แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
1 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการออก
ใบรับรอง/ใบอนุญาตในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ส่วน
กระบวนการบริหารจัดการแบบฟอร์มและ
การเรียกใช้งานแบบฟอร์มในขั้นตอนการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
749,000.00

ราคากลาง
-

2 จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหา
ออนไลน์ 1212 OCC

1,000,000.00

1,000,000.00

3 ซือ้ ใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตีแบบ
DDos

1,999,830.00

4 จ้างผูใ้ ห้บริการพร้อมพัฒนาระบบศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC
(Call Center) ประจาปีงบประมาณ 2562

2,396,800.00

5 ซือ้ ใบรับรองความปลอดภัยทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สาหรับ
ลของ สพธอ.มพันธ์
6 เว็
จ้าบงทไซต์
าสมุภายใต้
ดบันทึกการดู
เพื่อแการประชาสั

108,498.00

108,498.00 เฉพาะ บจก.เอเน็ต
เจาะจง

288,900.00

288,900.00 เฉพาะ บจก.ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส
เจาะจง บจก.เอส.วาย.คอสโม เทรดดิง้ ซิสเท็ม
บจก.โมเดอร์นพริ้นท์ แอนด์บายดิง้

องค์กร
7 ซือ้ สิทธิ์ประกาศโฆษณาในเว็บไซต์สมัครงาน
JobsDB

86,582.17

8 จ้างซ่อมแซม แก้ไข ป้ายชื่อหน่วยงาน
พร้อมติดตัง้

21,935.00

9 จ้างเหมาบริการจัดประชุม Symposium
ระดับนานาชาติ
10 จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายโฆษณา เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ e-Commerce week 2019

1,994,000.00

36,380.00

์
ต
ซ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อ
เหตุผลที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
เฉพาะ บจก.นิวเทคโนโลยีอ่ ินฟอร์เมชั่น
749,000.00 บจก.นิวเทคโนโลยีอ่ ินฟอร์เมชั่น
749,000.00 คุณสมบัติตรง PO6101988 ลว. 20 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 19 พ.ค. 62
เจาะจง
ตามข้อกาหนด

เฉพาะ มูลนิธิเพื่อผูบ้ ริโภค,
เจาะจง

ไ
วเ ็บ

น
บ
่
ร
พ
แ
ย
ผ

1,000,000.00 มูลนิธิเพื่อผูบ้ ริโภค

1,000,000.00 คุณสมบัติตรง PO6101989 ลว. 2 พ.ย. 61 3 พ.ย. 61 1 พ.ค. 62
ตามข้อกาหนด

1,999,830.00 คัดเลือก บจก.คอมเนท
บจก.อินเทลลิเจ้นท์ คอมมิวนิเคชั่น
เทคโนโลยี

1,998,760.00 บจก.คอมเนท
2,033,000.00

1,998,760.00 เสนอราคา
ต่าสุด

2,396,800.00 คัดเลือก บจม.วันทูวัน คอนแทคส์
บจ.โกซอฟต์(ประเทศไทย)

2,396,800.00 บจม.วันทูวัน คอนแทคส์
2,129,300.00

ก
เอ

เ
อ
่
ื
เพ

ร
า
ส

PO6102314 ลว. 27 พ.ย. 61 28 พ.ย. 61 27 ธ.ค. 61

2,396,800.00 คุณสมบัติตรง PO6102323 ลว. 23 พ.ย. 61 25 พ.ย. 61 24 ก.ย. 61
ตามข้อกาหนด

108,498.00 บจก.เอเน็ต

108,498.00 คุณสมบัติตรง PO6102344 ลว. 12 พ.ย. 61 17 พ.ย. 61 16 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด

288,900.00 บจก.ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส
315,650.00
347,750.00

288,900.00 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6102376 ลว. 15 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 18 ม.ค. 62

-

เฉพาะ บจก.จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศ
เจาะจง ไทย)

86,582.17 บจก.จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี
(ประเทศไทย)

86,582.17 คุณสมบัติตรง PO6102392 ลว. 15 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 15 พ.ย. 62
ตามข้อกาหนด

-

เฉพาะ บจก.ต้นไทร ครีเอชั่น,
เจาะจง

21,935.00 บจก.ต้นไทร ครีเอชั่น

21,935.00 คุณสมบัติตรง PO6102397 ลว. 20 พ.ย. 61 23 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด

1,994,000.00

-

เฉพาะ มูลนิธิเพื่อสันติภาพและความ
เจาะจง ปรองดองเอเชีย,
เฉพาะ หจก.แคนนา กราฟฟิค,
เจาะจง

1,994,000.00 มูลนิธิเพื่อสันติภาพและความ
ปรองดองเอเชีย
36,380.00 หจก.แคนนา กราฟฟิค
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1,994,000.00 คุณสมบัติตรง PO6102410 ลว. 20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 19 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด
36,380.00 คุณสมบัติตรง PO6102411 ลว. 19 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 10 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด
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NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
11 จ้างเหมาบริการถ่ายทอดภาพกิจกรรมผ่าน
Social Media ของ สพธอ. ประจาปี 2562

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
45,000.00

ราคากลาง
-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อ
เหตุผลที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
เฉพาะ นายอนุโรจน์ ใจเสมอ,
45,000.00 นายอนุโรจน์ ใจเสมอ
45,000.00 คุณสมบัติตรง PO6102414 ลว. 19 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 30 ก.ย. 62
เจาะจง
ตามข้อกาหนด

ไ
วเ ็บ

99,991.50

-

เฉพาะ บจก.มิลันดา เทรดดิง้
เจาะจง บจก.พรีเมี่ยม
หจก.สยาม เพิร์ล โปรดักส์

13 ซือ้ สิทธิ์ประกาศโฆษณาในเว็บไซต์สมัครงาน
Jobtopgun

70,299.00

-

เฉพาะ บจก.ซูเปอร์ เรซูเม่,
เจาะจง

70,299.00 บจก.ซูเปอร์ เรซูเม่

70,299.00 คุณสมบัติตรง PO6102430 ลว. 22 พ.ย. 61 22 พ.ย. 61 22 พ.ย. 62
ตามข้อกาหนด

14 ซือ้ สิทธิ์ประกาศโฆษณาในเว็บไซต์สมัครงาน
Jobthai

42,115.20

-

เฉพาะ บจก.ทิงค์เน็ต
เจาะจง

42,115.20 บจก.ทิงค์เน็ต

42,115.20 คุณสมบัติตรง PO6102434 ลว. 26 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 26 พ.ย. 62
ตามข้อกาหนด

15 จ้างผลิตสิง่ พิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการ
“สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ต
ให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคาม
ไซเบอร์ (Internet for Better Life)”

14,445.00

-

เฉพาะ หจก.แคนนา กราฟฟิค,
เจาะจง

14,445.00 หจก.แคนนา กราฟฟิค

14,445.00 คุณสมบัติตรง PO6102442 ลว. 22 พ.ย. 61 30 พ.ย. 61 29 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด

16 ซือ้ บริการ Package LINE@

5,689.00

-

เฉพาะ บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
เจาะจง

17 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่าน
2018 FIDO Taipei Seminar (USD 2,000)

71,400.00

-

เฉพาะ Egis Technology Inc.,
เจาะจง

ก
เอ

99,991.50 บจก.มิลันดา เทรดดิง้
112,350.00
117,700.00

์
ต
ซ

12 จ้างผลิตกระเป๋าเอกสารสาหรับการอบรม
โครงการ“สร้างความตระหนักในการใช้
อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่า
ทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better
Life)”

น
บ
่
ร
พ
แ
ย
ผ

เ
อ
่
ื
เพ

ร
า
ส

99,991.50 เสนอราคา
ต่าสุด

5,689.00 บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป

71,400.00 Egis Technology Inc.
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PO6102415 ลว. 22 พ.ย. 61 5 ธ.ค. 61

2 ก.พ. 62

5,689.00 คุณสมบัติตรง PO6102482 ลว. 28 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 28 พ.ค. 62
ตามข้อกาหนด

71,400.00 คุณสมบัติตรง PO6102513 ลว. 28 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด
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