แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนำยน 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(2)

(3)

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป
(9)

(10)

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์
พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์
พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง

ใบสั่งจ้าง 91/2563
1 มิ.ย. 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 8 รายการ

40,018.00

40,018.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ 36/2563
1 มิ.ย. 2563

3

น้าดื่มบรรจุขวด PET ตราจิสด้า ขนาด 350 cc. จานวน 500 โหล

24,075.00

24,075.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพน้ากลั่นบริการ
(1969) จากัด

บริษัท กรุงเทพน้ากลั่นบริการ
(1969) จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ 37/2563
1 มิ.ย. 2563

4

จ้างเหมาบุคลากรในการวิเคราะห์และจัดทาข้อมูล

300,000.00

300,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาววิจิตรา กิ่งทวยหาร

นางสาววิจิตรา กิ่งทวยหาร

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง

ใบสั่งจ้าง 92/2563
15 มิ.ย. 2563

5

จ้างทาภาพโมเสคประเทศไทยจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
Sentinel-2 ปี 2563

110,000.00

110,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายนพดล สุกแสงปัญญา

นายนพดล สุกแสงปัญญา

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง

ใบสั่งจ้าง 93/2563
15 มิ.ย. 2563

6

จ้างเหมางานพัฒนาระบบเครื่องมือเชิงวิศวกรรมสาหรับข้อมูล
ดาวเทียมโครงการ THEOS-2

498,000.00

498,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไรส์พลัส เทคโนโลยี จากัด

บริษัท ไรส์พลัส เทคโนโลยี จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง

ใบสั่งจ้าง 94/2563
15 มิ.ย. 2563

7

จ้างเหมาจัดทาฐานข้อมูลพร้อมส่วนแสดงผลเชิงพื้นที่ เพื่อเชื่อมต่อ
ระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1,400,000.00

1,426,666.00

e-bidding

บริษัท เดสพาซีโต บูล จากัด
บริษัท จี.เมคคาทรอนิคส์ จากัด

บริษัท จี.เมคคาทรอนิคส์ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง 22/2563
16 มิ.ย. 2563

8

จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ

481,000.00

481,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายณัฐพล นนทรักษ์

นายณัฐพล นนทรักษ์

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง

ใบสั่งจ้าง 95/2563
18 มิ.ย. 2563

9

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 29 รายการ

100,821.82

100,821.82

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ 38/2563
22 มิ.ย. 2563

10 จัดหากล่อง Android TV Box จานวน 4 กล่อง

8,988.00

8,988.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ 39/2563
24 มิ.ย. 2563

11 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดนครนายก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง

ใบสั่งจ้าง 96/2563
25 มิ.ย. 2563

4,419,100.00

5,392,800.00

เสนอราคาต่าสุด

สัญญาซื้อ 7/2563
25 มิ.ย. 2563

6,416.79

6,416.79

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์
ลีส จากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์
ลีส จากัด (มหาชน)

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง

ใบสั่งซื้อ 40/2563
29 มิ.ย. 2563

2,300,000.00

2,400,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เสนอรายเดียว

สัญญาจ้าง 23/2564
30 มิ.ย. 2563

84,554.75

84,554.75

วิธีเฉพาะเจาะจง

AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

เสนอราคาต่าสุด

สปภ.1247/2563
9 มิ.ย. 2563

2

12 เช่าคลาวด์และ Colocation
13 เช่ารถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง จานวน 1 คัน
ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดกาแพงเพชร
14 จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ฉากทัศน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในระหว่างและหลังสถานการณ์ COVID-19 เพื่อการพัฒนา AIP
15 ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades รับสัญญาณใหม่
เพื่อให้บริการแก่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จากัด (มหาชน)

(6)

วิธีคัดเลือก

(7)

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)

(8)

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

449,000.00

จ้างการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าองค์กร เผยแพร่ผลงาน
ผ่านสื่อ: งานจ้างผลิตและเผยแพร่ผลงานผ่าน National
Geographic Thailand: NGT

(5)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

449,000.00

1

(4)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนำยน 2563
ลำดับที่

(2)

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(3)

16 ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades รับสัญญาณใหม่
เพื่อให้บริการแก่บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ
เมนท์ จากัด (มหาชน)
17 ซื้อค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม COSMO-SkyMed

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

8,388.85

วงเงินในการซื้อ
180,000 ยูโร หรือ
คิดเป็นเงิน
6,559,740.- บาท

8,388.85

วงเงินในการซื้อ
180,000 ยูโร หรือ
คิดเป็นเงิน
6,399,162.- บาท

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

(6)

(7)

(9)

(10)

วิธีเฉพาะเจาะจง

AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

เสนอราคาต่าสุด

สปภ.1399/2563
29 มิ.ย. 2563

วิธีเฉพาะเจาะจง

e-geos spa

e-geos spa

เสนอราคาต่าสุด

กพล.583/2563
12 มิ.ย. 2563

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)

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

