แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซือ้ จัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน มิถุนายน 2560
NO
1
2
3
4
5
6

7

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
จ้างทีป่ รึกษาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC
3,000,000.00
(โครงการ SMEs GO ONLINE)
จ้างเหมาบริการทา content เพือ่ การส่งเสริมเกีย่ วกับ
414,999.50
Creative Commons
จ้างทีป่ รึกษาของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
240,000.00
(องค์การมหาชน) ด้านกฎหมายมหาชน
จ้างทีป่ รึกษาในการจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการอภิบาล
2,480,000.00
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย
ซื้อบริการบารุงรักษาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเปิด
288,900.00
(Open-Source)
ซื้อลิขสิทธิร์ ูปภาพ Stock Photo ของสานักงานพัฒนา
284,941.00
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐
ซื้อสิทธิจัดเก็บสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ etda.or.th
5,400.00
งานจัดซือ้ จัดจ้าง

8 ซื้อการบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ
CMR
9 ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

481,500.00
133,450.00

10 จ้างเหมาบริการป้องกันและกาจัดแมลง

32,100.00

11 จ้างผลิตน้าดืม่ “ETDA”

47,888.92

12 จ้างจัดงานสัมมนา Thailand Cybersecurity Week 2017
13 จ้างบารุงรักษาระบบตรวจสอบค่าความครบถ้วนถูกต้อง
สาหรับไฟล์ต่างๆ ของอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Integrity Tool)(สน.โครงสร้างฯ)

4,997,241.25
251,450.00

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

3,000,000.00 จ้างทีป่ รึกษา มูลนิธิเพือ่ ผูบ้ ริโภค
(คัดเลือก)
414,999.50 ตกลงราคา บจ.อ๊าสกิง้ มี
บจ.ไคนิซิส
240,000.00 จ้างทีป่ รึกษา นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์
(ตกลง)
2,480,000.00 จ้างทีป่ รึกษา คณะนิเทศศาสตร์
(ตกลง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
288,900.00 ตกลงราคา บจ.อินไซท์เอรา
284,941.00 ตกลงราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

3,000,000.00 มูลนิธิเพือ่ ผูบ้ ริโภค
414,999.50 บจ.อ๊าสกิง้ มี
502,900.00
240,000.00 นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์

บ
็
ว
งา เ

2,480,000.00 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
288,900.00 บจ.อินไซท์เอรา

ท
่
ร
พ
แ
ย
เผ

บจ.เก็ตตี้ อิมเมจ ดิจิตอล
(ประเทศไทย)

ร
า
ส

284,941.00 บจ.เก็ตตี้ อิมเมจ ดิจิตอล
(ประเทศไทย)

ไม่มี ตกลงราคา บจ.ศูนย์วิจัยนวัตกรรม
อินเทอร์เน็ตไทย
481,500.00 ตกลงราคา บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร

5,400.00 บจ.ศูนย์วิจัยนวัตกรรม
อินเทอร์เน็ตไทย
481,500.00 บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์

133,450.00 ตกลงราคา บจ.โฟโต้ โซลูชนั่ ส์
บจ.เบลสสกาย คอนเนคชัน่
บจ.เวิลด์คาเมร่ากรุ๊ป
ไม่มี ตกลงราคา บจ.โปรเจคท์ เพสท์
ดีเวลลอปเม้นท์
ไม่มี ตกลงราคา บจ.เบทเทอร์ ช้อยส์

133,450.00 บจ.โฟโต้ โซลูชนั่ ส์
149,917.70
152,980.00
32,100.00 บจ.โปรเจคท์ เพสท์ ดีเวลลอป
เม้นท์
47,888.92 บจ.เบทเทอร์ ช้อยส์

ก
เอ

4,997,241.25

พิเศษ

บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ
วิลเลจ
251,450.00 ตกลงราคา บจ.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์
One Enterprise Solutions
Co., Ltd.
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4,997,241.25 บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
251,450.00 บจ.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์
310,300.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

์
ต
ไซ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

3,000,000.00 มีคุณสมบัติตรง PO6000948 ลว.
ตามข้อกาหนด
414,999.50 เสนอราคาต่าสุด PO6000969 ลว.
240,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
2,480,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
288,900.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
284,941.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

22 มิ.ย. 60

PO6001245 ลว.

1 มิ.ย. 60

PO6001283 ลว.

19 มิ.ย. 60

PO6001287 ลว.

1 มิ.ย. 60

PO6001305

6 มิ.ย. 60

5,400.00 มีคุณสมบัติตรง PO6001310 ลว.
ตามข้อกาหนด
481,500.00 มีคุณสมบัติตรง PO6001319 ลว.
ตามข้อกาหนด
133,450.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001333 ลว.

32,100.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
47,888.92 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
4,997,241.25 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
251,450.00 เสนอราคาต่าสุด

19 มิ.ย. 60

9 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60

PO6001344 ลว.

30 มิ.ย. 60

PO6001346 ลว.

22 มิ.ย. 60

PO6001351 ลว.

16 มิ.ย. 60

PO6001361 ลว.

30 มิ.ย. 60

NO

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

14 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ Cyber Threats 2016

15 ซื้อบริการบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์
Microsoft Dynamic AX
16 จ้างเหมาดาเนินงานเพือ่ จัดการโครงการ Cybersecurity
Week ภายใต้โครงการ CERT Readiness
17 จ้างเหมาบริการเพือ่ กากับ ติดตาม และบริหารโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ SMEs ปี ๒๕๖๐

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
338,120.00

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

338,120.00 ตกลงราคา หจก.แคนนา กราฟฟิค
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย
หจก.เอส เค เอ็น พริ้นติง้

338,120.00 หจก.แคนนา กราฟฟิค
340,000.00

376,988.82

376,988.82 ตกลงราคา บจ.อินโนวิซ โซลูชนั่ ส์

376,988.82 บจ.อินโนวิซ โซลูชนั่ ส์

100,000.00

100,000.00 ตกลงราคา นายสัญญา คล่องในวัย

100,000.00 นายสัญญา คล่องในวัย

12,400,000.00 12,400,000.00

พิเศษ

บจ.จอยฟูลเนส

์
ต
ไซ

19 มิ.ย. 60

376,988.82 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
100,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO6001364 ลว.

21 มิ.ย. 60

PO6001381 ลว.

22 มิ.ย. 60

12,400,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO6001385 ลว.

26 มิ.ย. 60

บ
็
ว
งเ

า
ท
่
ร
พ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

338,120.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001363 ลว.

359,520.00

12,400,000.00 บจ.จอยฟูลเนส

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

18 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานการสารวจสถานภาพความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยประจาปี ๒๕๕๙
(Cybersecurity Survey 2016) (Cybersecurity Survey
2016)

43,870.00

ไม่มี ตกลงราคา หจก.แคนนา กราฟฟิค
บจ.กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริ้นท์ตงิ้

43,870.00 หจก.แคนนา กราฟฟิค
58,850.00

43,870.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001386 ลว.

23 มิ.ย. 60

19 จ้างจัดพิมพ์ข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัล
ในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน
20 จ้างประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงาน MHCon 2017 ภายใต้
หัวข้อ Secure Thailand Cyberspace with Cyber
Intelligence

37,450.00

ไม่มี ตกลงราคา หจก.แคนนา กราฟฟิค

37,450.00 หจก.แคนนา กราฟฟิค

PO6001398 ลว.

22 มิ.ย. 60

50,000.00

ไม่มี ตกลงราคา บจ.อัลฟ่า วูลฟ์

50,000.00 บจ.อัลฟ่า วูลฟ์

37,450.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
50,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO601421 ลว.

30 มิ.ย. 60

แ
ย
เผ

ร
า
ส
ก
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