แบบ สขร. ๑
สรุปผลการด่าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจ่าเดือน มิถุนายน 2561
NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง
(งบประมาณ)

์
ต
ซ

วิธีซื้อ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ข้อตกลงในการซื้อ
ราคากลาง
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริม่ ต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
4,234,846.00 e-bidding บจก.เน็ตเซอร์พลัส,
4,230,000.00 บจก.เน็ตเซอร์พลัส
4,200,000.00 เสนอราคา PO6100775 ลว. 25 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61 11 ม.ค. 62
บจก.ยูฟีดา้ ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์)
4,234,000.00
ต่่าสุด

ไ
็เวบ
น
บ
่
ร
พ

1 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริการตรวจ
พยานหลักฐานดิจิทัลประเภทภาพ เสียง
และวีดโี อ ภายใต้โครงการ Cybersecurity
Missions

4,234,846.00

2 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์เครือข่าย ภายใต้โครงการ
Cybersecurity Missions

8,994,420.00

8,994,420.00 e-bidding บจก.อินโนโค,
บจก.นิปด้า กรุป๊

8,570,980.00 บจก.อินโนโค
8,980,000.00

8,570,980.00 เสนอราคา
ต่่าสุด

PO6100898 ลว. 25 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61 24 ส.ค. 61

3 ซื้อสิทธิก์ ารใช้งานระบบตรวจจับและ
ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณ
สูงและระบบป้องกันการโจมตี DNS ภายใต้
โครงการ Cybersecurity Missions

10,000,000.00

10,000,000.00 e-bidding บจก.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์
,บจก.เบย์ คอมพิวติ้ง

9,850,000.00 บจก.เบย์ คอมพิวติ้ง
7,265,300.00

7,265,300.00 เสนอราคา
ต่่าสุด

PO6100899 ลว. 25 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61 24 มิ.ย. 62

4 ้จ้างเหมาบริการเพื่อจัดท่าแผนธุรกิจของ
ช่องทางในการรองรับเนื้อหารายการสื่อ
ดิจิทัล (Digital Content Platform)
ส่าหรับประเทศไทย

500,000.00

5 ซื้อระบบสนับสนุนการท่างานในการเฝ้า
ระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (ThaiCERTGovernment
Monitoring System)ในส่วนการตรวจจับ
วิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์Ethernet
Switch, IPsec VPN Gatewayพร้อม
ระบบควบคุมจากส่วนกลาง ภายใต้
โครงการCybersecurity Missions

24,140,270.00

6 ซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่านัก
สารสนเทศของ สพธอ.
7 จ้างเหมาจัดท่าเครือ่ งมือประกอบกิจกรรม
การเรียนรูก้ ารท่างานเป็นทีม และจัด
กิจกรรมการเรียนรูก้ ารท่างานเป็นทีม
(Team Building)

3,517,625.00

500,000.00

24,140,270.00 e-bidding บจก.จีเอเบิล

ร
า
ส
ก

เอ

3,600,000.00

แ
ย
ผ
เ
อ
่
ื
เพ

เฉพาะ บจก.มาสเตอ เมกเคอ
เจาะจง

3,517,625.00 e-bidding บจก.ฟูจิตสึ (ประเทศไทย),
บจก.คอม เทรดดิ้ง
3,600,000.00 คัดเลือก บมจ.ทีวี ธันเดอร์

500,000.00 บจก.มาสเตอ เมกเคอ

24,092,924.00 บจก.จีเอเบิล

3,400,000.00 บจก.ฟูจิสึ (ประเทศไทย)
3,500,000.00
3,500,000.00 บมจ.ทีวี ธันเดอร์
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500,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6100979 ลว. 5 มิ.ย. 61 20 มิ.ย. 61 19 ส.ค. 61
ตามข้อก่าหนด

24,092,924.00 คุณสมบัตติ รง PO6101110 ลว. 20 มิ.ย. 61 21 มิ.ย. 61 30 ก.ย. 61
ตามข้อก่าหนด

3,400,000.00 เสนอราคา PO6101136 ลว. 29 มิ.ย. 61 30 มิ.ย. 61 30 ก.ย. 61
ต่่าสุด
3,500,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6101376 ลว. 22 มิ.ย. 61 23 มิ.ย. 61 14 ส.ค. 61
ตามข้อก่าหนด
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NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง
(งบประมาณ)

ราคากลาง

วิธีซื้อ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริม่ ต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
เฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,000,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,000,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6101377 ลว. 22 มิ.ย. 61 23 มิ.ย. 61 20 ต.ค. 61
เจาะจง
ตามข้อก่าหนด

์
ต
ซ

8 จ้างเหมาบริการส่ารวจความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
จัดท่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

2,000,000.00

2,000,000.00

9 จ้างพัฒนาอุปกรณ์ส่าหรับการพิสูจน์ตวั ตน
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บในบัตรประชาชนรูปแบบ
Smart card

300,000.00

300,000.00

เฉพาะ บจก.เดต้า สตรัค๊ เจอร์
เจาะจง

300,000.00 บจก.เดต้า สตรัค๊ เจอร์

300,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6101378 ลว. 27 มิ.ย. 61 28 มิ.ย. 61 26 ส.ค. 61
ตามข้อก่าหนด

10 จ้างเหมาบริการศึกษาและวิเคราะห์การ
ท่างานของระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล

150,000.00

150,000.00

เฉพาะ นายภาธร เต็งเกียรติ์ตระกูล
เจาะจง

150,000.00 นายภาธร เต็งเกียรติ์ตระกูล

150,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6101413 ลว. 13 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61 11 ก.ย. 61
ตามข้อก่าหนด

11 จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ Big Data
ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

49,505,000.00

49,505,000.00

เฉพาะ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
เจาะจง

12 จ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานสัมมนาและ
นิทรรศการของ สพธอ.

6,443,005.00

6,443,005.00

เฉพาะ บจก.รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์
เจาะจง ไพรส์,

13 จ้าง ซ่อม เครือ่ งฉาย Projector NEC ของ
ส่านักงาน

84,000.00

-

เฉพาะ บมจ. ไอทีเอวี
เจาะจง

14 ซื้อบริการสมาชิก LINE@

6,301.23

-

เฉพาะ บมจ.ตลาด ดอท คอม
เจาะจง

6,301.23 บจก.ตลาด ดอท คอม

6,301.23 คุณสมบัตติ รง PO6101460 ลว. 21 มิ.ย. 61 1 ก.ค. 61 31 ธ.ค. 61
ตามข้อก่าหนด

15 จ้างเหมาบริการป้องกันและก่าจัดแมลง ณ
ส่านักงาน อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แก
รนด์ พระราม ๙ ของ สพธอ.

8,560.00

-

เฉพาะ บมจ.โปรเจคท์ เพสท์ ดีเวลลอป
เจาะจง เม้นท์

8,560.00 บมจ.โปรเจคท์ เพสท์ ดีเวลลอป
เม้นท์

8,560.00 คุณสมบัตติ รง PO6101515 ลว. 27 มิ.ย. 61 6 ก.ค. 61 30 ก.ย. 61
ตามข้อก่าหนด

16 จ้างออกแบบ และผลิตป้ายชื่อหน่วยงาน
พร้อมติดตั้ง

49,220.00

-

เฉพาะ บมจ.ต้นไทร ครีเอชั่น
เจาะจง

49,505,000.00 มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

แ
ย
ผ
เ
อ
่
ื
เพ

6,199,580.00 บจก.รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์
ไพรส์
84,000.00 บจก.ไอทีเอวี

ร
า
ส
ก

เอ

ไ
็เวบ
น
บ
่
ร
พ

49,220.00 บจก.ต้นไทร ครีเอชั่น
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49,505,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6101415 ลว. 22 มิ.ย. 61 23 มิ.ย. 61 22 มิ.ย. 62
ตามข้อก่าหนด
6,199,580.00 คุณสมบัตติ รง PO6101416 ลว. 29 มิ.ย. 61 23 ก.ค. 61 24 ส.ค. 61
ตามข้อก่าหนด
84,000.00 คุณสมบัตติ รง PO6101440 ลว. 14 มิ.ย. 61 21 มิ.ย. 61 4 ส.ค. 61
ตามข้อก่าหนด

49,220.00 เสนอราคา
ต่่าสุด

PO6101533 ลว. 29 มิ.ย. 61 29 มิ.ย. 61 13 ก.ค. 61
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