แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษำยน 2563
ลำดับที่

(2)

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(3)

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

(7)

(8)

(9)

(10)

วิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ราคาต่่าสุด

สัญญาจ้าง 16/2563
3 เม.ย. 2563

250,000.00

250,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวภัทราพร สร้อยทอง

นางสาวภัทราพร สร้อยทอง

ราคาต่่าสุด

ใบสั่งจ้าง 81/2563
7 เม.ย. 2563

ซื้อกล้อง video conference จ่านวน 20 ตัว

34,000.00

34,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวฉัตรลดา อุรเคนทร์

นางสาวฉัตรลดา อุรเคนทร์

ราคาต่่าสุด

ใบสั่งซื้อ 28/2563
13 เม.ย. 2563

4

เช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting)

44,137.50

44,137.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จ่ากัด

บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จ่ากัด

ราคาต่่าสุด

ใบสั่งซื้อ 29/2563
16 เม.ย. 2563

5

จ้างเหมาเพื่อด่าเนินการปรับปรุงระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่
บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจ่าปีงบประมาณ 2563

450,000.00

450,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จ่ากัด

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จ่ากัด

ราคาต่่าสุด

ใบสั่งจ้าง 82/2563
22 เม.ย. 2563

6

จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทาง
ทะเลและชายฝั่ง

1,152,000.00

2,450,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท จี.เมคคาทรอนิคส์ จ่ากัด

บริษัท จี.เมคคาทรอนิคส์ จ่ากัด

ราคาต่่าสุด

สัญญาจ้าง 17/2563
23 เม.ย. 2563

7

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

42,211.25

42,211.25

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เท็นซอฟท์ จากัด

บริษัท เท็นซอฟท์ จากัด

ราคาต่าสุด

8

เช่าที่พักสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 -30 กันยายน
2563 จานวน 2 ห้อง

80,000.00

80,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ขุมทรัพย์มหานคร จากัด

บริษัท ขุมทรัพย์มหานคร จากัด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ 30/2563
24 เม.ย. 2563
ใบสั่งซื้อ 31/2563
27 เม.ย. 2563

9

จ้างเหมาผู้ประสานงานและจัดประชุม ประชาคม สนับสนุน
โครงการประเมินความเครียด และความเสียหายของไม้ผลจากการ
ขาดน้่า เพื่อการบริหารจัดการน้่าในจังหวัดอุบลราชธานี

200,000.00

200,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวปุณิกา หงษ์อุดร

นางสาวปุณิกา หงษ์อุดร

ราคาต่่าสุด

ใบสั่งจ้าง 83/2563
29 เม.ย. 2563

10

จ้างเหมาผู้ประสานงานและจัดประชุม ประชาคม สนับสนุน
โครงการประเมินความเครียด และความเสียหายของไม้ผลจากการ
ขาดน้่า เพื่อการบริหารจัดการน้่าในจังหวัดอุดรธานี

200,000.00

200,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสยาม หยองเอ่น

นายสยาม หยองเอ่น

ราคาต่่าสุด

ใบสั่งจ้าง 84/2563
29 เม.ย. 2563

480,000.00

480,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายวชิราวุธ พิศยะไตร

นายวชิราวุธ พิศยะไตร

ราคาต่่าสุด

ใบสั่งจ้าง 85/2563
29 เม.ย. 2563

จ้างเหมาจัดท่าสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ แบบออนไลน์

100,000.00

100,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวธนิดา ธนาวุฒิกร

นางสาวธนิดา ธนาวุฒิกร

ราคาต่่าสุด

ใบสั่งจ้าง 86/2563
30 เม.ย. 2563

13 จ้างเหมาส่ารวจความเครียดและความเสียหายไม้ผลและ
ตรวจสอบสถานภาพแหล่งน้่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

320,000.00

320,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ

นายฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ

ราคาต่่าสุด

ใบสั่งจ้าง 87/2563
30 เม.ย. 2563

6,427.68

6,427.68

วิธีเฉพาะเจาะจง

AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

ราคาต่่าสุด

สปภ.773/2563
2 เม.ย. 2563

368,716.10

368,716.10

วิธีเฉพาะเจาะจง

AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

ราคาต่่าสุด

สปภ.855/2563
14 เม.ย. 2563

6,218.39

6,427.68

วิธีเฉพาะเจาะจง

AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

ราคาต่่าสุด

สปภ.903/2563
23 เม.ย. 2563

2

จ้างเหมาพัฒนาระบบวิเคราะห์และสกัดค่า PM2.5
Concentrations จากข้อมูลดาวเทียมแบบอัตโนมัติ

3

11 จ้างเหมาส่ารวจความเครียดและความเสียหายไม้ผลและ
ตรวจสอบสถานภาพแหล่งน้่าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
12

13

ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades รับสัญญาณใหม่
เพื่อให้บริการแก่ ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอ.พี.จีโอกราฟิก

14 ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT-6, 7 เพื่อให้บริการแก่
โครงการประเมินความเครียดและความเสียหายของพืชยืนต้น จาก
การขาดน้่าเพื่อการบริหารจัดการน้่าในจังหวัดอุดรธานี และ
อุบลราชธานี
14

ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades รับสัญญาณใหม่
เพื่อให้บริการแก่ ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอ.พี.จีโอกราฟิก

(6)

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

1,100,000.00

จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
ภารกิจของ สทอภ. ประจ่าปี 2562

(5)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

1,085,000.00

1

(4)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษำยน 2563
ลำดับที่

(2)

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(3)

15 ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades รับสัญญาณใหม่
เพื่อให้บริการแก่ บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์
จ่ากัด

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

52,204.32

52,204.32

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

(6)

วิธีเฉพาะเจาะจง

(7)

AIRBUS DS GEO SA

อธิบำยแบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
ช่องที่ (1) ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดท่าสรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ช่องที่ (2) ให้เรียงล่าดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซื้อหรือจ้าง
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 ที่ท่าสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

(8)

AIRBUS DS GEO SA

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

(9)

(10)

ราคาต่่าสุด

สปภ.931/2563
29 เม.ย. 2563

