แบบ สขร. ๑

หน้า 1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กันยายน 2558
จํานวนรายการ : 22
ข้อเลือก : สถานะใบสําคัญ [6:สขร]

ยอดมัดจํา

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

No

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

จ้างประชาสัมพันธ์ สพธอ.
ในงานประชุมใหญ่สํามัญประจําปี ๒๕๕๘
สถาบันรหัสสากล
จ้างเหมาดําเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบ
อร์
จ้างพัฒนาเอกสาร TeDA Time
ฉบับผู้พัฒนาระบบ

100,000.00

100,000.-

ตกลงราคา

40,000.00

-

ตกลงราคา

33,900.00

-

ตกลงราคา

4

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาระบบWorkstation

315,000.00

314,580 บาท

ตกลงราคา

5

จ้างแปลสรุปสาระสําคัญงาน ETDA High Level
Roundtable หัวข้อ “Digital Economy for
Our Future”
ัจัดซื้อซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการสํานักงานพัฒนาธุร
กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง(
นิตยสาร)แก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุด

7,315.00

ตกลงราคา

8,346.00

ตกลงราคา

9,072.00

-

ตกลงราคา

ซื้อทรัพยากรสารสนเทนประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง(
นิตยสาร)แก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุด
จ้างสํารวจความผูกพันของบุคลากรในองค์กร

6,845.00

-

ตกลงราคา

120,000.00

120,000 บาท

ตกลงราคา

10 ขออนุมัติซื้อ ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
สพธอ. (หนังสือ) จํานวน 4 รายการ
11 ค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certiﬁcate)

21,054.60

-

ตกลงราคา

7,040.60

-

ตกลงราคา

12 จ้างพิมพ์หนังสือ We are Ready to Take Off
ETDA annual report 2013(eng version)

78,110.00

-

ตกลงราคา

2
3

6
7
8
9

รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
/
/ 100,000.00
100,000.นายอภิชาติ จงเจริญ/40,000บาท นายอภิชาติ จงเจริญ /
40,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล / 33,900
มหาวิทยาลัยมหิดล /
บาท
33,900.00
บจ.เบลสสกาย คอนเนคชั่น/
บริษัท เบลสสกาย คอนเนคชั่น
314,580บาท
จํากัด / 314,580.00
บจ.โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส
โพรไวเดอร์/315,436บาท
นายเพชรรวี บุพนิมิตร/7,315.นายเพชรรวี บุพนิมิตร /
7,315.00
บจ.อี ไอ ที เอส โซลูชั่น /8,346.-

บริษัท อี ไอ ที เอส โซลูชั่น จํากัด
/ 8,346.00
บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์/9,072.เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) /
9,072.00
บจ.เดอะคีย์ แมกกาซีน
บริษัท เดอะคีย์ แมกกาซีน
เอเจนซี่/6,845.เอเจนซี่ จํากัด / 6,845.00
บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น/ 120,000.- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด /
120,000.00
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาส ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาส
ตร์ / 21,054.60
ตร์ / 21,054.60
บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด /
บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด /
6,505.60
6,505.60
หจก.แคนนา กราฟฟิค/78,110.- ห้างหุ้นส่วนจํากัด แคนนา
กราฟฟิค / 78,110.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

0.00

ราคาสินค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดรวม

3,950,833.44
248,645.87
4,199,479.31

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เสนอรายเดียว

PO5809-0001 ลว.1กย.58

เสนอรายเดียว

PO5809-0002 ลว.01กย.58

เสนอรายเดียว

PO5809-0003 ลว. 7 กย.58

เสนอราคาต่ําสุด

PO5809-0004 ลว.07กย.58

เสนอรายเดียว

PO5809-0006ลว.16กย.58

เสนอรายเดียว

PO5809-0007 ลว.16 กย.58

เสนอรายเดียว

PO5809-0008 ลว.16 กย.58

เสนอรายเดียว

PO5809-0009 ลว.16 กย.58

เสนอรายเดียว

PO5809-0010 ลว.21กย.58

เสนอรายเดียว

PO5809-0011ลว.21กย.58

เสนอรายเดียว

PO5809-0012 ลว.23 ตค.58

เสนอรายเดียว

PO5809-0013 ลว.25 กย.58
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แบบ สขร. ๑

No

หน้า 2

งานจัดซื้อจัดจ้าง

13 ซื้อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
สพธอ.(หนังสือ)จํานวน 4 รายการ
14 ซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
สําหรับปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทา
งอิเล็กทรอนิกส์
15 ซื้อ license
16 จ้างแปลบทความวิชาการ
17 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดพร้อมพนักงาน
เป็นระยะเวลา 2 เดือน
18 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ
รถยนต์ จํานวน 2 คัน
19 จ้างเหมาบริการดําเนินงานบริการดูแลและบํารุงรัก
ษาซอฟต์แวร์ระบบการเงินและบัญชี
ระบบพัสดุและจัดซื้อของสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
20 จ้างจัดทํา System Touch screen สําหรับ
Vending Machine
21 ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา จํานวน 2 รายการ

22 จะซื้อจะขายกระดาษถ่ายเอกสาร A4

รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

21,054.06

-

ตกลงราคา

159,190.01

159,190.01

ตกลงราคา

4,758.50
US Dollars
30,000.00

USD4,758.50

357,808.00
624,260.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาส
ตร์/
21,054.60
บจ.บิ๊กโน้ต/159,190.01
บจ.ทีมเวิร์ค โซลูชั่น/173,580.-

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาส เสนอรายเดียว
ตร์ / 21,054.06

PO5809-0014 ลว.23 กย.58

บริษัท บิ๊กโน้ต จํากัด /
159,190.01

เสนอราคาต่ําสุด

PO5809-0016 ลว.25กย.58

ตกลงราคา

Hex-Rays SA/USD4,758.50

เสนอราคาเดียว

PO5809-0017ลว.29 กย.58

ตกลงราคา

นส.ภรณี หรูวรรธนะ/30,000.-

เสนอรายเดียว

PO5809-0018 ลว. 29 กย.58

357,808บาท

ตกลงราคา

เสนอรายเดียว

PO5809-0019 ลว.29 กย.58

ตกลงราคา

เสนอรายเดียว

สจ.5809-001 ลว. 1 กย.58

58,582.50

624,260.00
บาท
-

บจ. ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส
/357,808.บริษัท ยูพีพี ทรานส์ จํากัด /
624,260.00 บาท
บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์
จํากัด/58,582.50บาท

Hex-Rays SA / 4,758.50
US Dollars
นางสาวภรณี หรูวรรธนะ /
30,000.00
บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส
จํากัด / 357,808.00
บริษัท ยูพีพี ทรานส์ จํากัด /
624,260.00
บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จํากัด /
58,582.50

เสนอรายเดียว

สจ.5809-002 ลว.7 กย.58

207,580.00

207,580.-

ตกลงราคา

บจ.เทคโนโลยี แอสเสท
แมนเนจเม้นท์ พลัส/207,580.-

เสนอรายเดียว

สจ.5809-003 ลว.11กย.58

1,839,330.00

1,839,330.00
บาท

สอบราคา

เสนอราคาต่ําสุด

สซ.5809-001 ลว.8กย.58

230,000.00

181,900 บาท

ตกลงราคา

บริษัท คอม เทรดดิ้ง
จํากัด/1,824,350บาท
บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น
จํากัด (มหาชน)/1,830,235บาท
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จํากัด / 181,900 บาท

เสนอรายเดียว

สซ.5809-002 ลว.1กย.58

ตกลงราคา

บริษัท เทคโนโลยี แอสเสท
แมนเนจเม้นท์ พลัส จํากัด /
207,580.00
บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด /
1,824,350.00
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
จํากัด / 181,900.00

วันที่พิมพ์ 16/10/2558

