แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน มีนาคม 2561
NO

์
ต
ซ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อ
เหตุผลที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
เฉพำะ บจก.จีซอฟต์บิส
1,100,000.00 บจก.จีซอฟต์บิส
1,100,000.00 คุณสมบัติตรง PO6100675 ลว. 19 มี.ค. 61 3 พ.ค. 61 2 ก.พ. 62
เจำะจง
ตำมข้อกำหนด

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
1,100,000.00

1,100,000.00

2 เช่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตผ่ำนวงจรเช่ำ
(Leased Line) ควำมเร็ว 2 Gbps/100 Mbps
และหมำยเลขไอพีแอดเดรสจำนวน 256 IP
ภำยใต้โครงกำร Cybersecurity Missions

997,989.00

997,989.00

เฉพำะ บมจ.ทีโอที
เจำะจง

997,989.00 บมจ.ทีโอที

997,989.00 คุณสมบัติตรง PO6100768 ลว. 16 มี.ค. 61 17 มี.ค. 61 16 มี.ค. 62
ตำมข้อกำหนด

3 จ้ำงเหมำบริกำรสนับสนุน/จัดทำสื่อวีดีทัศน์
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร โครงกำร Thailand
e-Commerce Sustainability ประจำปี ๒๕๖๑

129,000.00

129,000.00

เฉพำะ นำยทรงพล เกตุรำม
เจำะจง

129,000.00 นำยทรงพล เกตุรำม

129,000.00 คุณสมบัติตรง PO6100804 ลว. 2 มี.ค. 61 2 มี.ค. 61 31 ส.ค. 61
ตำมข้อกำหนด

4 จ้ำงเหมำบริกำรสนับสนุน/จัดทำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร
โครงกำร Thailand e-Commerce
Sustainability ประจำปี 2561

129,000.00

129,000.00

เฉพำะ นำงสำวศรัณย์พร ใจดี
เจำะจง

129,000.00 นำงสำวศรัณย์พร ใจดี

129,000.00 คุณสมบัติตรง PO6100805 ลว. 2 มี.ค. 61 2 มี.ค. 61 31 ส.ค. 61
ตำมข้อกำหนด

5 จ้ำงเหมำบริกำรสนับสนุน/จัดทำเนื้อหำ
(content) ในกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดโครงกำร Thailand
e-Commerce Sustainability ประจำปี 2561

129,000.00

129,000.00

เฉพำะ นำงสำววชิรำ พรหมทำ
เจำะจง

129,000.00 นำงสำววชิรำ พรหมทำ

129,000.00 คุณสมบัติตรง PO6100806 ลว. 2 มี.ค. 61 2 มี.ค. 61 31 ส.ค. 61
ตำมข้อกำหนด

-

เฉพำะ บจก.ฟูจิตสึ (ประเทศไทย),
เจำะจง บจก.เบลสสกำย คอนเนคชั่น,
บจก.อินสไปร์ ไอเดีย

69,164.80 บจก.ฟูจิตสึ (ประเทศไทย)
78,003.00
103,041.00

999,979.20

เฉพำะ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
เจำะจง

999,979.20 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

999,979.20 คุณสมบัติตรง PO6100810 ลว. 30 มี.ค. 61 1 เม.ย. 61 31 มี.ค. 62
ตำมข้อกำหนด

206,510.00

เฉพำะ หจก.แคนนำ กรำฟฟิค,
เจำะจง บจก.ดรำกอนพริ้นติ้ง,
หจก.เอสเคเอ็น พริ้นติ้ง

206,510.00 หจก.แคนนำ กรำฟฟิค
212,662.00
224,700.0

206,510.00 เสนอรำคำ
ต่ำสุด

งานจัดซื้อจัดจ้าง
1 ซื้อประกันบำรุงรักษำและสนับสนุนกำรใช้งำน
ซอฟต์แวร์ระบบจัดส่งใบกำกับภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ทำงอีเมล ภำยใต้โครงกำร
Flagship (DE)-e-Tax Invoice

6 ซื้อวัสดุสำรสนเทศเพื่อปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพำสำหรับเจ้ำหน้ำที่สำนัก
สำรสนเทศ
7 เช่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตผ่ำนวงจรเช่ำ
(Leased Line) ควำมเร็ว 2 Gbps/50 Mbps
และหมำยเลขไอพีแอดเดรสจำนวน 256 IP
ภำยใต้โครงกำร Cybersecurity Missions
8 ้จ้ำงพิมพ์ Cybersecurity Strategy
(ภำษำอังกฤษ) และ Booklet Cybersecurity
for All

ราคากลาง

ร
า
ส
ก

69,164.80

เอ

999,979.20

206,510.00

แ
ย
ผ
เ
อ
่
ื
เพ
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ไ
็เวบ
น
บ
่
ร
พ
69,164.80 เสนอรำคำ
ต่ำสุด

PO6100809 ลว. 7 มี.ค. 61 14 มี.ค. 61 12 เม.ย. 61

PO6100842 ลว. 9 มี.ค. 61 21 มี.ค. 61 19 เม.ย. 61
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NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
9 ซื้อลิขสิทธิ์ Adobe Creative Cloud ประจำปี
๒๕๖๑ (ต่ออำยุ)

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
181,365.00

ราคากลาง
181,365.00

วิธีซื้อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
จ้าง
เฉพำะ บมจ.คอมเซเว่น,
181,365.00 บมจ.คอมเซเว่น
เจำะจง บจก.ซำปูระ ซินเนอร์ยี (ประเทศ
186,180.00
ไทย),
บจก.ดิจิทรอน โซลูชั่น
184,575.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่
หรือข้อตกลงในการซื้อ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
หรือจ้าง
สรุป
181,365.00 เสนอรำคำ
PO6100856 ลว. 15 มี.ค. 61 31 มี.ค. 61 30 เม.ย. 61
ต่ำสุด

์
ต
ซ

ไ
็เวบ
น
บ
่
ร
พ

10 ซื้อใบรับรองควำมปลอดภัยทำงอิเล็กทรอนิกส์
(SSL Certificate) สำหรับเว็บไซต์
bigdata.go.th

17,655.00

-

เฉพำะ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย\
เจำะจง

17,655.00 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

11 จ้ำงเหมำบริกำรสำรวจควำมพึงพอใจของศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนปัญหำออนไลน์ (1212 OCC)

165,850.00

165,850.00

เฉพำะ บจก.อินไซท์เอเชีย รีเสิรซ์ กรุ๊ป
เจำะจง (ประเทศไทย),
บจก.มำเก็ต 911

165,850.00 บจก.อินไซท์เอเชีย รีเสิรซ์ กรุ๊ป
(ประเทศไทย)
171,200.00

165,850.00 เสนอรำคำ
ต่ำสุด

12 ค่ำเช่ำใช้บริกำรจอสัมผัส (Touchscreen)
สำหรับกิจกรรมประชำสัมพันธ์ภำรกิจและ
ผลงำนของ สพธอ. ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑

102,720.00

102,720.00

เฉพำะ บจก.โกจิน โซลูชั่น แอนด์ มีเดีย
เจำะจง บจก.เวิรค์ กรุ๊ป เทค,
หจก.เค ที วี มีเดียกรุ๊ป

102,720.00 บจก.โกจิน โซลูชั่น แอนด์ มีเดีย
102,720.00
102,720.00

102,720.00 คุณสมบัติตรง PO6100874 ลว. 16 มี.ค. 61 17 มี.ค. 61 30 ก.ย. 61
ตำมข้อกำหนด

13 จ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรบูธกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์ภำรกิจและผลงำนของ สพธอ.
ประจำปีงบประมำณ 2561

400,000.00

400,000.00

เฉพำะ บจก.ไอเดีย ลิงค์ อีเวนท์ แอนด์ ออแก
เจำะจง ไนซ์,
บจก.เอคโค่ เอ็กซ์ทู,
บจก.แอท เอ็ม โอ

14 จ้ำงผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ภำรกิจและผลงำน
ของ สพธอ.

16,050.00

-

15 เช่ำพื้นที่สำนักงำนพร้อมบริกำรในอำคำร เดอะ
ไนน ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ(อำคำรบี)
ชั้น 20,21,22(จำนวน 3 ชั้น รวม 3,812.61
ตร.ม.)และเช่ำพื้นที่ห้องเก็บของ(Storage)ชั้น
20-22 (จำนวน 3 ห้อง รวม 60 ตร.ม.)เริ่มตั้งแต่
16 มีนำคม 2561-30 กันยำยน 2561

13,659,561.96 13,659,561.96

แ
ย
ผ
เ
อ
่
ื
เพ

เฉพำะ หจก.แคนนำ กรำฟฟิค
เจำะจง

เฉพำะ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ
เจำะจง อสังหำริมทรัพย์อำคำรสำนักงำน จี
แลนด์

ร
า
ส
ก

เอ

400000.00 บจก.ไอเดีย ลิงค์ อีเวนท์ แอนด์ ออ
แกไนซ์
434,485.00
437,213.00
16,050.00 หจก.แคนนำ กรำฟฟิค

13,659,561.96 ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์อำคำรสำนักงำน จี
แลนด์

Page 2

17,655.00 คุณสมบัติตรง PO6100857 ลว. 14 มี.ค. 61 17 มี.ค. 61 26 มี.ค. 61
ตำมข้อกำหนด

400,000.00 เสนอรำคำ
ต่ำสุด

PO6100859 ลว. 29 มี.ค. 61 20 เม.ย. 61 18 ก.ค. 61

PO6100875 ลว. 16 มี.ค. 61 17 มี.ค. 61 30 ก.ย. 61

16,050.00 คุณสมบัติตรง PO6100876 ลว. 26 มี.ค. 61 10 เม.ย. 61 13 เม.ย. 61
ตำมข้อกำหนด

13,659,561.96 คุณสมบัติตรง PO6100971 ลว. 15 มี.ค. 61 16 มี.ค. 61 30 ก.ย. 61
ตำมข้อกำหนด
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