NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
1 ซื้อซอฟต์แวร์ตรวจพยานหลักฐานดิจทิ ัล
ประเภทภาพและวิดโี อ (Amped FIVE
Professional และ Amped Authenticate)

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
3,210,000.00

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
วิธีซื้อ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ข้อตกลงในการซื้อ
ราคากลาง
หรือ
คัดเลือก
วันเริม่ ต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
โดยสรุป
3,210,000.00 เฉพาะ บจก.ไซเบอร์ฟอเรนสิค แอนด์ อิน
2,910,000.00 บจก.ไซเบอร์ฟอเรนสิค แอนด์
2,910,000.00 คุณสมบัติ PO6100681 ลว. 18 พ.ค. 61 19 พ.ค. 61 11 ก.ค. 61
เจาะจง เวสทิเกชั่น
อินเวสทิเกชั่น
ตรงตาม
ข้อกาหนด

ไ
็เวบ
น
บ
่
ร
พ

2 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายใต้
โครงการ Cybersecurity Missions

650,000.00

650,000.00 เฉพาะ บจก.กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต
เจาะจง

650,000.00 บจ.กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิม
ปอร์ต

3 จ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การเชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตาม
มาตรฐานสากล UNSPSC

979,906.00

979,906.00 เฉพาะ บจก.อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น
เจาะจง

979,906.00 บจก.อะแวร์คอร์ปอเรชั่น

4 จ้างเหมาบริการกิจกรรมมาสคอตองค์กร
สาหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจและ
ผลงานของ สพธอ. ประจาปีงบประมาณ
2561

31,200.00

0.00 เฉพาะ นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่ยคา
เจาะจง

5 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า
(Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ขอ้ มูลแห่งที่ 2
ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

997,989.00

6 เช่าใช้บริการตู้ Rack ติดตั้งที่ศูนย์ขอ้ มูลแห่ง
ที่ 1 ภายใต้โครงการ Cybersecurity
Missions
7 เช่าใช้บริการตู้ Rack และอินเทอร์เน็ตผ่าน
วงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ขอ้ มูล
แห่งที่ 2 ภายใต้โครงการ Cybersecurity
Missions
8 จ้างเหมาบริการเพื่อการสารวจวิเคราะห์
มูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
และพัฒนาระบบฐานข้อมูล

1,155,600.00

9 ระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีเว็บ
แอปพลิเคชั่น ภายใต้โครงการ
Cybersecurity Missions

997,989.00

ร
า
ส
ก

2,439,600.00

เอ

8,300,000.00

11,838,480.00

แ
ย
ผ
เ
อ
่
ื
เพ

เฉพาะ บมจ.ทีโอที
เจาะจง

31,200.00 นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่ยคา

997,989.00 บมจ.ทีโอที

8 พ.ค. 61

PO6100855 ลว. 2 พ.ค. 61

3 พ.ค. 61 29 ต.ค. 61

31,200.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

PO6100873 ลว. 1 พ.ค. 61

1 พ.ค. 61

6 ก.ค. 61

30 ก.ย. 61

1,155,600.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
2,439,600.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

PO6100884 ลว. 18 พ.ค. 61 19 พ.ค. 61 18 พ.ค. 62

8,300,000.00 บจก.จอยฟูลเนส

8,300,000.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

PO6100897 ลว. 31 พ.ค. 61 1 มิ.ย. 61

27 ธ.ค. 61

11,820,000.00 บจก.เบย์ คอมพิวติ้ง

11,820,000.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

PO6100900 ลว. 31 พ.ค. 61 1 มิ.ย. 61

15 ก.ค. 61

1,155,600.00 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

2,439,600.00

เฉพาะ บมจ.กสท โทรคมนาคม,
เจาะจง

2,439,600.00 บมจ.กสท โทรคมนาคม

11,838,480.00 e-bidding บจก.เบย์ คอมพิวติ้ง,

PO6100773 ลว. 7 พ.ค. 61

PO6100883 ลว. 18 พ.ค. 61 19 พ.ค. 61 18 พ.ค. 62

เฉพาะ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
เจาะจง

บจก.จอยฟูลเนส,

650,000.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
979,906.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

997,989.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

1,155,600.00

8,300,000.00 คัดเลือก

์
ต
ซ

พค.61

PO6100885 ลว. 18 พ.ค. 61 19 พ.ค. 61 18 พ.ค. 62
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NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
10 ซื้อสิทธิใ์ นการใช้งานเครือ่ งมือสาหรับพัฒนา
แบบจาลองข้อมูลและโครงสร้างข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล

วิธีซื้อ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื
่
อ
ผู
้
เ
สนอราคาและราคาที
่
เ
สนอ
ข้อตกลงในการซื้อ
ราคากลาง
หรือ
คัดเลือก
วันเริม่ ต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
โดยสรุป
1,212,586.36 เฉพาะ GEFEG mbH,
1,212,586.36 GEFEG mbH
1,212,586.36 คุณสมบัติ PO6100996 ลว. 3 พ.ค. 61 4 พ.ค. 61 21 พ.ค. 61
เจาะจง
ตรงตาม
ข้อกาหนด

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
1,212,586.36

719,040.00

719,040.00

300,000.00

300,000.00 เฉพาะ บจก.แอพ ไพ,
เจาะจง Tangent A Co., Ltd

300,000.00 บจก.แอพ ไพ
350,000.00

480,000.00

480,000.00

480,000.00 นายสันติธาร เสถียรไทย

14 จ้างเหมาจัดทาสื่อวีดที ัศน์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ด้านการพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ขบั เคลื่อนตามนโยบาย
รัฐบาล

486,850.00

486,850.00 เฉพาะ บจก.โมโนโครม แบงค์ค็อก,
เจาะจง บจก.ฟูลเฮ้าส์ โปรดักชั่น,
บจก.มาหาเฮียทูไนท์

15 ซื้ออุปกรณ์ชดุ โคมไฟสาหรับการถ่ายภาพนิ่ง

27,124.50

16 ซื้อฉากผ้า สาหรับถ่ายภาพเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจ
และผลงานของ สพธอ.
17 ซื้อเครือ่ งเสียงเคลื่อนที่ สาหรับกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของ สพธอ.

19 ซื้อภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิ ลอดุลย
เดชฯและพระฉายาทิสลักษณ์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ

75,000.00

20 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงาน
ของ สพธอ. ในงานมหกรรมการเงิน ครัง้ ที่
18 (Money Expo 2018)

1,939,999.00

แ
ย
ผ
เ
อ
่
ื
เพ

486,850.00 บจก.โมโนโครม แบงค์ค็อก
522,160.00
557,440.00

27,124.50 บจก.แอนท์ แมน ออร์แกไนเซอร์
30,869.50
14,177.50 บจก.แอนท์ แมน ออร์แกไนเซอร์

0.00 เฉพาะ บจก.แอนท์ แมน ออร์แกไนเซอร์,
เจาะจง บจก.ให้คูณ

ร
า
ส
ก

6,800.00

39,373.86

เฉพาะ นายสันติธาร เสถียรไทย
เจาะจง

719,040.00 บจ.แจ๊ดส์คอม

0.00 เฉพาะ บจก.แอนท์ แมน ออร์แกไนเซอร์,
เจาะจง บจก.ให้คูณ

14,177.50

18 ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการถ่ายทอดสด

เฉพาะ บจ.แจ๊ดส์คอม,
เจาะจง

เอ

์
ต
ซ

ไ
็เวบ
น
บ
่
ร
พ

11 จ้างเหมาบริการบารุงรักษาเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ภายใต้โครงการ
e-Trade Facilitation
12 จ้างเหมารวบรวมข้อมูลผลการสารวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี
2561
13 จ้างเหมาจัดทาข้อมูลแนวนโยบายสาคัญ
ของประเทศสิงค์โปร์ ในการขับเคลื่อน
e-Commerce & Future Economy

719,040.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
300,000.00 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6100997 ลว. 31 พ.ค. 61 1 มิ.ย. 61

480,000.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

PO6101106 ลว. 8 พ.ค. 61

486,850.00 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6101127 ลว. 1 พ.ค. 61

2 พ.ค. 61 16 พ.ค. 61

27,124.50 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6101165 ลว. 8 พ.ค. 61

22 พ.ค. 61 21 มิ.ย. 61

14,177.50 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6101166 ลว. 16 พ.ค. 61

17 พ.ค. 61 15 มิ.ย. 61

6,800.00 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6101167 ลว. 16 พ.ค. 61

19 พ.ค. 61 17 มิ.ย. 61

16 มิ.ย. 61 15 ก.ค. 61

PO6101052 ลว. 8 พ.ค. 61

9 พ.ค. 61

6 ก.ย. 61

8 ต.ค. 61

15,354.50

0.00 เฉพาะ ดีนิยม เสียงและภาพ,
เจาะจง ร้านไสวซาวด์

6,800.00 ดีนิยม เสียงและภาพ
7,200.00

0.00 เฉพาะ บจก.มาโครแคร์,
เจาะจง บจก.ไอโอ เอ็กซ์เฟิร์ท เทคโนโลยีส์

39,373.86 บจก.มาโครแคร์
42,029.60

39,373.86 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6101168 ลว. 16 พ.ค. 61

0.00 เฉพาะ นายกาพล ศระนะรัตน์
เจาะจง

75,000.00 นายกาพล ศรธนะรัตน์

75,000.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

PO6101172 ลว. 9 พ.ค. 61

1,939,999.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

PO6101178 ลว. 8 พ.ค. 61

1,939,999.00 เฉพาะ บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด
เจาะจง

9 พ.ค. 61

31 พ.ค. 62

1,939,999.00 บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

พค.61

22 พ.ค. 61 5 มิ.ย. 61

8 พ.ค. 61 28 พ.ค. 61
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NO
งานจัดซื้อจัดจ้าง
21 จ้างบารุงรักษาระบบตรวจสอบค่าความ
ครบถ้วนถูกต้องสาหรับไฟล์ตา่ งๆ ของ
อุปกรณ์เครือข่ายและเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Integrity Tool)

วิธีซื้อ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื
่
อ
ผู
้
เ
สนอราคาและราคาที
่
เ
สนอ
ข้อตกลงในการซื้อ
ราคากลาง
หรือ
คัดเลือก
วันเริม่ ต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
โดยสรุป
246,100.00 เฉพาะ บจก.เอสซีเอ็ม เทคโนโลจีส์
246,100.00 บจก.เอสซีเอ็ม เทคโนโลจีส์
246,100.00 คุณสมบัติ PO6101179 ลว. 31 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61 31 พ.ค. 62
เจาะจง
ตรงตาม
ข้อกาหนด

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
246,100.00

486,850.00

23 จ้างเหมาบริการตู้คีบของที่ระลึกสนับสนุน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงาน Money
Expo 2018

36,800.00

24 ซื้อบริการจัดเก็บสถิตกิ ารเข้าใช้งานเว็บไซต์
www.etda.or.th

5,400.00

0.00 เฉพาะ บจก.ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรม
เจาะจง อินเทอร์เน็ตไทย

25 จ้างเหมาบริการจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

364,891.40

26 จ้างล่ามแปลภาษาในงานสัมมนาเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

74,900.00

364,891.40 เฉพาะ บจก.แอมเบี้ยน สตูดโิ อ,
เจาะจง บจก.เกอรีลล่า โปรดักชั่น,
บจก.ทีจเี อ แบงค็อก
0.00 เฉพาะ บจก.เซเปี้ยนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เจาะจง

364,891.40 บจก.แอมเบี้ยน สตูดโิ อ
370,684.38
462,561.00
74,900.00 บจก.เซเปี้ยนส์ อินเตอร์เนชั่น
แนล

185,000.00

203,267.90 บจก.ไอเดีย ลิงค์ อีเวนท์ แอนด์
185,000.00 ออแกไนซ์

27 จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทาชุด
นิทรรศการในงานนิทรรศการ “พิทักษ์
สถาบัน รูท้ ันกฎหมาย ระวังภัยโลกโซเชียล”

486,850.00 เฉพาะ บจก.มาหาเฮียทูไนท์,
เจาะจง บจก.ฟลูเฮ้าส์ โปรดักชั่น,
บจก.ใจบุญ

486,850.00 บจก.มาหาเฮียทูไนท์
522,160.00
529,650.00

185,000.00

0.00 เฉพาะ บมจ.คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ,
เจาะจง

ร
า
ส
ก

เอ

486,850.00 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6101180 ลว. 8 พ.ค. 61

36,800.00 บมจ.คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.

36,800.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

PO6101237 ลว. 10 พ.ค. 61 25 พ.ค. 61 13 พ.ค. 61

5,400.00 บจก.ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรม
อินเทอร์เน็ตไทย

5,400.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
364,891.40 เสนอราคา
ต่าสุด

PO6101239 ลว. 15 พ.ค. 61 2 มิ.ย. 61

74,900.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
185,000.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

PO6101257 ลว. 17 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 20 พ.ค. 61

แ
ย
ผ
เ
อ
่
ื
เพ

เฉพาะ บจก.เอคโค่ เอ็กซ์ทู,
เจาะจง บจก.ไอเดียลิงค์ อีเวนท์ แอนด์ ออ
แกไนซ์,

พค.61

์
ต
ซ

ไ
็เวบ
น
บ
่
ร
พ

22 จ้างเหมาจัดทาสื่อวีดทิ ัศน์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ภายใต้โครงการ CERT Readiness

PO6101256 ลว. 17 พ.ค. 61

9 พ.ค. 61 24 พ.ค. 61

1 ก.ค. 61

18 พ.ค. 61 18 มิ.ย. 61

PO6101260 ลว. 21 พ.ค. 61 21 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61
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