แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยำยน 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(9)

(10)

165,529.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอคทีฟ อินเทล จากัด

บริษัท โปรแอคทีฟ อินเทล จากัด

ราคาต่าสุด

411,559.45

411,559.45

475,080.00

475,080.00

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ซีพีเอส อินเตอร์ โซลูชั่น จากัด

ราคาต่าสุด

136,425.00

136,425.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรีโอ แอคเซส จากัด

บริษัท ทรีโอ แอคเซส จากัด

ราคาต่าสุด

5

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจาสถานีเรดาร์ชายฝั่ง
6 สถานี จานวน 12 เครื่อง
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และ iPhone XR
จานวน 2 รายการ
ซื้ออุปกรณ์สานักงาน จานวน 3 รายการ

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอส อินเตอร์ โซลูชั่น จากัด

1,198.40

1,198.40

ซื้อเครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วง จานวน 1 เครื่อง

6,955.00

6,955.00

7

เช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ความเร็ว 200 Mbps.
ระหว่าง สทอภ. กับ Colocation Data Center

199,918.80

199,918.80

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)

ราคาต่าสุด

6

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)

ใบสั่งซื้อ 65/2562
30 ส.ค. 2562
ใบสั่งซื้อ 66/2562
2 ก.ย. 2562
ใบสั่งซื้อ 67/2562
2 ก.ย. 2562
ใบสั่งซื้อ 68/2562
2 ก.ย. 2562
ใบสั่งซื้อ 69/2562
9 ก.ย. 2562
ใบสั่งซื้อ 70/2562
19 ก.ย. 2562
ใบสั่งซื้อ 71/2562
23 ก.ย. 2562

8

ซื้ออุปกรณ์สาหรับห้องปฏิบัติงานสาหรับจัดเตรียม
Co-Innovative Space เป็นพื้นที่ร่วม Open Innovation กับ
หน่วยงานนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติภายนอก จานวน 4 รายการ

152,475.00

152,475.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ 72/2562
26 ก.ย. 2562

9

ซื้อระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง Uninterruptible Power
Supply (UPS) พร้อมติดตั้ง ณ ห้องใต้ฐานจาน อาคารประกอบ
และทดสอบดาวเทียม

337,050.00

337,050.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ 73/2562
26 ก.ย. 2562

10

ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 1 ชุด

497,550.00

497,550.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซูส โซลูชั่น จากัด

บริษัท ไอซูส โซลูชั่น จากัด

ราคาต่าสุด

11

จ้างพิมพ์หนังสือ Story Book ฉบับภาษาอังกฤษ

154,080.00

154,080.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส พับลิเคชั่น จากัด

บริษัท ซัคเซส พับลิเคชั่น จากัด

ราคาต่าสุด

12

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์

499,994.95

499,994.95

จ้างเหมาจัดทาสื่อออนไลน์ ส่งเสริมการใช้ GI Technology
บูรณาการเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

250,000.00

250,000.00

บริษัท แคมป์เบล ไซเอนทิฟิค
เซาท์อีสท์ เอเชีย จากัด
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์
พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)

ราคาต่าสุด

13

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แคมป์เบล ไซเอนทิฟิค
เซาท์อีสท์ เอเชีย จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์
พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)

ใบสั่งซื้อ 74/2562
30 ก.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 258/2562
2 ก.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 259/2562
2 ก.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 260/2562
2 ก.ย. 2562

14

จ้างย้ายเครื่องสแกนนิ้ว ชั้น 6

27,000.00

27,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเด่นภาพร จันทร์หอม

นายเด่นภาพร จันทร์หอม

ราคาต่าสุด

15

จ้างจัดทารายงานสรุปด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและอากรศุลกากร โครงการระบบดาวเทียม
สารวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่น
ภูมิสารสนเทศสาหรับโครงการ THEOS-2

1,500,000.00

1,766,666.00

บริษัท เอช เอ เค (ไทยแลนด์) จากัด

ราคาต่าสุด

16

จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

495,000.00

495,000.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด จิสอินเตอร์ซอฟท์

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 262/2562
5 ก.ย. 2562

บริษัท คิง คอนสตรัคชั่น แอนด์
เมนเทนแนนท์ จากัด
บริษัท คลัสเตอร์คิท จากัด

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 41/2562
9 ก.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 263/2562
9 ก.ย. 2562

2
3
4

(3)

(6)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

165,529.00

1

(5)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ซื้อโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ HP Color
LaserJet 1 เครื่อง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 32 รายการ

(2)

(4)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

e-bidding

19

จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
จ้างเหมาขนย้ายอุปกรณ์และปรับปรุงระบบคลังข้อมูล Ceph
File System เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลกลางน้า

2,350,648.89

2,350,648.89

270,000.00

270,000.00

บริษัท เอช เอ เค (ไทยแลนด์) จากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด จิสอินเตอร์ซอฟท์

17
18

(7)

วิธีคัดเลือก

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีเอ็นที่ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท เวลธ์ แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บริษัท คิง คอนสตรัคชั่น แอนด์
เมนเทนแนนท์ จากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คลัสเตอร์คิท จากัด

(8)

ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 261/2562
3 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างเลขที่ 40/2562
5 ก.ย. 2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยำยน 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

ใบสั่งจ้าง 264/2562
9 ก.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 265/2562
9 ก.ย. 2562

20

จ้างปรับปรุงระบบห้องประชุม GIS Visionization ชั้น 6

121,800.00

121,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเด่นภาพร จันทร์หอม

นายเด่นภาพร จันทร์หอม

ราคาต่าสุด

21

จ้างซ่อมแซมแบตเตอรี่ระบบสารองไฟฟ้า (UPS) ห้องศูนย์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Data Center) ชั้น 7 ศูนย์ราชการฯ แจ้ง
วัฒนะ
จ้างย้ายตู้ Rack พร้อม Server

442,980.00

442,980.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซูส โซลูชั่น จากัด

บริษัท ไอซูส โซลูชั่น จากัด

ราคาต่าสุด

54,400.00

54,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฐิญา ภุดาษ

นางสาวณัฐฐิญา ภุดาษ

ราคาต่าสุด

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 9 – 22 กันยายน
2562 จานวน 2 คัน
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 11 กันยายน 2562
จ้างดาเนินการจัดฐานกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“สทอภ.สานสัมพันธ์ GISTDA Fair and Unity”
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 12 กันยายน 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่
12-13 กันยายน 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 กันยายน 2562
จ้างเหมาขนย้ายและจัดสถานที่ทางาน สานักยุทธศาสตร์

56,000.00

56,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 268/2562
10 ก.ย. 2562

123,600.00

123,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติกาญจน์ แสงณรงค์ไชย

นายกิตติกาญจน์ แสงณรงค์ไชย

ราคาต่าสุด

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

ใบสั่งจ้าง 269/2562
10 ก.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 270/2562
11 ก.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 271/2562
11 ก.ย. 2562

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

18,000.00

18,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเด่นภาพร จันทร์หอม

นายเด่นภาพร จันทร์หอม

ราคาต่าสุด

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-21
กันยายน 2562 จานวน 2 คัน
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดนครราชสีมา จานวน 2 คัน และ
เดินทางไป - กลับ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน
2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 18 กันยายน 2562

14,000.00

14,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

74,000.00

74,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แบม แอนด์
บอส แทรเวิล

ห้างหุ้นส่วนจากัด แบม แอนด์
บอส แทรเวิล

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 275/2562
13 ก.ย. 2562

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 276/2562
17 ก.ย. 2562

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 18-19 กันยายน
2562
จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รองรับ
AIP Center

4,000.00

4,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 277/2562
17 ก.ย. 2562

1,589,000.00

1,765,657.00

e-bidding

บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที
(ประเทศไทย) จากัด

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 42/2562
24 ก.ย. 2562

3,970,000.00

4,000,587.00

e-bidding

บริษัท อินดีด ครีเอชั่น จากัด

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 43/2562
24 ก.ย. 2562

22
23

24

25
26
27

28
29
30

31

32

33

34

35

จ้างการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือและขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่จากคุณค่าดินแดน
สุวรรณภูมิ เชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน

บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จากัด
บริษัท เอ็มเอฟอีซี จากัด (มหาชน)
บริษัท อินดีด ครีเอชั่น จากัด
บริษัท เจ-บิ๊ คส์ เทรดดิ้ง จากัด

ใบสั่งจ้าง 266/2562
9 ก.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 267/2562
9 ก.ย. 2562

ใบสั่งจ้าง 272/2562
11 ก.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 273/2562
13 ก.ย. 2562
ใบสั่งจ้าง 274/2562
13 ก.ย. 2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2562
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยำยน 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

36

จ้างสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและ
ระบบภาคพื้นดิน ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสารวจพร้อม
ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ สาหรับ
โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) กลุ่มที่ 2

494,800.00

494,800.00

37

จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทางการสร้าง
คุณค่า สุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่แก่ประเทศไทย
ในอนาคตสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
จ้างติดตั้งสายใยแก้วนาแสง (Fiber Optic) สาหรับเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารพัฒนาและควบคุมระบบดาวเทียม และอาคาร
ประกอบและทดสอบดาวเทียม สาหรับระบบจานรับส่งสัญญาณช่วง
S-band
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ.พี.จีโอกราฟิก
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่
บริษัท เอฟ โกว์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จากัด

3,492,801.00

3,559,800.00

462,026.00

462,026.00

9,102.52
17,987.03

38

39
40

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการ

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 278/2562
24 ก.ย. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลัดเวย์ จากัด

บริษัท ฟลัดเวย์ จากัด

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 44/2562
26 ก.ย. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จากัด

บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 279/2562
26 ก.ย. 2562

9,102.52

วิธีเฉพาะเจาะจง AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

วงเงินไม่เกินกฎกระทรวง

17,987.03

วิธีเฉพาะเจาะจง AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

วงเงินไม่เกินกฎกระทรวง

สปภ.2614/2562
5 ก.ย. 2562
สปภ.2732/2562
16 ก.ย. 2562

