แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2559
NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
1 ซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งและพัฒนาบริการประทับรับรอง
เวลาและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว เพื่อ
รองรับโครงการจัดการเปลี่ยนผ่านการใช้ใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์
2 จ้างเหมาบริการศูนย์ขอ้ มูลสารองระบบสารสนเทศที่ ๒
และระบบ Private Cloud ของ สพธอ.
3 ซื้อประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

วงเงินที่จะซื้อจะ
วิธีซื้อหรือ
เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
จ้าง
ราคากลาง
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
จ้าง
โดยสรุป
(งบประมาณ)
23,100,000.00 23,100,000.00 e-auction บจ.อินโนโค
19,898,989.00 บจ.อินโนโค
19,898,989.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901595 ลว.
3 พ.ย. 59
บจ.บีทามส์ โซลูชั่น
22,869,000.00

6,026,240.00 6,026,240.00 พิเศษ

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

6,026,240.00 บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

48,342.60

- ตกลงราคา

บมจ.เทเวศประกันภัย

16,050.00

- ตกลงราคา

5 จ้างเหมาบริการจัดทาและบริหารจัดการบูธนิทรรศการ
ของ สพธอ. ในงาน ITU Telecom World 2016

474,997.08

474,997.00 ตกลงราคา

6 เช่าอุปกรณ์มลั ติมเี ดียเพื่อการประชุมผู้บริหารงานฝึกซ้อม
รับมือภัยคุกคามไซเบอร์ Thai Commercial Bank
Table Top Exercise 2016
7 ซื้อบริการบอกรับฐานข้อมูลข่าวสาร สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจาปี
8 งบประมาณ
จ้างเหมาบริก๒๕๖๐
ารจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

25,000.00

ตกลงราคา

บจ.บีทีเอส เพรส
หจก.ทวีรักการพิมพ์
บจ.สหัพย์กร
บจ.ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์
บจ.โบโมโซน
บจ.แคชชิ่ง พ้อยท์
บจ.เอ็มดับบลิว วิชชั่น

16,050.00 บจ.บีทีเอส เพรส
18,190.00
17,655.00
474,997.08 บจ.ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์
602,145.61
686,709.28
25,000.00 บจ.เอ็มดับบลิว วิชชัน

22,470.00

ตกลงราคา

219,938.50

219,938.50 ตกลงราคา

บจ.อินโฟเควสท์
บจ.อเบาท์ ลิฟวิง่
บจ.ทริ
ไอเดีแอนด์
ยส์ ออแกไนซ์
บจ.ไอเดีปเปิ
ยลิลงค์เอท
อิเวนท์
บจ.เอคโค่ เอ็กซ์ทู
บจ.นะโม เฮ้าส์ ออฟ ครีเอชั่น

22,470.00 บจ.อินโฟเควสท์
28,890.00
30,495.00 บจ.ไอเดีย ลิงค์ อีเวนท์ แอนด์ ออแกไนซ์
219,938.50
260,097.74
262,471.00

9 ซื้อใบรับประกันซอฟต์แวร์ K2

138,960.90

138,960.90 ตกลงราคา

10 จ้างจัดทาสมุดบันทึกเพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจ และ
ผลงานขององค์กรประจาปีงบประมาณ 2560

404,460.00

404,460.00 ตกลงราคา

11 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดพร้อมพนักงาน เดือน
ธันวาคม 2559

164,780.00

164,780.00 ตกลงราคา

บจ.ไอซีอี คอนซัลติ้ง
บจ.แรพพิดซอฟต์ คอนซัลติ้ง
บจ.อินโนวิช โซลูชั่น
บจ.ต้นไทร ครีเอชั่น
บมจ.ศิริวฒ
ั นาอินเตอร์พริน้ ท์
บจ.ชาแนล พลัส
บจ.รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟา
ซิลิตี้ เซอร์วสิ เซส

138,960.90 บจ.ไอซีอี คอนซัลติ้ง
141,633.76
141,632.69
404,460.00 บจ.ต้นไทร ครีเอชั่น
481,500.00
449,400.00
164,780.00 บจ.รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟา
ซิลิตี้ เซอร์วสิ เซส

4 จ้างจัดทา Brochure ETDA ภาคภาษาอังกฤษ

48,342.60 บมจ.เทเวศประกันภัย
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6,026,240.00 มีคุณสมบัตติ รง PO6000106 ลว.
ตามข้อกาหนด
48,342.60 มีคุณสมบัตติ รง PO6000129 ลว.
ตามข้อกาหนด
16,050.00 เสนอราคาต่าสุด PO6000136 ลว.

1 พ.ย. 59

474,997.08 เสนอราคาต่าสุด PO6000149 ลว.

8 พ.ย. 59

25,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

8 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59

PO6000155 ลว.

8 พ.ย. 59

22,470.00 เสนอราคาต่าสุด PO6000208 ลว.

17 พ.ย. 59

219,938.50 เสนอราคาต่าสุด PO6000235 ลว.

22 พ.ย. 59

138,960.90 เสนอราคาต่าสุด PO6000270 ลว.

24 พ.ย. 59

404,460.00 เสนอราคาต่าสุด PO6000289 ลว.

30 พ.ย. 59

164,780.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

30 พ.ย. 59

PO6000290 ลว.

