สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจาง
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ประจําเดือนธันวาคม 2563
NO

รายการจัดซื้อจัดจาง

1 จางเหมาบริหารเทคโนโลยีลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับหนวยงานภาครัฐใน
การจัดการเอกสารผานระบบดิจิทัล
2 ซื้อสิทธิ์การใชงานระบบ British
Standards Online (BSOL)

3 จางพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการ
คุมครองผูบริโภคออนไลน

4 โครงการจัดทําขอมูลแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีใหมเพื่อรองรับการพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
5 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

วงเงินที่จะซื้อจะ
จาง
(งบประมาณ)
16,700,000.00

193,700.00

ราคากลาง

16,394,183.33

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

e-bidding บจก.จีเนียสซอฟต
บจก.สกาย ดาตา

3,100,000.00

ร
พ
แ

e-bidding บจก.แอพเวิรคส
3,050,000.00
บจก.ลานเกียร เทคโนโลยี 2,548,320.00

5,000,000.00

5,000,000.00

2,000,000.00

1,939,200.00 จางที่ปรึกษา สถาบันสงเสริมการ
(เฉพาะเจาะจง) บริหารกิจการบานเมืองที่
ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

ร
า
ส

คัดเลือก

ก
เอ

สมาคมการเรียนรูดิจิทัล 4,854,000.00
บจก.ฟรอสท แอนด ซัลลิ 4,387,000.00
วัน (ไทยแลนด)

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือก
หรือขอตกลงในการซื้อ
โดยสรุป
หรือจาง
15,889,500.00 คุณสมบัติ PO6301953
9 ธ.ค. 63
ตรงตาม
ขอกําหนด

น
่ผ่ า

174,410.00 บจก.บีเอสไอ กรุป

ย
เผ

3,185,400.00

ไ
็เวบ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

15,718,300.00 กิจการคารวม สกาย
15,889,500.00 ดาตา

193,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บีเอสไอ กรุป

์
ต
ซ

แบบ สขร. ๑

174,410.00 คุณสมบัติ PO6400065
ตรงตาม
ขอกําหนด

2-Dec-63

บจก.แอพเวิรคส

3,050,000.00

คุณสมบัติ PO6301949
ตรงตาม
ขอกําหนด

1 ธ.ค. 63

บจก.ฟรอสท แอนด
ซัลลิวัน (ไทยแลนด)

4,387,000.00

คุณสมบัติ PO6400084
ตรงตาม
ขอกําหนด

1 ธ.ค. 63

1,900,000.00

คุณสมบัติ PO6400116
ตรงตาม
ขอกําหนด

1 ธ.ค. 63

1,900,000.00 สถาบันสงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
สํานักงาน ก.พ.ร.

NO

รายการจัดซื้อจัดจาง

6 โครงการเผยแพรสื่อการเรียนรู เพื่อ
เตรียมพรอมเปน Digital Citizen ผาน
ชองทางออนไลน

7 โครงการผลิตสื่อการเรียนรู เพื่อ
เตรียมพรอมเปน Digital Citizen

8 โครงการพัฒนาบุคลากรดานความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรภายใตกรอบความ
รวมมืออาเซียน-ญี่ปุนระยะที่ 4
9 ซื้อประกันบํารุงรักษาและสนับสนุนการใช
งานซอฟตแวรระบบจัดสงใบกํากับภาษี
อิเล็กทรอนิกสทางอีเมล

วงเงินที่จะซื้อจะ
จาง
(งบประมาณ)
2,000,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

1,957,499.69

e-bidding บจก.โนวาอินเตอรแอ็ด
บจก.เด็กดี อินเตอรแอค
ทีฟ
บจก.โซเชียลแล็บ
บจก.แรบบิทแอนดจอหน
บจก.วิน ดิจิทัล กรุป
บจก.เจโนไซส

1,799,947.00
1,754,800.00
1,999,000.00
1,281,860.00
1,800,810.00
1,915,300.00

2,000,000.00

1,999,830.00

e-bidding บจก.อินสปาย อีเวนท
บจก. เอ็กซไซน สตูดโิ อ
บจก.โซเชียลแล็บ
บจก.ดิ เอกซแพนชั่น
บจก.ทัชพอยท
บจก.แรบบิทแอนดจอหน
บจก.แอส โมขั่น สตูดิโอ
บจก.มามีดีไซน
บจก.อินฟนิทีฟ

1,685,250.00
1,300,000.00
1,995,000.00
1,695,950.00
1,795,950.00
1,358,686.00
1,680,000.00
1,888,888.00
1,650,000.00

10,000,000.00

1,470,000.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ร
า
ส
ก

เอ

บจก.โนวาอินเตอร
แอด

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือก
หรือขอตกลงในการซื้อ
โดยสรุป
หรือจาง
1,799,847.00 คุณสมบัติ PO6400082
2 ธ.ค. 63
ตรงตาม
ขอกําหนด

ไ
็เวบ

น
่ผ่ า

ร
พ
แ

ย
เผ

์
ต
ซ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

บจก.มามีดีไซน

1,888,888.00

คุณสมบัติ PO6400083
ตรงตาม
ขอกําหนด

2 ธ.ค. 63

7,030,335.46 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นอีซี คอรปอเรชั่น
(ประเทศไทย)

7,030,335.46 บจก.เอ็นอีซี คอร
ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย)

7,030,335.46

คุณสมบัติ PO6400301
ตรงตาม
ขอกําหนด

2 ธ.ค. 63

1,470,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จีซอฟตบิส

1,470,000.00 บจก.จีซอฟตบิส

1,470,000.00 คุณสมบัติ PO6400064
ตรงตาม
ขอกําหนด

3 ธ.ค. 63

NO

รายการจัดซื้อจัดจาง

10 โครงการผลิตสื่อเพื่อสรางความเขาใจตอ
กฎหมายและมาตรฐานที่สงเสริมธุรกิจ
ดิจิทัลและบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (Digital Service)

วงเงินที่จะซื้อจะ
จาง
(งบประมาณ)
1,000,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

1,000,000.00

e-bidding บจก.โนวาอินเตอรแอ็ด
บจก.เอปปกซ
บจก.อินฟนิทีฟ
บจก.จีโอดี วัน
บจก.มามีดีไซน
บจก.คิดมันดี
บจก.แรบบิทแอนดจอหน

11 โครงการจัดทํากลยุทธเพื่อพัฒนา
กระบวนการสื่อสารขององคกร

3,000,000.00

3,000,000.00 จางที่ปรึกษา บจก.บารามีซี่
(คัดเลือก)

12 โครงการวิเคราะหองคประกอบตัวชี้วัด
ระดับสากลเพื่อสะทอนสถานภาพและ
แนวทางการขับเคลื่อนธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย

4,000,000.00

3,815,050.00 จางที่ปรึกษา บจก.ไทม คอนซัลติ้ง
(ประกาศเชิญ บจก.โบลิเกอร แอนด
ชวน)
คอมพานี (ประเทศไทย)
สนง.ศูนยวิจัยและให
คําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

13 โครงการจัดหาแหลงขอมูลภายนอกที่
จําเปนในการวิเคราะหขอมูลดานธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส

4,000,000.00

3,981,677.00

14 โครงการปรับปรุงระบบเครือขายไรสาย
สพธอ.

1,000,000.00

996,569.47

15 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

1,200,000.00

1,196,616.67

บจก.เอ็ปปกซ

ร
พ
แ

3 ธ.ค. 63

บจก.ฟรอสท แอนด
ซัลลิวัน (ไทยแลนด)

3,756,021.00

คุณสมบัติ PO6400105
ตรงตาม
ขอกําหนด

8 ธ.ค. 63

894,327.00 บจก.ทีจีเอส เอ็น
990,000.00 เตอรไพรส เน็ตเวิรค

894,327.00

คุณสมบัติ PO6400109
ตรงตาม
ขอกําหนด

8 ธ.ค. 63

1,100,000.00

คุณสมบัติ PO6400108
ตรงตาม
ขอกําหนด

8 ธ.ค. 63

3,691,500.00 บจก.ไทม คอนซัลติ้ง
3,400,000.00

8 ธ.ค. 63

3,650,000.00

e-bidding บจก.ฟรอสท แอนด ซัลลิ 3,756,021.00
วัน (ไทยแลนด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 3,800,000.00

e-bidding บจก.แอคชั่น มังกี้ส
บจก.อีเวนทติกา

ไ
็เวบ

2,940,000.00 คุณสมบัติ PO6400107
ตรงตาม
ขอกําหนด
3,691,500.00 คุณสมบัติ PO6400095
ตรงตาม
ขอกําหนด

ย
เผ

e-bidding บจก.ทีจีเอส เอ็นเตอร
ไพรส
บจก.เอ็นทีเอส มาสเตอร
คอม

์
ต
ซ

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือก
หรือขอตกลงในการซื้อ
โดยสรุป
หรือจาง
952,300.00 คุณสมบัติ PO6400101
3 ธ.ค. 63
ตรงตาม
ขอกําหนด

น
่ผ่ า

2,940,000.00 บจก.บารามีซี่

ร
า
ส
ก

เอ

934,110.00
952,300.00
850,000.00
948,000.00
750,000.00
930,000.00
789,981.00

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1,100,000.00
1,197,144.00

บจก.อีเวนทติกา

NO

รายการจัดซื้อจัดจาง

16 โครงการจัดกิจกรรมนําเสนอผลงานโมเดล
ธุรกิจอีคอมเมิรซชุมชน (pitching)

17 จางเหมาบริการจัดฝกอบรม Executive
Sharing Session และการประชุม
คณะกรรมการกํากับ สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 11/2563
18 โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

วงเงินที่จะซื้อจะ
จาง
(งบประมาณ)
2,000,000.00

150,000.00

6,000,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

2,000,000.00

e-bidding บจก.ดิ แอท โมสท
พรีเซ็นเทชั่น
บจก.พิจิกา ริช

5,978,280.00
จางที่ปรึกษา (ประกาศเชิญบจก.โบลิ
ชวน เกอร แอนด
คอมพานี (ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ศูนยบริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร
บจก.โซซิโอ-เอคโคโนมิค
คอนซัลแตนส

เอ

ร
พ
แ

5,500,000.00
5,650,000.00
5,870,000.00

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือก
หรือขอตกลงในการซื้อ
โดยสรุป
หรือจาง
1,980,000.00 คุณสมบัติ PO6400158
8 ธ.ค. 63
ตรงตาม
ขอกําหนด

ไ
็เวบ

น
่ผ่ า

149,586.00 บจก.ฮิวแมน แอคชีพ
เมนท เซอรวิส

ย
เผ

ร
า
ส
ก

19 โครงการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําคูมือ
การสรางความตระหนักรูในการใช
อินเทอรเน็ต (Digital Citizen)
20 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานมาตรฐานที่
สอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

1,980,000.00 บจก.ดิ-แอ็ท-โมสท
พรีเซ็นเทชั่น จํากัด
1,950,000.00

149,586.00 เฉพาะเจาะจง บจก ฮิวแมน แอคชีฟ
เมนท เซอรวิส

์
ต
ซ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ศูนยบริการวิชาการ
สถาบันัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร

149,586.00

คุณสมบัติ PO6400400
ตรงตาม
ขอกําหนด

8 ธ.ค. 63

5,795,000.00

คุณสมบัติ PO6400144
ตรงตาม
ขอกําหนด

14 ธ.ค. 63

4,623,000.00 คุณสมบัติ PO6400110
ตรงตาม
ขอกําหนด
5,243,000.00 คุณสมบัติ PO6400156
ตรงตาม
ขอกําหนด

16 ธ.ค. 63

5,795,000.00
5,900,000.00

4,650,000.00

4,650,000.00 จางที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
(คัดเลือก)

4,623,000.00 มหาวิทยาลัยขอนแก
น

5,500,000.00

5,404,900.00 จางที่ปรึกษา บจก.ไทม คอนซัลติ้ง
5,243,000.00
(ประกาศเชิญ บจก.ฟรอสท แอนด ซัลลิ 5,058,960.00
ชวน)
แวน คอนซัลติง้

บจก.ไทม คอนซัลติ้ง

16 ธ.ค. 63

NO

รายการจัดซื้อจัดจาง

21 โครงการบริหารและดูแลระบบโครงสราง
พื้นฐานสําคัญที่นาเชื่อถือ

22 จางเหมาบริการ รถตูปรับอากาศพรอม
พนักงานขับรถ

วงเงินที่จะซื้อจะ
จาง
(งบประมาณ)
4,000,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

3,959,000.00

e-bidding บมจ.เอ็มเอฟอีซี
3,830,600.00
กิจการคารวม ดาตาวัน 3,616,600.00
คลาวด (บจก.ดาตาวัน
เอเชีย (ประเทศไทย) กับ
บจก.คลาวดคลู ัส
(ประเทศไทย) )

3,381,200.00

3,138,078.75

e-bidding บจก.ยูพีพี ทรานส
บจก.ล็อตเต เรนท-อะคาร (ไทยแลนด)
บจก. โชคชัยอารีย แทร
เวิล กรุป

ย
เผ

5,000,000.00

5,000,000.00 จางที่ปรึกษา บจก. โบลลิเกอร แอนด
(คัดเลือก) คอมพานี (ประเทศไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

24 โครงการศึกษา Business Model และ
Governance ของ Digital Service
Platform

5,800,000.00

5,800,000.00 จางที่ปรึกษา บจก.ไพรมสตรีท แอดไว 5,753,461.16
(คัดเลือก) เซอรี่ (ประเทศไทย)
บจก.เบเคอร แอนด แม็ค 5,700,000.00
เค็นซี่

25 ซื้อสิทธิ์การใชงานและใบรับประกันการ
บํารุงรักษาสําหรับระบบสารสนเทศ

24,000,000.00

23,813,805.87

26 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และ
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์สารสนเทศทดแทนที่
ศูนยขอมูล

21,620,200.00

21,317,895.33

เอ

e-bidding บจก.ทีจีเอส เอ็นเตอร
ไพรส
บจก.จีเอเบิล
บจก. เจนเทน โกลบอล
เน็ทเวิรค
e-bidding บจก.ยิบอินซอย
บจก.อินโนโค
บจก.เอส ซี เอ็ม เทค
โนโลจีส

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือก
หรือขอตกลงในการซื้อ
โดยสรุป
หรือจาง
3,616,600.00 คุณสมบัติ PO6400146
17 ธ.ค. 63
ตรงตาม
ขอกําหนด

ไ
็เวบ

น
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23 โครงการศึกษาวิจัยขอมูลพันธกรณีในเวที
ความตกลงระหวางประเทศ ที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ร
า
ส
ก

กิจการคารวม ดาตา
วันคลาวด (บจก.
ดาตาวัน เอเชีย
(ประเทศไทย) กับ
บจก.คลาวดคูลัส
(ประเทศไทย) )

3,050,000.00 บจก.โชคชัยอารีย
2,994,360.00 แทรเวิล กรุป
2,317,300.00

์
ต
ซ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

3,400,000.00 บจก.โบลลิเกอร
แอนด คอมพานี
3,932,200.00 (ประเทศไทย)

บจก.ไพรมสตรีท
แอดไวเซอรี่
(ประเทศไทย)

23,932,145.00 บจก.จีเอเบิล
23,859,771.00
23,985,882.00

19,966,200.00 บจก.เอส ซี เอ็ม เทค
21,080,000.00 โนโลจีส
17,976,000.00

2,317,300.00 เสนอราคา PO6400166
ต่ําสุด

23 ธ.ค. 63

3,400,000.00

คุณสมบัติ PO6400161
ตรงตาม
ขอกําหนด

23 ธ.ค. 63

5,753,461.16

คุณสมบัติ PO6400170
ตรงตาม
ขอกําหนด

23 ธ.ค. 63

23,859,771.00 เสนอราคา PO6400100
ต่ําสุด

24 ธ.ค. 63

17,976,000.00

24 ธ.ค. 63

คุณสมบัติ PO6400157
ตรงตาม
ขอกําหนด

NO

รายการจัดซื้อจัดจาง

27 ซื้อระบบวิเคราะหมัลแวร และปองกันการ
โจมตีเครือขายในปริมาณสูง

วงเงินที่จะซื้อจะ
จาง
(งบประมาณ)
67,000,000.00

ราคากลาง

66,833,210.00

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

e-bidding บจก.แทนเจอรีน

62,000,000.00 บจก.แทนเจอรีน

28 ซื้อสิทธิ์การใชงานสําหรับเครื่องมือ Social
Listening

3,000,000.00

2,568,000.00 e-bidding บจก.คอมพิวเตอรโลจี
บจก.อินเตอรเน็ต เบส
บิซิเนส กรุป

29 โครงการศึกษา Digital Service and
Standard landscape ของประเทศไทย

4,000,000.00

3,999,520.00 จางที่ปรึกษา บจก.เจที อินดัสเทรียล
(คัดเลือก)

3,857,320.00 บจก.เจที อินดัสเทรี
ยล

30 โครงการศึกษาวิจัยประเด็นปญหาและ
ผลกระทบที่เกี่ยวของกับ Cross-border
e-commerce

3,000,000.00

3,000,000.00 จางที่ปรึกษา บจก โบลลิเกอร แอนด
(คัดเลือก) คอมพานี (ประเทศไทย)

2,650,000.00 บจก.โบลลิเกอร
แอนด คอมพานี
(ประเทศไทย)

31 โครงการจัดทํา Platform ผูใหบริการ
พรอมสนับสนุนศูนยรับเรื่องรองเรียน
ปญหาออนไลน 1212 OCC

5,000,000.00

4,994,299.90

32 โครงการสํารวจมูลคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย

5,000,000.00

33 โครงการจัดทํารายงานบทวิเคราะหขอมูล
ประเด็นเกี่ยวกับ e-Transactions,
e-Commerce

4,000,000.00

1,250,000.00
1,900,000.00

์
ต
ซ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

บจก.คอมพิวเตอรโลจี

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือก
หรือขอตกลงในการซื้อ
โดยสรุป
หรือจาง
62,000,000.00 คุณสมบัติ PO6400099
28 ธ.ค. 63
ตรงตาม
ขอกําหนด
1,259,000.00 คุณสมบัติ PO6400272
28 ธ.ค. 63
ตรงตาม
ขอกําหนด

ไ
็เวบ

น
่ผ่ า
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3,857,320.00 คุณสมบัติ PO6400273
ตรงตาม
ขอกําหนด
2,650,000.00 คุณสมบัติ PO6400164
ตรงตาม
ขอกําหนด

28 ธ.ค. 63

4,930,110.60

คุณสมบัติ PO6400302
ตรงตาม
ขอกําหนด

29 ธ.ค. 63

4,999,650.00 จางที่ปรึกษา บจก ไทม คอนซัลติ้ง
(คัดเลือก) บจก ฟรอสท แอนด ซัลลิ
วัน คอนซัลทติ้ง (ไทย
แลนด)

4,761,500.00 บจก.ไทม คอนซัลติ้ง
4,958,155.30

4,761,500.00

คุณสมบัติ PO6400169
ตรงตาม
ขอกําหนด

30 ธ.ค. 63

1,191,600.00 จางที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
(คัดเลือก) หารศาสตร

1,200,000.00 ศูนยบริการวิชาการ
สถาบัตบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร

1,190,000.00

คุณสมบัติ PO6400357
ตรงตาม
ขอกําหนด

30 ธ.ค. 63

ย
เผ

เอ

ร
า
ส
ก
คัดเลือก

บมจ.ทีโอที
บมจ.วันทูวัน คอนเทคส
บจก.ซีทีซี แมเนจ
เซอรวิสเซส

4,930,110.60 บมจ.ทีโอที
4,526,000.00
3,977,190.00

29 ธ.ค. 63

