แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซือ้ จัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน สิงหาคม 2560
NO
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
1 ซื้อการบริการการบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ ADSS Timestamping Authority (TeDA
Time) และ ADSS Long-Term Archiving and
Notary Service (TeDA Safe)
2 จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ
จานวน 5 คัน
3 ซื้อใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์
สารองไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมความชืน้ อาคาร
สานักงานใหญ่ของ สพธอ.

4 จ้างเปลีย่ นหนังเทียมหุม้ เบาะใหม่ โซฟาและเก้าอีข้ อง
สพธอ
5 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนา
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ SMEs ในรูปแบบ Online
Marketing
6 จ้างเหมาการแสดงในงานรวมพลังสือ่ สร้างสรรค์
สังคมไทย
7 จ้างประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงาน eGovernment
Forum 2017 และ Digital Social Innovation 2017,
August Series 2017
8 จ้างจัดทาชุดนิทรรศการเคลือ่ นทีป่ ระชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของ สพธอ. ในงานเรืออากาศวิชาการ 60
9 จ้างเหมาบริหารจัดการบูธ สพธอ. ในงาน
eGovernment Forum 2017 และ Digital Social
Innovation 2017, Augus
10 จัดทาเอกสาร อุปกรณ์เพือ่ ใช้อานวยความสะดวกใน
การทาสือ่ สารการสอน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“SMEs Go Online ในยุค 4.0”ภายใต้กิจกรรมพัฒนา
และเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสูร่ ะบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาด
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ SMEs

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
1,380,300.00

1,509,750.00
1,485,374.00

33,100.00
2,000,000.00

45,000.00
300,000.00

2,097.20
66,700.00

20,000.00

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือ
จ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ไ
็
บ
่รเว

1,380,300.00 สอบราคา บจ.เอเน็ต

1,380,300.00 บจ.เอเน็ต

1,509,750.00 สอบราคา บจ.ยูพพี ี ทรานส์,
บจ.อุดมทรัพย์ ขนส่ง
1,485,374.00 สอบราคา บจ.อิแอมมิที เทคโนโลยี แอนด์
เซอร์ววิส,
บจ.ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์
เนชัน่ แนล,
บจ.ไพร์ม โซลูชนั่ แอนด์เซอร์วิส

1,235,850.00 บจ.ยูพพี ี ทรานส์
1,444,500.00
1,480,000.00 บจ.ไพร์ม โซลูชนั่ แอนด์เซอร์วิส

ไม่มี

พ
แ
ย
ผ
เ
ร
า

ตกลงราคา นายหัด ประวัติโต

2,000,000.00 พิเศษ

ตกลงราคา สหพร ยีต่ ันสี

ไม่มี

ไม่มี

1,380,300.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

ตกลงราคา บจ.คัลเลอร์ บาร์ ดีไซน์,
บจ.เพอเฟค อิงค์เจ็ท
ตกลงราคา บจ.วงศนันท์ ซัพพลาย,
บจ.คลาวด์นาย์ เวิลด์วายด์,
บจ.พีอาร์พเี ดีย
ตกลงราคา น.ส.ลัดดา แย้มยินดี
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เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
PO6001286 ลว. 1 ส.ค. 60

1,509,750.00 คุณสมบัติตรง
PO6001465 ลว.
ตามข้อกาหนด
1,450,000.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001500 ลว.

1 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60

33,100.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
2,000,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO6001571 ลว.

2 ส.ค. 60

PO6001605 ลว.

22 ส.ค. 60

45,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
300,000.00 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 300,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO6001631 ลว.

9 ส.ค. 60

PO6001637 ลว.

15 ส.ค. 60

2,097.20 เสนอราคาต่าสุด PO6001638 ลว.

15 ส.ค. 60

66,700.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001639 ลว.

15 ส.ค. 60

20,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

18 ส.ค. 60

45,000.00 สหพร ยีต่ ันสี

300,000.00 ตกลงราคา สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย
ไม่มี

1,450,000.00

2,000,000.00 บจ.คอนเวอร์ทีฟ

ส
ก
เอ
ไม่มี

1,475,000.00

33,100.00 นายหัด ประวัติโต

บจ.คอนเวอร์ทีฟ

์
ต
ช

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

2,824.80 บจ.เพอเฟค อิงค์เจ็ท
2,097.20
72,867.00 บจ.พีอาร์พเี ดีย
72,118.00
66,700.00
20,000.00 น.ส.ลัดดา แย้มยินดี

PO6001663 ลว.

NO
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
11 จ้างล่ามแปลภาษาในงานสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนา Digital content ในประเทศ
ไทย
12 ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL
Certificate) สาหรับเว็บไซต์ thaiemarket.com

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
107,000.00

6,366.50

13 จ้างพิมพ์รายงานผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ปี 2560 (ภาคภาษาไทย)

325,280.00

14 จ้างพิมพ์รายงานการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทยปี 2560 (ภาคภาษาไทย)(แผนรายการที่
8)
15 จ้างเหมาบริการสร้างเครือข่ายผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ 3
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
16 จ้างจัดกิจกรรมงานแถลงข่าว ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาด
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ SMEs ปี 2560

368,080.00

17 ซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 300 ลิขสิทธิ(์ แผน
รายการที่9)
18 จ้างเหมาบริการแปลแบบสารวจมูลค่าการส่งออกของ
บริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร ปี2560
19 จ้างพิมพ์รายงานการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทยปี 2559 (ภาคภาษาอังกฤษ)
20 จ้างผลิตของสนับสนุนการจัดกิจกรรม ETDA School
Camp และกิจกรรม CSR ต่าง ๆ ของ สพธอ.

2,900,000.00
301,205.00

314,580.00

23,540.00

141,775.00

66,340.00

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือ
จ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

107,000.00 ตกลงราคา บจ.เซเปีย้ นส์ ทรานสเลชัน่

ไม่มี

ตกลงราคา บจ.เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชัน่

325,280.00 ตกลงราคา บจ.แจท ดีไซน์ สตูดิโอ,
บจ.เมล่อนดิส คอร์ปอเรชัน่ ,
บจ.กูเตนเบิร์ก ซัน พริ้นท์ตงิ้
368,080.00 ตกลงราคา บจ.แจท ดีไซน์ สตูดิโอ,
บจ.เมล่อนดิส คอร์ปอเรชัน่ ,
บจ.กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริ้นท์ตงิ้
2,900,000.00 พิเศษ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
301,205.00 ตกลงราคา บจ.แพลนแทสติค,
บจ.พีอาร์พเี ดีย,
บจ.คอร์น ครีเอทีฟ เอเจนซี่

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

107,000.00 บจ.เซเปีย้ นส์ ทรานสเลชัน่

6,366.50 บจ.เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชัน่

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

์
ต
ช

107,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
6,636.50 คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

ไ
็
บ
่รเว

331,700.00 บจ.กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริ้นติง้
325,280.00 เสนอราคาต่าสุด
329,560.00
325,280.00
374,500.00 บจ.กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริ้นท์ตงิ้
368,080.00 เสนอราคาต่าสุด
372,360.00
368,080.00
2,900,000.00 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
2,900,000.00
โรฒ
คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
318,004.00 บจ.คอร์น ครีเอทีฟ เอเจนซี่
301,205.00 เสนอราคาต่าสุด
303,987.00
301,205.00

พ
แ
ย
ผ
เ
ร
า

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
PO6001666 ลว. 21 ส.ค. 60

PO6001672 ลว.

21 ส.ค. 60

PO6001689 ลว.

22 ส.ค. 60

PO6001692 ลว.

22 ส.ค. 60

PO6001693 ลว.

28 ส.ค. 60

PO6001694 ลว.

24 ส.ค. 60

28 ส.ค. 60

314,580.00 ตกลงราคา บจ.อาร์ ที เอส (2003),
บจ.ยูนิฟายด์ โซลูชนั่
บจ.มิชชัน่ อินโฟ เทคโนโลยี
ไม่มี
ตกลงราคา หจก.โมเดิร์นพับลิซิ่ง

417,300.00 บจ.มิชชัน่ อินโฟ เทคโนโลยี
398,040.00
314,580.00
23,540.00 หจก.โมเดิร์นพับลิซิ่ง

314,580.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001697 ลว.

PO6001702 ลว.

24 ส.ค. 60

141,775.00 ตกลงราคา บจ.แจท ดีไซน์ สตูดิโอ,
บจ.เมล่อนดิส คอร์ปอเรชัน่ ,
บจ.กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริ้นท์ตงิ้
ไม่มี
ตกลงราคา บจ.โฟร์แบท อินโนเวชัน่ พริ้นท์ตงิ้ ,
หจก.มิก้า อินเตอร์เทรด

147,125.00 บจ.กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริ้นท์ตงิ้
143,380.00
141,775.00
100,580.00 หจก.มิก้า อินเตอร์เทรด
66,340.00

141,775.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001703 ลว.

24 ส.ค. 60

66,340.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001713 ลว.

28 ส.ค. 60

ส
ก
เอ
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23,540.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

