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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ไ
็เวบ
น
่า

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ประจําเดือนตุลาคม 2563
วงเงินที่จัดซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

จางจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เพื่อทบทวนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
วางแผนการขับเคลื่อนภารกิจ สพธอ. ป ๒๕๖๔

200,000.00

2

จางออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานและจัดเตรียมระบบ
e-Office
เชาใชบริการศูนยขอมูล (Data Center) แหงที่ 1

5,200,000.00

5,136,000.00 e-bidding

8,603,827.20

8,603,827.20 เฉพาะเจาะจง

จางที่ปรึกษาศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับ AI เพื่อรองรับการพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
ซื้อบริการบอกรับฐานขอมูลขาวสาร สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เชาใชบริการศูนยขอมูล (Data Center) แหงที่ 2

5,000,000.00

5,000,000.00 จางที่ปรึกษา
(เฉพาะเจาะจง)

เชาใชบริการอินเทอรเน็ตผานวงจรเชา (Leased
Line) วงจรที่ 1
เชาใชบริการอินเทอรเน็ตผานวงจรเชา (Leased
Line) วงจรที่ 2
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพื่องานพัฒนาระบบบน
โทรศัพทมือถือ
ซื้อสิ่งของสําหรับการสื่อสารประชาสัมพันธองคกร
และใชในโอกาสสําคัญ
ซื้อใบรับประกันการบํารุงรักษาและสนับสนุนการใช
งานซอฟตแวร Microsoft Dynamics AX

590,640.00

3
4

5
6
7
8
9
10
11

12

ร
า
ส
200,000.00

250,000.00
300,000.00

150,000.00

และราคาที่เสนอ

166,920.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

บจก.โอเค-ดี เทรนนิ่ง

บจก.โอเค-ดี เทรนนิ่ง

บจก.จีเอเบิล
บจก.เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส
บจก.เอส อาร เอส อินทิเกรชั่น
บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

บจก.เอสอารเอส อินทิเกรชั่น

4,994,760.00 คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด

PO6301786

6 ต.ค. 63

บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

PO6302075

9 ต.ค. 63

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

8,603,827.20 คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
5,000,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด

PO6301990

15 ต.ค. 63

166,920.00 เสนอราคาต่ําสุด PO6302103

15 ต.ค. 63

แ
ย
ผเ

7,575,600.00

ก
อเ

จัดหาอุปกรณบันทึกภาพพรอมอุปกรณตอพวง

199,555.00 เฉพาะเจาะจง

166,920.00

1,674,978.00

รายชื่อผูเสนอราคา

วิธีซื้อหรือจาง

่
ผ
ร
พ

บจก.อินโฟเควสท

บจก.อินโฟเควสท

บมจ.กสท โทรคมนาคม

บมจ.กสท โทรคมนาคม

บจก.ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น

บจก.ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น

บมจ.ทีโอที

บมจ.ทีโอที

194,098.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ไซเฟอรเมด

บจก.ไซเฟอรเมทด

250,000.00 เฉพาะเจาะจง

รานกูดสโอทอป

299,600.00 เฉพาะเจาะจง

149,735.80 เฉพาะเจาะจง

7,575,600.00 เฉพาะเจาะจง
590,640.00 เฉพาะเจาะจง

1,674,978.00 เฉพาะเจาะจง

199,555.00 เสนอราคาต่ําสุด PO6301993

7,575,600.00 คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
500,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
1,626,828.00 คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
194,098.00 เสนอราคาต่ําสุด

2 ต.ค. 63

PO6302076

16 ต.ค. 63

PO6302073

16 ต.ค. 63

PO6302074

16 ต.ค. 63

PO6301992

19 ต.ค. 63

รานกูดสโอทอป

250,000.00 เสนอราคาต่ําสุด PO6302037

19 ต.ค. 63

บจก.อินโนวิซ โซลูชั่นส

บจก.อินโนวิซ โซลูชั่นส

299,600.00 คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด

PO6400002

21 ต.ค. 63

บจก. บิ๊กโนต

บจก. บิ๊กโนต

149,735.80 เสนอราคาต่ําสุด PO6302035

22 ต.ค. 63
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
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สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ประจําเดือนตุลาคม 2563
ลําดับที่
13

14
15

16

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
จางเหมาบริการทําความสะอาดพรอมพนักงาน

จางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูล
พรอมขอเสนอแนะตอมาตรการหรือกลไกในการ
กํากับดูแลธุรกิจบริการดาน Digital Service
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และวิธกี ารแบบ
ปลอดภัย ภายใตภารกิจของสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

18

จางที่ปรึกษาดานกฎหมายมหาชน

ราคากลาง

หรือจัดจาง (บาท)

(บาท)

3,000,000.00

จางเหมาบริการเพื่อทําหนาที่สื่อสารองคกร
(Receptionist)
จางที่ปรึกษาจัดทําสนามทดสอบ (Sandbox) เพื่อ
รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
จางเหมาบริการตรวจสอบ บํารุงรักษา ระบบ
วิศวกรรมอาคาร

17

วงเงินที่จัดซื้อ

2,373,486.72 e-bidding

2,000,000.00

ก
อเ

ร
า
ส
22,500,000.00

800,000.00

และราคาที่เสนอ

936,036.00 e-bidding

2,000,000.00 จางที่ปรึกษา
(คัดเลือก)

499,904.00 เฉพาะเจาะจง

22,354,000.00 จางที่ปรึกษา
(เฉพาะเจาะจง)

660,000.00 จางที่ปรึกษา
(เฉพาะเจาะจง)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

โดยสรุป

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

หจก.ยูเนียน เปอรเฟคท
หจก.ยูเนี่ยน เปอรเฟคท
บจก.เค.ที การโยธา
บจก. คลีนเวฟ
หจก.เอ อี เค เอ็กซเพรส เซอรวสิ
บจก.เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอรวสิ
บจก.เจเอสพี คลีนนิ่ง
บจก.เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท แอนด
เซอรวิสเซส
บจก.เอส แอนด เอ็ม คริสตัล คลีน
บจก.รักษาความปลอดภัย จิณณพัด
บจก.รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก
อินเตอรเซอรวสิ
บจก.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร
เทค

แ
ย
ผเ

940,000.00

500,000.00

รายชื่อผูเสนอราคา

วิธีซื้อหรือจาง

่
ผ
ร
พ

บจก.สามพี โปรเฟซชันนัล

บจก.สามพี โปรเฟซชันนัล

บจก.ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
ที่ปรึกษา
บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
บจก.กนกสิน เอ็กซปอรต อิมปอรต

บจก.ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
ที่ปรึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายกมลชัย รัตนสกาววงศ

นายกมลชัย รัตนสกาววงศ

บจก.กนกสิน เอ็กซปอรต อิมปอรต

1,776,259.92 เสนอราคาต่ําสุด PO6302072

22 ต.ค. 63

899,442.00 เสนอราคาต่ําสุด PO6302071

22 ต.ค. 63

2,000,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด

PO6301905

29 ต.ค. 63

499,904.00 คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด

PO6400086

29 ต.ค. 63

22,350,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด

PO6301977

30 ต.ค. 63

660,000.00 คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด

PO6400037

30 ต.ค. 63

