แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวำคม 2562
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(9)

(10)

บริษัท จี.เมคคาทรอนิคส์ จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 33/2563
3 ธ.ค. 2562

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 34/2563
9 ธ.ค. 2562

4,000.00

4,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 35/2563
9 ธ.ค. 2562

49,508.90

49,508.90

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

บริษัท พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ 10/2563
11 ธ.ค. 2562

150,000.00

150,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จากัด (มหาชน)

บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จากัด (มหาชน)

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ 11/2563
11 ธ.ค. 2562

85,000.00

85,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอนไลต์เทน โปรเจค
แมเนจเมนต์ จากัด

บริษัท เอนไลต์เทน โปรเจค
แมเนจเมนต์ จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 36/2563
13 ธ.ค. 2562

จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกล
ทางทะเลและชายฝั่ง

320,000.00

320,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เมคคาทรอนิคส์ จากัด

บริษัท จี.เมคคาทรอนิคส์ จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 37/2563
16 ธ.ค. 2562

8

จ้างดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและกิจกรรม
สานสัมพันธ์บุคลากรของ สทอภ.

240,000.00

240,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติกาญจน์ แสงณรงค์ไชย

นายกิตติกาญจน์ แสงณรงค์ไชย

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 38/2563
16 ธ.ค. 2562

9

ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมโยงระบบ ISP Data Center

24,888.20

24,888.20

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที
(ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที
(ประเทศไทย) จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ 12/2563
16 ธ.ค. 2562

10

จ้างบารุงรักษาระบบจานสายอากาศย่านความถี่ X-Band
ขนาด 13 เมตร ยี่ห้อ VIASAT

4,750,000.00

4,999,789.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แพลท เนรา จากัด

บริษัท แพลท เนรา จากัด

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง 7/2563
18 ธ.ค. 2562

11

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่
22-24 ธันวาคม 2562 จานวน 1 คัน

6,000.00

6,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรปรียา เอี่ยมแก้ว

นางสาวพรปรียา เอี่ยมแก้ว

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 39/2563
19 ธ.ค. 2562

12

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่
20-22 ธันวาคม 2562 จานวน 1 คัน

6,000.00

6,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 40/2563
19 ธ.ค. 2562

13

จ้างบารุงรักษาระบบ GISTDA Portal

1,000,000.00

1,079,167.00

บริษัท จีไอเอส จากัด

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง 8/2563
20 ธ.ค. 2562

14

จ้างบารุงรักษาระบบจานสายอากาศย่านความถี่ X-Band
ขนาด 13 เมตร ยี่ห้อ Datron

5,200,000.00

5,350,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีไซส์สตีล แอนด์
คอนสตรัคชั่น จากัด

บริษัท พรีไซส์สตีล แอนด์
คอนสตรัคชั่น จากัด

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง 9/2563
26 ธ.ค. 2562

15

จ้างเหมาจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2563

169,916.00

169,916.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทเทิล โซลูชั่น ซีสเต็ม จากัด

บริษัท โทเทิล โซลูชั่น ซีสเต็ม จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งจ้าง 41/2563
26 ธ.ค. 2562

16

ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ.พี.จีโอกราฟิก

19,175.39

19,175.39

วิธีเฉพาะเจาะจง AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

ราคาต่าสุด

สปภ.3453/2562
13 ธ.ค. 2562

(3)

1

จ้างเหมาจัดทาฐานข้อมูลพร้อมส่วนแสดงผลเชิงพื้นที่
เพื่อเชื่อมต่อระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2

(5)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เมคคาทรอนิคส์ จากัด

(2)

(4)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

500,000.00

500,000.00

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562

2,000.00

3

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562
จานวน 2 คัน

4

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จานวน 5 รายการ

5

ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Cloud
Platform และ Google Maps APIs)

6

จ้างเหมาออกแบบงานระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับ DIGINEO
(อาคาร SAT) ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา
(THEOS-2)

7

(6)

e-bidding

(7)

บริษัท จีไอเอส จากัด

(8)

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวำคม 2562
ลำดับที่

(2)

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(9)

(10)

วิธีเฉพาะเจาะจง AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

ราคาต่าสุด

สปภ.3458/2562
13 ธ.ค. 2562

ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด

22,486.97

22,486.97

วิธีเฉพาะเจาะจง AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

ราคาต่าสุด

สปภ.3475/2562
17 ธ.ค. 2562

ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่
บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จากัด

39,775.06

39,775.06

วิธีเฉพาะเจาะจง AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

ราคาต่าสุด

สปภ.3489/2562
18 ธ.ค. 2562

18
19

(6)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ

1,615,225.79

ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT 6/7 เพื่อให้บริการแก่
กรมพัฒนาที่ดิน

(5)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

1,615,225.79

(3)

17

(4)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(7)

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

(8)

