แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน ธันวาคม 2559
NO

วงเงินที่จะซื้อจะ
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
จ้าง
ราคากลาง วิธซี ื้อหรือจ้าง
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
(งบประมาณ)
1 ซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย พร้อมติดตั้ง สาหรับระบบ
6,857,155.00 6,857,155.00 e-auction บจ.แจ๊ดส์คอม
5,200,000.00 บจ.แจ๊ดส์คอม
5,200,000.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901838 ลว. 22 ธ.ค. 59
การเชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล
AM CONSORTIUM
6,259,500.00
UNSPSC
บจ.เน็กเซนเทล
6,300,000.00
บจ.โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์
6,827,000.00
งานจัดซื้อจัดจ้าง

2 จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทาสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดส่งใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ทางอีเมล
3 ซื้ออุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล (Storage) และเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (Server) สาหรับโครงการ Thailand
NRCA พร้อมติดตั้ง
4 ซื้อใบรับประกันครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สานักสารสนเทศของ
สพธอ.
5 จ้างบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
6 จ้างบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
7 จ้างบริการการบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้ระบบ
บริหารจัดการเครือ่ งคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop
Management System)
8 จ้างบารุงรักษาและการสนับสนุนการใช้งานครุภณ
ั ฑ์เพื่อ
สนับสนุนการให้บริการระบบประชุมทางไกลแบบเสมือน
จริง (Tele Presence System) และหัวเครือ่ ง IP Phone
พร้อมอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
9 จ้างเหมาออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานผลการสารวจ
สถานภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Cybersecurity Survey 2015
10 จ้างเหมาบริการห้องศูนย์ขอ้ มูลสารอง (Disaster
Recovery Site) ของสานักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
11 จ้างเหมาบริการห้องศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) ของสานัก
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
12 จ้างพิมพ์หนังสือภาคภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ
e-Transactions Data Analytics
13 จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารกับบริษัทบริตชิ ซีเคียวริตี้
พริน้ ติ้ง จากัด(มหาชน)

2,900,000.00 2,900,000.00 ประกวดราคา บจ.แมคฟิวา่ (ประเทศไทย)
บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
1,947,400.00 1,947,400.00 สอบราคา บจ.ทีจเี อส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค
บจ.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์

2,883,061.50 บจ.แมคฟิวา่ (ประเทศไทย)
2,889,895.40
1,700,000.00 บจ.ทีจเี อส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค
1,840,400.00

2,883,061.50 เสนอราคาต่าสุด PO5901892 ลว. 26 ธ.ค. 59

5,779,450.00 5,779,450.00 e-auction บจ.คอม เทรดดิ้ง
เฟิรส์วนั ซิสเต็มส์
84,374.85
ตกลงราคา บจ.ทรีนิตี้ โซลูชั่น โปรไวด์เดอร์

5,659,450.00 บจ.คอม เทรดดิ้ง
5,710,000.00
84,374.85 บจ.ทรีนิตี้ โซลูชั่น โปรไวด์เดอร์

5,659,450.00 เสนอราคาต่าสุด PO6000177 ลว. 30 ธ.ค. 59

77,040.00

-

57,958.69

-

ตกลงราคา บจ.ไทเกอร์ซอท์ (1998)

ตกลงราคา บจ.มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น
บจ.อินไวเซอร์
บจ.โค้ดสวีท
2,499,520.00 2,499,520.00 e-auction บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
บจ.เน็ต ไบร์ท

102,720.00

102,720.00 ตกลงราคา

บจ. กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริน้ ท์ติ้ง
บจ.ไอจี พริน้ ท์
บจ.เจท ดีไซน์ สตูดโิ อ

77,040.00 บจ.ไทเกอร์ซอฟท์ (1998)
57,958.69 บจ.มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น
85,600.00
69,550.00
2,375,400.00 บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
2,399,000.00

102,720.00 บจ. กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริน้ ท์ติ้ง
111,280.00
123,000.00

1,568,245.50 1,568,245.50

พิเศษ

บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

1,568,245.50 บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ

2,354,000.00 2,354,000.00

พิเศษ

บมจ.กสท โทรคมนาคม

2,354,000.00 บมจ.กสท โทรคมนาคม

355,775.00
50,000.00

355,775.00 ตกลงราคา บจ.กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริน้ ท์ติ้ง
บจ. ไอจี พริน้ ท์
ตกลงราคา บมจ.ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติ้ง
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355,775.00 บจ.กูเตนเบิร์กส์ ซัน พริน้ ท์ติ้ง
374,500.00
50,000.00 บมจ.ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติ้ง

1,700,000.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901987 ลว.

6 ธ.ค. 59

84,374.85 มีคุณสมบัตติ รง PO6000207
14 ธ.ค. 59
ตามข้อกาหนด
77,040.00 มีคุณสมบัตติ รง PO6000248
14 ธ.ค. 59
ตามข้อกาหนด
57,958.69 เสนอราคาต่าสุด PO6000269 ลว. 22 ธ.ค. 59

2,375,400.00 เสนอราคาต่าสุด PO6000272 ลว. 30 ธ.ค. 59

102,720.00 เสนอราคาต่าสุด PO6000346 ลว. 13 ธ.ค. 59

1,568,245.50 มีคุณสมบัตติ รง PO6000348 ลว. 30 ธ.ค. 59
ตามข้อกาหนด
2,354,000.00 มีคุณสมบัตติ รง PO6000349 ลว. 30 ธ.ค. 59
ตามข้อกาหนด
355,775.00 เสนอราคาต่าสุด PO6000360 ลว. 15 ธ.ค. 59
50,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

PO6000363 ลว. 30 ธ.ค. 59

NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
14 ค่าเปลี่ยนถ่าย น้ามันเครือ่ ง ใส่กรอง และของเหลว
สาหรับเครือ่ ง Generator ของ สพธอ.
15 จ้างแปล Annual Report ETDA 2015 จากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
19,891.30
64,200.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคากลาง วิธซี ื้อหรือจ้าง
-

ตกลงราคา บจ.กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต

-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
19,891.30 บจ.กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต

ตกลงราคา บจ.เซเปี้ยนส์ ทรานสเลชั่น
นส.ชนกพร พัชรพจนารถ
นส.นิรยา ตันตริก
150,000.00 ตกลงราคา บจ.ไคนิซิส สตูดโิ อ

64,200.00 บจ.เซเปี้ยนส์ ทรานสเลชั่น
85,000.00
78,000.00
150,000.00 บจ.ไคนิซิส สตูดโิ อ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป

19,891.30 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

PO6000379 ลว. 21 ธ.ค. 59

64,200.00 เสนอราคาต่าสุด PO6000380 ลว. 20 ธ.ค. 59

16 จ้างทา Infographic Animation Concept ร่าง
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
17 ต่ออายุสิทธิการใช้งานเครือ่ งมือตรวจพิสูจน์โทรศัพท์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัตกิ าร แมคโอเอส (สน.มั่นคง)

150,000.00

288,900.00

288,900.00 ตกลงราคา บจ.เน็ตเซอร์พลัส
บจ.ไซเบอร์ฟอเรนสิค แอนด์ อินเวสทิเกชั่น
บจ.ดาต้า เอ็กซ์เปิร์ท (ไทยแลนด์)

288,900.00 บจ.เน็ตเซอร์พลัส
620,600.00
623,810.00

288,900.00 เสนอราคาต่าสุด PO6000449 ลว. 28 ธ.ค. 59

18 ต่ออายุสิทธิการใช้งานเครือ่ งมือตรวจพิสูจน์โทรศัพท์และ
หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (สน.มั่นคง)

679,450.00

679,450.00 ตกลงราคา บจ.ไซเบอร์ฟอเรนสิค แอนด์ อินเวสทิเกชั่น
บจ.ดาต้า เอ็กซ์เปิร์ท (ไทยแลนด์)

679,450.00 บจ.ไซเบอร์ฟอเรนสิค แอนด์ อินเวสทิ
702,990.00 เกชั่น

679,450.00 เสนอราคาต่าสุด PO6000450 ลว. 28 ธ.ค. 59

19 ลงประกาศรับสมัครงานผ่าน www.nationejobs.com

35,925.25

-

20 ลงประกาศรับสมัครงานผ่านทาง www.jobtopgun.com

79,715.00

-

21 จ้างบริการบารุงรักษาห้องศูนย์ความมั่นคง
22 ซื้อระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ภาครัฐ อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่ายและอุปกรณ์เสริมด้านเครือข่าย
ประสิทธิภาพสูง
23 ซื้อระบบป้องกัน DDos เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ WAF
24 จ้างเหมาดูแลบารุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์

768,072.00

ตกลงราคา

บจ.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย

ตกลงราคา บจ.ซูเปอร์ เรซูเม่

35,925.25 บจ.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
79,715.00 บจ.ซูเปอร์ เรซูเม่

768,072.00 ตกลงราคา บจ.กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต

768,072.00 บจ.กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต

11,156,500.00 11,156,500.00

พิเศษ

บจ.เบย์ คอมพิวติ้ง

11,156,500.00 บจ.เบย์ คอมพิวติ้ง

18,000,000.00 18,000,000.00

พิเศษ

บจ.คอมเนท

17,999,968.00 บจ.คอมเนท

400,000.00

400,000.00 ตกลงราคา

บจ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริง่ เซอร์วสิ
บจ.เอ๊กซ์โพส โชว์ อัพ
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400,000.00 บจ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริง่ เซอร์วสิ
609,900.00

150,000.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

PO6000401 ลว. 21 ธ.ค. 59

35,925.25 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

PO6000451 ลว. 28 ธ.ค. 59

79,715.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
768,072.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
11,156,500.00 มีคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

PO6000452 ลว. 28 ธ.ค. 59
PO6000455 ลว. 30 ธ.ค. 59
PO6000456 ลว. 29 ธ.ค. 59

17,999,968.00 มีคุณสมบัตติ รง PO6000457 ลว. 29 ธ.ค. 59
ตามข้อกาหนด
400,000.00 เสนอราคาต่าสุด PO6000459 ลว. 30 ธ.ค. 59

