แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซือ้ จัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน ตุลาคม 2560
NO
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
1 จ้างผูใ้ ห้บริการพร้อมพัฒนาระบบศูนย์บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน1212 (Call Center) ปี 2560

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
4,925,424.00

2 จ้างทีป่ รึกษาส่าหรับโครงการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน

750,000.00

3 ซื้อกระดาษ A4 ปี 61

164,780.00

4 จ้างทีป่ รึกษาของส่านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด้านกฎหมายมหาชน

720,000.00

5 ซื้อวัสดุสา่ นักงาน ปี 2561

240,000.00

6 ซื้อวัสดุสา่ หรับห้องน้า่ ปี 2561

299,065.00

7 ซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ

112,221.60

8 จ้างทีป่ รึกษาของ สพธอ. ด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital
Content)
9 จ้างเหมาบริการตรวจสอบ บ่ารุงรักษา ระบบวิศวกรรม
อาคาร
10 จ้างเหมาบริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ
สพธอ.
11 จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดพร้อมพนักงาน
ประจ่าปี 2561

960,000.00

12 ซื้อหลอดภาพส่าหรับเครื่องฉายภาพทดแทนของเดิมที่
หมดอายุ

481,500.00
3,723,600.00
2,026,152.00

138,500.80

์
ต
ซ

วิธีซอื้
เหตุผลทีค่ ัดเลือก
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
ราคากลาง
หรือ
โดยสรุป
จ้าง
4,925,424.00 e- บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์,
3,200,000.00 บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์
3,200,000.00 เสนอราคาต่า่ สุด
auction บจ.ยิบอินซอย,
3,694,068.00
บจ.กลุม่ แอดวานซ์รีเสริซ์
4,088,888.00
750,000.00 จ้างที่ บจ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส,
750,000.00 บจ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส
749,749.00 คุณสมบัติตรง
ปรึกษา
ตามข้อก่าหนด
(ตกลง)
164,780.00 ตกลง บจ.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ,
164,780.00 บจ.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
164,780.00 เสนอราคาต่า่ สุด
ราคา บจ. ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
169,060.00
720,000.00 จ้างที่ นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์
720,000.00 นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์
720,000.00 คุณสมบัติตรง
ปรึกษา
ตามข้อก่าหนด
(ตกลง)
240,000.00 ตกลง บมจ.ซีโอแอล
240,000.00 บมจ.ซีโอแอล
240,000.00 คุณสมบัติตรง
ราคา
ตามข้อก่าหนด
299,065.00 ตกลง หจก.เบอเดนซัพพลาย,
299,065.00 หจก.เบอเดนซัพพลาย
299,065.00 เสนอราคาต่า่ สุด
ราคา รุ่งทรัพย์เทรดดิง้
354,865.50
112,221.60 ตกลง บจ.วิชัยเทรดดิง้ (1983),
118,128.00 บจ.เทอร์มินอล โซลูชนั่
94,502.40 เสนอราคาต่า่ สุด
ราคา บจ.รัตนโกสินทร์รุ่งเรือง,
112,221.60
บจ.เทอร์มินอล โซลูชนั่
94,502.40
960,000.00 จ้างที่ นายพิเศษ จียาศักดิ์
960,000.00 นายพิเศษ จียาศักดิ์
960,000.00 คุณสมบัติตรง
ปรึกษา
ตามข้อก่าหนด
(ตกลง)
481,500.00 ตกลง บจ.เอฟโวลูชนั่ โปรเจ็ค เพลส,
481,500.00 บริษทั เอฟโวลูชนั่ โปรเจ็ค เพลส จ่ากัด
481,500.00 เสนอราคาต่า่ สุด
ราคา บจ. อิลลูสเปซ (ประเทศไทย)
513,600.00
3,723,600.00 พิเศษ บมจ.กสท โทรคมนาคม
3,723,600.00 บมจ.กสท โทรคมนาคม
3,723,600.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด
2,026,152.00 e- บจ.เบสท์ อินเวสติเกชัน่ ,
2,000,000.00 บริษทั เบสท์ อินเวสติเกชัน่ จ่ากัด
2,000,000.00 คุณสมบัติตรง
auction บจ. รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ
ตามข้อก่าหนด
ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส
138,500.80 เฉพาะ บจ.วินบอร์ดเทคโนโลยี,
138,500.80 บจ.วินเบอร์ดเทคโนโลยี
138,500.80 เสนอราคาต่า่ สุด
เจาะจง บจ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง,
191,187.60
บจ.นัมเบอร์วัน คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส,
164,780.00
บจ.โอเชีย่ นการ์เด้น คอร์ปอเรท
157,397.00

พ
แ
ย

ไ
็
บ
่รเว

ผ
เ
ร
า
ส
ก
เอ
ตค.60

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
PO6001193 ลว. 16 ต.ค. 60

PO6001664 ลว. 2 ต.ค. 60

PO6001679 ลว. 10 ต.ค. 60
PO6001688 ลว. 2 ต.ค. 60

PO6001696 ลว. 2 ต.ค. 60
PO6001698 ลว. 2 ต.ค. 60
PO6001699 ลว. 5 ต.ค. 60

PO6001704 ลว. 2 ต.ค. 60

PO6001705 ลว. 2 ต.ค. 60
PO6001789

2 ต.ค. 60

PO6001790 ลว. 2 ต.ค. 60

PO6001944 ลว. 2 ต.ค. 60
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NO
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
13 ซื้อเครื่องลดความชืน้
14 ซื้ออุปกรณ์สา่ นักงาน ส่านักสารสนเทศ

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
15,515.00

ราคากลาง
-

6,220.01

-

496,200.00

496,200.00

298,530.00

298,530.00

3,899.00

-

18 จ้างลงประกาศโฆษณาในเวปไซต์สมัครงาน Jobtopgun

92,555.10

-

19 จ้างลงประกาศโฆษณาในเวปไซต์สมัครงาน Jobsdb

69,093.90

-

20 ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ SSL (SSL Certificate)

48,150.00

-

21 ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL
Certificate) ส่าหรับเว็บไซต์ etda.or.th
22 ซื้อสิทธิก์ ารใช้งานระบบ British Standards Online
(BSOL)
23 จ้างเหมาบริการด้านการบริหารจัดการตรวจสอบการ
ละเมิดและคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา
24 จ้างเหมาบริการด้านการบริหารจัดการดูแลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการละเมิดและ
คุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา
25 จ้างเหมาบริการด้านการบริหารจัดการตรวจสอบการ
ละเมิดและคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา
26 จ้างเหมาบริการด้านการบริหารจัดการตรวจสอบการ
ละเมิดและคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา

22,309.50

15 ซื้อของทีร่ ะลึกเพือ่ ใช้ในโอกาสส่าคัญและการสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์
16 จ้างจัดท่าสมุดบันทึกประจ่าปีเพือ่ ใช้ในโอกาสส่าคัญ
และการสือ่ สารประชาสัมพันธ์องค์กร
17 ซื้อทรัพยากรสารสนเทศแบบต่อเนือ่ ง (นิตยสาร)

193,670.00
100,000.00
112,500.00

100,000.00
100,000.00

วิธีซอื้
หรือ
จ้าง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
บจ.นิไทย เอ็นเตอร์ไพรส์

15,515.00 บจ.นิไทย เอ็นเตอร์ไพรส์

บมจ.ซีโอแอล ,

6,220.01 บจ.ซีโอแอล (มหาชน)

ร้านจันกะผัก,

บจ.ซีนิธ เอ็นเตอรืไพร์ส,
298,530.00 บจ.ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส
บจ.โมเดอร์นพริ้นท์ แอนด์บายดิง้ ,
314,580.00
บจ.เอส.วาย.คอสโม เทรดดิง้ ซิสเท็ม
321,000.00
เฉพาะ บจ.อมรินทร์บคุ๊ เซ็นเตอร์,
3,899.00 บจ.อมรินทร์บคุ๊ เซ็นเตอร์
เจาะจง
เฉพาะ บจ.ซูเปอร์ เรซูเม่
92,555.10 บจ.ซูเปอร์ เรซูเม่
เจาะจง
เฉพาะ บจ.จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย)
69,093.90 บจ.จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย)
เจาะจง
เฉพาะ บริษทั อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ่ากัด (มหาชน), , 48,150.00
,,,
บจก.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
เจาะจง
เฉพาะ บจก.เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชัน่ ,
22,309.50 บจก.เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชัน่
เจาะจง
เฉพาะ บจ.บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย),
193,670.00 บจ.บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
เจาะจง
เฉพาะ นางสาวพรเพชร อุง่ ช้าง
100,000.00 นางสาวพรเพชร อุง่ ช้าง
เจาะจง
เฉพาะ นางสาวจราภรณ์ สุพงษ์
112,500.00 นางสาวจราภรณ์ สุพงษ์
เจาะจง

พ
แ
ย

193,670.00

-

112,500.00

- เฉพาะ นางสาวอรุณี อุง่ ช้าง
เจาะจง
- เฉพาะ นายณัฐพล สิทธิบนุ่
เจาะจง

ตค.60

100,000.00 นางสาวอรุณี อุง่ ช้าง
100,000.00 นายณัฐพล สิทธิบนุ่

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
PO6001946 ลว. 17 ต.ค. 60

์
ต
ซ

15,515.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด
6,220.01 เสนอราคาต่า่ สุด PO6100044 ลว. 9 ต.ค. 60

ไ
็
บ
่รเว

496,200.00 ร้านจันกะผัก

ผ
เ
ร
า
ส
ก
เอ
-

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

496,200.00 คุณสมบัติตรง
PO6100047 ลว.
ตามข้อก่าหนด
298,530.00 เสนอราคาต่า่ สุด PO6100048 ลว.

10 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60

3,899.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด
92,555.10 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด
69,093.90 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด
48,150.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด
22,309.50 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด
193,670.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด
100,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด
112,500.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด

PO6100090 ลว. 17 ต.ค. 60

100,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด
300,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด

PO6100179 ลว. 31 ต.ค. 60

PO6100104 ลว. 19 ต.ค. 60
PO6100105 ลว. 19 ต.ค. 60
PO6100111 ลว. 18 ต.ค. 60
PO6100120 ลว. 19 ต.ค. 60
PO6100123 ลว. 19 ต.ค. 60
PO6100166 ลว. 31 ต.ค. 60
PO6100175 ลว. 31 ต.ค. 60

PO6100180 ลว. 31 ต.ค. 60
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