แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน กุมพาพันธ์ 2561
NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
1 จ้างทานามบัตร
2 ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งเปิด
3 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
ช่องทางการตลาดออนไลน์แก่สมาชิกผ่าน
www.Thaiemarket.com

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง
(งบประมาณ)
60,187.50
1,000,000.00

939,000.00

ราคากลาง
-

1,000,000.00 e-bidding บจก.อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส

939,000.00

์
ต
ซ
ไ
็เวบ

วิธีซื้อ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริม่ ต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
ตกลงราคา บจก.กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริน้ ติ้ง
60,187.50 บจก.กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริน้ ติ้ง
60,187.50 คุณสมบัตติ รง PO6001717 ลว. 28 ก.พ. 61 1 มี.ค. 61 28 ก.พ. 62
ตามข้อกาหนด

คัดเลือก บจก.จีซอฟต์บิส

995,000.00 บจก.อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส

8 มี.ค. 61

865,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6100185 ลว. 5 ก.พ. 61 6 ก.พ. 61
ตามข้อกาหนด

5 มิ.ย. 61

น
บ
่
ร
พ

865,000.00 บจก.จีซอฟต์บิส

42,800,000.00 e-bidding บจก.เบย์ คอมพิวติ้ง

995,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6001949 ลว. 6 ก.พ. 61 7 ก.พ. 61
ตามข้อกาหนด

แ
ผย

4 ซื้อระบบสนับสนุนการทางานในการเฝ้า
ระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (ThaiCERT Government
Monitoring System) ในส่วนระบบ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Log พร้อม
ทั้งบริการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
เปิดภายใต้โครงการ Cybersecurity
Missions

42,800,000.00

5 จ้างบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งาน
ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเพื่อ
เชื่อมโยงและแปลงข้อมูลให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน (eCERT-Adapter)

120,000.00

120,000.00

เฉพาะ บจก.นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น
เจาะจง

120,000.00

บจก.นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น

120,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6100527 ลว. 13 ก.พ. 61 14 ก.พ. 61 13 ก.พ. 62
ตามข้อกาหนด

6 จ้างบารุงรักษาระบบออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ e-Trade
Facilitation

748,679.00

748,679.00

เฉพาะ บจก.เอเน็ต
เจาะจง

748,679.00

บจก.เอเน็ต

748,679.00 คุณสมบัตติ รง PO6100559 ลว. 19 ก.พ. 61 20 ก.พ. 61 19 พ.ย. 61
ตามข้อกาหนด

7 ซื้อไส้กรองน้า ตู้กดน้าร้อน-น้าเย็น รุน่ Big
Tank-UF

16,320.00

เฉพาะ บจก.ฟิตเตอร์มาร์ท
เจาะจง

16,320.00

บจก.ฟิตเตอร์มาร์ท

8 ซื้อการบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งาน
ระบบ e-Timestamping ภายใต้โครงการ
e-Trade Facilitation

773,289.00

เฉพาะ บจก.เอเน็ต
เจาะจง

773,289.00

บจก.เอเน็ต

ร
า
ส
ก
เอ
-

773,289.00

42,750,000.00 บจก.เบย์ คอมพิวติ้ง

เ
ืเพ่อ
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42,750,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6100340 ลว. 28 ก.พ. 61 1 มี.ค. 61
ตามข้อกาหนด

30 มี.ค. 62

16,320.00 คุณสมบัตติ รง PO6100560 ลว. 5 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 5 มี.ค. 61
ตามข้อกาหนด
773,289.00 คุณสมบัตติ รง PO6100581 ลว. 2 ก.พ. 61 3 ก.พ. 61
ตามข้อกาหนด

2 ก.พ. 62
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NO

9 เช่าเครือ่ งถ่ายเอกสารสานักงาน

974,824.00

วิธีซื้อ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง
หรือ
จ้าง
974,824.00 e-bidding บจก.ซี.เอ.เทรดดิ้ง
974,823.50

10 จ้างจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้เยาว์จากภัยออนไลน์ ภายใต้โครงการ
Training : Digital Law and Security

491,000.00

491,000.00

11 จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดูแลระบบ
จัดส่งใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

3,500,000.00

3,500,000.00

12 จ้างเพื่อติดตั้งฟิมล์ตกแต่งห้องประชุมและ
ป้ายชื่อหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง

40,499.50

-

เฉพาะ บจก.ต้นไทร ครีเอชั่น
เจาะจง

13 จ้างย้ายและประกอบโต๊ะทางาน

4,280.00

-

เฉพาะ บจก.โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊
เจาะจง

14 ซื้อใบรับประกันซอฟต์แวร์ K2

184,575.00

รายการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง
(งบประมาณ)

184,575.00

บจก.ซี.เอ.เทรดดิ้ง

เฉพาะ สถาบันวิชาการนโยบายกิจการ
491,000.00
เจาะจง สาธารณะกับธุรกิจและการกากับ
ดูแล คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
เฉพาะ บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี
เจาะจง

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

สถาบันวิชาการนโยบายกิจการ
สาธารณะกับธุรกิจและการกากับ
ดูแล คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

3,499,970.00 บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี

แ
ผย

4,820.00 บจก.โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊ (หมาชน)

เ
ืเพ่อ

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
คัดเลือกโดย
วันเริม่ ต้น วันที่สิ้นสุด
หรือจ้าง
สรุป
974,823.50 คุณสมบัตติ รง PO6100582 ลว. 28 ก.พ. 61 1 มี.ค. 61 30 ก.ย. 61
ตามข้อกาหนด

์
ต
ซ
ไ
็เวบ

491,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6100669 ลว. 6 ก.พ. 61 7 ก.พ. 61
ตามข้อกาหนด

10 เม.ย. 61

3,499,970.00 คุณสมบัตติ รง PO6100682 ลว. 28 ก.พ. 61 1 มี.ค. 61
ตามข้อกาหนด

28 ก.พ. 62

น
บ
่
ร
พ

40,499.50 บจก.ต้นไทร ครีเอชั่น

บจก.ไอซีอี คอนซัลติ้ง,
บจก.อินโฟ ออล
บจก.ไซเบอร์ ฟอเรนสิค แอนด์ อิน
เวสทิเกชั่น ,
บจก.แอร์โร่ สเปเชียล ,
บจก.ไทยทราฟฟิก

ร
า
ส
ก
เอ
-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

192,600.00 บจก.อินโฟ ออล
184,575.00
8,560.00 บจก.ไซเบอร์ฟอเรนสิค แอนด์ อิน
9,416.00 เวสทิเกชั่น
10,058.00

40,499.50 คุณสมบัตติ รง PO6100718 ลว. 8 ก.พ. 61 15 ก.พ. 61 21 ก.พ. 61
ตามข้อกาหนด
4,280.00 คุณสมบัตติ รง PO6100719 ลว. 8 ก.พ. 61 24 เม.ย. 61 30 เม.ย. 61
ตามข้อกาหนด

184,575.00 เสนอราคา PO6100728 ลว. 13 ก.พ. 61 1 มี.ค. 61 28 ก.พ. 62
ต่าสุด
8,560.00 คุณสมบัตติ รง PO6100730 ลว. 13 ก.พ. 61 10 มี.ค. 61 8 เม.ย. 61
ตามข้อกาหนด

15 ซื้อ Evidence Bag สาหรับใช้งานใน
โครงการ Thailand NRCA

8,560.00

16 จ้างจัดงานวันคล้ายครบรอบวันจัดตั้ง
สพธอ. ประจาปี 2561

68,480.00

17 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนส่วน
งานการเงินและบัญชี

129,500.00

129,500.00

เฉพาะ นางสาวณัชชา อาแล
เจาะจง

129,500.00 นางสาวณัชชา อาแล

129,500.00 คุณสมบัตติ รง PO6100736 ลว. 19 ก.พ. 61 20 ก.พ. 61 19 ก.ย. 61
ตามข้อกาหนด

18 จ้างทาสมุดบันทึกเพื่อการประชาสัมพันธ์
องค์กร

299,974.50

299,974.50

เฉพาะ บจก.ต้นไทร ครีเอชั่น,
เจาะจง บจก.สุขมุ วิทการพิมพ์,
บมจ.ศิริวัฒนาอินเตอร์พริน้ ท์

299,975.50 บจก.ต้นไทร ครีเอชั่น
308,160.00
351,000.00

299,974.50 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6100737 ลว. 19 ก.พ. 61 22 ก.พ. 61 8 มี.ค. 61

19 ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone และ
Tablet สาหรับผู้บริหารระดับสูง สพธอ.

347,322.00

347,322.00

เฉพาะ บจก.พีดเี อ เบสท์บาย,
เจาะจง บจก.ทีมเวิร์ค ซิสเตมส์

347,322.00 บจก.พีดเี อ เบสท์บาย
356,084.00

347,322.00 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6100760 ลว. 23 ก.พ. 61 7 มี.ค. 61

-

เฉพาะ บจก.บุญนาพา(ประเทศไทย)
เจาะจง

68,480.00 บจก.บุญนาพา(ประเทศไทย)
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68,480.00 คุณสมบัตติ รง PO6100733 ลว. 15 ก.พ. 61 22 ก.พ. 61 9 มี.ค. 61
ตามข้อกาหนด

13 มี.ค. 61
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