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NO งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ
ขอตกลงในการซื้อ หรือจาง

1 จัดงานแถลงขาววันปกหมุดแหงชาติ       200,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร วัน จํากัด    200,000.00 บริษัท พีอาร วัน จํากัด             200,000.00
คุณสมบัติตรงตาม

ขอกําหนด
PO.EGA/61/0226 ลงวันที่ 24/5/61

2
จางขนสงตู Kiosk วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 สรอ. ไป-กลับ 
ไปรษณียกลาง บางรัก

          6,420.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด       6,420.00 บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จํากัด                6,420.00
คุณสมบัติตรงตาม

ขอกําหนด
PO.EGA/61/0229 ลงวันที่ 2/5/61

3 จัดซื้อซองหนังใสบัตรพนักงาน           6,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง รานบางกอกแลนยารด       4,500.00 รานบางกอกแลนยารด                4,500.00
คุณสมบัติตรงตาม

ขอกําหนด
PO.EGA/61/0231 ลงวันที่ 15/5/61

4
จัดซื้อหมึก Brother TN-2025 (Fax) = 3 กลอง หมึก HP LaserJet 
Pro 400 = 3 กลอง

        22,630.50 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด      22,630.50 บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด              22,630.50
คุณสมบัติตรงตาม

ขอกําหนด
PO.EGA/61/0232 ลงวันที่ 8/5/61

5 จางทําตรายาง           4,540.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ       4,515.40 หางหุนสวนจํากัด พรลาภพัฒนภัณฑ                4,515.40
คุณสมบัติตรงตาม

ขอกําหนด
PO.EGA/61/0233 ลงวันที่ 15/5/61

6 จัดซื้ออุปกรณสําหรับระบบประชุมทางไกล         79,501.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด      77,767.60 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด              77,767.60
คุณสมบัติตรงตาม

ขอกําหนด
PO.EGA/61/0234 ลงวันที่ 18/5/61

7 จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค           2,200.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)       2,180.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)                2,180.00
คุณสมบัติตรงตาม

ขอกําหนด
PO.EGA/61/0235 ลงวันที่ 8/5/61

8
จัดซื้อโชคประตูกระจกทางเขาพื้นที่สํานักงานชั้น 18 และอุปกรณ
ประกอบพรอมติดตั้ง

          5,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท จุน เทค จํากัด       4,922.00 บริษัท จุน เทค จํากัด                4,922.00
คุณสมบัติตรงตาม

ขอกําหนด
PO.EGA/61/0236 ลงวันที่ 2/5/61

9 จัดซื้อ SSL Certifacation สําหรับการใหบริการ       111,547.50 มี เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด    111,547.50 บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด             111,547.50
คุณสมบัติตรงตาม

ขอกําหนด
PO.EGA/61/0238 ลงวันที่ 24/5/61

10 ตออายุ Website รับสมัครงาน       176,490.08 มี เฉพาะเจาะจง บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด    176,490.08 บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด             176,490.08
คุณสมบัติตรงตาม

ขอกําหนด
PO.EGA/61/0243 ลงวันที่ 23/5/61

11 ซื้อบริการสถานที่ออกกําลังกาย ของเจาหนาที่ สรอ.         70,000.00 ไมมี เฉพาะเจาะจง บริษัท อมารี วอเตอรเกท กรุงเทพ จํากัด      70,000.00 บริษัท อมารี วอเตอรเกท กรุงเทพ จํากัด              70,000.00
คุณสมบัติตรงตาม

ขอกําหนด
PO.EGA/61/0244 ลงวันที่ 23/5/61

12
จางจัดงานโครงการประชุมและสัมมนา "เปดมุมมองการใหบริการงาน
ภาครัฐตอประชาชนดวยทักษะดิจิทัล Digital Connected: 
Estonia-Thailand"

      450,000.00 มี เฉพาะเจาะจง
1. บริษัท ไมตี้ ไมซ จํากัด
2. บริษัท เทล ออฟ เอ เอเชีย จํากัด
3. บริษัท จีเอ็ม อีเวนท จํากัด

 451,137.68
413,616.00
425,432.00

บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จํากัด             410,000.00
คุณสมบัติตรงตาม

ขอกําหนด
PO.EGA/61/0246 ลงวันที่ 30/5/61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน)

วันที่  4 พฤษภาคม 2561

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จาง


	พ.ค.61

