.  บริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จํากัด                  27,820.00 บาท บริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จํากัด 27,178.00                    บาท

2.  บริษัท เพอรมาเนนท เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จํากัด                  33,812.00

21 EGA/59/0072 จัดซื้อปายสัญลักษณถังดับเพลิงพรอมติดตั้งยังพื้นที่สํานักงานชั้น 11 12,600.00             ไมมี ตกลงราคา บริษัท เพอรมาเนนท เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จํากัด 12,358.50                 บาท
บริษัท เพอรมาเนนท เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น 

จํากัด
11,984.00                    บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

22 EGA/59/0073
จางตกแตงและดูแลรักษาตนไมประดับพื้นที่สํานักงานพื้นที่ชั้น 11, 

18 และ 19
140,000.00           209,388.30               ตกลงราคา บริษัท เวิลด แพลนท เซ็นเตอร จํากัด 139,635.00               บาท บริษัท เวิลด แพลนท เซ็นเตอร จํากัด 136,746.00                  บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

23 EGA/59/0074 ซื้ออุปกรณ Tablet สําหรับสวนงานพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 รายการ 19,955.50             ไมมี ตกลงราคา บริษัท เอแอนดพี คอมมูนิเคชั่น 2001 จํากัด 17,600.00                 บาท บริษัท เอแอนดพี คอมมูนิเคชั่น 2001 จํากัด 17,600.00                    บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

24 EGA/59/0075
จางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนศูนยขอมูล (Data 

Center)
19,000,000.00       20,000,000.00          พิเศษ บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด 20,865,000.00           บาท บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด 18,880,000.00              บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

25 EGA/59/0076
จัดซื้อของที่ระลึกสงเสริมการประชาสัมพันธโครงการบริการตาง ๆ 

ของ สรอ. (ชุดเบญจรงค และตราสัญลักษณ)
600,000.00           561,000.00               พิเศษ ราน บุญญารัตน เบญจรงค 561,000.00               บาท ราน บุญญารัตน เบญจรงค 561,000.00                  บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

26 EGA/59/0077
จัดซื้อของที่ระลึกสงเสริมการประชาสัมพันธโครงการบริการตาง ๆ 

ของ สรอ. (พาวเวอรแบงค และโลโกตราสัญลักษณ)
210,000.00           210,790.00               ตกลงราคา บริษัท นาโนโฟน (ประเทศไทย) จํากัด 202,230.00               บาท บริษัท นานาโฟน (ประเทศไทย) จํากัด 202,230.00                  บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

27 EGA/59/0078
จัดซื้อของที่ระลึกสงเสริมการประชาสัมพันธโครงการบริการตาง ๆ 

ของ สรอ. (ที่เก็บ Clip, Memo holder, แทน Memo, กระเปาช็อป

ปง, กระดาษกอน)

300,000.00           276,060.00               ตกลงราคา บริษัท ศรีสากลพรีเมียม จํากัด 276,060.00               บาท บริษัท ศรีสากลพรีเมี่ยม จํากัด 276,060.00                  บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

28 EGA/59/0079
จางตรวจสถานภาพการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัย

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน

 กรมอนามัย

300,000.00           406,600.00               ตกลงราคา บริษัท ที-เน็ต จํากัด 331,700.00               บาท บริษัท ที-เน็ต จํากัด 300,000.00                  บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

29 EGA/59/0080 จางพิมพนโยบายและคูมือบริหารความเสี่ยง 200,000.00           190,032.00               ตกลงราคา 1.  บริษัท ไบรทไซด จํากัด                209,720.00 บาท บริษัท พี.เอ็ม.มีเดีย พริ้นท จํากัด 176,000.00                  บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และเสนอราคาต่ําสุด

2.  บริษัท พี เอ็ม มีเดีย พริ้นท จํากัด                180,616.00 บาท

30 EGA/59/0081
จางทําแฟมสําหรับใชใสใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
27,000.00             ไมมี ตกลงราคา บริษัท  ปกไหม จํากัด 13,642.50                 บาท บริษัท ปกไหม จํากัด 13,642.50                    บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

31 EGA/59/0083 ซื้อหมึกพิมพ HP LaserJet Pro 400 (สีดํา) จํานวน 6 กลอง 36,000.00             ไมมี ตกลงราคา
1.  บริษัท  มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซิรวิส 

จํากัด
                 31,458.00 บาท

บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส 

จํากัด
31,458.00                    บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และเสนอราคาต่ําสุด

2.  หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา                  31,907.40 บาท

32 EGA/59/0084 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 จํานวน 400 รีม 40,000.00             ไมมี ตกลงราคา 1.  บริษัท  ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด                  37,664.00 บาท บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 37,664.00                    บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และเสนอราคาต่ําสุด

2.   หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา                  41,088.00 บาท

33 EGA/59/0085 ตออายุการใชงาน License IOS Developer Enterprise Program 10,790.00             ไมมี ตกลงราคา www.apple.com 10,790.00                 บาท www.apple.com 10,790.00                    บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และราคา

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และตอรองแลวเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

เปนผูผานขอเสนอทางดานเทคนิค 

และเสนอราคาต่ําสุด
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