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แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 EGA/59/0135
จัดพิมพเอกสาร "รางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ

ประเทศไทย"
8,560.00             ไมมี ตกลงราคา บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท จํากัด 8,560.00                    บาท บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท จํากัด 8,560.00                บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

2 EGA/59/0136
จางตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบริโภคจากตูกดน้ําดื่ม

ของพื้นที่สํานักงานชั้น 11, 17, 18 และ 19
18,000.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 17,976.00                  บาท

บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)

 จํากัด
17,976.00              บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

3 EGA/59/0137
ซื้อ License Software Program High Charts และ

 Program High Maps
18,240.00           ไมมี ตกลงราคา www.shop.highsoft.com 540.00                      USD www.shop.highsoft.com  540.00                  USD

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

4 EGA/59/0138 ซื้อกระเชาของขวัญปใหม 2559 จํานวน 35 กระเชา 65,100.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท สังคมสุขภาพ จํากัด 70,000.00                  บาท บริษัท สังคมสุขภาพ จํากัด 65,100.00              บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

5 EGA/59/0140
จางผลิตโปสเตอร GovChannel ขนาด A3 จํานวน 

6,000 แผน
18,618.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท อเล็กซ พริ้นติ้ง จํากัด 18,618.00                  บาท บริษัท อเล็กซ พริ้นติ้ง จํากัด 18,618.00              บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

6 EGA/59/0141
จางดําเนินโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพดานไอซีที (ITPE)
750,000.00          750,000.00      กรณีพิเศษ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 750,000.00                บาท

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ
750,000.00             บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

7 EGA/59/0142
จางดําเนินโครงการ "การสรางชุมชนผูใชขอมูล (Data

 Community Engagement)"
4,442,319.00       4,442,319.00   พิเศษ มูลนิธิกองทุนไทย 4,442,319.00              บาท มูลนิธิกองทุนไทย 3,050,000.00          บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

8 EGA/59/0143
จางผลิตโปสเตอร GovChannel ขนาด A3 จํานวน 

12,000 แผน
28,248.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท อเล็กซพริ้นติ้ง จํากัด 28,248.00                  บาท บริษัท อเล็กซพริ้นติ้ง จํากัด 28,248.00              บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

9 EGA/59/0144
จางปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

(e-Services)
550,000.00          535,000.00      พิเศษ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 535,000.00                บาท บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 535,000.00             บาท จางกับผูพัฒนาระบบรายเดิม

10 EGA/59/0145
การตอสมาชิก APNC และคาธรรมเนียมในการรักษา

หมายเลข IP Address (MICT-TH) (5,258 ดอลลาร

ออสเตรเลีย)

141,966.00                141,966.00 ตกลงราคา www.apnic.net 141,966.00                บาท www.apnic.net 141,966.00             บาท ซื้อกับผูใหบริการรายเดิม

11 EGA/59/0146
ซื้อซอฟตแวรสําหรับอุปกรณตู Kiosk ในโครงการ 

ศูนยกลางบริการภาครัฐสําหรับประชาชน 

(Govchannel) (596 US)

22,648.00           ไมมี ตกลงราคา www.provisio.com 22,648.00                  บาท www.provisio.com 22,648.00              บาท ซื้อกับผูใหบริการรายเดิม

12 EGA/59/0147

จางบํารุงรักษาระบบสําหรับตรวจสอบและติดตาม

การทํางานของระบบงาน (Application 

Performance Monitoring) โครงการบํารุงรักษา

ซอฟตแวร Performance Testing 

Tools/Application Performance Management 

(APM)

450,000.00          400,000.00      พิเศษ บริษัท อาซคมี โซลูชั่น แอนด คอนซัลแทนท จํากัด 450,000.00                บาท
บริษัท อาซคมี โซลูชั่น แอนด คอนซัล

แทนท จํากัด
439,300.00             บาท ตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

13 EGA/59/0148
จัดซื้อซอฟตแวรระบบบริหารคลาวดภาครัฐ จํานวน 

400 License
7,000,000.00       7,310,200.00   พิเศษ 1. บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 7,070,560.00              บาท

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี

 จํากัด (มหาชน)
6,600,000.00          บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และเสนอราคาต่ําที่สุด

2.  บริษัท  เดลฟาย เทคโนโลยี จํากัด 7,982,200.00              บาท

3.  บริษัท  พี แอนด พี อิเลคทรอนิกส เทคโนโลยี 

จํากัด
ไมผานขอเสนอทางดานเทค บาท

14 EGA/59/0149 ซื้อสื่อโฆษณาทาง หนังสือพิมพไทยรัฐ 398,553.60          398,553.60      พิเศษ บริษัท วัชรพล จํากัด 398,553.60                บาท บริษัท วัชรพล จํากัด 398,553.60             บาท
เพื่อประชาสัมพันธขอมูลไปยัง

ประชาชนไดครอบคลุมทั่วประเทศ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2559

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคา
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือกและราคา

15 EGA/59/0150
จางเตรียมความพรอมในการรับการตรวจ The CSA 

Security, Trust and Assurance Registry (STAR) 

Program สําหรับบริการ

2,000,000.00       2,000,000.00   พิเศษ บริษัท ท-ีเน็ต  จํากัด 1,999,937.00              บาท บริษัท ท-ีเน็ต จํากัด 1,950,000.00          บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

16 EGA/59/0151
จางเหมาปรับปรุงหองทํางานผูบริหารพื้นที่สํานักงาน

ชั้น 18
300,000.00          225,310.00      ตกลงราคา บริษัท แอ็ดวานซ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จํากัด 225,310.00                บาท

บริษัท แอ็ดวานซ เทคโนโลยี คอนแทร

คติ้ง จํากัด
225,310.00             บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

17 EGA/59/0153 เชาสมัครสมาชิก Safari Books Online (399$) 14,763.00           ไมมี ตกลงราคา www.safaribooksonline.com 14,763.00                  บาท www.safaribooksonline.com 14,763.00              บาท ซื้อผานเว็บไซต

18 EGA/59/0154
จางถายเอกสารพรอมเขาเลม "(ราง) แผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559

 - 2561)

13,375.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 13,375.00                  บาท บริษัท โอเชี่ยน บลูพริ้นท จํากัด 13,375.00              บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

19 EGA/59/0155
จางบริการสํารองขอมูลและกูคืนระบบ สําหรับ

คลาวดภาครัฐ (Government Cliud : G-Cloud) 

ระยะ 6 เดือน (สัญญาตอเนื่องสวนเพิ่มเติม)

7,200,000.00       7,130,351.60   กรณีพิเศษ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 713,051.60                บาท บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 6,422,000.00          บาท
เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

20 EGA/59/0156
คาบริการเชาตูนิรภัยและอัตราคาธรรมเนียมบริการตู

นิรภัย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาชิดลม ระยะเวลา 1

 ป (23 ม.ค. 59 - 22 ม.ค. 60)

5,350.00             ไมมี ตกลงราคา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาชิดลม 5,350.00                    บาท
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาชิดลม
5,350.00                บาท ตอเนื่องกับผูใหบริการรายเดิม

21 EGA/59/0157
ซื้อตูไซดบอรดหลังโตะทํางาน ผอ. ฝาย จํานวน 3 ตู 

และตูลิ้นชักมีลอขางโตะ ผจก. สวน จํานวน 1 ตู 

สําหรับ ชั้น 16

71,000.00           ไมมี ตกลงราคา บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด 70,502.30                  บาท
บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ เฟอรนิเจอร 

จํากัด
70,502.30              บาท

เปนผูผานขอเสนอทางดาน

เทคนิค และราคา

22 EGA/59/0106
จางบริการระบบการประชุมทางไกลผานอินเตอรเน็ต 

(Web Conference)
1,540,800.00       1,540,800.00   พิเศษ บริษัท ทรู ยูนิเวอรเซล คอนเวอรเจนซ จํากัด 1,540,800.00              บาท

บริษัท ทรู ยูนิเวอรเซล คอนเวอรเจนซ 

จํากัด
1,540,800.00          บาท ตอเนืองกับผูใหบริการรายเดิม
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