แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซือ้ จัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน กรกฎาคม 2560
NO
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
1 ซื้ออุปกรณ์รักษาความมัน่ คงปลอดภัย (Firewall)

2 จ้างเหมาบริการด้านการบริหารจัดการสือ่ อิเล็กทอรนิกส์
เพือ่ การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาด
อิเล็กทรอนิกส์สา่ หรับ SMEs ปี 2560
3 จ้างเหมาบริการด่าเนินงานด้านเอกสารและสนับสนุน
การจัดการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ส่าหรับ SMEs ปี 2560

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
1,997,690.00

ตกลงราคา นายเมธา รัตนชมภู

72,000.00 นายเมธา รัตนชมภู

72,000.00

ไม่มี

ตกลงราคา นางสาวธัมมิกา เพชรเมือง

72,000.00 นางสาวธัมมิกา เพชรเมือง

5 จ้างพัฒนาระบบสารเทศเพือ่ เป็นระบบส่ารองส่าหรับ
การรับสมัครและเผยแพร่ข้อมูลแก่ผปู้ ระกอบการ
ส่าหรับโครงการ SMEs Go Online
6 จ้างจัดท่า Brochure ประชาสัมพันธ์พร้อมใบสมัคร
โครงการส่งเสิรมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สา่ หรับ
SMEs ปี 2560
7 จ้างประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาด
อิเล็กทรอนิกส์สา่ หรับ SMEs
8 จ้างเหมาบริการจัดท่าสือ่ การศึกษาด้านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สา่ หรับผูป้ ระกอบการ SMEs ภายใต้
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สา่ หรับ
SMEs
9 จ้างสนับสนุนการท่างานของส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ

500,000.00

11 จ้างเหมาบริการสรรหา และคัดเลือกผูป้ ระกอบการ
อิเล็กทรอนิกส์ SMEs

น
่
บ
ร
พ

ไม่มี

144,000.00

10 จ้างเหมาบริการติดตัง้ ระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล และโอนย้ายข้อมูลจาก
เครื่องแม่ข่ายของ สพธอ. ไปยังเครื่องแม่ข่ายของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

72,000.00

4 จ้างบ่ารุงรักษาอุปกรณ์เทียบเวลา (NTP)

535,000.00

750,000.00
3,750,000.00

66,000.00
123,050.00

์
ต
ซ
ไ
วเ บ็

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
ข้อตกลงในการซือ้
ราคากลาง
หรือจ้าง
1,997,690.00 สอบราคา บจ.ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์
1,989,000.00 บจ.ไพร์ม โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส
1,978,000.00 เสนอราคาต่า่ สุด PO6001380 ลว. 31 ก.ค. 60
เนชัน่ แนล,
บจ.แอมมิที เทคโนโลยี แอนเซอร์วิส,
1,985,501.00
บจ.ไพร์ม โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส
1,978,000.00
วิธีซอื้ หรือ
จ้าง

ร
า
ส

535,000.00 ตกลงราคา หจก.แคนนา กราฟฟิค,
หจก.เอสเคเอ็น พริ้นติง้ ,
บจ.ดรากอนพริ้นติง้
750,000.00 ตกลงราคา บจ.โอเคดี มีเดีย

ก
เอ
3,750,000.00

ไม่มี

พิเศษ

บจ.โปรบิซ ดิจิทัล กรุ๊ป

ตกลงราคา นางสาวสมฤทัย มหาวงศ์

123,050.00 ตกลงราคา บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์

12,400,000.00 12,400,000.00

พิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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PO6001428 ลว.

4 ก.ค. 60

72,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด

PO6001429 ลว.

4 ก.ค. 60

144,000.00 บจ.เทเลไซน์ (ไทยแลนด์)
184,575.00
500,000.00 บจ.จีซอฟต์บิส
695,500.00

144,000.00 เสนอราคาต่า่ สุด PO6001430 ลว.

13 ก.ค. 60

500,000.00 เสนอราคาต่า่ สุด PO6001466 ลว.

17 ก.ค. 60

535,000.00 หจก.แคนนา กราฟฟิค
705,665.00
653,770.00
750,000.00 บจ.โอเคดี มีเดีย

535,000.00 เสนอราคาต่า่ สุด PO6001467 ลว.

13 ก.ค. 60

แ
ย
ผ

เ
อ
่
ื
เพ

144,000.00 ตกลงราคา บจ.เทเลไซน์ (ไทยแลนด์),
บจ.อีราดิโอ
500,000.00 ตกลงราคา บจ.จีซอฟต์บิส,
บจ.จี แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี

72,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด

3,750,000.00 บจ.โปรบิซ ดิจิทัล กรุ๊ป

66,000.00 นางสาวสมฤทัย มหาวงศ์
123,050.00 บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์

12,400,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

750,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด
3,750,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด

PO6001468 ลว.

13 ก.ค. 60

PO6001469 ลว.

14 ก.ค. 60

66,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด
123,050.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด

PO6001476 ลว.

17 ก.ค. 60

PO6001477 ลว.

17 ก.ค. 60

12,400,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด

PO6001478 ลว.

17 ก.ค. 60

NO
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
12 จ้างเหมาบริการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทีไ่ ด้ จาก
ระบบแบบส่ารวจออนไลน์พฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยปี ๒๕๖๐
13 ซื้อใบรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
15,000.00

688,010.00

ราคากลาง
ไม่มี

38,776.80

ไม่มี

36,915.00

ไม่มี

16 จ้างจัดท่าเสือ้ ส่าหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละผูบ้ ริหารในโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สา่ หรับ SMEs ปี
2560
17 จ้างผูใ้ ห้บริการศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน 1212 (Call
Center) ระยะสัน้ ปี 2560
18 ซื้อใบรับประกันครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ระบบส่ารอง
ข้อมูลส่าหรับศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล
ส่านักความมัน่ คงปลอดภัยของ สพธอ.
19 ซื้อใบรับประกันอายุการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ (Splunk Enterprise)
20 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาด
และกระตุน้ การซื้อขายออนไลน์ประจ่าปี 2560

66,340.00

ไม่มี

726,530.00

820,690.00
2,200,000.00

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ตกลงราคา นายกิตติพงษ์ ไตรทิพย์พาณิชย์

690,150.00 บจ.ไพร์ม โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส
952,300.00
688,010.00
38,776.80 บจ.เพอเฟค อิงค์เจ็ท
46,138.40
35,845.00 บจ.พี ดี เอ เบสท์บาย
37,685.40

ตกลงราคา บจ.เพอเฟค อิงค์เจ็ท,
บจ.คัลเลอร์ บาร์ ดีไซน์
ตกลงราคา บจ.พี ดี เอ เบสท์บาย,
บจ.เบลสสกาย คอนเนคชัน่

ตกลงราคา บจ.เพรเซ้นท์ เพอร์เฟค,
บจ.ไชยยุทธิ,์
หจก.พีเอ็นซี เทรดไพรด
763,017.00 พิเศษ บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์

820,690.00 ตกลงราคา บจ.เอส เทลลิเจนซ์,
บจ.เอเอ็มอาร์ เอเชีย
2,200,000.00 พิเศษ ศูนย์ผลิตรายการวิทยุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ก
เอ

ร
า
ส
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738,300.00 บจ.อินโนโค
726,530.00

820,690.00 บจ.เอส เทลลิเจนซ์
963,000.00
2,200,000.00 ศูนย์ผลิตรายการวิทยุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

15,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด

์
ต
ซ
ไ
วเ บ็

น
่
บ
ร
พ

81,320.00 หจก.พีเอ็นซี เทรดไพรด
89,880.00
66,340.00
763,017.00 บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์

แ
ย
ผ

เ
อ
่
ื
เพ

726,530.00 ตกลงราคา บจ.นิปด้า คอมพิวเทค,
บจ.อินโนโค

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

15,000.00 นายกิตติพงษ์ ไตรทิพย์พานิชย์

688,010.00 ตกลงราคา บจ.แมมิที เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส,
บจ.ซี แอนด์ ซึ อินโฟ แอดวานซ์,
บจ.ไพร์ม โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส

14 จ้างจัดท่าชุดนิทรรศการเคลือ่ นทีป่ ระชาสัมพันธ์ภารกิจ
และผลงานของ สพธอ.
15 ซื้อของขวัญเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมส่ารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ปี 2560

763,017.00

วิธีซอื้ หรือ
จ้าง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
PO6001499 ลว. 19 ก.ค. 60

688,010.00 เสนอราคาต่า่ สุด PO6001501 ลว.

20 ก.ค. 60

38,776.80 เสนอราคาต่า่ สุด PO6001502 ลว.

20 ก.ค. 60

35,845.00 เสนอราคาต่า่ สุด PO6001515 ลว.

25 ก.ค. 60

66,340.00 เสนอราคาต่า่ สุด PO6001517 ลว.

21 ก.ค. 60

763,017.00 คุณสมบัติตรง
PO6001544 ลว.
ตามข้อก่าหนด
726,530.00 เสนอราคาต่า่ สุด PO6001552 ลว.

25 ก.ค. 60

820,690.00 เสนอราคาต่า่ สุด PO6001553 ลว.

26 ก.ค. 60

2,200,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด

PO6001572 ลว.

26 ก.ค. 60

31 ก.ค. 60

