แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน เมษายน 2561
NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

์
ต
ซ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

ไ
็เวบ
น
บ
่
ร
พ

วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

1 ซื้อพร้อมติดตั้งเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ
Hyperconverge และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
สารสนเทศ

6,500,000.00

6,500,000.00 e-bidding บจก.แจ๊ดส์คอม,
บจก.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์

6,198,000.00 บจก.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์
4,119,500.00

4,110,000.00 เสนอราคา PO6100172 ลว. 9 เม.ย. 61 10 เม.ย. 61 7 ส.ค. 61
ต่่าสุด

2 จ้างพัฒนาเว็บไซต์ส่าหรับตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของใบก่ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Validation
Portal) ภายใต้โครงการ e-Trade
Facilitation

1,500,000.00

1,500,000.00 คัดเลือก บจก.จีซอฟต์บิส,
บจก.สตรีม ไอ. ที. คอนซัลติ้ง

1,425,000.00 บจก.สตรีม ไอ. ที. คอนซัลติ้ง
1,390,000.00

1,390,000.00 เสนอราคา PO6100606 ลว. 10 เม.ย. 61 11 เม.ย. 61 7 ก.ย. 61
ต่่าสุด

3 ซื้อเครือ่ งมือวิเคราะห์และกู้คืนข้อมูลจากสื่อ
บันทึกข้อมูลดิจิทัล

1,316,100.00

1,316,100.00

4 ซื้อลิขสิทธิโ์ ปรแกรมคอมพิวเตอร์

1,358,900.00

5 ซื้ออุปกรณ์ (Firewall) สารสนเทศ

3,988,960.00

6 จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครือ่ งมือและจัดท่า
แผนแม่บทดิจิทัล
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (Digital
Master Plan)
ของส่านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

900,000.00

7 จ้างเหมาบริการส่ารวจความพึงพอใจของ
ศูนย์รับเรือ่ งร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212
OCC)

165,850.00

8 จ้างบ่ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบสารสนเทศ
สนับสนุนบริการส่าหรับโครงการ Thailand
NRCA

499,904.00

เฉพาะ
เจาะจง

แ
ย
ผ
เ
อ
่
ื
เพ

บจก.ดาต้า เอ็กซ์เปิร์ท (ไทยแลนด์)

1,316,100.00 บจก.ดาต้า เอ็กซ์เปิร์ท (ไทยแลนด์)

1,316,100.00 คุณสมบัตติ รง PO6100607 ลว. 5 เม.ย. 61 6 เม.ย. 61 5 พ.ค. 61
ตามข้อก่าหนด

1,358,900.00 e-bidding บจก.ฟูจิตสึ (ประเทศไทย),
บจก.ดิเอ็นเตอร์ไพรส์
รีซอร์สเทรนนิ่ง,
บจก.อินดิจี,
บจก.เรเวนิว เอ็กซ์เพรส, ,

1,245,000.00 บจก.ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรน
1,204,000.00 นิ่ง

1,204,000.00 เสนอราคา PO6100738 ลว. 23 เม.ย. 61 12 พ.ค. 61 11 พ.ค. 62
ต่่าสุด

ร
า
ส
ก

2,850,000.00 บจก.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์
3,850,000.00
3,104,000.00

2,850,000.00 เสนอราคา PO6100774 ลว. 10 เม.ย. 61 11 เม.ย. 61 9 ก.ค. 61
ต่่าสุด

900,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

900,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6100802 ลว. 30 เม.ย. 61 1 พ.ค. 61 27 ต.ค. 61
ตามข้อก่าหนด

3,988,960.00 e-bidding บจก.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์,
บจก.มอนสเตอร์คอนเนค,
บจก.ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส

เอ

900,000.00

ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
(เฉพาะเจาะจง) เกล้าพระนครเหนือ

1,241,200.00
1,237,990.00

165,850.00

เฉพาะ
เจาะจง

บจก.อินไซท์เอเชีย รีเสิร์ซ กรุป๊
(ประเทศไทย),
บจก.มาเก็ต 911

165,850.00 บจก.อินไซท์เอเชีย รีเสิร์ซ กรุป๊
(ประเทศไทย)
171,200.00

165,850.00 เสนอราคา PO6100859 ลว. 19 เม.ย. 61 20 เม.ย. 61 18 ก.ค. 61
ต่่าสุด

499,904.00

เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์,

499,904.00 บจก. เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์

499,904.00 คุณสมบัตติ รง PO6100886 ลว. 25 เม.ย. 61 26 เม.ย. 61 20 ม.ค. 62
ตามข้อก่าหนด
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NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
9 จ้างเหมาบริการแปลหนังสือโครงการวิจัย
และจัดท่าข้อมูลเพื่อก่าหนดยุทธศาสตร์การ
ท่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
(e-Transactions Data Analytics) ปี 2560

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)

วิธีซื้อ
หรือ
จ้าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

182,584.80

182,584.80

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.โมเดิร์นพับลิซิ่ง,
เอ็นบี.ไอที.ซัพพลาย

10 จ้างเหมาบริการจัดท่ากระเป๋าส่าหรับงาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวงฯ

29,960.00

-

เฉพาะ
เจาะจง

11 จ้างเหมาบริการจัดท่าเสื้อเพื่อประชาสัมพันธ์
ในงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวงฯ

26,750.00

-

12 จ้างซ่อมเครือ่ งฉาย Projector ประจ่าห้อง
22-1 ของส่านักงาน

17,087.90

-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

์
ต
ซ

วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

182,584.80 หจก.โมเดิร์นพับลิซิ่ง
246,100.00

182,584.80 เสนอราคา PO6101001 ลว. 10 เม.ย. 61 27 เม.ย. 61 27 พ.ค. 61
ต่่าสุด

บจก.มินันดา เทรดดิ้ง,
หจก.สยาม เพิร์ล โปรดักส์,
บจก.พรีเมี่ยม

29,960.00 บจก.มิลันดา เทรดดิ้ง
36,166.00
37,450.00

29,960.00 เสนอราคา PO6101092 ลว. 27 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 12 พ.ค. 61
ต่่าสุด

เฉพาะ
เจาะจง

หจก.พีเอ็นซี เทรดไพรด
บจก.ไดมอนด์ โซ,
หจก.นภัสนันท์ การค้า

26,750.00 หจก.พีเอ็นซี เทรดไพรด
27,820.00
28,850.00

26,750.00 เสนอราคา PO6101093 ลว. 27 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 12 พ.ค. 61
ต่่าสุด

เฉพาะ
เจาะจง

บจก.วินบอร์ดเทคโนโลยี,

17,087.90 บจก.วินบอร์ดเทคโนโลยี

17,087.90 คุณสมบัตติ รง PO6101107 ลว. 27 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 28 พ.ค. 61
ตามข้อก่าหนด

แ
ย
ผ
เ
อ
่
ื
เพ

ไ
็เวบ
น
บ
่
ร
พ

เอ

ร
า
ส
ก
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