แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซือ้ จัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน ตุลาคม 2559
NO
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
1 โครงการ SMEs GO ONLINE จ้างเหมาบริการพัฒนาเนือ้ หา
และจัดกิจกรรมทางการตลาด เพือ่ ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ออนไลน์แก่สมาชิกร้านค้า www.thaiemarket.com และ
สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม SMEs GO ONLINE ไปสู่
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
2 จ้างจัดสอบวัดสมรรถนะบุคลากรด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ตามมาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของประเทศไทย (Information Security
Expert Certificate: iSEC) ภายใต้โครงการ CERT Readiness
3 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจารเช่า (Leased Line)
ความเร็ว ๑๐๐/๒๐ Mpbs
4 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line)
ความเร็ว ๒๐๐/๒๐ Mpbs ทีอ่ าคารไทยซัมมิท
5 จ้างเหมาบริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ สพธอ.
6 จ้างเหมาบริการเพือ่ จัดทา content พร้อมเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพือ่ นาเสนอศัพท์เทคโนโลยี/ศัพท์เฉพาะที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ เผยแพร่ต่อสังคม
7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามด้าน
สารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์จาลองสถานการณ์ภัย
คุกคามระหว่างไทยกับญี่ปนุ่ ภายใต้โครงการ CERT
Readiness

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
วิธีซอื้ หรือ
เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
จ้าง
ราคากลาง
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
จ้าง
โดยสรุป
(งบประมาณ)
15,350,000.00 15,350,000.00 ประกวดราคา บจ.เดย์ โพเอทส์
14,500,000.00 บจ.เดย์ โพเอทส์
14,500,000.00 มีคุณสมบัติตรง PO5901670 ลว. 25 ต.ค. 59
บจ.เม็กกาซี
ตามข้อกาหนด
บจ.โฟอินิแคส
-

2,950,000.00 2,950,000.00 พิเศษ

สมาคมความมัน่ คงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ

2,950,000.00 สมาคมความมัน่ คงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ

590,640.00

590,640.00 ตกลงราคา

บจ.ทรู อินเทอร์เน็ต

590,640.00 บจ.ทรูอินเทอร์เน็ต

998,952.00

998,952.00 ตกลงราคา

บจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

998,952.00 บจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

3,852,000.00 3,852,000.00 พิเศษ
995,100.00

995,100.00 ตกลงราคา

2,950,000.00 2,950,000.00 พิเศษ

บจ.กสท โทรคมนาคม (ประเทศ
ไทย)
บจ.ไคนิซิส สตูดิโอ
บจ. ลินุกซ์เซน
Human Farm VFX Studio
บจ. เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย)

3,852,000.00 บจ.กสท โทรคมนาคม
995,100.00 บจ. ไคนิซิส สตูดิโอ
1,444,500.00
999,915.00
2,950,000.00 บจ.เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย)

8 จ้างเหมาบริการเพือ่ ทาหน้าทีส่ ื่อสารองค์กร (Receptionist)

943,740.00

943,740.00 ตกลงราคา

บจ.ทิตาราม คอนซัลแตนท์

943,740.00 บจ.ทิตาราม คอนซัลแตนท์

9 ซื้อกระดาษ A4

169,060.00

169,060.00 ตกลงราคา

10 ซื้อการบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบ
JIRA/Confluence
11 ซื้อวัสดุสานักงาน ปี 2560

151,672.50

151,672.00 ตกลงราคา

บจ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
บจ.ฟูจิ ซีรอ็ กซ์ (ประเทศไทย)
บจ.จอยฟูลเนส

169,060.00 บจ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
181,900.00
151,672.50 บจ.จอยฟูลเนส

240,000.00

240,000.00 ตกลงราคา

บมจ.ซีโอแอล

240,000.00 บมจ.ซีโอแอล

12 จ้างเหมาดาเนินงานเพือ่ การประสานงานตามมติคณะรัฐมนตรี

120,000.00

120,000.00 ตกลงราคา

นางสาววราภรณ์
บ่อทอง
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120,000.00 นางสาววราภรณ์ บ่อทอง

2,950,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO5901820 ลว. 18 ต.ค. 59

590,640.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
998,952.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
3,852,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
995,100.00 เสนอราคาต่าสุด

PO5901877 ลว.

3 ต.ค. 59

PO5901878 ลว.

3 ต.ค. 59

PO5901881 ลว.

3 ต.ค. 59

2,950,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO5901936 ลว. 17 ต.ค. 59

PO5901904 ลว. 10 ต.ค. 59

943,740.00 มีคุณสมบัติตรง PO5901939 ลว. 3 ต.ค. 59
ตามข้อกาหนด
169,060.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901940 ลว. 10 ต.ค. 59
151,672.50 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
240,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
120,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO5901958 ลว.

3 ต.ค. 59

PO5901959 ลว.

3 ต.ค. 59

PO5901964 ลว. 10 ต.ค. 59

NO
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
13 ซื้อ FortiToken License เทปสารองข้อมูล (Backup Tape)
และตู้เซฟสาหรับเก็บเทปสารองข้อมูลเพือ่ สนับสนุนโครงการ
Thailand NRCA
14 ซื้อการบารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบ
AccessMatrix (UAS/USO/UAM)
15 ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL
Certificate) สาหรับเว็บไซต์ etda.or.th
16 จ้างเหมาบริการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการการอภิบาล
อินเทอร์เน็ต ภายใต้สานักยุทธศาสตร์
17 จ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือ e-Commerce StartUp

วงเงินทีจ่ ะซือ้ จะ
จ้าง
(งบประมาณ)
58,315.00

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือ
จ้าง
- ตกลงราคา

360,911.00

360,911.00 ตกลงราคา

22,350.00

- ตกลงราคา

240,000.00

240,000.00 ตกลงราคา

42,800.00

18 ซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์)
19 จ้างแปลภาษาอังกฤษรายงานผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙
20 เช่าพืน้ ทีอ่ าคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เพือ่ ใช้เป็นพืน้ ที่
ปฏิบัติงานของ สพธอ.

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
บจ.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์
One enterprise solution
บจ.ซัมมิทคอมพิวเตอร์
บจ.เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

58,315.00 บจ.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์
63,665.00
360,911.00 บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์
22,309.50 บจ.เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น

นางสาวลลิตา เฮงซอ

240,000.00 นางสาวลลิตา เฮงซอ

- ตกลงราคา

หจก.แคนนา กราฟฟิค
บจ.ดรากอนพริ้นติ้ง
หจก.เอสเคเอ็น พริ้นติ้ง

42,800.00 หจ.แคนนา กราฟฟิค
50,290.00
53,500.00

23,835.00

- ตกลงราคา

บจ. รุ่งโรฒณ์บริการ(2525)

23,835.00 บจ. รุ่งโรฒณ์บริการ(2525)

30,000.00

- ตกลงราคา

นายเพชรรวี บุพนิมิตร

30,000.00 นายเพชรรวี บุพนิมิตร

บจ.ไทยซัมมิท ทาวเวอร์

4,153,028.54 บจ.ไทยซัมมิท ทาวเวอร์

4,153,028.54 4,153,028.54 ตกลงราคา
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เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป

58,315.00 เสนอราคาต่าสุด PO5901971 ลว.

360,911.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
22,309.50 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
240,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
42,800.00 เสนอราคาต่าสุด

23,835.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
30,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด
4,153,028.54 มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกาหนด

PO5901985 ลว.

5 ต.ค. 59

3 ต.ค. 59

PO6000038 ลว. 17 ต.ค. 59
PO6000040 ลว. 17 ต.ค. 59
PO6000053 ลว. 18 ต.ค. 59

PO6000097 ลว. 31 ต.ค. 59
PO6000103 ลว. 31 ต.ค. 59
PO6000236 ลว. 19 ต.ค. 59

