แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซือ้ จัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน กันยายน 2559
NO
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
1 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบวิเคราะห์โปรแกรมไม่พึงประสงค์
จานวน ๓ ระบบ

2 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบบันทึกและวิเคราะห์ Data Packet
บนระบบเครือข่าย จานวน ๓ ระบบ
3 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่ายใน
ลักษณะ Hyper-Converged Infrastructu
4 จ้างเหมาบริการเพือ่ พัฒนาและติดตั้งระบบการเชื่อมโยงและ
ฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSC

5 ซื้อการบริการการบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบ
CMR และ ITIMS
6 เช่า Data Center
7 จัดซื้อระบบสารองข้อมูล (Backup Tool) สาหรับโครงการ
NRCA
8 จ้างจัดอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
และธุรกิจ" ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2559

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
วิธีซอื้ หรือ
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
จ้าง
ราคากลาง
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
จ้าง
โดยสรุป
(งบประมาณ)
11,556,000.00 12,422,700.00 e-auction บจ.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์
5,880,000.- บจ.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์
5,880,000.00 เสนอราคาต่าสุด PO5900982 ลว. 26 ก.ย. 59
เบย์ คอมพิวติ้ง
11,090,000.บจ.แอ๊ดวานซ์ ซิสเต็มส์ อินเตอร์
11,356,000.เนชั่นแนล
15,850,000.00 15,849,787.50 e-auction บจ.เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น
บจ.เบย์ คอมพิวติ้ง
4,595,115.00 4,595,115.00 e-auction บจ.อินโนโค
บจ. เรียล อินทิกริตี
บจ.อะธีน่า ไอ.ที.
9,604,700.00 9,604,700.00 e-auction บจ.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น
บจ.ซิมเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด์
เทคโนโลยี
บจ.ไทยเทรดเน็ท
2,359,953.69 2,359,953.69 พิเศษ

บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์

757,560.00

757,560.00 ตกลงราคา บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย

612,040.00

612,040.00 ตกลงราคา One Enterprise Solutions

9,585,115.- บจ.เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น
12,958,000.4,440,000.- บจ. อินโนโค
4,565,000.4,580,000.5,885,000.- บจ.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น
8,170,000.-

9,585,115.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901023 ลว. 26 ก.ย. 59
4,440,000.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901272 ลว. 22 ก.ย. 59

5,885,000.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901410 ลว. 30 ก.ย. 59

6,732,266.2,359,953.69 บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์

2,359,953.69 มีคุณสมบัติตรง PO5901543 ลว. 19 ก.ย. 59
ตามข้อกาหนด
757,560.00 บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย
757,560.00 มีคุณสมบัติตรง PO5901590 ลว. 30 ก.ย. 59
ตามข้อกาหนด
695,072.- บริษัท เอสซีเอ็ม เทคโนโลจีส์ จากัด
612,040.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901618 ลว. 15 ก.ย. 59

60,000.00

- ตกลงราคา สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

60,000.00 สานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

60,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO5901648 ลว.

6 ก.ย. 59

9 ซื้อบริการบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบจัดการ
เอกสารภายในองค์กรและระบบจัดการองค์ความรู้ สพธอ.

16,050.00

- ตกลงราคา บจ.ทรีนิตี้ โซลูชั่น โปรไวด์เดอร์

16,050.00 บจ.ทรีนิตี้ โซลูชั่น โปรไวด์เดอร์

16,050.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO5901649 ลว.

5 ก.ย. 59

10 จ้างเหมาบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
11 ซื้อบริการบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
12 ซื้อบริการบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์
Microsoft Dynamic AX
13 จ้างเหมาบริการสนับสนุนการทางานของส่วนงานพัสดุและ
จัดซื้อ

34,240.00

- ตกลงราคา บจ.ไทเกอร์ซอฟท์ (1998)

34,240.00 บจ.ไทเกอร์ซอฟท์ (1998)

75,000.58

- ตกลงราคา บจ.ทรีนิตี้ โซลูชั่น โปรไวด์เดอร์

75,000.58 บจ.ทรีนิตี้ โซลูชั่น โปรไวด์เดอร์

300,000.00
11,000.00

300,000.00 ตกลงราคา บจ.อินโนวิช โซลูชั่น
- ตกลงราคา น.ส.เขมรา ธนทวีบูรณ์
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300,000.00 บจ.อินโนวิช โซลูชั่น
11,000.00 น.ส.เขมรา ธนทวีบูรณ์

34,240.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
75,000.58 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
300,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
11,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO5901650 ลว. 13 ก.ย. 59
PO5901676 ลว.

5 ก.ย. 59

PO5901678 ลว.

6 ก.ย. 59

PO5901710 ลว.

2 ก.ย. 59

NO
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
14 จ้างผลิตชุดความรู้เพือ่ สร้าง Awareness เกีย่ วกับการบริหาร
จัดการ Digital Content ให้สังคม

15 ซื้อลิขสิทธิโ์ ปรแกรมคอมพิวเตอร์

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
วิธีซอื้ หรือ
เหตุผลทีค่ ัดเลือก
รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
จ้าง
ราคากลาง
จ้าง
โดยสรุป
(งบประมาณ)
27,990,000.00 27,990,000.00 ประกวด บจ. ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
9,250,000.- บจ. ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
9,250,000.- มีคุณสมบัติตรง
ราคา
บจ. อูข่ ้าวอูน่ ้า ภาพยนตร์
9,250,000.- บจ. อูข่ ้าวอูน่ ้า ภาพยนตร์
9,250,000.- ตามข้อกาหนด
บมจ.กันตนา กรุ๊ป
9,250,000.- บมจ.กันตนา กรุ๊ป
9,250,000.บจ.ออนป้า
บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
199,983.00

199,983.00 ตกลงราคา บจ.อินดีจี
บจ.ฟิฟธ์ อีเลฟเว่น อินทิเกรชั่น
- ตกลงราคา มูลนิธศิ ูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

16 จ้างประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงานประชุม Asia Pacific Top
Level Domain Association Member Meeting ครั้งที่ ๗๐
(APTLD70)
17 ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ SSL (SSL Certificate)

60,000.00

48,150.00

- ตกลงราคา บจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

18 งานจัดพิมพ์เอกสารคู่มือการใช้งานรหัส UNSPSC โครงการ
สร้างมาตรฐานสินค้าไทยด้วยรหัสสินค้าสากล (UNSPSC)

76,000.00

- ตกลงราคา หจก.แคนนา กราฟฟิค
บจ.สยาม วี อินเตอร์พริ้นท์

19 เช่าบริการเครื่องพิมพ์และระบบบริหารจัดการสิ่งพิมพ์
(Printing Solution)

200,000.00

20 ซื้ออุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดทามาตรฐานระบบบริหาร
ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001)
21 จ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย สู่
เศรษฐกิจดิจิทัล (Entrepreneur Digital Economy)

11,149.40

22 จ้างเหมาจัดงาน Thailand e-Commerce Week

200,000.00 ตกลงราคา บจ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่น
(ประเทศไทย)
บจ.โตชิบา เทค ประเทศไทย
- ตกลงราคา บจ.ไอที ซัพพลาย แอนด์ คอนซัลติ้ง

999,915.00

999,915.00 ตกลงราคา บจ.วีคอมเมิรซ์ คลิก
Cloudculu (Thailand)
Digital Garden
9,985,800.00 9,985,800.00 พิเศษ
บจ.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไน
เซอร์
บจ.เมจิก ไอเดีย

23 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพือ่ กระตุ้นยอด
ดาวน์โหลด Mobile Application ของเว็บไซต์
Thaiemarket.com
24 จ้างเหมาทดสอบระบบเพือ่ รองรับโครงการจัดการเปลี่ยนผ่าน
การใช้ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

999,380.00

999,380.00 ตกลงราคา บจ.อีส แอม อาร์ ดอทเน็ท
บจ.เคลฟเวอร์ คอร์ปอเรชั่น

993,495.00

993,495.00 ตกลงราคา บจ.จีเอเบิล
บจ.เอไจล์ แร็พ

25 ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สาหรับโครงการ Trusted
e-Document Authority (TeDA)

978,250.00

978,250.00 ตกลงราคา DigiCert, inc
บจ.เอเน็ต

199,983.- บจ.อินดีจี
206,724.60,000.00 มูลนิธศิ ูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

48,150.00 บจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

62,595.00 หจก.แคนนา กราฟฟิค
74,900.009
200,000.- บจ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่น (ประเทศไทย)
246,010.11,149.40 บจ.ไอที ซัพพลาย แอนด์ คอน
ซัลติ้ง
999,915.- บจ.วีคอมเมิรซ์ คลิก
1,500,000.1,310,000.9,985,800.- บจ.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไน
เซอร์
12,975,000.999,380.- บจ.อีส แอม อาร์ ดอทเน็ท
1,284,000.993,495.- บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
995,100.978,250.- DigiCert, inc
1,601,790.-
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เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
PO5901718 ลว. 12 ก.ย. 59
PO5901256 ลว.
PO5901719 ลว.

199,983.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901734 ลว. 12 ก.ย. 59
60,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO5901747 ลว. 12 ก.ย. 59

48,150.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO5901757 ลว. 12 ก.ย. 59

62,595.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901774 ลว. 15 ก.ย. 59

200,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO5901779 ลว. 13 ก.ย. 59

11,149.40 มีคุณสมบัติตรง PO5901784 ลว. 15 ก.ย. 59
ตามข้อกาหนด
999,915.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901800 ลว. 15 ก.ย. 59

9,985,800.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901808 ลว. 22 ก.ย. 59

999,380.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901809 ลว. 19 ก.ย. 59

993,495.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901815 ลว. 26 ก.ย. 59
978,250.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO5901816 ลว. 19 ก.ย. 59

NO
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
26 ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์สาหรับพัฒนาโปรแกรม
ประมวลผลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF (PDF
Process Library License)
27 จ้างเหมาบริการจัดงานแถลงข่าวผลสารวจมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
860,063.33

737,088.00

28 จ้างแปลข้อมูลสาหรับเว็บไซด์ www.nrca.go.th

17,045.10

29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สายสัญญาณ HDMI , VGA และเมาส์
เพือ่ ทดแทนของเดิมทีช่ ารุดและสารองการใช้งาน
30 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีสารองการใช้งาน

10,583.00

31 ซ่อมแซม Projector ของสานักงานรหัสครุภัณฑ์
54-6730-007-0003/001 และ 54-6730-007-0003/002
32 จ้างปรับปรุงพืน้ ที่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ห้องถ่ายทอดเสียง และ
ย้ายตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ Access Control Reader

20,651.00

57,352.00

117,346.90

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือ
จ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป

860,063.33 ตกลงราคา บจ.อินบาเทค

806,063.33 บจ.อินบาเทค

860,063.33 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

737,088.00 ตกลงราคา JOYFULNESS COMPANY
LIMITED
Bigdata System Co.,Ltd.
- ตกลงราคา บจ.เซเปีย้ นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ.โกบอลทรานสเลชั่นทีม
- ตกลงราคา บจ.เบลสสกาย คอนเนคชั่น
บจ.เอสซีเอสไอ
- ตกลงราคา บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์
บจก.เอ.เค.ออฟฟิต ซัพพลาย
- ตกลงราคา หจก.เอส.เค.คอม
บจ.เอส.เค.เอ.เอ็นเตอร์ไพรส์
117,346.90 ตกลงราคา บจ.เอฟโวลูขนั่ โปรเจ็คเพลส
บจ.อิลลูสเปซ (ประเทศไทย)

737,088.- บมจ.กันตนา กรุ๊ป
1,025,000.-

737,088.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901818 ลว. 19 ก.ย. 59

17,045.10 บจ.เซเปีย้ นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
20,223.10,580.16 บจ.เบลสสกาย คอนเนคชั่น
13,246.60
57,352.- บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์
60,005.60
26,001.- หจ.เอส.เค.คอม
20,651.117,346.90 บจ.เอฟโวลูชั่น โปรเจ็คเพลส
126,859.20

33 จ้างเหมาบริการสารวจของบุคลากรในองค์กรและการ
ประเมินผลแบบ 360 องศา
34 จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

250,000.00

250,000.00 ตกลงราคา บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น

250,000.- บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น

162,640.00

162,640.00 ตกลงราคา หจก. แคนนา กราฟฟิค
บจ.ดรากอนพริ้นติ้ง
หจก.เอสเคเอ็น พริ้นติ้ง

162,640.- หจก. แคนนา กราฟฟิค
166,920.176,550.-

35 จ้างเหมาแปลภาษา Establishing a CSIRT Handbook

50,000.00

- ตกลงราคา นายจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ

36 ซื้อของทีร่ ะลึกเพือ่ ใช้ในโอกาสสาคัญ

695,100.00

695,100.00 ตกลงราคา ร้านจันกะผัก

37 จ้างเหมาบริการจัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
Cybersecurity

299,600.00

38 ขอขยายอายุการสนับสนุนการใช้งาน (Maintenance
agreement) ซอฟต์แวร์สาหรับตรวจหาช่องโหว่ของ Web
Application

96,300.00

299,600.00 ตกลงราคา หจก. มิก้า อินเตอร์เทรด
พัฒนากราฟฟิคพริ้นท์
บจ.โฟร์แบท อินโนเวชั่น พริ้นติ้ง
- ตกลงราคา บจ.บิก๊ ฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส
บจ. โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วสิ โพร
ไวเดอร์

50,000.00 นายจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ
695,100.00 ร้านจันกะผัก
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299,600.- หจก. มิก้า อินเตอร์เทรด
325,280.359,520.96,300.- บจ.บิก๊ ฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส
128,400.-

PO5901817 ลว. 19 ก.ย. 59

17,045.10 เสนอราคาต่าสุด PO5901850 ลว. 26 ก.ย. 59
10,583.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901851 ลว. 22 ก.ย. 59
57,352.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901852 ลว. 22 ก.ย. 59
20,651.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901886 ลว. 26 ก.ย. 59
117,346.90 เสนอราคาต่าสุด PO5901938 ลว. 29 ก.ย. 59
250,000.00 มีคุณสมบัติตรง PO5901941 ลว. 29 ก.ย. 59
ตามข้อกาหนด
162,640.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901957 ลว. 30 ก.ย. 59

50,000.00 มีคุณสมบัติตรง PO5901960 ลว. 30 ก.ย. 59
ตามข้อกาหนด
695,100.00 มีคุณสมบัติตรง PO5901967 ลว. 30 ก.ย. 59
ตามข้อกาหนด
299,600.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901984 ลว. 30 ก.ย. 59

96,300.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901988 ลว. 30 ก.ย. 59

