แบบ สขร. ๑

์
ต
ไซ

สรุปผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประจาเดือนสิงหาคม 2561
NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ซือ้ พร้อมติดตัง้ ระบบตรวจสอบและป้องกัน
ภัยคุกคามที่แฝงเข้ามาผ่านอีเมลของ
หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ
Cybersecurity Missions

2 จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรด้านความ
มั่นคงปลอดภัยภายใต้กรอบความร่วมมือ
่ปุ่นารวจการเตรียมความพร้อม
3 อาเซี
จ้างทีย่ปน-ญี
รึกษาส่

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
5,403,500.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อ
เหตุผลที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
5,403,500.00 e-bidding บจก.จีเอเบิล,
3,293,326.00 บจก.เบย์ คอมพิวติง้
2,459,000.00 เสนอราคา PO6101111 ลว. 9 ส.ค. 61 10 ส.ค. 61 8 ต.ค. 61
บจก.คอมเนท,
4,589,872.00
ต่่าสุด
บจก.อินโนโค,
2,470,000.00
บจก.ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอน
3,991,100.00
สตรัคชั่น,
บจก.เบย์ คอมพิวติง้ ,
2,459,000.00
ราคากลาง

48,150,000.00 48,150,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00

799,290.00

799,290.00

ของหน่วยงานในการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล
4 ซือ้ ใบรับประกันอายุการใช้งานระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (Splunk
Enterprise)

น
บ
่
ร
พ

เฉพาะ บมจ.เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ 48,150,000.00 บมจ.เอ็นอีซี คอร์ปอร์เรชั่น
เจาะจง ไทย)
(ประเทศไทย)
จ้างที่ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ปรึกษา ประเทศไทย
(คัดเลือก)

แ
ย
ผ

2,000,000.00 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

เ
อ
่
ื
เพ

เฉพาะ บจก.เอส เทลลิเจนซ์, ,
เจาะจง

799,290.00 บจก.เอส เทลลิเจนซ์

็เวบ

48,150,000.00 คุณสมบัติตรง PO6101571 ลว. 15 ส.ค. 61 16 ส.ค. 61 15 ส.ค. 62
ตามข้อก่าหนด
2,000,000.00 คุณสมบัติตรง PO6101596 ลว. 1 ส.ค. 61 2 ส.ค. 61 29 ธ.ค. 61
ตามข้อก่าหนด
799,290.00 คุณสมบัติตรง PO6101603 ลว. 31 ส.ค. 61 1 ก.ย. 61 30 ก.ย. 61
ตามข้อก่าหนด

5 จ้างเหมาบริการจัดท่าข้อมูลและเนื้อหาเพื่อ
เผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

90,000.00

-

เฉพาะ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
เจาะจง ประเทศไทย

90,000.00 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

90,000.00 คุณสมบัติตรง PO6101617 ลว. 17 ส.ค. 61 18 ส.ค. 61 15 พ.ย. 61
ตามข้อก่าหนด

6 ซือ้ อุปกรณ์สลับการแสดงผลออกเครื่องฉาย
ส่าหรับห้องประชุม

22,400.00

-

เฉพาะ บจก. ไอทีเอวี,
เจาะจง บจก.มาโครแคร์,
บจก.เอพีเอส กรุ๊ป , , ,

22,400.00 บจก.ไอทีเอวี
22,900.00
22,470.00

22,400.00 เสนอราคา
ต่่าสุด

7 เช่าใช้บริการรถประจ่าต่าแหน่งผูบ้ ริหาร
จ่านวน 3 คัน

4,698,000.00

8 จ้างประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงาน August
Series 2018

200,000.00

9 จ้างผลิตสือ่ ส่าหรับประชาสัมพันธ์โครงการ
“สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ต
ให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคาม
ไซเบอร์ (Internet for Better Life)”

22,534.20

10 ซือ้ ใบรับรองความปลอดภัยทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) ส่าหรับ
เว็บไซต์ ภายใต้การดูแลของ สพธอ.

48,792.00

ก
เอ

ร
า
ส

4,698,000.00 คัดเลือก บจก.เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ ,
บมจ.แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย), ,
,,
200,000.00 เฉพาะ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เจาะจง สารสนเทศไทย

3,620,880.00 บจก.เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์
4,662,000.00
200,000.00 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย

3,620,880.00 เสนอราคา
ต่่าสุด

PO6101666 ลว. 3 ส.ค. 61 9 ส.ค. 61 7 ก.ย. 61

PO6101710 ลว. 9 ส.ค. 61 9 ต.ค. 61 10 ก.ย. 66

200,000.00 คุณสมบัติตรง PO6101711 ลว. 16 ส.ค. 61 29 ส.ค. 61 28 ก.ย. 61
ตามข้อก่าหนด

-

เฉพาะ บจก.เพอเฟค อิงค์เจ็ท,
เจาะจง หจก.อินทัชยูเนียน เซอร์วิส,

22,534.20 บจก.เพอเฟค อิงค์เจ็ท
28,569.00

22,534.20 เสนอราคา
ต่่าสุด

PO6101811 ลว. 24 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61 8 ก.ย. 61

-

เฉพาะ บจก.เอเน็ต,
เจาะจง บจก.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

48,792.00 บจก.เอเน็ต
51,360.00

48,792.00 เสนอราคา
ต่่าสุด

PO6101823 ลว. 29 ส.ค. 61 8 ก.ย. 61 7 ต.ค. 61
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NO
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
11 ซือ้ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จ่านวน
๓๐๐ Licenses

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
(งบประมาณ)
215,070.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อ
เหตุผลที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หรือข้อตกลงในการซื้อ
ราคากลาง
หรือ
คัดเลือกโดย
วันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง
สรุป
215,070.00 เฉพาะ บจก.คอม เทรดดิง้ ,
215,070.00 บจก.คอม เทรดดิง้
215,070.00 เสนอราคา PO6101840 ลว. 28 ส.ค. 61 31 ส.ค. 61 29 ต.ค. 61
เจาะจง บจก.มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี,
263,220.00
ต่่าสุด
บจก.ทริปเปิ้ล เอ็มที โซลูชั่น
317,790.00

์
ต
ไซ

็เวบ

ก
เอ

น
บ
่
ร
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แ
ย
ผ
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อ
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