แบบ สขร. ๑

หน้า 1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ตุลาคม 2558
จํานวนรายการ : 25
ข้อเลือก : สถานะใบสําคัญ [6:สขร]

ยอดมัดจํา

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

No

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

จ้างจัดงาน Thailand CTF Competition 2015
และ งาน Security Health Check Day

896,074.71

873,433.51

ตกลงราคา

2

จ้างประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงานสัมมนา “Zocial
Insight 2015”
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ SSL (SSL Certiﬁcate)

642,000.00

642,000.-

ตกลงราคา

48,150.00

-

ตกลงราคา

จ้างเหมาบริการเพื่อทําหน้าที่สื่อสารองค์กร(Rece
ptionist) ประจําปีงบประมาณ 2559
ซื้อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด สพธอ.(1ตค.5830กย.59)
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์อํานวยการโ
ครงการจัดเก็บสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในรูปแ
บบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างจัดทําสัญญามาตรฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญ
าและจัดทําบทความด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใ
ต้โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT Law Center)
Splunk Enterprise-Enterprise Support
Renewal

990,000.00

943,740.-

ตกลงราคา

25,830.00

-

ตกลงราคา

90,000.00

-

ตกลงราคา

640,000.00

640,000.-

877,400.00

3
4
5
6
7

8

9

เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased
Line)
10 เช่าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า
100/4Mbpsและ200/20Mbps (Leased Line)
11 จ้างเหมาบริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)

รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ราคาสินค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดรวม

เสนอต่ําสุด

PO5900001 ลว. 1 ตุลาคม 2558

เสนอรายเดียว

PO5900002 ลว.2 ตค.58

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
จํากัด (มหาชน) / 48,150
บจ.ทิตาราม
คอนซัลแตนท์/943,740.บจ.รุ่งโรฒณ์บริการ(2525)/
25,830.นายนิรัติศัย ไอรารัตน์ / 90,000
บาท

บริษัท โซเชียล เอ็ม จํากัด /
642,000.00
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
จํากัด (มหาชน) / 48,150.00
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์
จํากัด / 943,740.00
บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ(2525)
จํากัด / 25,830.00
นายนิรัติศัย ไอรารัตน์ /
90,000.00

เสนอรายเดียว

PO5900003, 5 ตุลาคม 2558

เสนอรายเดียว

PO5900004 ลว.1 ตค.58

เสนอรายเดียว

PO5900005 ลว.1 ตค.58

ตกลงราคา

บจ.ที่ปรึกษากฎหมาย
ไพบูลย์/640,000.-

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย์
จํากัด / 640,000.00

877,400 บาท

ตกลงราคา

บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จํากัด /
877,400.00

เสนอราคาต่ําสุด

PO5900009, ลว.19/10/2558

590,640.00

590,640.00

ตกลงราคา

PO5900010, ลว.1 ตค.58

1,455,093
บาท
3,852,000
บาท

พิเศษ

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จํากัด /
590,640.00
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
จํากัด (มหาชน) / 1,455,093.00
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) / 3,852,000.00

เสนอรายเดียว

1,455,093.00

บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จํากัด/
877,400 บาท
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จํากัด/
1,410,000 บาท
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต
จํากัด/590,640บาท
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
จํากัด (มหาชน)/1,455,093บาท
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)/3,852,000 บาท

พิเศษ

19,279,285.84
1,082,634.19
20,361,920.03

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

บริษัท ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์
จํากัด / 873,433.51

3,852,000.00

บจ.ดี อีเว้นท์
เมเนจเม้นท์/873,433.51
บจ.เอ็กซ์ซิบิท
เมคเกอร์/1,057,507.75
บจ.โซเชียล เอ็ม/642,000.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

0.00

เป็นผู้รับจ้างรายเดิมที่มี PO5900006, ลว.1 ตค.58
ประสบการณ์และความ
ชํานาญ
เสนอรายเดียว
PO5900008 ลว.15 ตค.58

มีคุณสมบัติตรงตามข้อ PO5900011,ลว.1 ตค. 58
กําหนด
มีคุณสมบัติตรงตามข้อ PO5900012, ลว.1 ตค.58
กําหนด

วันที่พิมพ์ 25/11/2558

แบบ สขร. ๑

No

หน้า 2

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

12 จ้างเหมาดําเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย

126,000.00

126,000.-

ตกลงราคา

13 จ้างเหมาดําเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย

126,000.00

126,000.-

ตกลงราคา

14 จ้างเหมาดําเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย

126,000.00

126,000.-

ตกลงราคา

15 จ้างเหมาดําเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย

126,000.00

126,000.-

ตกลงราคา

16 จ้างเหมาดําเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย

126,000.00

126,000.-

ตกลงราคา

17 วัสดุสํานักงานออนไลน์

300,000.00

300,000 บาท

ตกลงราคา

18 ซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในโอกาสสําคัญ

440,000.00

405,000.-

ตกลงราคา

4,153,028.52

ตกลงราคา

113,420.00

4,153,028.52
บาท
113,420

21 ซื้อTerminal License สําหรับทดสอบโปรแกรม
AX

54,570.00

-

ตกลงราคา

22 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศขนาดไม่เกิน 7
ที่นั่ง พร้อมคนขับ จํานวน 1 คัน
23 จ้างพิมพ์หนังสือ "3 years ETDA Annual
Report 2014 (English Version)
24 ซอฟต์แวร์กู้คืนรหัสผ่าน

768,000.00

768,000 บาท

ตกลงราคา

171,200.00

171,200.-

ตกลงราคา

604,550.00

467,055 บาท

ตกลงราคา

19 ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ ชั้น 24
20 จ้างพิมพ์หนังสือ "Intra-ASEAN Secure
Transactions"

รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)

ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

นายสุรรัช สุภิมารส/126,000บาท นายสุรรัช สุภิมารส /
126,000.00
นายธนวัต
นายธนวัต เจริญพวงแก้ว /
เจริญพวงแก้ว/126,000.126,000.00
นายธรรมรงค์
นายธรรมรงค์ เนระภูศรี /
เนระภูศรี/126,000บาท
126,000.00
นายธนชัย
นายธนชัย แสงไพฑูรย์ /
แสงไพฑูรย์/126,000บาท
126,000.00
นายรุ่งวิทย์
นายรุ่งวิทย์ จิตรส่องแสง /
จิตรส่องแสง/126,0.000บาท
126,000.00
บริษัท ซีโอแอล จํากัด
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) /
(มหาชน)/300,000บาท
300,000.00
ร้านจันกะผัก
ร้านจันกะผัก สาขา
สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โดยมูลนิธิชัยพัฒนา/405,000.โดยมูลนิธิชัยพัฒนา /
405,000.00
บจ.ไทยซัมมิท
บริษัท ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ จํากัด
ทาวเวอร์/4,153,028.52บาท
/ 4,153,028.52
หจก.มิก้า อินเตอร์เทรด /
ห้างหุ้นส่วนจํากัด มิก้า
113,420 บาท
อินเตอร์เทรด / 113,420.00
พัฒนมาร์เก็ตติ้งและการพิมพ์ /
128,400 บาท
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์
คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์
คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์
(ประเทศไทย) จํากัด/ 54,570บาท (ประเทศไทย) จํากัด /
54,570.00
บริษัท ยูพีพี ทรานส์ จํากัด/
บริษัท ยูพีพี ทรานส์ จํากัด /
768,000บาท
768,000.00
หจก.เอสเคเอ็น พริ้นติ้ง/171,200.- ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอสเคเอ็น
พริ้นติ้ง / 171,200.00
บริษัท เจนนิไซส์ จํากัด/ 467,055 บริษัท เจนนิไซส์ จํากัด /
บาท
467,055.00
บริษัท ไซเบอร์ฟอเรนสิค แอนด์
อินเวสทิเกชั่น จํากัด/604,550
บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เสนอรายเดียว

PO5900013 ลว14 ตค.59

เสนอรายเดียว

PO5900014 ลว.14ตค.58

เสนอรายเดียว

PO5900015 ลว.14 ตค.58

เสนอรายเดียว

PO5900016,ลว.14 ตค.58

เสนอรายเดียว

PO5900017ลว.14 ตค.58

เสนอรายเดียว

PO5900018,ลว.1 ตค. 58

เสนอรายเดียว

PO5900019 ลว.22 ตค.58

เช่าต่อเนื่อง

PO5900020,ลว.1 ตค. 58

ราคาต่ําสุด

PO5900021, ลว.27 ตค.58

เสนอรายเดียว

PO5900022,27/10/2558

เสนอรายเดียว

PO5900023, ลว.17 ตค.58

เสนอรายเดียว

PO5900024, 30 ตค.58

เสนอราคาต่ําสุด

PO5900025, ลว.30/10/2558

วันที่พิมพ์ 25/11/2558

แบบ สขร. ๑

No

หน้า 3

งานจัดซื้อจัดจ้าง

25 จ้างเหมาบริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ของสํานักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
3,338,400.00

ราคากลาง
3,338,400
บาท

วิธีซื้อหรือจ้าง
พิเศษ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) / 3,338,400 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) / 3,338,400.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

มีคุณสมบัติตรงตามที่ก PO5900026, ลว. 30 ตค.58
ำหนด

วันที่พิมพ์ 25/11/2558

