แบบ สขร. ๑

์
ต
ไซ

สรุปผลการด่าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจ่าเดือนกรกฎาคม 2561
NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
1 จ้างเหมาจัดงานสัมมนา และนิทรรศการ
ของ สพธอ.

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง
(งบประมาณ)
23,499,473.75

วิธีซื้อ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ข้อตกลงในการซื้อ
ราคากลาง
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริม่ ต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
23,499,473.75 คัดเลือก บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ,
23,412,616.50 บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
23,412,616.50 เสนอราคา PO6101417 ลว. 6-ก.ค.-61 7-ก.ค.-61 26-ส.ค.-61
บจก.ปิโก (ไทยแลนด์)
23,489,550.00
ต่่าสุด
- เฉพาะ
เจาะจง

3 จ้างเหมาบริการบ่ารุงรักษาระบบ UNSPSC
Data Interoperability ภายใต้โครงการ
e-Trade Facilitation

877,400.00

877,400.00 เฉพาะ
เจาะจง

บจก.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น,

877,400.00 บจก.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น

877,400.00 คุณสมบัตติ รง PO6101400 ลว. 18-ก.ค.-61 12-ส.ค.-61 30-ก.ย.-62
ตามข้อก่าหนด

4 จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบเพื่อจัด
กิจกรรมกระตุ้นยอดขายออนไลน์ ประจ่าปี
2561 (Thailand Online Mega Sale
2018)

400,000.00

400,000.00 เฉพาะ
เจาะจง

บจก.อ่อนนุช,

400,000.00 บจก.อ่อนนุช

400,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6101625 ลว. 16-ก.ค.-61 17-ก.ค.-61 14-ก.ย.-61
ตามข้อก่าหนด

5 จ้างที่ปรึกษาส่ารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการของโครงการ e-Trade
Facilitation

250,000.00

250,000.00 จ้างที่
ปรึกษา
(ตกลง)

บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น,

6 จ้างผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่พร้อมโครง
ส่าหรับใช้ในงาน Thailand Social Expo
2018

7,062.00

- เฉพาะ
เจาะจง

7 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและ
ผลงาน ของ สพธอ. ในงาน IP FAIR 2018

12,412.00

8 จ้างผลิตสูจิบัตรส่าหรับแจ้งข้อมูลในงาน
สัมมนาและนิทรรศการของ สพธอ.
9 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ

19,260.00
3,499,756.00

10 จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ส่าหรับยืนยันตัวตน
และลงลายมือชื่อดิจิทัลผ่านอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่

400,000.00

11 จ้างพิมพ์ข่าวสั้นและบทความ Cyber
Threats 2017

272,850.00

ก
เอ

15,000.00 นายพสธร สุขเกิด

น
บ
่
ร
พ

15,000.00

- เฉพาะ
เจาะจง

นายพสธร สุขเกิด,

็เวบ

2 จ้างเหมาบริการทดสอบระบบส่าหรับ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของใบก่ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(Web Validation Portal) ภายใต้โครงการ
e-Trade Facilitation

เ
อ
่
ื
เพ

250,000.00 บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น

250,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6101532 ลว. 31-ก.ค.-61 1-ส.ค.-61 29-ก.ย.-61
ตามข้อก่าหนด

บจก.เพอเฟค อิงค์เจ็ท,

7,062.00 บจก.เพอเฟค อิงค์เจ็ท

7,062.00 คุณสมบัตติ รง PO6101670 ลว. 31-ก.ค.-61 1-ส.ค.-61 2-ส.ค.-61
ตามข้อก่าหนด

หจก.แคนนา กราฟฟิค,

12,412.00 หจก.แคนนา กราฟฟิค

12,412.00 คุณสมบัตติ รง PO6101568 ลว. 3-ก.ค.-61 3-ก.ค.-61 5-ก.ค.-61
ตามข้อก่าหนด

19,260.00 หจก.แคนนา กราฟฟิค

19,260.00 เสนอราคา PO6101632 ลว. 19-ก.ค.-61 20-ก.ค.-61 23-ก.ค.-61
ต่่าสุด
3,482,850.00 เสนอราคา PO6100160 ลว. 4-ก.ค.-61 5-ก.ค.-61 1-มี.ค.-62
ต่่าสุด
400,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6101600 ลว. 20-ก.ค.-61 21-ก.ค.-61 18-ก.ย.-61
ตามข้อก่าหนด

ร
า
ส

- เฉพาะ หจก. แคนนา กราฟฟิค,
เจาะจง
3,499,756.00 คัดเลือก บจก.โทร่า เอเซีย (ประเทศไทย),
บจก.เทคคอนส์บิส
400,000.00 เฉพาะ บจก.จีซอต์ฟบิส,
เจาะจง
272,850.00 เฉพาะ
เจาะจง

แ
ย
ผ

15,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6101636 ลว. 20-ก.ค.-61 21-ก.ค.-61 20-ส.ค.-61
ตามข้อก่าหนด

บจก.อินฟินิท พริน้ ติ้ง แอนด์
แพคเกจจิ้ง ,

3,490,000.00 บจก.เทคคอนส์บิส
3,482,850.00
400,000.00 บจก.จีซอฟต์บิส

272,850.00 บจก.อินฟินิท พริน้ ท์ติ้ง แอนด์
แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส
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272,850.00 คุณสมบัตติ รง PO6101645 ลว. 20-ก.ค.-61 21-ก.ค.-61 20-ส.ค.-61
ตามข้อก่าหนด
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NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง
(งบประมาณ)

วิธีซื้อ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ข้อตกลงในการซื้อ
ราคากลาง
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริม่ ต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
102,500.00 เฉพาะ บจก.คาริน ซอฟท์เทค,
102,500.00 บจก.คาริน ซอฟท์เทค
102,500.00 เสนอราคา PO6101570 ลว. 24-ก.ค.-61 (blank) (blank)
เจาะจง บจก.ไอดินนายด์,
109,996.00
ต่่าสุด
SCSI Co.,LTD.
108,070.00

12 ซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส่าหรับงานตัด
ต่อวิดทิ ัศน์และ Tablet

102,500.00

13 ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) ส่าหรับ
เว็บไซต์ ภายใต้การดูแลของ สพธอ.

35,043.00

- เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น,

35,042.50 บจก.เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น

14 ซื้อของรางวัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่ารวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย
ปี 2561

74,258.00

- เฉพาะ
เจาะจง

บจก.พี ดี เอ เบสท์สบาย จ่ากัด,
บจก.ทีมเวิร์ค ซิสเตมส์,

74,258.00 บจก.พี ดี เอ เบสท์บาย
77,468.00

15 ซื้อบริการ Stock Photo ประกอบการ
จัดท่าสื่อการถ่ายทอดความรู้ ในโครงการ
Internet for Better Life และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

288,611.10

288,611.10 เฉพาะ
เจาะจง

16 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ
ปลอดภัย ภายใต้โครงการ Cybersecurity
Missions

94,802,000.00

17 ซื้อสิทธิก์ ารใช้งานระบบตรวจจับการ
เชื่อมต่อของมัลแวร์ผ่านการเชื่อมต่อกับ
บริการโดเมนเนมภายใต้โครงการ
Cybersecurity Missions

8,000,000.00

บจก.เก็ตตี้ อิมเมจ ดิจิตอล
(ประเทศไทย),

94,802,000.00 e-bidding บจก.เบย์ คอมพิวติ้ง,
บจก.อินโนโค

ก
เอ

แ
ย
ผ

เ
อ
่
ื
เพ

8,000,000.00 e-bidding บจก.เบย์ คอมพิวติ้ง,
บจก.เทคโนโลยีอินฟราสรัคเจอร์

7,800,000.00 บจก.เบย์ คอมพิวติ้ง
7,950,000.00

ร
า
ส
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35,043.00 คุณสมบัตติ รง PO6101567ลว.
ตามข้อก่าหนด

น
บ
่
ร
พ

288,611.10

94,500,000.00 บจก.เบย์ คอมพิวติ้ง
94,700,000.00

็เวบ

์
ต
ไซ

5-ก.ค.-61 20-ก.ค.-61 18-ส.ค.-61

74,258.00 คุณสมบัตติ รง PO6101609 ลว. 24-ก.ค.-61 2-ส.ค.-61 31-ส.ค.-61
ตามข้อก่าหนด

288,611.10 คุณสมบัตติ รง PO6101534 ลว. 3-ก.ค.-61 5-ก.ค.-61 5-ก.ค.-62
ตามข้อก่าหนด

94,500,000.00 เสนอราคา
ต่่าสุด

PO6100776 ลว. 6-ก.ค.-61 7-ก.ค.-61 4-ก.ย.-61

7,800,000.00 เสนอราคา
ต่่าสุด

PO6100896 ลว. 3-ก.ค.-61 4-ก.ค.-61 2-ส.ค.-61
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