แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน มีนาคม 2560
NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
1 จ้างตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยและวิเคราะห์
ช่องโหว่ของเว็บไซต์
2 ซื้อซอฟต์แวร์ Enterprise Service Bus (ESB) พร้อม
ติดตั้ง ส่าหรับระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูล
รหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSC
3 จ้างเหมาปฏิบัตงิ านบันทึกภาพ

4 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสนับสนุนการท่างานในการเฝ้า
ระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
(ThaiCERT Government Monitoring System)
5 จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้
งานสื่อออนไลน์ฯ ในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์
แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ ครัง้ ที่ 26”
6 ต่ออายุการใช้บริการ Web Stat (Truehits)
www.thaiemarket.com
7 ซื้อสิทธิใ์ นการใช้เครือ่ งมือส่าหรับพัฒนาแบบจ่าลอง
ข้อมูลและโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐานสากล พร้อมบริการในการจัดเก็บและ
เผยแพร่ขอ้ มูลด้านมาตรฐาน
8 จ้างเปลี่ยนหลอดภาพเครือ่ งฉายโปรเจ็คเตอร์

วงเงินที่จะซื้อจะ
เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
จ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
(งบประมาณ)
29,960,000.00 29,960,000.00 ประกวดราคา บจ.เอซี อินโฟเทค
27,199,400.00 บจ.เอซี อินโฟเทค
27,199,400.00 เสนอราคาต่่าสุด PO6000347 ลว. 22 มี.ค. 60
บจ.เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
9,432,050.00 9,432,050.00 e-auction บจ.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น
9,375,000.00 บจ.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น
9,350,000.00 เสนอราคาต่่าสุด PO6000453 ลว.
8 มี.ค. 60
บจ.โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์
9,400,000.00

264,000.00

264,000.00 ตกลงราคา นายณัฐพล สุรียพ์ งษ์
นายณัฐดนัย อภิชาตบรรลือ
นายบดินทร์ อยู่เกิด

69,953,108.00 69,953,108.00 e-auction บจ. เบย์ คอมพิวติ้ง จ่ากัด

2,850,000.00

5,600.00
1,200,000.00

37,450.00

2,850,000.00

-

พิเศษ

สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์

ตกลงราคา บจ.ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย

1,200,000.00 สอบราคา บจ.อินบาเทค
บจ.สมาร์ท อัลลายแอนส์

-

ตกลงราคา บจ.นัมเบอร์วนั คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ
บจ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริง่

9 จ้างเหมาปฏิบัตงิ านประสานงานและสนันสนุนงานของ
ศูนย์รับเรือ่ งร้องเรียนออนไลน์ (1212 OCC)

216,000.00

216,000.00 ตกลงราคา นส.ฉัตรชนก สาขากร
นส.เบญจวรรณ พวงมะโหด

10 ซื้อการบริการการบ่ารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งาน
อุปกรณ์ Hardware Security Module (HSM) สน.วิจยั

991,890.00

991,890.00 ตกลงราคา บจ.เอเน็ต
บจ.ดาต้าวัน เอเซีย (ประเทศไทย)

11 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้โครงการ CERT Readiness

8,712,100.00

8,712,100.00 จ้างที่ปรึกษา สนง. ศูนย์วจิ ยั และให้ค่าปรึกษา
(ตกลง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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264000 นายณัฐพล สุรียพ์ งษ์
312000
300000
69,853,108.00 บจ. เบย์ คอมพิวติ้ง จ่ากัด

2,850,000.00 สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

5,600.00 บจ.ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย
1,180,000.00 บจ.อินบาเทค
1,199,000.00

37,450.00 บจ.นัมเบอร์วนั คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ
40,125.00
216,000.00 นส.ฉัตรชนก สาขากร
216,000.00
991,890.00 บจ.เอเน็ต
1,187,700.00
8,712,100.00 สนง.ศูนย์วจิ ยั และให้ค่าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

264,000.00 เสนอราคาต่่าสุด PO6000758 ลว.

1 มี.ค. 60

69,853,108.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อก่าหนด

PO6000766 ลว.

31 มี.ค. 60

2,850,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อก่าหนด

PO6000769 ลว.

3 มี.ค. 60

5,600.00 มีคุณสมบัตติ รง PO6000795 ลว.
ตามข้อก่าหนด
1,180,000.00 เสนอราคาต่่าสุด PO6000803 ลว.

7 มี.ค. 60
30 มี.ค. 60

37,450.00 เสนอราคาต่่าสุด PO6000810 ลว.

13 มี.ค. 60

216,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อก่าหนด

PO6000814 ลว.

15 มี.ค. 60

991,890.00 เสนอราคาต่่าสุด PO6000843 ลว.

14 มี.ค. 60

8,712,100.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อก่าหนด

PO6000876 ลว.

31 มี.ค. 60

NO

วงเงินที่จะซื้อจะ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้าง
(งบประมาณ)
12 ซื้อซอฟต์แวร์ส่าหรับประมวลผลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1,738,215.00
ในรูปแบบ PDF (PDF Processing Library License)

ราคากลาง
1,738,215.00

วิธีซื้อหรือจ้าง
พิเศษ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บจ.อินบาเทค

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1,738,215.00 บจ.อินบาเทค

เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป

1,738,215.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อก่าหนด

PO6000877 ลว.

30 มี.ค. 60

13 จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการแยก
หมวดหมู่สินค้า

499,840.00

499,840.00 จ้างที่ปรึกษา นางสาวนัยนา แย้มอรุณ
(ตกลง)

499,840.00 นางสาวนัยนา แย้มอรุณ

499,840.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อก่าหนด

PO6000912 ลว.

30 มี.ค. 60

14 จ้างออกแบบ วิเคราะห์และพัฒนาแผงหน้าปัด
(Dashboard) และรายงาน เพื่อวิเคราะห์การท่างาน
ของซอฟต์แวร์ในโครงการจัดการเปลี่ยนผ่านการใช้
ใบก่ากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์

400,000.00

400,000.00 ตกลงราคา บจ.เอส เทลลิเจนซ์ จ่ากัด

400,000.00 บจ.เอส เทลลิเจนซ์ จ่ากัด

400,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อก่าหนด

PO6000917 ลว.

30 มี.ค. 60

15 จ้างพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ระบบ e-Tax Invoice by
Email เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

900,000.00

900,000.00 ตกลงราคา บจ.จีซอฟต์บิส

900,000.00 บจ.จีซอฟต์บิส

900,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อก่าหนด

PO6000918 ลว.

30 มี.ค. 60

16 จ้างที่ปรึกษาเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการในเรือ่ งครีเอทีฟคอมมอนส์ และจัดให้มี
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรูใ้ นเรือ่ งที่เกี่ยวข้อง
17 จ้างเดินสายสัญญาณเชื่อมต่ออุปกรณ์เทียบเวลา
(Network Time Protocol)
18 จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดท่าหลักสูตร พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจ เพื่อรองรับ
นโยบายดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital
Economy) ภายใต้โครงการ Training : Digital Law
and Security

1,000,000.00

1,000,000.00 จ้างที่ปรึกษา บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย์ จ่ากัด
(ตกลง)

993,904.00 บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย์
จ่ากัด

993,904.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อก่าหนด

PO6000924 ลว.

31 มี.ค. 60

219,350.00

219,350.00 ตกลงราคา บจ.ที.เค.เอส.โปรเฟสชั่นแนล
บจ.คอมพ์พลัส ไอที เอร์วสิ
6,500,384.00 จ้างที่ปรึกษา ส่านักงานศูนย์วจิ ยั และให้ค่าปรึกษาแห่ง
(ตกลง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24,6421.00 บจ.คอมพ์พลัส ไอที เอร์วสิ
219,350.00
6,276,000.00 ส่านักงานศูนย์วจิ ยั และให้ค่าปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

219,350.00 เสนอราคาต่่าสุด PO6000925 ลว.

28 มี.ค. 60

19 จ้างที่ปรึกษาในการจัดท่าบรรทัดฐานในการใช้สิทธิและ
เสรีภาพผ่านสื่อ Digital
20 จ้างเหมาบริการแปลกฎหมายชุดเศรษฐกิจดิจทิ ัล
(Digital Economy) ภายใต้โครงการ Training :
Digital Law and Security
21 จ้างจัดพิมพ์คู่มอื การใช้งานรหัส UNSPSC ฉบับ
ผู้ปฏิบัตงิ าน

9,600,000.00

9,600,000.00 จ้างที่ปรึกษา สถาบันพระปกเกล้า
(ตกลง)
290,000.00 ตกลงราคา นส.ศลิษา อนิลบล

9,590,000.00 สถาบันพระปกเกล้า

22 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสนับสนุนการท่างานในการเฝ้า
ระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
(ThaiCERT Government Monitoring System)
(ตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์)

6,500,384.00

290,000.00

72,000.00

290,000.00 นางสาวศลิษา อนิลบล

-

ตกลงราคา บจ.ดรากอน พริน้ ติ้ง
หจก.เอสเคเอ็น พริน้ ติ้ง
หจก.แคนนา กราฟฟิค
72,990,050.00 72,990,050.00 e-auction บจ. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น
บจ.เบย์ คอมพิวติ้ง
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81,320.00 หจก.แคนนา กราฟฟิค
77,040.00
70,620.00
42,819,546.00 บจ เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น
51,900,000.00

6,276,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อก่าหนด

PO6000936 ลว.

31 มี.ค. 60

9,600,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อก่าหนด
290,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อก่าหนด

PO6000937 ลว.

31 มี.ค. 60

PO6000941 ลว.

31 มี.ค. 60

70,620.00 เสนอราคาต่่าสุด PO6000943 ลว.

29 มี.ค. 60

42,819,546.00 เสนอราคาต่่าสุด PO6000951 ลว.

31 มี.ค. 60

NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
23 จ้างตรวจประเมินการให้บริการของ ผู้ให้บริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
160,500.00

24 จ้างเหมาบริการพิมพ์หนังสือกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

282,480.00

25 จ้างเหมาบริการศึกษาและจัดท่าข้อมูลสนับสนุนการ
จัดท่าค่าอธิบายด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้โครงการ Training : Digital Law and
Security

500,000.00

26 จ้างเหมาบริการพิมพ์หนังสือ “An Introduction to
Internet Governance”

211,860.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

160,500.00 ตกลงราคา บจ.บีเอสไอ กรุป๊ (ประเทศไทย)
บจ.ลอยด์ส รีจสิ เตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย)
บจ.อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิ
เคชั่น เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)

160,500.00 บจ.บีเอสไอ กรุป๊ (ประเทศไทย)
208,650.00

282,480.00 ตกลงราคา บจ.บีทีเอส เพรส
หจก.ทวีรักการพิมพ์
บจ.สหัพย์กร
500,000.00 ตกลงราคา นายคณาธิป ทองรวีวงศ์

211,860.00 ตกลงราคา หจก.แคนนา กราฟฟิค
หจก.เอสเคเอ็น พริน้ ติ้ง
บจ.ดรากอนพริน้ ติ้ง
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เหตุผลที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป

160,500.00 เสนอราคาต่่าสุด PO6000953 ลว.

31 มี.ค. 60

282,480.00 บจ.บีทีเอส เพรส
295,320.00
299,600.00
500,000.00 นายคณาธิป ทองรวีวงศ์

282,480.00 เสนอราคาต่่าสุด PO6000955 ลว.

31 มี.ค. 60

500,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อก่าหนด

PO6000956 ลว.

31 มี.ค. 60

211,860.00 หจก.แคนนา กราฟฟิค
219,350.00
226,840.00

211,860.00 เสนอราคาต่่าสุด PO6000957 ลว.

31 มี.ค. 60

265,360.00

