แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลำคม 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(9)

(10)

จ้างผลิตไดอารี่ 2563

298,530.00

298,530.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จากัด

บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จากัด

ราคาต่าสุด

2

จ้างเหมาบริการส่งเอกสารรายจุด

300,000.00

300,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ว่องไว อินเตอร์ เอ็กซเพรส จากัด

บริษัท ว่องไว อินเตอร์ เอ็กซเพรส จากัด

ราคาต่าสุด

3

จ้างเหมาปฏิบัติงานให้บริการระบบ Call Center

216,000.00

216,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร อ่วมตานี

นางสาวธนพร อ่วมตานี

ราคาต่าสุด

4

จ้างเหมาบริการกาจัดปลวกและหนู อาคารสถาบันวิทยาการ
อวกาศและภูมิสารสนเทศ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 5 ชั้น บางเขน
จ้างเหมาบารุงรักษาลิฟต์ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและ
ภูมิสารนเทศ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) 5 ชั้น บางเขน

37,450.00

37,450.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จากัด

บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 1/2563
11 ต.ค. 2562
ใบสั่งจ้าง 2/2563
15 ต.ค. 2562
ใบสั่งจ้าง 3/2563
15 ต.ค. 2562
ใบสั่งจ้าง 4/2563
15 ต.ค. 2562

31,185.00

31,185.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 5/2563
16 ต.ค. 2562

6

จ้างเหมาบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารสถาบันวิทยาการ
อวกาศและภูมิสารสนเทศ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 5 ชั้น บางเขน

50,204.40

50,204.40

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พี. เอ็น. แอร์
เซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจากัด พี. เอ็น. แอร์
เซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 6/2563
16 ต.ค. 2562

7

จ้างเหมาบารุงรักษาสายใยแก้วนาแสง Optical Fiber Cable

30,900.00

30,900.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

ราคาต่าสุด

8

จ้างบารุงรักษาระบบสายใยแก้วนาแสง สาหรับส่งข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมของ สทอภ.
จ้างบารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบย่อย

288,000.00

288,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ที เอฟ เอนจิเนียริ่ง จากัด

บริษัท ดี ที เอฟ เอนจิเนียริ่ง จากัด

ราคาต่าสุด

195,200.00

195,200.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จากัด

บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จากัด

ราคาต่าสุด

10

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สทอภ. ด้านการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ (Web)

288,000.00

288,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมาริสา แฉล้มรักษ์

นางสาวมาริสา แฉล้มรักษ์

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 7/2563
17 ต.ค. 2562
ใบสั่งจ้าง 8/2563
17 ต.ค. 2562
ใบสั่งจ้าง 9/2563
17 ต.ค. 2562
ใบสั่งจ้าง 10/2563
17 ต.ค. 2562

11

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สทอภ. ด้านการบริหาร
จัดการเครือข่าย

288,000.00

288,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนวิน เวชโพธิ์

นายธนวิน เวชโพธิ์

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 11/2563
17 ต.ค. 2562

12

จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สทอภ. ด้านการการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)

288,000.00

288,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายธชชา สาธร

นายธชชา สาธร

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 12/2563
17 ต.ค. 2562

13

จ้างเหมาย้ายสัญญาณโทรศัพท์ สานักยุทธศาสตร์

3,745.00

3,745.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

ราคาต่าสุด

2,009,250.00

2,059,980.00

ใบสั่งจ้าง 13/2563
17 ต.ค. 2562
สัญญาจ้าง 1/2563
17 ต.ค. 2562
สัญญาจ้าง 2/2563
17 ต.ค. 2562

5

9

(3)

14 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจาปีงบประมาณ

(5)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

1

(2)

(4)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(6)

(7)

(8)

e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

e-bidding

บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์
เซอร์วิสเซส จากัด

บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์
เซอร์วิสเซส จากัด

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง 3/2563
18 ต.ค. 2562

พ.ศ. 2563
15

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจาปี 2563

16

จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

17
18

578,100.00

528,900.00

1,778,400.00

1,795,032.00

เช่าที่พักสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ

48,000.00

48,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขุมทรัพย์มหานคร จากัด

บริษัท ขุมทรัพย์มหานคร จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ 1/2563
18 ต.ค. 2562

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4-80G-500 DOUBLE A GREEN

81,962.00

81,962.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ 2/2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลำคม 2562
ลำดับที่

(2)

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(3)

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(8)

(9)

(6)

800 รีม และกระดาษถ่ายเอกสาร A3-80G-500 DOUBLE A
20 รีม

(7)

ซินเนอร์จี จากัด

ซินเนอร์จี จากัด

(10)

21 ต.ค. 2562

19

ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(CRM Application Service)

102,720.00

102,720.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิคนิฟาย จากัด

บริษัท ซิคนิฟาย จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ 3/2563
22 ต.ค. 2562

20

จ้างเหมาจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับเจ้าหน้าที่ สทอภ. สาหรับการพัฒนาระบบ AIP ภายใต้
โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

378,000.00

378,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 14/2563
24 ต.ค. 2562

852,576.00

857,712.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย.
แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส จากัด

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง 4/2563
24 ต.ค. 2562

นายจักรพงษ์ ทะวะละ

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 15/2563
25 ต.ค. 2562
ใบสั่งจ้าง 16/2563
25 ต.ค. 2562
ใบสั่งจ้าง 17/2563
28 ต.ค. 2562

22

จ้างเหมาผลิต content และเผยแพร่องค์ความรู้ที่สะท้อน
คุณค่าขององค์กร

359,520.00

359,520.00

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.
วาย.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส จากัด
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย
จิณณพัด จากัด
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จากัด
4. บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ ทะวะละ

23

จ้างผลิตมัลติมีเดียเผยแพร่ภายในองค์กร

163,500.00

163,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ ผกามาศ

นายสุรศักดิ์ ผกามาศ

ราคาต่าสุด

24

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร-อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

25

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร-อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 18/2563
28 ต.ค. 2562

26

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 19/2563
29 ต.ค. 2562

27

จ้างทาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ภายนอกองค์กร

497,550.00

497,550.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จากัด

บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จากัด

ราคาต่าสุด

28

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้า
การติดตามประเมินสถานการณ์น้า และการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม
ประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ของ
จังหวัดนนทบุรี

350,000.00

350,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด จีไอเอส แมพ
แอนด์ เซอร์วิซ

ห้างหุ้นส่วนจากัด จีไอเอส แมพ
แอนด์ เซอร์วิซ

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 20/2563
29 ต.ค. 2562
ใบสั่งจ้าง 21/2563
31 ต.ค. 2562

29

ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

41,858.40

41,858.40

ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่
บริษัท เอ็กซ์พีเรียนซ์ คอนซัลแตนท์ แอนด์โซลูชั่น จากัด

6,417.04

6,417.04

บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น คอมพิวเตอร์
(ไทยแลนด์) จากัด
AIRBUS DS GEO SA

ราคาต่าสุด

30

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น คอมพิวเตอร์
(ไทยแลนด์) จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง AIRBUS DS GEO SA

31

ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่
บริษัท สแปน จากัด

5,915.15

5,915.15

วิธีเฉพาะเจาะจง AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

ราคาต่าสุด

สปภ.2944/2562
10 ต.ค. 2562

32

ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่

7,148.43

7,148.43

วิธีเฉพาะเจาะจง AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

ราคาต่าสุด

สปภ.2975/2562

21

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

e-bidding

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ 4/2563
31 ต.ค. 2562
สปภ.2935/2562
8 ต.ค. 2562

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2562
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลำคม 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(2)

(3)

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(6)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(7)

(8)

(9)

ห้างหุ้นส่วนจากัด ครีเอทีฟแม็พ

(10)

11 ต.ค. 2562

33

ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด

25,203.57

25,203.57

วิธีเฉพาะเจาะจง AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

ราคาต่าสุด

สปภ.3060/2562
22 ต.ค. 2562

34

ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่
บริษัท บุญรักษาฟาร์ม จากัด

6,192.01

6,192.01

วิธีเฉพาะเจาะจง AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

ราคาต่าสุด

สปภ.3117/2562
29 ต.ค. 2562

อธิบำยแบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
ช่องที่ (1) ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ช่องที่ (2) ให้เรียงลาดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซื้อหรือจ้าง
ช่องที่ (3) ระบุชื่อของงานที่จัดซื้อหรือจ้าง
ช่องที่ (4) ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
ช่องที่ (5) ระบุวงเงินราคากลางของงานซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
ช่องที่ (6) ระบุวิธีการที่จัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้น
ช่องที่ (7) ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจ้างครั้งนั้นทุกราย พร้อมทั้งราคาที่เสนอ
ช่องที่ (8) ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้งราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง
ช่องที่ (9) ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น
ช่องที่ (10) ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ทาสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

