แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2560
NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
1 ซื้อใบรับประกันครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สำนักควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ สพธอ. (Maintenance Agreement)
2 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
3 เช่ำใช้บริกำรหมำยเลขไอพีแอดเดรส (IP address)
สำหรับโครงกำร PRACTICE จำนวน 128 IP
4 จ้ำงเหมำบำรุงรักษำซอฟต์แวร์บริหำรจัดกำรสำหรับกำร
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับโครงกำร Thailand NRCA (สน.โครงสร้ำงฯ)

วงเงินที่จะซื้อจะ
วิธีซื้อหรือ
เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
จ้าง
ราคากลาง
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
จ้าง
โดยสรุป
(งบประมาณ)
1,550,430.00 1,550,430.00 สอบรำคำ บจ.อินโนโค
1,530,100.00 บจ.อินโนโค
1,530,100.00 เสนอรำคำต่ำสุด
PO6000454 ลว.
1 ก.พ. 60
บจ.วอเตอร์ เซเว่น
1,545,080.00
25,953.92

-

ตกลงรำคำ บจ.ออฟฟิศเวิร์ค

25,953.92 บจ.ออฟฟิศเวิร์ค

197,222.40

197,222.40 ตกลงรำคำ บมจ.กสท โทรคมนำคม

197,222.40 บมจ.กสท โทรคมนำคม

599,200.00

599,200.00 ตกลงรำคำ บจ.เอเน็ต

599,200.00 บจ.เอเน็ต

5 จ้ำงทำนำมบัตรให้กบั ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สพธอ.

66,500.00

-

ตกลงรำคำ บจ.กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริน้ ท์ติ้ง

66,500.00 บจ.กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริน้ ท์ติ้ง

6 จ้ำงจัดทำ Brochure ETDA ภำคภำษำอังกฤษ

17,120.00

-

ตกลงรำคำ บจ.บีทีเอส เพรส
หจก.ทวีรักกำรพิมพ์
บจ.สหัพย์กร

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

7 จ้ำงที่ปรึกษำของสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยของกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
กำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ

500,000.00

8 จ้ำงเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Access Control สำหรับล๊อก
ประตูหนีไฟชั้น 22
9 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในห้องน้ำ

19,260.00

-

ตกลงรำคำ บจ.ยูนิตี้ ซิสเต็ม

19,260.00 บจ.ยูนิตี้ ซิสเต็ม

38,841.00

-

ตกลงรำคำ หจก.เบอเดนซัพพลำย

38,841.00 หจก.เบอเดนซัพพลำย

10 ซื้อบริกำรบอกรับฐำนข้อมูลข่ำวสำร สำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ระหว่ำงวันที่
๒๑ กุมภำพันธ์ - ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐

22,470.00

-

ตกลงรำคำ บจ.อินโฟเควสท์

22,470.00 บจ.อินโฟเควสท์

11 จ้ำงปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรโครงกำรให้สอดคล้องกับ
โครงสร้ำงองค์กรใหม่ ของ สพธอ.
12 จ้ำงเหมำบริกำรดำเนินงำนเพื่อกำรสนับสนุนกำรจัดกำร
โครงกำรกำรจัดทำและส่งใบกำกับภำษีอเิ ล็กทรอนิกส์ผ่ำน
ระบบ e-Tax Invoice by Email

74,632.50

-

ตกลงรำคำ บจ.ไอซีอี คอนซัลติ้ง

74,632.50 บจ.ไอซีอี คอนซัลติ้ง

150,000.00

500,000.00 จ้ำงที่ปรึกษำ นำยโสฬส พำนิชปรีชำ
(ตกลง)

500,000.00 นำยโสฬส พำนิชปรีชำ

150,000.00 ตกลงรำคำ นส.อวัสดำ ชัยสงครำม

150,000.00 นส.อวัสดำ ชัยสงครำม
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25,953.92 มีคุณสมบัตติ รงตำม PO6000631 ลว.
ข้อกำหนด
197,222.40 มีคุณสมบัตติ รงตำม PO6000640 ลว.
ข้อกำหนด
599,200.00 มีคุณสมบัตติ รงตำม PO6000641 ลว.
ข้อกำหนด

14 ก.พ. 60

66,500.00 มีคุณสมบัตติ รงตำม PO6000642 ลว.
ข้อกำหนด
17,120.00 เสนอรำคำต่ำสุด
PO6000649 ลว.

16 ก.พ. 60

500,000.00 มีคุณสมบัตติ รงตำม PO6000671 ลว.
ข้อกำหนด

20 ก.พ. 60

19,260.00 มีคุณสมบัตติ รงตำม PO6000672 ลว.
ข้อกำหนด
38,841.00 มีคุณสมบัตติ รงตำม PO6000676 ลว.
ข้อกำหนด
22,470.00 มีคุณสมบัตติ รงตำม PO6000677 ลว.
ข้อกำหนด

14 ก.พ. 60

74,632.50 มีคุณสมบัตติ รงตำม PO6000678 ลว.
ข้อกำหนด
150,000.00 มีคุณสมบัตติ รงตำม PO6000693 ลว.
ข้อกำหนด

15 ก.พ. 60

6 ก.พ. 60
9 ก.พ. 60

7 ก.พ. 60

15 ก.พ. 60
15 ก.พ. 60

28 ก.พ. 60

NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
13 จ้ำงจัดงำนวันคล้ำยครบรอบกำรจัดตั้ง สพธอ. ประจำปี
2560
14 เช่ำเครือ่ งคอมพิวเตอร์ชนิดพกพำประเภทโน้ตบุค สำหรับ
ใช้ในกำรซ้อมรับมือภัยคุกคำมไซเบอร์ (Incident Drill)
ครัง้ ที่ 1/60
15 จ้ำงเชื่อมโยงระบบรับเรือ่ งร้องเรียนปัญหำออนไลน์ (1212
OCC) กับระบบรับเรือ่ งร้องเรียนออนไลน์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
58,850.00

107,000.00

97,370.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

-

ตกลงรำคำ บจ.บุญนำพำ
ร้ำนเดชะบุญ
บจ.วันทำบุญ
107,000.00 ตกลงรำคำ บจ.เบลสสกำย คอนเนคชั่น
บจ. ไอโซเทค อำร์ท ออฟ เทคโนโลยี
-

ตกลงรำคำ บมจ.วันทูวนั คอนแทคส์
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

58,850.00 บจ.บุญนำพำ
61,499.00
62,278.00
107,000.00 บจ.เบลสสกำย คอนเนคชั่น
171,200.00
97,370.00 บมจ.วันทูวนั คอนแทคส์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

58,850.00 เสนอรำคำต่ำสุด

PO6000705 ลว.

20 ก.พ. 60

107,000.00 เสนอรำคำต่ำสุด

PO6000754 ลว.

28 ก.พ. 60

97,370.00 มีคุณสมบัตติ รงตำม PO6000755 ลว.
ข้อกำหนด

28 ก.พ. 60

