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1. ภาครัฐสิงคโปร์เปิดประมูลโครงการ ICT มูลค่า 2.8 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ 
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 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 หน่วยงานสิงคโปร์ Infocomm 
Development Authority of Singapore (IDA) ได้เปิดประมูลโครงการ 
Information and Communications Technology (ICT) มีมูลค่า 
2.82 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ ภายในงบประมาณปี 2559 ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นกว่า 100 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เมื่อเทียบกับมูลค่า 2.69 พันล้าน
เหรียญสิงคโปร์ของงบประมาณปี 2558  

 การประมูลในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือต่ออายุสัญญาโครงการ
รักษาความปลอดภัยของกลุ่ม ICT ที่จะหมดอายุลงในปี 2559 และเพ่ือ
โครงการอื่นๆที่เก่ียวข้องกับระบบพิเศษเฉพาะของหน่วยงาน IDA ซึ่งใน
อนาคตอันใกล้นี้ จะจัดตั้งหน่วยงานเทคโนโลยีภาครัฐ  (Government 
Technology Agency : GovTech) ขึ้น  โดย   Ms. Jacqueline Poh 
ต าแหน่ง ว่าที่ CEO ของ GovTech กล่าวว่า คณะกรรมการภายใต้ IDA 
จะด าเนินการเปิดตัว GovTech อย่างเป็นทางการในปี 2560   อีกท้ัง
กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายโครงการมากกว่า 50% จะใช้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ 
อาทิ โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ Smart 
Nation และ Smart Learning  ซึ่งรวมถึง data centres, data 
storage, PCs and Laptops, routers และ WiFi ภายในโรงเรียนต่างๆ 
และใช้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบหน่วยงานรัฐบาล
และการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มอินเตอร์เน็ท เช่น การเพ่ิมศูนย์
รวบรวมข้อมูลในเวลาจริง (Data Centre Virtualisation) และการ
พัฒนา Application ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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 GovTech จะลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยใน Cybersecurity โดยกลุ่มแรก
ในการประมูลในงบประมาณปี 2559 นี้ จะเป็นโครงการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการด้านอินเตอร์เน็ท 
(IT Security Services)  ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการท าให้สิงคโปร์ประสบความส าเร็จในนวัตกรรมเทคโนโลยีเรื่องการ
ให้บริการประชาชน บนพื้นฐานที่มั่นคงของประเทศ 

 ในส่วนของ SMEs ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการให้การสนับสนุนภายใต้งบประมาณปี 2559 ซึ่งในปี 2558 
จ านวนกว่าครึ่งหนึ่งของ SMEs ทั้งหมดได้รับสัญญาว่าจ้างจากการประมูลของ ICT และในปี 2559 คาดว่า 
ประมาณ 8 ใน 10 รายจะสามารถท าการประมูลโครงการได้ เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลและ IDA ที่

  
 https://www.ida.gov.sg/Startups/Accreditation 
 

 ถึงปัจจุบัน บริษัทที่ได้รับการรับรองจาก Accreditation@IDA มีจ านวน 13 ราย ซ่ึงรวมถึงบริษัท Hope 
Technik และบริษัท V-key ด้วย โดยได้รับสัญญาว่าจ้างแล้วเป็นมูลค่า 3.3 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ทั้งนี้ เป็นวิถีทาง
ในการกระตุ้นให้บริษัทอีกหลายรายเริ่มเข้ากระบวนการรับรองของ Accreditation@IDA ถึงแม้ว่า บางรายที่เข้า
ร่วมจะไม่ประสบความส าเร็จก็ตาม 

 

ข้อคิดเห็น 

 ภาครัฐสิงคโปร์มีวิส้ยทัศน์ในระยะยาวเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน ซึ่งการริเริ่มกระบวนการในการ
พัฒนาประเทศภายใต้โครงการ Smart Nation และการเพ่ิมงบประมาณในปี 2559 เพ่ือการนี้ นับเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทต่างๆ รวมถึงประชาชนให้มีความตื่นตัว 
และเริ่มปรับตัวเรียนรู้เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการและด าเนินชีวิตตามเทร็นต์ของโลกได้อย่างไม่ประสบปัญหา
ใดๆ  อีกทั้งยังสามารถส่งผลต่อการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร์อีกด้วย 

  
 
    ---------------------------------------- 

ที่มา: Channelnewasia.com, www.ida.gov.sg  
 
 
 
 
 

ไดเ้ปิดตัว Accreditation@IDA เมื่อปี 
2557 เพ่ือช่วยในเรื่องการประเมินผล 
การให้บริการจากองค์กรอิสระ (Third-
Party Evaluation) ซึ่งบริษัทท่ีให้ 
บริการจะต้องจดทะเบียนในสิงคโปร์ 
และการให้บริการกับบริษัทท้องถิ่น 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงโครงการของ IDA  

https://www.ida.gov.sg/Startups/Accreditation
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                 โตโยต้าทุ่มทุน 621 ล้านเหรียญสิงคโปร์ สร้างโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ในมาเลเซีย 

บริษัท TOYOTA Motor Corporation ได้แถลงข่าวว่า จะลงทุนในมาเลเซียมูลค่าประมาณ 49 พันล้าน

เยน หรือประมาณ 621 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เพ่ือสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ที่ตั้งเป้าหมายก าลังการผลิตรถยนต์

จ านวน 50,000 คันต่อปี  โดยเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี

อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน   

บริษัทฯจะเน้นการผลิตแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี

ต่ างๆ เช่น Compact Painting Booths เป็นต้น การ

ด าเนินการจะเริ่มด าเนินการในต้นปี 2562  ณ เมือง Klang 

รัฐ Selangor ซึ่ ง เป็นรัฐที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  

เนื่องจากมีการลงทุนเพ่ิมขึ้น ส าหรับการก่อสร้างของบริษัท 

TOYOTA ในครั้งนี้ จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับ

โครงสร้างการผลิตของมาเลเซีย โดยจะเปลี่ยนสายการผลิต

ของโรงงานที่มีอยู่แล้ว จากการผลิตรถโดยสารแบบเดิมไป

เป็นการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์  

ทั้งนี้ นอกจากบริษัทฯจะลงทุนในมาเลเซียแล้ว ยังมีแผนการลงทุนและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่โรงงานผลิต

ในเม็กซิโกและจีนอีกด้วย  

 

ข้อคิดเห็น 

 การลงทุนในมาเลเซียของบริษัทผลิตรถยนต์ชั้นน าอย่าง TOYOTA จะช่วยส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิต

รถยนต์ของมาเลเซียขยายตัวเพ่ิมขึ้น และบริษัทฯคงจะมีการส่งออกไปยังสิงคโปร์อย่างแน่นอน ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อการส่งออกรถยนต์ของไทยสู่ตลาดสิงคโปร์ เพราะจะท าให้ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ ของไทยในสิงคโปร์

ลดลงได้  

   

   ------------------------------------ 

ที่มา: www.businesstimes.com.sg  

 
 

 
Disclaimer : การเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วข้างต้น มีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมลูแก่ผู้สนใจเทา่นัน้ ส านกังาน  
สง่เสริมการค้าในตา่งประเทศ  ณ กรุงสงิคโปร์  จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการน าข้อมลูนีไ้ปใช้ 

 


