แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือนธันวาคม 2561
NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
1 จ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ขององค์กร

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
588,500.00

2 ซือ้ ใบรับประกันการบารุงรักษาและ
สนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์ Hardware
Security Module (HSM) สาหรับระบบ
e-Timestamping

658,976.62

658,976.62 เฉพาะ บจก.เอเน็ต,
เจาะจง

658,976.62 บจก.เอเน็ต

3 ซือ้ ใบรับประกันการบารุงรักษาและ
สนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สาหรับระบบ NRCA

491,130.00

491,130.00 เฉพาะ บจก.เอเน็ต
เจาะจง

491,130.00 บจก.เอเน็ต

4 จ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจประเมินความ
มั่นคงปลอดภัยและวิเคราะห์ภัยคุกคาม
ด้านสารสนเทศ
5 ซือ้ ใบรับประกันการบารุงรักษาและ
สนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์ Hardware
Security Module (HSM) สาหรับระบบ
6 จ้างเหมาบริการศึกษาและวิเคราะห์
ปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน Federation
7 Proxy
ซือ้ ใบรับประกันซอฟต์แวร์ K2

1,638,000.00

์
ต
ซ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อ
เหตุผลที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
588,500.00 คัดเลือก บจก.ซิปอีเวนท์
587,430.00 บจก.ซิปอีเวนท์
587,430.00 คุณสมบัติตรง PO6102321 ลว. 14 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. 62
ตามข้อกาหนด

ราคากลาง

1,638,000.00 คัดเลือก บจก.เอซีอินโฟเทค,

น
บ
่
ร
พ

แ
ย
ผ

1,634,960.00 บจก.เอซีอินโฟเทค

เ
่
ื
อ
เพ

ไ
็เว
บ

658,976.62 คุณสมบัติตรง PO6102322 ลว. 25 ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 62
ตามข้อกาหนด

491,130.00 คุณสมบัติตรง PO6102365 ลว. 17 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 17 ธ.ค. 62
ตามข้อกาหนด

1,634,960.00 คุณสมบัติตรง PO6102473 ลว. 26 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 24 ก.พ. 62
ตามข้อกาหนด

279,676.60

279,676.60 เฉพาะ บจก.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค
เจาะจง

279,676.60 บจก.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์
เน็ตเวิร์ค

279,676.60 คุณสมบัติตรง PO6102512 ลว. 18 ธ.ค. 61 29 ธ.ค. 61 26 ก.พ. 62
ตามข้อกาหนด

150,000.00

150,000.00 เฉพาะ นายภาธร เต็งเกียรต์ตระกูล
เจาะจง

150,000.00 นายภาธร เต็งเกียรต์ตระกูล

150,000.00 คุณสมบัติตรง PO6102521 ลว. 12 ธ.ค. 61 13 ธ.ค. 61 11 เม.ย. 62
ตามข้อกาหนด

184,575.00

184,575.00 เฉพาะ บจก.อินโฟ ออล
เจาะจง

184,575.00 บจก.อินโฟ ออล

184,575.00 คุณสมบัติตรง PO6102525 ลว. 14 ธ.ค. 61 1 มี.ค. 62 29 ก.พ. 63
ตามข้อกาหนด

8 ต่ออายุโดเมน

33,659.45

9 จ้างอบรม ISO 17025

70,000.00

ร
า
ส
ก
อ

เ

- เฉพาะ บจก.ดอทอะไร
เจาะจง

- เฉพาะ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด
เจาะจง อุตสาหกรรม

33,659.45 บจก.ดอทอะไร

33,659.45 คุณสมบัติตรง PO6102526 ลว. 6 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด

14 ธ.ค. 62 13 ม.ค. 62

70,000.00 ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด
อุตสาหกรรม

70,000.00 คุณสมบัติตรง PO6102532 ลว. 3 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด

12 ธ.ค. 61 10 ม.ค. 62

10 ซือ้ สิทธิการใช้งานเครื่องมือตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 4
รายการ

197,950.00

197,950.00 เฉพาะ บจก.เน็ตเซอร์พลัส,
เจาะจง บจก.ดาต้า เอ็กซ์เปิร์ท (ไทยแลนด์),
บจก.ไซเบอร์ฟอร์เรนสิค แอนด์ อิน
เวสทิเกชั่น

197,950.00 บจก.เน็ตเซอร์พลัส
321,000.00
304,950.00

197,950.00 เสนอราคา
ต่าสุด

11 ซือ้ ใบรับประกัน บารุงรักษา และสนับสนุน
การใช้งาน โปรแกรมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
เสมือน และโปรแกรมบริหารส่วนกลาง
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน

295,748.00

295,478.00 เฉพาะ บจก.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค
เจาะจง

295,748.00 บจก.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์
เน็ตเวิร์ค

295,748.00 คุณสมบัติตรง PO6102548 ลว. 6 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด
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PO6102534 ลว. 18 ธ.ค. 61 29 ธ.ค. 61 27 ม.ค. 62

19 ธ.ค. 61 17 ม.ค. 62
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NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
12 จ้างเหมาบริการระบบงานจ่ายเงินเดือน

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
192,600.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อ
เหตุผลที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือข้อตกลงในการซื้อ
ราคากลาง
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
192,600.00 เฉพาะ บจก.เพย์โรล แอนด์ แท็ค เซอร์วิส
192,600.00 บจก.เพย์โรล แอนด์ แท็ค เซอร์วิส
192,600.00 คุณสมบัติตรง PO6102549 ลว. 28 ธ.ค. 61 2 ม.ค. 62 31 ธ.ค. 62
เจาะจง
ตามข้อกาหนด

13 จ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานประจาปี 2561
ของ สพธอ. ภาคภาษาไทย

115,560.00

115,560.00 เฉพาะ บจก.กูด๊ เฮด พริ๊นท์ตงิ้ แอนด์
เจาะจง แพคเกจจิง้ กรุ๊ป

14 จ้างผลิตสือ่ สาหรับประชาสัมพันธ์ในงาน
สัมมนา Global Digital Transformation
Role PKI

41,088.00

- เฉพาะ บจก.เพอเฟค อิงค์เจ็ท
เจาะจง

41,088.00 บจก.เพอเฟค อิงค์เจ็ท

15 จ้างเหมาบริการกิจกรรมมาสคอตองค์กร
สาหรับการประชาสัมพันธ์ สพธอ. ประจาปี
2562

41,900.00

- เฉพาะ น.ส.เสาวลักษณ์ อุย่ คา
เจาะจง

41,900.00 นางสาวเสาวลักษณ์ อุย่ คา

16 เช่าใช้บริการจอสัมผัส (Touchscreen)
สาหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ สพธอ.
ประจาปี 2562

115,560.00

115,560.00 เฉพาะ บจก.โกจิน โซลูชั่น แอนด์ มีเดีย
เจาะจง

17 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลและอานวย
ความสะดวกกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ
สพธอ. ประจาปี 2562

92,448.00

18 ซือ้ ใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย

191,423.00

19 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่านงาน
Lnw Event 2018

50,000.00

20 ซือ้ ใบรับประกันเครื่อง workstation
จานวน 4 เครื่อง

32,100.00

21 ซือ้ เครื่องอ่านบัตร Smart Card ที่สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลลายนิ้วมือ

16,000.00

- เฉพาะ บจก.ทิตาราม คอนซัลแตนท์
เจาะจง
191,423.00 เฉพาะ บจก.คอมเทรดดิง้
เจาะจง

ก
เอ

- เฉพาะ บจก.อินโนโค
เจาะจง

- เฉพาะ บจก.คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย)
เจาะจง

แ
ย
ผ

92,448.00 บจก.ทิตาราม คอนซัลแตนท์

191,423.00 บจก.คอมเทรดดิง้

50,000.00 บจก.แอลเอ็นดับเบิ้ลยู

32,100.00 บจก.อินโนโค
16,000.00 บจก.คอนโทรล ดาต้า (ประทศไทย)
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์
ต
ซ

115,560.00 คุณสมบัติตรง PO6102554 ลว. 6 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด

3 ธ.ค. 61

13 ม.ค. 62

41,088.00 คุณสมบัติตรง PO6102555 ลว. 3 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด

3 ธ.ค. 61

3 ธ.ค. 61

ไ
็เว
บ

น
บ
่
ร
พ

115,560.00 บจก.โกจิน โซลูชั่น แอนด์ มีเดีย

เ
่
ื
อ
เพ

ร
า
ส

- เฉพาะ บจก.แอลเอ็นดับเบิ้ลยู
เจาะจง

115,560.00 บจก.กูด๊ เฮด พริ๊นท์ตงิ้ แอนด์
แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป

41,900.00 คุณสมบัติตรง PO6102558 ลว. 14 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด

115,560.00 คุณสมบัติตรง PO6102559 ลว. 7 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด

11 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 62

92,448.00 คุณสมบัติตรง PO6102561 ลว. 14 ธ.ค. 61 15 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 62
ตามข้อกาหนด

191,423.00 คุณสมบัติตรง PO6102569 ลว. 13 ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61 24 ม.ค. 62
ตามข้อกาหนด
50,000.00 คุณสมบัติตรง PO6102588 ลว. 13 ธ.ค. 61 14 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61
ตามข้อกาหนด
32,100.00 คุณสมบัติตรง PO6102596 ลว. 25 ธ.ค. 61 8 ม.ค. 62 7 ก.พ. 62
ตามข้อกาหนด
16,000.00 คุณสมบัติตรง PO6102636 ลว. 20 ธ.ค. 61 25 ธ.ค. 61 3 ม.ค. 62
ตามข้อกาหนด
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