แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ประจาเดือน สิงหาคม 2559
NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
1 จัดพิมพ์รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของ สพธอ.
2 จัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต
ของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ (ภาษาไทย)

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
184,040.00
622,033.00

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือ
จ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

184,040.00 ตกลงราคา บจ.บีทีเอส เพรส
บจ.ด็อกคิวเมนท์ พลัส

184,040.00 บจ.บีทีเอส เพรส
214,000.00

184,040.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901524 ลว.

11-Aug-16

622,033.00 ตกลงราคา บจ. กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริ้นติง้
บจ.แจทดีไซน์สตูดิโอ

622,033.00 บจ. กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริ้นติง้
690,000.00

622,033.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901589 ลว.

18-Aug-16

3 จัดหาใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL
Certificate) สาหรับเว็บไซต์ Thaiemarket.com

22,309.50

- ตกลงราคา บจ.เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชัน

22,309.50 บจ.เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชัน

22,309.50 มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO5901540 ลว.

15-Aug-16

4 จ้างจัดทา Brochure ETDA

17,120.00

- ตกลงราคา บจ.บีทีเอส เพรส
หจก. ทวีรักการพิมพ์
บจ.สหัพย์กร

17,120.00 บจ.บีทีเอส เพรส
20,330.00
19,260.00

17,120.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901544 ลว.

17-Aug-16

5 จ้างจัดพิมพ์สอประชาสั
ื
มพันธ์ด้าน Green e-Commerce

49,220.00

- ตกลงราคา หจก.แคนนา กราฟฟิค
หจก.ยู.พี.ฟิล์ม
บจ.ธรรมสาร

49,220.00 หจก.แคนนา กราฟฟิค
54,998.00
58,850.00

49,220.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901682 ลว.

30-Aug-16

6 จ้างจัดพิมพ์สอประชาสั
ื
มพันธ์ภารกิจด้าน Cyber Security

27,392.00

- ตกลงราคา หจก. แคนนา กราฟฟิค
บจ. ดรากอนพริ้นติง้

27,392.00 หจก. แคนนา กราฟฟิค
36,808.00

27,392.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901598 ลว.

22-Aug-16

6,741.00

- ตกลงราคา บจ.อี ไอ ที เอส โซลูชนั

6,741.00 บจ.อี ไอ ที เอส โซลูชนั

6,741.00 มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO5901599 ลว.

23-Aug-16

1,966,125.00 บจ.คอร์น ครีเอทีฟ เอเจนซี

1,966,125.00 มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO5901022 ลว.

15-Aug-16

7 จ้างซ่อมแซม Monitor Apple รหัสครุภัณฑ์
55-7440-001-0001/0014
8 จ้างประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์รับเรืองร้องเรียนการทา
ธุรกรรมออนไลน์(1212OCC) ไปสูผ้ ปู้ ระกอบการและผูบ้ ริโภค

1,970,094.50

1,970,094.50 ประกวด
ราคา

บจ.คอร์น ครีเอทีฟ เอเจนซี

9 จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมติดตัง้ ระบบ เพือรองรับโครงการ
จัดการเปลียนผ่านการใช้ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

8,680,000.00

8,680,000.00 e-auction บจ.จีซอฟต์บิส
บจ.บีทามส์ โซลูชนั

8,399,999.00 บจ.จีซอฟต์บิส
8,680,000.00

8,399,999.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901071 ลว.

29-Aug-16

10 จ้างพัฒนาหลักสูตรอีคอมเมิร์ซผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย
(e-learning) เพือเพิมศักยภาพผูป้ ระกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ
ระดับสากลสาหรับ SMEs/OTOP
11 จ้างเพือศึกษากระบวนการและปรับปรุงการออกใบรับรอง/
ใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือให้บริการอานวยความ
สะดวกในการส่งออกสินค้าน้าตาล (eTF-Sugar)

8,966,600.00

8,966,600.00 พิเศษ

8,209,575.00 บจ.เดย์ โพเอทส์

8,209,575.00 มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO5901420 ลว.

29-Aug-16

9,347,200.00

9,347,200.00 e-auction บจ. รีเสิร์ช ฟอร์ไลฟ์
บจ.ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม
บจ.อะแวร์ คอร์ปอเรชัน
บจ.ไนซิส โซลูชนั

6,850,000.00 บจ. รีเสิร์ช ฟอร์ไลฟ์
7,383,000.00
7,395,240.00
8,500,000.00

6,850,000.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901070 ลว.

16-Aug-16

บจ.เดย์ โพเอทส์
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NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
12 จ้างล่ามแปลภาษาในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที ..) พ.ศ. ....
13 จ้างเหมาการบารุงรักษาและการสนับสนุนการใช้งานครุภัณฑ์
เพือสนับสนุนการให้บริการระบบประชุมทางไกลแบบเสมือนจริง
(Tele Presence System) และหัวเครือง IP Phone พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
32,100.00

2,414,000.00

14 จ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙
15 จ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จานวน 6
หลักสูตร

476,438.90

16 จ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร Be
Proactive & Service Mind (7Habit)

160,500.00

17 จ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหลักสูตร ปั้นคน
ให้เก่งคน พัฒนาความสาเร็จขององค์กรด้วย Enneagram

107,000.00

18 จ้างเหมาบริการดูแลเนือ้ หาบนเว็บไซต์ต่างๆ ภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
19 จ้างเหมาบริการให้ความรู้เพือเพิมศักยภาพผูป้ ระกอบการด้านอี
คอมเมิร์ซ สาหรับ SME/OTOP ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุค
เศรษฐกิจดิจทิ ัล
20 จ้างเหมาบริหารจัดการบูธ สพธอ. ในงาน Startup Thailand &
Digital Thailand ในระดับภูมิภาค

89,880.00

21 จ้างเหมาบริหารจัดการบูธ สพธอ. ในงาน ตลาดคลองผดุงกรุง
เกษมในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
22 จ้างเหมาบริหารจัดการบูธ สพธอ.ในงาน e Government
Forum 2016
23 จ้างเหมาบารุงรักษาซอฟต์แวร์บริหารจัดการสาหรับการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ทีเกียวข้องสาหรับ
โครงการ Thailand NRCA

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือ
จ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา บจ. เซเปี้ยนส์ อินเตอร์เนชันแนล

2,413,284.69 e-auction บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน เอเชีย
บจ.เน็ต ไบร์ท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

32,100.00 บจ. เซเปี้ยนส์ อินเตอร์เนชันแนล

2,300,500.00 บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน เอเชีย
2,364,700.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

32,100.00 มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
PO5901560 ลว.

16-Aug-16

2,300,500.00 เสนอราคาตาสุด

PO5900542 ลว.

30-Aug-16

476,438.90 ตกลงราคา บจ.แอมเบี้ยน สตูดิโอ
บจ.ดู ดิด ดัน
299,600.00 ตกลงราคา บจ. โอเค-ดี เทรนนิง
คณะบุคคล Recreation and
Learning Group
160,500.00 ตกลงราคา บจ.แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์
บจ.โอเค-ดี เทรนนิง

476,438.90 บจ.แอมเบี้ยน สตูดิโอ
542,490.00
299,600.00 บจ. โอเค-ดี เทรนนิง
337,050.00

476,438.90 เสนอราคาตาสุด

PO5901616 ลว.

23-Aug-16

299,600.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901520 ลว.

9-Aug-16

160,500.00 บจ.แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์
176,550.00

160,500.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901569 ลว.

17-Aug-16

107,000.00 ตกลงราคา บจ.สยามเอ็นเนียแกรมคอนซัลติง้
บจ.โอเค-ดี เทรนนิง

107,000.00 บจ.สยามเอ็นเนียแกรมคอนซัลติง้
128,400.00

107,000.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901568 ลว.

17-Aug-16

- ตกลงราคา บจ.ยิม้ สยาม ดอท คอม
Idea Double-D
192,600.00 ตกลงราคา บจ.อีส แอม อาร์ ดอทเน็ท
บจ. ดิจติ ออล เอช

89,880.00 บจ.ยิม้ สยาม ดอท คอม
120,000.00
192,600.00 บจ. อีส แอม อาร์ ดอทเน็ท
246,100.00

89,880.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901538 ลว.

18-Aug-16

192,600.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901609 ลว.

23-Aug-16

990,713.00

990,713.00 ตกลงราคา บจ.คอร์น ครีเอทีฟ เอเจนซี
บจ.คลาวด์นายน์ เวิลด์วายด์

990,713.00 บจ.คอร์น ครีเอทีฟ เอเจนซี
999,808.00

990,713.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901475 ลว.

3-Aug-16

100,366.00

100,366.00 ตกลงราคา บจ.ไอเดียลิงค์ อีเวนท์ แอนด์ ออแก
ไนซ์
Echo X2 Co., Ltd.

100,366.00 บจ.ไอเดียลิงค์ อีเวนท์ แอนด์ ออแก
109,200.00 ไนซ์

100,366.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901683 ลว.

30-Aug-16

43,977.00

- ตกลงราคา บจ.ไอเดีย ลิงค์ อีเวนท์ แอนด์ ออแก
ไนซ์
Namo House Creation Co.,Ltd.

43,977.00 บจ.ไอเดีย ลิงค์ อีเวนท์ แอนด์ ออแก
ไนซ์
47,807.60

43,977.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901447 ลว.

1-Aug-16

PO5901539 ลว.

26-Aug-16

299,600.00

192,600.00

977,445.00

977,445.00 ตกลงราคา บจ.เอเน็ต

977,445.00 บจ.เอเน็ต
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977,445.00 มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
24 จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ Thaiemarket.com ระยะที 2 และ
พัฒนา Mobile Application พร้อมสร้างระบบ API ให้พร้อม
เชือมต่อกับเว็บไซต์อนๆ
ื
25 จ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลือนที
(Mobile Application) ของศูนย์รับเรืองร้องเรียนการทา
ธุรกรรมออนไลน์ (1212 OCC) งวด1/3
26 จ้างเหมาเพือบารุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนบริการ
สาหรับโครงการ NRCA
27 ซือ้ บริการจัดเก็บสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ etda.or.th

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
7,999,125.00

5,996,000.00

952,835.00
5,400.00

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือ
จ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

7,999,125.00 e-auction บจ.เม็กกาซี
บจ. แกรสป์
บจ.โฟอินิแคส
5,996,000.00 e-auction บจ.เอ็มเวิร์คกรุ๊ป
บมจ.เออาร์ไอพี
บจ.ทูเฟลโลส์เน็ตเวิร์ค แอนด์ดีไซน์
952,835.00 ตกลงราคา บริษัท เอสซีเอ็ม เทคโนโลจีส์ จากัด
- ตกลงราคา บจ.ศูนย์วจิ ยั วัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

5,559,000.00 บจ.เม็กกาซี
5,700,000.00
7,450,000.00
3,000,000.00 บจ.เอ็มเวิร์คกรุ๊ป
4,248,765.00
4,280,000.00
952,835.00 บริษัท เอสซีเอ็ม เทคโนโลจีส์ จากัด
5,400.00 บจ.ศูนย์วจิ ยั วัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

5,559,000.00 เสนอราคาตาสุด

PO5900901 ลว.

1-Aug-16

3,000,000.00 เสนอราคาตาสุด

PO5901419 ลว.

10-Aug-16

952,835.00 มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO5901591 ลว.

31-Aug-16

5,400.00 มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

PO5901675 ลว.

30-Aug-16

