แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือนตุลาคม 2561
NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
1 จ้างออกแบบพื้นที่สานักงาน ชั้น 15

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
2,973,835.80

2 จ้างเหมาบริการให้ความรูเ้ พื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตร
การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
สาหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช.ระยะที่ ๓

996,240.00

3 ซื้อใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตี
เว็บไซต์ WAF และอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย

1,465,000.00

4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจาปี 2562

5 จ้างเหมาบริการผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือ
อาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan
Cybersecurity Capacity Building
Centre : AJCCBC)

101,917.50

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อ
เหตุผลที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือข้อตกลงในการซื้อ
ราคากลาง
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
2,973,835.80 คัดเลือก มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2,900,000.00 บจก.เท็นบายเท็นดีไซน์สตูดโิ อ
2,780,000.00 เสนอราคา PO6101610 ลว. 30 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61 28 ม.ค. 62
บจก.พี 49 ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิ 2,973,835.80
ต่าสุด
เอทส์,
บจก.เท็นบายเท็นดีไซน์สตูดโิ อ,
2,780,000.00
996,240.00

เฉพาะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เจาะจง

996,240.00

101,917.50 เฉพาะเจาะ บจ.ออฟฟิศเวิร์ค
จง

แ
ย
ผ

ร
า
ส
ก

1,465,000.00 บจก.เบย์ คอมพิวติ้ง

101,917.50

น
บ
่
ร
พ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เ
อ
่
ื
เพ

1,465,000.00 คัดเลือก บจก.เบย์ คอมพิวติ้ง

บจ.ออฟฟิศเวิร์ค

996,240.00 คุณสมบัตติ รง PO6101626 ลว. 1 ต.ค. 61 2 ต.ค. 61
ตามข้อกาหนด

30 มี.ค. 62

1,465,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6101671 ลว. 11 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61 10 พ.ย. 61
ตามข้อกาหนด
101,917.50 คุณสมบัตติ รง PO6102078 ลว. 4 ต.ค. 61 5 ต.ค. 61
ตามข้อกาหนด

5 ต.ค. 62

1,440,000.00

1,400,000.00 คัดเลือก นายทรงศักดิ์ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

6 จ้างเหมาบริการเพื่อทาหน้าที่สื่อสารองค์กร
(Receptionist) ประจาปีงบประมาณ 2562

943,740.00

943,740.00 เฉพาะเจาะ บจก.ทิตาราม คอนซัลแตนท์
จง

943,740.00

บจก.ทิตาราม คอนซัลแตนท์

943,740.00 คุณสมบัตติ รง PO6102081 ลว. 1 ต.ค. 61 1 ต.ค. 61
ตามข้อกาหนด

30 ก.ย. 62

7 ซื้อกระดาษ A4 ปี 2562

177,620.00

177,620.00

เฉพาะ บจก.ผลิดภัณฑ์กระดาษไทย,
จาะจง บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)

177,620.00
181,900.00

บจก.ผลิดภัณฑ์กระดาษไทย

177,620.00 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6102096 ลว. 2 ต.ค. 61 2 ต.ค. 61

30 ก.ย. 62

8 ซื้อวัสดุสานักงาน ปี 2562

240,000.00

240,000.00

เฉพาะ บมจ.ซีโอแอล
จาะจง

240,000.00

บมจ.ซีโอแอล

240,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6102107 ลว. 1 ต.ค. 61 1 ต.ค. 61
ตามข้อกาหนด

30 ก.ย. 62

เฉพาะ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 25,155,233.00 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 25,155,232.92 คุณสมบัตติ รง PO6102109 ลว. 1 ต.ค. 61 1 ต.ค. 61
จาะจง อสังหาริมทรัพย์ อาคารสานักงาน
อสังหาริมทรัพย์ อาคารสานักงาน
ตามข้อกาหนด
จีแลนด์
จีแลนด์

30 ก.ย. 62

9 เช่าพื้นที่สานักงานพร้อมบริการในอาคาร
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า
(อาคารบี) ชั้น 20,21,22 (จานวน 3 ชั้น
รวม 3,812.61 ตร.ม.) และเช่าพื้นที่ห้อง
เก็บของ(Storage) ชั้น 20-22 (จานวน 3
ห้อง รวม 60 ตร.ม.) ปี 2562

25,155,233.00 25,155,233.00

เอ

1,440,000.00 นายทรงศักดิ์ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

็เวบ

Page 1

1,440,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6102080 ลว. 12 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61 15 ต.ค. 61
ตามข้อกาหนด

X:\Dropbox\ปี 2561\Mรัตนากร\สขร\New folder\10 Oct 61

NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
10 เช่าพื้นที่สานักงานพร้อมบริการในอาคาร
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า
(อาคารบี) ชั้น 15 รวม 1,270.87 ตร.ม.)
และเช่าพื้นที่ห้องเก็บของ(Storage) ชั้น 15
(จานวน 1 ห้อง รวม 20 ตร.ม.) ปี 2562

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
ราคากลาง
(งบประมาณ)
10,776,164.00 10,776,164.00

11 ซื้อใบรับประกันการบารุงรักษาและ
สนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์เทียบเวลา
(NTP)

143,101.80

143,101.80

12 เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ระบบ NRCA แห่งที่ ๑ ภายใต้โครงการ
e-Trade Facilitation

2,568,000.00

13 เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ระบบ NRCA แห่งที่ 2 ภายใต้โครงการ
e-Trade Facilitation

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อ
เหตุผลที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
เฉพาะ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 10,776,164.00 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 10,776,163.68 คุณสมบัตติ รง PO6102110 ลว. 1 ต.ค. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
จาะจง อสังหาริมทรัพย์ อาคารสานักงาน
อสังหาริมทรัพย์ อาคารสานักงาน
ตามข้อกาหนด
จีแลนด์
จีแลนด์

เฉพาะ บจก.เทเลไซน์ (ไทยแลนด์)
จาะจง

143,101.80

2,568,000.00

เฉพาะ บมจ.กสท โทรคมนาคม
จาะจง

2,568,000.00 บมจ.กสท โทรคมนาคม

2,124,367.30

2,124,367.30

เฉพาะ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จาะจง

2,124,367.30 บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

14 เช่าใช้บริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)
แห่งที่ 2

7,090,248.00

7,090,248.00

เฉพาะ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
จาะจง

15 ซื้อสิทธิก์ ารใช้งานระบบ British Standards
Online (BSOL)

193,670.00

193,670.00

เฉพาะ บจก.บีเอสไอกรุป๊ (ประเทศไทย)
จาะจง

16 ซื้อลิขสิทธิร์ ะบบป้องกันภัยคุกคามที่แฝง
เข้ามาผ่านอีเมลของสานักงาน

12,519.00

-

เฉพาะ บจก.ฟูจิตสึ (ประเทศไทย)
จาะจง

17 จ้างเหมาออกแบบ จัดทาสื่อดิจิทัล และ
ประชาสัมพันธ์ สาหรับโครงการ สร้างความ
ตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้าง
รายได้และรูเ้ ท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์

300,000.00

300,000.00

เฉพาะ บจ.เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ
จาะจง

เ
อ
่
ื
เพ

ร
า
ส
ก

เอ

แ
ย
ผ

7,090,248.00 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

193,670.00 บจก.บีเอสไอกรุป๊ (ประเทศไทย)

็เวบ

น
บ
่
ร
พ

บจก.เทเลไซน์ (ไทยแลนด์)

143,101.80 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6102115 ลว. 1 ต.ค. 61 1 ต.ค. 61

30 ก.ย. 62

2,568,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6102121 ลว. 31 ต.ค. 61 1 พ.ย. 61
ตามข้อกาหนด

30 ก.ย. 62

2,124,367.30 คุณสมบัตติ รง PO6102122 ลว. 31 ต.ค. 61 11 พ.ย. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด
7,090,248.00 คุณสมบัตติ รง PO6102151 ลว. 9 ต.ค. 61 1 ต.ค. 61
ตามข้อกาหนด

10 ก.ย. 62

193,670.00 คุณสมบัตติ รง PO6102262 ลว. 26 ต.ค. 61 8 พ.ย. 61
ตามข้อกาหนด

7 ธ.ค. 61

12,519.00

บจก.ฟูจิตสึ (ประเทศไทย)

12,519.00 คุณสมบัตติ รง PO6102281 ลว. 29 ต.ค. 61 1 พ.ย. 61
ตามข้อกาหนด

30 พ.ย. 61

300,000.00

บจ.เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ

300,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6102311 ลว. 31 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61
ตามข้อกาหนด

15 ม.ค. 62
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