แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถนุ ำยน 2562
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถนุ ำยน 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(2)

(3)

1

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562

3

จ้างออกแบบและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้าน
ความปลอดภัยจังหวัด

4

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ

5
6

7

กรุงเทพมหานคร – จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน
จ้2562
างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – บริษัท ไทยออยล์ จากัด จังหวัดชลบุรี ระหว่าง
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562
จ้างฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้นาตนเองใน
ทุกสถานการณ์ (Self-Leader Development)

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

4,000.00

4,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(6)

(7)

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

(8)
ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

(9)

(10)

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 178/2562
4 มิ.ย. 2562

8,000.00

8,000.00

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จากัด
บริษัท จี.เมคคาทรอนิคส์ จากัด
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรปรียา เอี่ยมแก้ว

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

4,000.00

4,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

60,000.00

60,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โค้ช อินเทลลิเจนท์

บริษัท สมาร์ท โค้ช อินเทลลิเจนท์
(ประเทศไทย) จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 182/2562
10 มิ.ย. 2562

840,000

1,050,000.00

e-bidding

(ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์
ดีไซน์ จากัด

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 28/2562
5 มิ.ย. 2562

นางสาวพรปรียา เอี่ยมแก้ว

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 179/2562
5 มิ.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 180/2562
6 มิ.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 181/2562
6 มิ.ย. 2562

8

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

17,216.30

17,216.30

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ 46/2562

9

จ้างเหมาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเชื่อมโยงระบบ
ดาวเทียมและภาคพื้นดินเพื่อเตรียมพร้อมในการออกแบบระบบ
MMGS (Multi - Mission Ground Segment Designing)

46,000.00

46,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัส คอนซัลติ้ง แอนด์

บริษัท ทรัส คอนซัลติ้ง แอนด์
ดีเวลลอปเมนต์ จากัด

ราคาต่าสุด

11 มิ.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 183/2562
13 มิ.ย. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ 47/2562
13 มิ.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 184/2562
14 มิ.ย. 2562

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 23 รายการ

ดีเวลลอปเมนต์ จากัด

64,772.45

64,772.45

11 จ้างผลิตมัลติมีเดีย AIP ของ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

200,000.00

200,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมชันวิลล์ (ไทยแลนด์) จากัด

บริษัท โมชันวิลล์ (ไทยแลนด์) จากัด

ราคาต่าสุด

12 จ้างออกแบบแปลนสาหรับการปรับปรุง สถานที่ชั้น 6 อาคาร
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

209,720.00

209,720.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ดี เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

บริษัท ไอ ดี เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 185/2562
14 มิ.ย. 2562

13 จ้างซ่อมแซมแบตเตอรี่ระบบสารองไฟฟ้า (UPS)
จานวน 1 เครื่อง

24,610.00

24,610.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด์) จากัด

บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด์) จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 186/2562
14 มิ.ย. 2562

14 จ้างขนย้ายครุภัณฑ์สารวจ อุปกรณ์-เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ
ของสานักงานผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ ไปยังอาคารสถาบัน
วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน)

74,900.00

74,900.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ดี เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

บริษัท ไอ ดี เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 187/2562
14 มิ.ย. 2562

15 จ้างทากระดาษจดหมายภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
16 จ้างดาเนินการจัดนิทรรศการในงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

50,022.50

50,022.50

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด หยิน หยาง การพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจากัด หยิน หยาง การพิมพ์

ราคาต่าสุด

88,489.00

88,489.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส บิวท์เดอร์ จากัด

บริษัท เอส บิวท์เดอร์ จากัด

ราคาต่าสุด

9,041.50

9,041.50

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 188/2562
17 มิ.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 189/2562
17 มิ.ย. 2562
ใบสั่งซื้อ 48/2562

205,076.20

205,076.20

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ราคาต่าสุด

17 มิ.ย. 2562
ใบสั่งซื้อ 49/2562

17 ซื้อปลั๊กไฟ 6 เต้า 6 สวิทซ์ ยาว 3 เมตร จานวน 13 อัน
18 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 10 รายการ

17 มิ.ย. 2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถนุ ำยน 2562
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถนุ ำยน 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

19 จ้างพิมพ์หนังสือ Story Book ภายใต้ โครงการภูมิอารยธรรม
สุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

20 จ้างเหมาโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันการปลูกไม้มีค่า
เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
21 จ้างเหมาทาความสะอาดพื้นพรมห้องประชุมผู้บริหารและ
ห้องปฏิบัติงาน บริเวณชั้น 6 และชั้น 7
22 ซื้อน้าดื่มบรรจุขวด PET ตราจิสด้า ขนาด 350 cc.
จานวน 500 โหล
23 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562
24 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ
25 จ้างฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การ
บริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management
Strategy)”
26 จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทาง
ทะเลและชายฝั่งใน 17 พื้นที่ชายฝั่ง
27 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – สถานีรับสัญญาณและ SI อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562
28 จ้างเหมาปฏิบัติงานให้บริการระบบ Call Center
29 จ้างจัด NST FAIR 2019

30 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และอะไหล่ของรถยนต์ส่วนกลาง
สานักงาน ทะเบียน 1กค 9318
31 จ้างเหมาทารายงานศึกษาการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ใน
การสร้างนวัตกรรม
32 ซื้อหมึกและกระดาษสาหรับงานประชาสัมพันธ์องค์กร
จานวน 23 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

795,000

786,221.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
จากัด (มหาชน)

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 29/2562
18 มิ.ย. 2562

นายณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 190/2562
18 มิ.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 191/2562
18 มิ.ย. 2562
ใบสั่งซื้อ 50/2562
18 มิ.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 192/2562
19 มิ.ย. 2562

บริษัท อีเกิ้ล เปเปอร์ จากัด
บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จากัด
บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดไี ซน์ จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์

วิธีคัดเลือก

499,000.00

499,000.00

62,943.52

62,943.52

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์

24,075.00

24,075.00

บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์
เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท กรุงเทพนำกลั่นบริกำร (1969) จำกัด

ราคาต่าสุด

เซอร์วิสเซส จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพนำกลั่นบริกำร (1969) จำกัด

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรปรียา เอี่ยมแก้ว

นางสาวพรปรียา เอี่ยมแก้ว

ราคาต่าสุด

9,966.66

9,966.66

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)

ราคาต่าสุด

35,000.00

35,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟคเทรนนิ่ง กรุ๊ป จากัด

บริษัท เพอร์เฟคเทรนนิ่ง กรุ๊ป จากัด

ราคาต่าสุด

2,450,000

2,527,000.00

2,000.00

2,000.00

54,000.00

54,000.00

1,669,200

1,930,280.00

e-bidding

บริษัท จี.เมคคาทรอนิคส์ จากัด

บริษัท จี.เมคคาทรอนิคส์ จากัด

ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร อ่วมตานี

นางสาวธนพร อ่วมตานี

ราคาต่าสุด

บริษัท เรเดียซ เอ็กซิบิชั่น ดีไซน์ แอนด์
เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท เกทเซเว่น อีเว้นท์ เอเจนซี่ จากัด
บริษัท มูฟวิ่ง ไลฟ์สไตล์ จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ์ ภุมรินทร์ (เล็กเซอร์วิส)

นายวีระยุทธ์ ภุมรินทร์ (เล็กเซอร์วิส)

ราคาต่าสุด

e-bidding

บริษัท เรเดียซ เอ็กซิบิชั่น ดีไซน์ แอนด์
เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด

ราคาต่าสุด

14,500.00

14,500.00

400,000.00

400,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาต่าสุด

110,424.00

110,424.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้ำ จำกัด

บริษัท โฟทีก้ำ จำกัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ 51/2562
20 มิ.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 193/2563
24 มิ.ย. 2562
สัญญาจ้างเลขที่ 30/2563
25 มิ.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 194/2564
26 มิ.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 195/2565
26 มิ.ย. 2562
สัญญาจ้างเลขที่ 31/2564
27 มิ.ย. 2562

ใบสั่งจ้าง 196/2566
27 มิ.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 197/2567
28 มิ.ย. 2562
ใบสั่งซื้อ 52/2562
28 มิ.ย. 2562

