แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซือ้ จัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน กันยายน 2560
NO
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
1 ซื้ออุปกรณ์ Hardware Security Module (HSM)
สำหรับโครงกำร Thailand NRCA พร้อมติดตัง้

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
1,845,750.00

์
ต
ซ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
วิธีซอื้
เหตุผลทีค่ ัดเลือก
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
ข้อตกลงในการซือ้
ราคากลาง
หรือ
โดยสรุป
หรือจ้าง
จ้าง
1,845,750.00 สอบ บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค
1,630,000.00 บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค
1,630,000.00 คุณสมบัติตรง
PO6001554 ลว. 22 ก.ย. 60
รำคำ
ตำมข้อกำหนด

ไ
บ
็
่รเว

2 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server), โปรแกรมแม่
ข่ำยคอมพิวเตอร์เสมือน , โปรแกรมบริหำรส่วนกลำง
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน พร้อมติดตัง้

1,875,784.90

1,875,784.90 สอบ บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค
รำคำ

1,800,000.00 บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค

1,800,000.00 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด

PO6001555 ลว.

19 ก.ย. 60

3 จ้ำงทีป่ รึกษำตรวจประเมินผูใ้ ห้บริกำรออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ในโครงสร้ำง Thailand NRCA ตำม
มำตรฐำนสำกล
4 จ้ำงจัดเก็บเอกสำร

1,381,517.07

1,381,517.07 BDO Consulting Sdn.Bhd.

1,381,517.07 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด

PO6001649 ลว.

14 ก.ย. 60

102,720.00

50,000.00 คุณสมบัติตรง
PO6001673 ลว.
ตำมข้อกำหนด
102,720.00 คุณสมบัติตรง
PO6001695 ลว.
ตำมข้อกำหนด
995,100.00 เสนอรำคำต่ำสุด PO6001700 ลว.

29 ก.ย. 60

5 ซื้อบริกำรบอกรับฐำนข้อมูลข่ำวสำร ปีงบประมำณ
2561
6 จ้ำงเหมำบริกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
สำหรับกำรออกใบอนุญำต/หนังสือรับรองในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ สนับสนุนกำรดำเนินงำนภำยใต้
โครงกำร e-Trade Facilitation ปีงบประมำณ 2560

1,381,517.07 จ้ำงที่
ปรึกษำ
(ตกลง)
ไม่มี
ตกลง
รำคำ
102,720.00 ตกลง
รำคำ
995,100.00 ตกลง
รำคำ

25,830.00 คุณสมบัติตรง
PO6001706 ลว.
ตำมข้อกำหนด
102,720.00 คุณสมบัติตรง
PO6001707 ลว.
ตำมข้อกำหนด
69,550.00 เสนอรำคำต่ำสุด PO6001708 ลว.

29 ก.ย. 60

7 ซื้อหนังสือพิมพ์
8 จ้ำงบำรุงรักษำและสนับสนุนกำรใช้งำนระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
9 จ้ำงบริกำรกำรบำรุงรักษำและสนับสนุนกำรใช้ระบบ
บริหำรจัดกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย (Desktop
Management System)
10 จ้ำงบำรุงรักษำและสนับสนุนกำรใช้งำนระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
11 จ้ำงทีป่ รึกษำของสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ด้ำนควำมมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
12 จ้ำงเหมำบริกำรระบบลงทะเบียนเพือ่ สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมประชำสัมพันธ์ภำรกิจและผลงำนของ สพธอ

50,000.00

995,100.00

25,830.00
102,720.00
69,550.00

112,499.80
1,000,000.00

487,920.00

BDO Consulting Sdn.Bhd.,

ตกลง
รำคำ
102,720.00 ตกลง
รำคำ
ไม่มี
ตกลง
รำคำ

50,000.00 บจ.ไทยบริติซซีเคียวริตี้

ผ
เ
ร
า
ส

ก
เอ
ไม่มี

พ
แ
ย

บจ.ไทยบริติซซีเคียวริตี้
บจ.อินโฟเควสท์

บจ.ดิจิตอล ไอที คอนซัลติง้ ,
บจ.นิวเทคโนโลยีอ่ ินฟอร์เมชัน่

102,720.00 บจ.อิินโฟเควสท์

1,070,000.00 บจ.นิวเทคโนโลยีอ่ ินฟอร์เมชัน่
995,100.00

บจ.รุ่งโรฒน์บริกำร (2525)

25,830.00 บจ.รุ่งโรฒน์บริกำร (2525)

บจ.ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998)

102,720.00 บจ.ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998)

บจ.มอสกี้ คอร์ปอเรชัน่ ,
CodeSuite,
บจ.อินไวเซอร์
112,499.80 ตกลง บจ.ทรีนิตี้ โซลูชนั่ โปรไวด์เดอร์
รำคำ
1,000,000.00 จ้ำงที่ นำยโสฬส พำนิชปรีชำ
ปรึกษำ
(ตกลง)
487,920.00 ตกลง บจ.ดรีมมิโอ
รำคำ
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69,550.00 บจ.มอสกี้ คอร์ปอเรชัน่
90,950.00
112,350.00
112,499.80 บจ.ทรีนิตี้ โซลูชนั่ โปรไวด์เดอร์
1,000,000.00 นำยโสฬส พำนิชปรีชำ

487,920.00 บจ.ดรีมมิโอ

29 ก.ย. 60
12 ก.ย. 60

29 ก.ย. 60
29 ก.ย. 60

112,499.80 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
1,000,000.00 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด

PO6001709 ลว.

25 ก.ย. 60

PO6001710 ลว.

14 ก.ย. 60

487,920.00 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด

PO6001711 ลว.

5 ก.ย. 60

NO
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
13 จ้ำงเหมำบริกำรเพือ่ ทำหน้ำทีส่ อื่ สำรองค์กร
(Receptionist) ประจำปีงบประมำณ 2561
14 เช่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตผ่ำนวงจรเช่ำ (Leased Line)
ควำมเร็ว ๑๐๐/๒๐ Mpbs
15 จ้ำงเหมำบริกำรให้ควำมรู้เพือ่ เพิม่ ศักยภำพ
ผูป้ ระกอบกำรด้ำนอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรกำรสร้ำง
ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
16 จ้ำงทีป่ รึกษำศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลผูป้ ระกอบกำร
e-Commerce พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะแนวทำงกำร
ยกระดับศักยภำพในกำรค้ำออนไลน์
17 จ้ำงทำบูธนิทรรศกำรแสดงภำรกิจและผลงำนของ
สพธอ. ในงำน
Thailand Digital Big Bang 2017
18 จ้ำงจัดพิมพ์โบรชัวร์เผยแพร่ภำรกิจของสำนักงำน
พัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
19 ่จ้ำงซ่อมแซมกล้องภำพนิง่ ของสำนักงำน
20 ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนกำรถ่ำยทอดสด
21 จ้ำงเหมำบริกำรจัดพิมพ์รำยงำนประจำปี ๒๕๕๙ ของ
สพธอ. ภำคภำษำไทย

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
963,000.00
590,640.00
1,500,000.00

980,000.00

1,700,000.00

25,680.00

7,908.16
15,301.00
111,280.00

วิธีซอื้
เหตุผลทีค่ ัดเลือก
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
ราคากลาง
หรือ
โดยสรุป
จ้าง
963,000.00 ตกลง บจ.ทิตำรำม คอนซัลแตนท์
963,000.00 บจ.ทิตำรำม คอนซัลแตท์
963,000.00 คุณสมบัติตรง
รำคำ
ตำมข้อกำหนด
590,640.00 ตกลง บจ.ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่
590,640.00 บจ.ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่
590,640.00 คุณสมบัติตรง
รำคำ
ตำมข้อกำหนด
1,500,000.00 พิเศษ ม.สุโขทัย ธรรมำธิรำช
1,500,000.00 ม.สุโขทัย ธรรมำธิรำช
1,500,000.00 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
980,000.00 จ้ำงที่ สน.ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษำแห่ง
ปรึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
(ตกลง)

พ
แ
ย

1,700,000.00 พิเศษ บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ

496,200.00 เฉพำะ บจ.อินฟินิท พริ้นท์ตงิ้ แอนด์ แพคเกจจิง้
เจำะจง เซอร์วสิ
เฉพำะ
เจำะจง
ไม่มี
เฉพำะ
เจำะจง
111,280.00 เฉพำะ
เจำะจง

ผ
เ
ร
า
ส

ไม่มี

ก
เอ

บจ.แคนนอน มำร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์)
บจ.มำโครแคร์

บจ.อินฟินิท พริ้นท์ตงิ้ แอนด์ แพคเกจจิง้
เซอร์วิส ,
หจก.ธนำธร กำรพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
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์
ต
ซ

PO6001715 ลว.

29 ก.ย. 60

PO6001786 ลว.

6 ก.ย. 60

980,000.00 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด

PO6001787 ลว.

18 ก.ย. 60

1,700,000.00 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด

PO6001788 ลว.

18 ก.ย. 60

25,680.00 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด

PO6001841 ลว.

19 ก.ย. 60

7,908.16 คุณสมบัติตรง
PO6001842 ลว.
ตำมข้อกำหนด
15,301.00 คุณสมบัติตรง
PO6001916 ลว.
ตำมข้อกำหนด
111,280.00 เสนอรำคำต่ำสุด PO6001937 ลว.

19 ก.ย. 60

ไ
บ
็
่รเว

980,000.00 สำนักงำนศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษำ
แห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1,700,000.00 บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ

25,680.00 บจ.อินฟินิท พริ้นท์ตงิ้ แอนด์
แพคเกจจิง้ เซอร์วิส

7,908.16 บจ.แคนนอน มำร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์)

15,301.00 บจ.มำโครแคร์

111,280.00 บจ.อินฟินิท พริ้นท์ตงิ้ แอนด์
แพคเกจจิง้ เซอร์วิส
115,560.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
PO6001712 ลว.
6 ก.ย. 60

27 ก.ย. 60
28 ก.ย. 60

