แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซือ้ จัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
NO

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจาปี 2561

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
101,094.00

2 จ้างเหมาบริการเพือ่ จัดทาสือ่ ในรูปแบบวีดีโอ
Animation หรือวิดีทัศนเพือ่ เผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์

181,900.00

3 จ้างเหมาบริการบารุงรักษาระบบ
โสตทัศนูปกรณ์การประชุมทางไกลและเครื่อง
IP Phone สารสนเทศ

999,701.00

4 ซื้อซอฟต์แวร์สารองข้อมูล (Backup Tool)
พร้อมติดตัง้

1,551,500.00

์
ต
ซ
ไ
บ
็
เง ว

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
วิธีซอื้
เหตุผลที่
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
ข้อตกลงในการซือ้
ราคากลาง
หรือ
วันเริ่มต้น วันทีส่ นิ้ สุด
คัดเลือกโดยสรุป
หรือจ้าง
จ้าง
101,094.00 ตกลง บจ.ออฟฟิศเวิร์ค
101,094.00 บจ.ออฟฟิศเวิร์ค
101,094.00 คุณสมบัติตรง PO6001701 ลว.
3 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 30 ก.ย. 61
ราคา
ตามข้อกาหนด
181,900.00 ตกลง บจ.อ๊าสกิง้ มี
181,900.00 บจ.อ๊าสกิง้ มี
181,900.00 คุณสมบัติตรง PO6001716 ลว.
3 พ.ย. 60 4 พ.ย. 60 18 พ.ย. 60
ราคา
ตามข้อกาหนด

999,701.00 คัดเลือก บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิ
เคชัน่ เอเชีย
บจ.เน็ตไบร์ท,
บจ.โกลด์ ฟินิท
1,551,500.00

e- บจ.เจนเทน โกลบอล เน็ท
bidding เวิร์ค,
บจ.ไพร์มโซลูชนั่ แอนด์
เซอร์วิส,
บจ.ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.
อินเตอร์เนชัน่ แนล

999,059.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001943 ลว.

15 พ.ย. 60 16 พ.ย. 60 30 ก.ย. 61

1,500,000.00 บจ.ไพร์ม โซลูชนั่ แอนด์
เซอร์วิส
1,495,000.00

1,495,000.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001948 ลว.

24 พ.ย. 60 25 พ.ย. 60 23 ม.ค. 61

แ
ย
ผ

เ
าร

5 จ้างเหมาจัดงาน Thailand e-Commerce
Week 2017

8,000,000.00

8,000,000.00 คัดเลือก บจ.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชนั่
ออกาไนเซอร์
บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ
วิลเลจ

6 จ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทานโยบายและ
ยุทธศาสตร์การรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
โครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศสาคัญของ
ประเทศ

5,000,000.00

5,000,000.00 จ้างที่ บจ.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
ปรึกษา คอนซัลติง้ (ประเทศไทย)
เฉพาะ
เจาะจง

7 จ้างเหมาบริการพืน้ ทีจ่ ัดงาน Thailand
e-Commerce Week 2017

6,723,345.00

8 จ้างทีป่ รึกษาให้คาแนะนาการจัดงาน ภายใต้
โครงการ Thailand e-Commerce
Sustainability

2,000,000.00

า
ท
่
ร
พ

999,701.00 บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิ
เคชัน่ เอเชีย
1,045,486.30
1,040,296.80

1,520,000.00

7,480,000.00 เสนอราคาต่าสุด PO6100083 ลว.

6 พ.ย. 60

7 พ.ย. 60 26 ธ.ค. 60

4,999,896.00 บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส คอนซัลติง้ (ประเทศ
ไทย)

4,999,896.00 คุณสมบัติตรง PO6100084 ลว.
ตามข้อกาหนด

1 พ.ย. 60

2 พ.ย. 60 30 เม.ย. 61

6,723,345.00 เฉพาะ บจ.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์
เจาะจง แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์

6,723,345.00 บจ.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์
แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์

6,723,345.00 คุณสมบัติตรง PO6100136 ลว.
ตามข้อกาหนด

13 พ.ย. 60 14 พ.ย. 60 26 พ.ย. 60

2,000,000.00 จ้างที่ ศูนย์บริการวิชาการ
ปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เฉพาะ
เจาะจง

2,000,000.00 ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2,000,000.00 คุณสมบัติตรง PO6100153 ลว.
ตามข้อกาหนด

10 พ.ย. 60 10 พ.ย. 60 23 พ.ย. 60

ส
ก
อ

เ

7,480,000.00 บจ.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชนั่
ออกาไนเซอร์
14,483,880.42

พย.60
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NO

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
9 จ้างพิมพ์ ThaiCERT Annual Report และ
คูม่ ือการจัดตัง้ ซีเซิร์ต (CSIRT)

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
151,405.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
วิธีซอื้
เหตุผลที่
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
ข้อตกลงในการซือ้
ราคากลาง
หรือ
วันเริ่มต้น วันทีส่ นิ้ สุด
คัดเลือกโดยสรุป
หรือจ้าง
จ้าง
151,405.00 เฉพาะ บจ.อินฟินิท พริ้นท์ตงิ้ แอนด์
151,405.00 บจ.อินฟินิท พริ้นท์ตงิ้ แอนด์
151,405.00 เสนอราคาต่าสุด PO6100156 ลว.
7 พ.ย. 60 20 ธ.ค. 60 19 ม.ค. 61
เจาะจง แพคเกจจิง้ เซอร์วิส,
แพคเกจจิง้ เซอร์วิส
หจก.แคนนา กราฟฟิค,
152,475.00
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์
252,500.00

์
ต
ซ
ไ
บ
็
เง ว

10 เช่าใช้บริการ Internet Leased Line
สารสนเทศ

642,000.00

642,000.00 คัดเลือก บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

642,000.00 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

642,000.00 คุณสมบัติตรง PO6100159 ลว.
ตามข้อกาหนด

30 พ.ย. 60

1 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 60

11 จ้างเหมาบริการจัดทาสือ่ วีดีทัศน์ เพือ่ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรม Digital Content

300,000.00

300,000.00 เฉพาะ บจ.โตโมแกรม สตูดิโอ,
เจาะจง บจ.ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็ก
สตูดิโอ,
บจ.เก็ท แธท ชีส

300,000.00 บจ.โตโมแกรม สตูดิโอ
374,500.00

300,000.00 เสนอราคาต่าสุด PO6100161 ลว.

3 พ.ย. 60

7 พ.ย. 60 21 ธ.ค. 60

480,000.00 เฉพาะ นายเกษม สรศักดิเ์ กษม
เจาะจง

480,000.00 นายเกษม สรศักดิเ์ กษม

358,450.00

12 จ้างเหมาจัดทาข้อมูลแนวทางการบังคับใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มี
ประสิทธิภาพ

480,000.00

13 จ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ให้บริการงานวิชาการเป็น
ข้อมูลการทาแผนยุทธศาสตร์องค์กร

3,000,000.00

3,000,000.00 จ้างที่ วิทยาลัยการจัดการ
ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เฉพาะ
เจาะจง

14 เช่าใช้บริการห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data
Center)
15 จ้างสนับสนุนการทางานของส่วนงานกากับ
การปฏิบัติตามข้อกาหนด สานักพัฒนาองค์กร

7,090,248.00

7,090,248.00 คัดเลือก บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

16 จ้างแปลเอกสารหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองระบบการ
พิมพ์ออก และคูม่ ือสาหรับประชาชน ภายใต้
การบริการรับรองระบบสิง่ พิมพ์ออก
17 จ้างเหมาจัดทาสือ่ วีดีทัศน์เพือ่ สร้าง
Awareness และการรับรู้แก่ประชาชนเกีย่ วกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
(Digital Government)
18 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีส่ นับสนุนทางาน
ส่วนงานการเงินและบัญชี

132,000.00

32,635.00

500,000.00

55,500.00

เ
าร

ส
ก
อ

132,000.00 เฉพาะ น.ส.สมฤทัย มหาวงศ์
เจาะจง

เ

แ
ย
ผ

0.00 เฉพาะ หจก.โมเดิร์นพับลิซิ่ง
เจาะจง

500,000.00 เฉพาะ บจ.โมโนแกรม,
เจาะจง บจ.ใจบุญ

0.00 เฉพาะ นางสาวณัชชา อาแล
เจาะจง

า
ท
่
ร
พ

480,000.00 คุณสมบัติตรง PO6100168 ลว.
ตามข้อกาหนด

22 พ.ย. 60 23 พ.ย. 60 21 เม.ย. 61

3,000,000.00 วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

3,000,000.00 คุณสมบัติตรง PO6100169 ลว.
ตามข้อกาหนด

10 พ.ย. 60 11 พ.ย. 60

7,090,248.00 บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย

7,090,248.00 คุณสมบัติตรง PO6100171 ลว.
ตามข้อกาหนด
132,000.00 คุณสมบัติตรง PO6100176 ลว.
ตามข้อกาหนด

30 พ.ย. 60
3 พ.ย. 60

6 พ.ย. 60

32,635.00 คุณสมบัติตรง PO6100182 ลว.
ตามข้อกาหนด

2 พ.ย. 60

7 พ.ย. 60 27 พ.ย. 60

497,550.00 เสนอราคาต่าสุด PO6100193 ลว.

3 พ.ย. 60

4 พ.ย. 60 18 พ.ย. 60

132,000.00 น.ส.สมฤทัย มหาวงศ์

32,635.00 หจก.โมเดิร์นพับลิซิ่ง

497,550.00 บจ.โมโนแกรม
529,650.00

55,500.00 นางสาวณัชชา อาแล
พย.60

55,500.00 คุณสมบัติตรง PO6100212 ลว.
ตามข้อกาหนด

5 พ.ย. 61

1 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61
5 พ.ค. 61

17 พ.ย. 60 20 พ.ย. 60 19 ก.พ. 61
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NO

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
19 จ้างเหมาจัดทา Directory ผูป้ ระกอบการ
e-Commerce และพัฒนาผูป้ ระกอบการให้
มีคุณภาพและน่าเชือ่ ถือ ภายใต้โคตรงการ
SMEs Go online ซื้อขายมัน่ ใจ มีปัญหาเรา
ดูแล

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
4,000,000.00

20 จ้างดาเนินการจัดอบรมเพือ่ เสริมสร้างความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเด็ก และเยาวชน
ผ่านงาน SIGGRAPH Asia 2017

2,500,590.00

21 ซื้อประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก
22 จ้างเหมาจัดทาสือ่ วีดีทัศน์เพือ่ สร้างการรับรู้
ด้าน e-Commerce
23 จ้างจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
Disruptive Technology และกิจกรรมสร้าง
ความสามัคคีภายในองค์กร
24 จ้างจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์สาหรับจัดเก็บ
ข้อมูล Digital Content ในงาน
e-Commerce Week
25 จ้างเหมาบริการบันทึกภาพเคลือ่ นไหวและ
ภาพนิง่ เพือ่ เป็น Stock Footage

48,342.60
498,620.00
197,094.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
วิธีซอื้
เหตุผลที่
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
ข้อตกลงในการซือ้
ราคากลาง
หรือ
วันเริ่มต้น วันทีส่ นิ้ สุด
คัดเลือกโดยสรุป
หรือจ้าง
จ้าง
4,000,000.00 คัดเลือก บจ.จอยฟูลเนส
4,000,000.00 บจ.จอยฟูลเนส
4,000,000.00 คุณสมบัติตรง PO6100224 ลว. 17 พ.ย. 60 17 พ.ย. 60 14 ก.พ. 61
ตามข้อกาหนด

2,500,590.00 เฉพาะ สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็ม
เจาะจง ซิกกราฟ

0.00 เฉพาะ
เจาะจง
498,620.00 เฉพาะ
เจาะจง
197,094.00 เฉพาะ
เจาะจง

2,568.00

500,000.00

บมจ.เทเวศประกันภัย

ส
ก
อ

498,620.00 บจ.โมโนโครม แบงค์ค็อก
545,700.00
197,094.00 บจ.โอเค-ดี เทรนนิง่
237,540.00

แ
ย
ผ

เ
าร

500,000.00 เฉพาะ นายณธีวัชร์ วงศ์จริยวัตร ,
เจาะจง นายสุพฒ
ั น์ ลาวัลย์จริสโยธิน

2,568.00 หจก.แคนนา กราฟฟิค
3,531.00

492,300.00 นายณธีวัชร์ วงศ์จริยวัตร
693,000.00

พย.60

2,500,590.00 คุณสมบัติตรง PO6100239 ลว.
ตามข้อกาหนด

า
ท
่
ร
พ

48,342.60 บมจ.เทเวศประกันภัย

บจ.โมโนโครม แบงค์ค็อก,
บจ.ฤกษ์งามยามดี
บจ.โอเค-ดี เทรนนิง่ ,
บจ.คลังอีเวนท์ ออแกไนเซอร์

0.00 เฉพาะ หจก.แคนนา กราฟฟิค,
เจาะจง หจก.เอสเคเอ็น พริ้นติง้

เ

2,500,590.00 สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็ม
ซิกกราฟ

์
ต
ซ
ไ
บ
็
เง ว

16 พ.ย. 60 17 พ.ย. 60 25 ธ.ค. 60

48,342.60 คุณสมบัติตรง PO6100249 ลว.
ตามข้อกาหนด
498,620.00 เสนอราคาต่าสุด PO6100251 ลว.

17 พ.ย. 60 17 พ.ย. 60

2 ธ.ค. 60

20 พ.ย. 60 23 พ.ย. 60

7 ธ.ค. 60

197,094.00 เสนอราคาต่าสุด PO6100280 ลว.

27 พ.ย. 60 30 พ.ย. 60 17 ธ.ค. 60

2,568.00 เสนอราคาต่าสุด PO6100281 ลว.

23 พ.ย. 60 24 พ.ย. 60 26 พ.ย. 60

492,300.00 เสนอราคาต่าสุด PO6100317 ลว.

29 พ.ย. 60 29 พ.ย. 60 28 พ.ค. 61
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