แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน พฤษภาคม 2560
NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
1 จ้างบริการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจและ
ผลงานของ สพธอ. ประจาปีงบประมาณ 2560
2 จ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจของศูนย์รับเรือ่ ง
ร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 OCC)
3 ซื้อรางไฟ สาหรับตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่าย

4 จ้างจัดพิมพ์รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของ สพธอ. ภาค
ภาษาอังกฤษ
5 ซื้อวัสดุสาหรับห้องน้า
6 จ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
จานวน 8 หลักสูตร

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
1,985,385.00
480,000.00
82,818.00

155,150.00

58,422.00
545,700.00

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีซื้อหรือจ้าง

1,985,385.00 ประกวดราคา บจ.คอร์น ครีเอทีฟ เอเจนซี่

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1,922,255.00 บจ.คอร์น ครีเอทีฟ เอเจนซี่

480,000.00 จ้างที่ปรึกษา บจ.เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟิค
(ตกลง)
ตกลงราคา บจ.ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ
บจ.ซี แอนด์ ซี อินโฟ แอดวานซ์
บจ.อินเตอร์ลอคเทรดดิ้ง
155,150.00 ตกลงราคา บจ. บีทีเอส เพรส
ซต ์
ไ
หจก. ทวีรักการพิมพ์
บ
็
ว
บจ. สหัพย์กร
ทางเ
น
า
่
ผ
่
ร
ตกลงราคา หจก.เบอเดนซั
ยแพพพลาย

480,000.00 บจ.เดเทคอน (ไทยแลนด์)

545,700.00 ตกลงราคา

545,700.00 บจ.โอเค-ดี เทรนนิ่ง
609,900.00

-

ตกลงราคา

เผ
กสาร

เอบจ.โอเค-ดี เทรนนิ่ง

คณะบุคคล Recreation and
Learning Group
หจก.แคนนา กราฟฟิค
หจก.เอสเคเอ็น พริน้ ติ้ง
บจ.ดรากอนพริน้ ติ้ง

82,818.00 บจ.ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ
86,028.00
87,183.60
155,150.00 บจ. บีทีเอส เพรส
163,175.00
165,850.00
58,422.00 หจก.เบอเดนซัพพลาย

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1,922,255.00 มีคุณสมบัตติ รง PO6000856 ลว.
ตามข้อกาหนด
480,000.00 มีคุณสมบัตติ รง PO6000949 ลว.
ตามข้อกาหนด
82,818.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001085 ลว.

25 พ.ค. 60

155,150.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001089 ลว.

1 พ.ค. 60

58,422.00 มีคุณสมบัตติ รง PO6001104 ลว.
ตามข้อกาหนด
545,700.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001111 ลว.

2 พ.ค. 60

16,050.00 เสนอราคาต่าสุด PO6001119 ลว.

3 พ.ค. 60

2 พ.ค. 60
1 พ.ค. 60

9 พ.ค. 60

7 จ้างผลิตแผ่นพับสาหรับประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงาน
Money Expo 2017

16,050.00

8 จ้างจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานและบริการของ
สพธอ. ในงานมหกรรมการเงิน ครัง้ ที่ 17 Money
Expo 2017
9 จ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินโครงการ SMEs Go Online

2,700,000.00

2,700,000.00 พิเศษ

บจ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

2,700,000.00 บจ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

2,700,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

PO6001140 ลว.

9 พ.ค. 60

1,000,000.00

1,000,000.00 ตกลงราคา

PO6001164 ลว.

11 พ.ค. 60

100,000.00

100,000.00 ตกลงราคา

1,000,000.00 สานักวิทยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
100,000.00 นส.น้าทิพย์ ลัพธวรรณ

1,000,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

10 จ้างเหมาบริการ บรรณาธิการและพิสูจน์อกั ษร (Editor
&amp; Proof Reading) ในสื่อเผยแพร่และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ของ สพธอ.

สานักวิทยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
นส.น้าทิพย์ ลัพธวรรณ

100,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

PO6001198 ลว.

19 พ.ค. 60
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16,050.00 หจ.แคนนา กราฟฟิค
21,400.00
19,260.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

