แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือนกันยายน 2561
NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
1 จ้างเหมาบริการโอนย้ายข้อมูล (Migrate
Data) ระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูล
รหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSC
จากโปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูล
(Enterprise Service Bus) และฐานข้อมูล
ออราเคิล (Oracle Database) ไปยัง
ซอฟต์แวร์แบบเปิด ภายใต้โครงการ
e-Trade Facilitation
2 จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบ e-HRM เพื่อ
เชื่อมโยงการยืนยันตัวตนผ่าน Federation
Proxy ของ สพธอ.

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
1,690,600.00

์
ต
ซ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อ
เหตุผลที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
1,690,600.00 เฉพาะ บจก.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น
1,690,600.00 บจก.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น
1,690,600.00 คุณสมบัติตรง PO6101535 ลว. 24 ก.ย. 61 25 ก.ย. 61 23 มี.ค. 62
เจาะจง
ตามข้อกาหนด
ราคากลาง

53,500.00

- เฉพาะ
เจาะจง

3 จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินผูใ้ ห้บริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในโครงสร้าง
Thailand NRCA ตามมาตรฐานสากล

1,337,194.12

1,337,194.12 จ้างที่
ปรึกษา
(เฉพาะ
เจาะจง)

4 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จานวน
3 คน

496,800.00

496,800.00 เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ยูพีพี ทรานส์

5 ซือ้ ใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อุปกรณ์สารองไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม
ความชื้นอาคารสานักงานใหญ่ของ สพธอ.

400,180.00

400,180.00 เฉพาะ
เจาะจง

6 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่าน
The Report : Thailand 2018

500,000.00

500,000.00 เฉพาะ
เจาะจง

7 จ้างเหมาบริการติดตัง้ หลอดไฟชั้น 20-22
ของสานักงาน

41,275.25

8 จ้างผลิตน้าดืม่ "ETDA"

น
บ
่
ร
พ

บจก.ไทเกอร์ ซอฟต์ (1998)

53,500.00 บจก.ไทเกอร์ ซอฟต์ (1998)

BDO Consulting SDN BHD,

1,337,194.12 BDO Consulting SDN BHD

แ
ย
ผ

เ
อ
่
ื
เพ

ไ
วเ ็บ

53,500.00 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6101802 ลว. 4 ก.ย. 61 5 ก.ย. 61 4 พ.ย. 61

1,337,194.12 คุณสมบัติตรง PO6101804 ลว. 14 ก.ย. 61 17 ก.ย. 61 15 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด

496,800.00 บจก.ยูพีพี ทรานส์

496,800.00 คุณสมบัติตรง PO6101842 ลว. 7 ก.ย. 61 11 ก.ย. 61 10 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด

บจก.คอม เทรดดิง้ ,
บจก.ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส,
บจก.เอสซีเอ็ม เทคโนโลจีส์

400,180.00 บจก.คอม เทรดดิง้
765,210.50
513,600.00

400,180.00 เสนอราคา
ต่าสุด

OXFORD BUSINESS GROUP
(LONDON) LIMITED

500,000.00 OXFORD BUSINESS GROUP
(LONDON) LIMITED

500,000.00 คุณสมบัติตรง PO6101917 ลว. 14 ก.ย. 61 29 ก.ย. 61 28 ต.ค. 61
ตามข้อกาหนด

- เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เอฟโวลูชั่นโปรเจ็คเพลส

41,275.25 บจก.เอฟโวลูชั่นโปรเจ็คเพลส

41,275.25 คุณสมบัติตรง PO6101957 ลว. 11 ก.ย. 61 22 ก.ย. 61 21 ต.ค. 61
ตามข้อกาหนด

47,888.92

- เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เบทเทอร์ ช้อยส์,

47,888.92 บจก.เบทเทอร์ ช้อยส์

47,888.92 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6101958 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62

9 จ้างจัดพิมพ์หนังสือหลักสูตรโครงการสร้าง
ความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้
เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซ
เบอร์ (Internet for Better Life)

75,863.00

- เฉพาะ
เจาะจง

หจก.แคนนา กราฟฟิค,
บจก.ดรากอนพริ้นติง้ ,
หจก.เอสเคเอ็น พริ้นติง้

75,863.00| หจก.แคนา กราฟฟิค
80,250.00|
90,950.00

75,863.00 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6101959 ลว. 12 ก.ย. 61 6 ต.ค. 61 4 พ.ย. 61

10 ซือ้ หน่วยบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
(Network Attached Storage: NAS)

33,384.00

- เฉพาะ
เจาะจง

บจก.วีนิก กรุ๊ป,
บจก.คาริน ซอฟท์เทค

33,384.00 บจก.วีนิก กรุ๊ป
33,919.00
Page
1

33,384.00 เสนอราคา PO6101967 ลว. 12 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61 20 พ.ย. 61
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ร
า
ส

ก
เอ

PO6101868 ลว. 5 ก.ย. 61 (blank)

(blank)

NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
11 ซือ้ การ์ดกราฟฟิกสาหรับระบบ Mixed
Reality ของสานักงาน
12 จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการแสดงภารกิจ
และผลงานของ สพธอ. ในงาน Digital
Thailand Big Bang 2018

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
9,844.00
2,363,580.00

วิธีซื้อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง
หรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
จ้าง
- เฉพาะ บจก.คาริน ซอฟท์เทค, บจก.เอพี
9,844.00 บจก.คาริน ซอฟท์เทค
9,844.00
เจาะจง เอส กรุ๊ป
10,593.00
2,363,580.00 เฉพาะ บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์)
2,363,580.00 บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์)
2,363,580.00
เจาะจง

ไ
วเ ็บ

41,516.00

- เฉพาะ
เจาะจง

14 ซือ้ สิง่ ของสาหรับการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
องค์กรและใช้ในโอกาสสาคัญ

274,400.00

274,400.00 เฉพาะ
เจาะจง

15 จ้างเหมาแปลรายงานประจาปี ๒๕๖๐ เป็น
ภาษาอังกฤษ

50,000.00

- เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เซเปี้ยนส์ ทรานสเลชั่น

50,000.00 บจก.เซเปี้ยนส์ ทรานสเลชั่น

16 จ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานประจาปี ๒๕๖๐
ของ สพธอ. ภาคภาษาไทย

97,905.00

- เฉพาะ
เจาะจง

บจก.กูด๊ เฮด พริ้นท์ตงิ้ แอนด์
แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป

97,905.00 บจก.กูด๊ เฮด พริ้นท์ตงิ้ แอนด์
แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป

17 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ส่วนงานการเงิน
และบัญชี

55,500.00

- เฉพาะ
เจาะจง

น.ส.ณัชชา อาแล

18 จ้างพิมพ์คมู่ ือการจัดตัง้ ซีเซิร์ต
(Establishing a CSIRT)

86,670.00

- เฉพาะ
เจาะจง

บจก.อินฟินิท พริ้นท์ตงิ้ แอนด์
แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส,

86,670.00 บจก.อินฟินิท พริ้นท์ตงิ้ แอนด์
แพคเกจจิ้ง เซอร์วิส

86,670.00 คุณสมบัติตรง PO6101992 ลว. 24 ก.ย. 61 (blank)
ตามข้อกาหนด

(blank)

19 ซือ้ ใบรับประกันเครื่อง workstation ของ
ศูนย์ DFC 4 เครื่อง

32,100.00

- เฉพาะ
เจาะจง

บจก.อินโนโค,
บจก.วอเตอร์ เซเว่น,
บจก.อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น

32,100.00 บจก.อินโนโค
37,664.00
38,092.00

32,100.00 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6101993 ลว. 24 ก.ย. 61 (blank)

(blank)

181,900.00

181,900.00 เฉพาะ
เจาะจง

บจก.ฟูจิตสึ (ประเทศไทย),
บจก.บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส,
บจก.คอมเนท

181,900.00 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6101994 ลว. 24 ก.ย. 61 (blank)

(blank)

32,100.00

- เฉพาะ
เจาะจง

299,065.00

299,065.00 เฉพาะ
เจาะจง

80,000.00

- เฉพาะ
เจาะจง

21 จ้างเหมาบริการป้องกันและกาจัดแมลง ณ
สานักงาน อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แก
รนด์ พระราม 9 ของ สพธอ.
22 ซือ้ วัสดุสาหรับห้องน้าปี 2562

23 จ้างจัดเก็บเอกสาร

ร้านค้ามูลนิธิชัยพัฒนา

274,400.00 ร้านค้ามูลนิธิชัยพัฒนา

บจก.โปรเจคท์ เพสท์ ดีเวลลอป
เม้นท์
หจก.เบอเดนซัพพลาย

บมจ.ไทยบริติซซีเคียวริตี้ พริ้นติง้ ,

55,500.00 น.ส.ณัชชา อาแล

181,900.00 บจก.ฟูจิตสึ (ประเทศไทย)
203,300.00
258,940.00
32,100.00 บจ.โปรเจคท์ เพสท์ ดีเวลลอปเม้นท์

299,065.00 หจก.เบอเดนซัพพลาย

80,000.00 บมจ.ไทยบริติซซีเคียวริตี้ พริ้นติง้
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41,516.00 คุณสมบัติตรง PO6101970 ลว. 12 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61 6 ต.ค. 61
ตามข้อกาหนด
274,400.00 คุณสมบัติตรง PO6101971 ลว. 14 ก.ย. 61 26 ก.ย. 61 24 พ.ย. 61
ตามข้อกาหนด

น
บ
่
ร
พ

แ
ย
ผ

เ
อ
่
ื
เพ

ร
า
ส

ก
เอ

41,516.00 บจก.อะเบ๊าท์คอมแคร์ จากัด

์
ต
ซ

13 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สารสนเทศของสานักงาน

20 ซือ้ สิทธิ์การใช้งานระบบวิเคราะห์และ
ประเมินความเสีย่ งช่องโหว่ของระบบ
สารสนเทศ

บจก.อะเบ๊าท์คอมแคร์ จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่
หรือข้อตกลงในการซื้อ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
หรือจ้าง
สรุป
เสนอราคา PO6101968 ลว. 12 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61 20 ต.ค. 61
ต่าสุด
คุณสมบัติตรง PO6101969 ลว. 17 ก.ย. 61 17 ก.ย. 61 24 ต.ค. 61
ตามข้อกาหนด

50,000.00 คุณสมบัติตรง PO6101983 ลว. 14 ก.ย. 61 6 ต.ค. 61 3 ม.ค. 62
ตามข้อกาหนด
97,905.00 คุณสมบัติตรง PO6101987 ลว. 13 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 14 พ.ย. 61
ตามข้อกาหนด
55,500.00 คุณสมบัติตรง PO6101991 ลว. 19 ก.ย. 61 20 ก.ย. 61 19 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด

32,100.00 คุณสมบัติตรง PO6102074 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด
299,065.00 คุณสมบัติตรง PO6102075 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด
80,000.00 คุณสมบัติตรง PO6102076 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด
X:\Dropbox\ปี 2561\M-01รัตนากร\สขร\New folder\9Sep 61

NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
24 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดพร้อม
พนักงาน ประจาปี 2562
25 จ้างบริการบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้
ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่าย (Desktop Management System)

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
2,000,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อ
เหตุผลที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือข้อตกลงในการซื้อ
ราคากลาง
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
2,000,000.00 เฉพาะ บจก.เบสท์ อินเวสติเกชั่น
2,000,000.00 บจก.เบสท์ อินเวสติเกชั่น
2,000,000.00 คุณสมบัติตรง PO6102079 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
เจาะจง
ตามข้อกาหนด
- เฉพาะ
เจาะจง

2,471,700.00

2,471,700.00 เฉพาะ
เจาะจง

27 จ้างเหมาจัดทาสือ่ วิดีทัศน์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่อง
Digital Economy รวมถึงการดาเนินงานที่
เกีย่ วข้องกับ Soft Infrastructure

500,000.00

500,000.00 เฉพาะ
เจาะจง

บจก.อินสปาย อีเว้นท์

500,000.00 บจก.อินสปาย อีเว้นท์

28 ซือ้ ใบรับประกันการบารุงรักษาและ
สนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft
Dynamic AX

314,400.24

314,400.24 เฉพาะ
เจาะจง

บจก.อินโนวิช

314,400.24 บจก.อินโนวิช

29 จ้างบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งาน
ระบบโสตทัศนูปกรณ์การประชุมทางไกล
และครุภัณฑ์ IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วง

999,000.00

999,000.00 เฉพาะ
เจาะจง

บจก.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น
เอเชีย ,

1,660,521.44

1,660,521.44 เฉพาะ
เจาะจง

590,640.00

590,640.00 เฉพาะ
เจาะจง

3,723,600.00

3,723,600.00 เฉพาะ
เจาะจง

33 จ้างเหมาบริการตรวจสอบ บารุงรักษา
ระบบวิศวกรรมอาคาร

481,500.00

481,500.00 เฉพาะ
เจาะจง

บจก.เอฟโวลูชั่นโปรเจ็คเพลส

481,500.00 บจก.เอฟโวลูชั่นโปรเจ็คเพลส

481,500.00 คุณสมบัติตรง PO6102097 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด

34 จ้างเหมาจัดทาข้อมูลแนวทางการจัดตัง้
สมาคมหรือองค์กร เพื่อดูแลและส่งเสริม
ด้าน Digital Content ของไทย

500,000.00

500,000.00 เฉพาะ
เจาะจง

นางอุมาศิริ ทาร่อน

500,000.00 นางอุมาศิริ ทาร่อน

500,000.00 คุณสมบัติตรง PO6102106 ลว. 28 ก.ย. 61 29 ก.ย. 61 27 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด

35 ซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิง่ พิมพ์
(หนังสือพิมพ์ ) สาหรับให้บริการห้องสมุด
สพธอ.

25,875.00

- เฉพาะ
เจาะจง

26 จ้างเหมาบริการรถตูป้ รับอากาศพร้อม
พนักงานขับรถ จานวน 5 คัน ปี 2562

30 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสานักงาน

31 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า
(Leased Line)
32 เช่าใช้บริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)
แห่งที่ 1

บจ.มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น ,
บจ.เน็กซ์เจ็น คอมมิวนิเคชั่น ,
บจ.พริมโม่ เทคโนโลยี,
บจก.ยูพีพี ทรานส์

ก
เอ

69,550.00 เสนอราคา
ต่าสุด

2,471,700.00 บจก.ยูพีพี ทรานส์

บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น

บมจ.กสท โทรคมนาคม

บจก.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)

ไ
วเ ็บ

น
บ
่
ร
พ

999,000.00 บจก.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น
เอเชีย

1,660,521.44 บจก.ซี.เอ.เทรดดิง้

590,640.00 บมจ.ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น

3,723,600.00 บมจ.กสท โทรคมนาคม

25,875.00 บจก.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)
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PO6102082 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62

2,471,700.00 คุณสมบัติตรง PO6102088 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด

แ
ย
ผ

เ
อ
่
ื
เพ

ร
า
ส

บจก.ซี.เอ.เทรดดิง้

69,550.00 บจ.มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น
71,690.00
73,830.00

์
ต
ซ

69,550.00

500,000.00 คุณสมบัติตรง PO6102089 ลว. 28 ก.ย. 61 29 ก.ย. 61 27 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด

314,400.24 คุณสมบัติตรง PO6102091 ลว. 28 ก.ย. 61 29 ก.ย. 61 28 ต.ค. 61
ตามข้อกาหนด
999,000.00 คุณสมบัติตรง PO6102092 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด

1,660,521.44 คุณสมบัติตรง PO6102093 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด
590,640.00 คุณสมบัติตรง PO6102094 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด
3,723,600.00 คุณสมบัติตรง PO6102095 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด

25,875.00 คุณสมบัติตรง PO6102108 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด
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NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
36 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า
(Leased Line) สาหรับบริการ ThaiCERT
37 ซือ้ บริการบอกรับฐานข้อมูลข่าวสาร
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ
2562

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
642,000.00

102,720.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อ
เหตุผลที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือข้อตกลงในการซื้อ
ราคากลาง
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
642,000.00 เฉพาะ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
642,000.00 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
642,000.00 คุณสมบัติตรง PO6102120 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
เจาะจง
ตามข้อกาหนด
102,720.00 เฉพาะ
เจาะจง

บจ.อินโฟเควสท์

102,720.00 บจ.อินโฟเควสท์

์
ต
ซ

102,720.00 คุณสมบัติตรง PO6102123 ลว. 28 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด

ไ
วเ ็บ

แ
ย
ผ

เ
อ
่
ื
เพ

ร
า
ส

ก
เอ

น
บ
่
ร
พ
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