แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2563
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎำคม 2563
ลำดับที่

(2)

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11

12

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(3)

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

(6)

(7)

(8)

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

(9)

(10)

จ้างเหมาพัฒนาระบบประมวลผลการติดตามสถานภาพทางทะเล
แบบกึ่งอัตโนมัติ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 15 รายการ

265,000.00

265,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายศราวุธ นาเขียว

นายศราวุธ นาเขียว

เสนอราคาต่าสุด

188,491.20

188,491.20

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีพีเอส อินเตอร์ โซลูชั่น จากัด

บริษัท ซีพีเอส อินเตอร์ โซลูชั่น จากัด

เสนอราคาต่าสุด

จ้างเหมาจัดประชุมรับฟังนโยบายการดาเนินงานของ สทอภ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 ผ่านระบบ live stream and
VDO Conference
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จานวน 4 รายการ

286,760.00

286,760.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โทเทิล โซลูชั่น ซีสเต็ม จากัด

บริษัท โทเทิล โซลูชั่น ซีสเต็ม จากัด

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง 97/2563
1 ก.ค. 2563
ใบสังซื้อ 41/2563
1 ก.ค. 2563
ใบสังจ้าง 98/2563
2 ก.ค. 2563

39,846.80

39,846.80

วิธีเฉพาะเจาะจง

495,000.00

495,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
บริษัท เวคเตอร์ ไดนามิคส์ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

จ้างเหมางานพัฒนาระบบบริหารการใช้งานสถานีภาคพื้นดิน
(Ground Intelligent Network System)
เช่ารถอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ณ
พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ระหว่างวันที่ 13-17
กรกฎาคม 2563
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 12 รายการ

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
บริษัท เวคเตอร์ ไดนามิคส์ จากัด

12,117.75

12,117.75

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

39,333.20

39,333.20

วิธีเฉพาะเจาะจง

347,750.00

347,750.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

จ้างจัดทาข้อมูลเชิงบทบาทและภารกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
องค์กร
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 14 กรกฎาคม
2563
เช่ารถยนต์อเนกประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สทอภ.
ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Web)
ซื้อบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 350 ใบ

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จากัด

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

เสนอราคาต่าสุด

15,848.84

15,848.84

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

48,000.00

48,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายพันไมล์ บุญสิทธิโชค

นายพันไมล์ บุญสิทธิโชค

เสนอราคาต่าสุด

16,852.50

16,852.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เคเอบี กรุ๊ป จากัด

บริษัท เคเอบี กรุ๊ป จากัด

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซื้อ 42/2563
2 ก.ค. 2563
ใบสังจ้าง 99/2563
8 ก.ค. 2563
ใบสังซื้อ 43/2563
8 ก.ค. 2563
ใบสังซื้อ 44/2563
9 ก.ค. 2563
ใบสังจ้าง 100/2563
10 ก.ค. 2563
ใบสังจ้าง 101/2563
10 ก.ค. 2563
ใบสังซื้อ 45/2563
10 ก.ค. 2563
ใบสังจ้าง 102/2563
15 ก.ค. 2563
ใบสังซื้อ 46/2563
15 ก.ค. 2563
ใบสังจ้าง 103/2563
16 ก.ค. 2563

13

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดนครนายก ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

เสนอราคาต่าสุด

14

เช่ารถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ณ
จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 1 คัน ระหว่างวันที่
20-22 กรกฎาคม 2563

7,270.65

7,270.65

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซื้อ 47/2563
16 ก.ค. 2563

15

เช่ารถยนต์อเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ณ
จังหวัดน่าน จานวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563

9,694.20

9,694.20

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซื้อ 48/2563
17 ก.ค. 2563

16

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่
29 กรกฎาคม 2563 – 2 สิงหาคม 2563

10,000.00

10,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง 104/2563
20 ก.ค. 2563

17

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 18 รายการ

237,272.50

237,272.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซื้อ 49/2563
20 ก.ค. 2563

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2563
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎำคม 2563
ลำดับที่

(2)

18

19
20

21

22

23

24
25

26
27
28

29

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(3)

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่
22 กรกฎาคม 2563 จานวน 3 คัน
ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระบรมราชินีรัชกาลที่ 10 จานวน 2 ผืน
และลูกบิดประตู จานวน 4 ชุด
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม –
1 สิงหาคม 2563 จานวน 1 คัน
จ้างเหมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทยเพื่อการจัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน
จ้างบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและรับเรื่อง
ร้องเรียนบุหรี่และสุรา (Tobacco Alcohal Surveillance
System - TAS)
เช่ารถยนต์อเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ณ
จังหวัดนครนายก จานวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม
2563
จ้างทากระดาษจดหมาย จานวน 60,000 ใบ
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 3–9 สิงหาคม 2563
ซื้อ SmartComm SMS Volume Pack เพื่อใช้แจ้งเตือนพื้นที่
บุกรุกป่า สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของระบบพิทักษ์ไพร
ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ จานวน 7 รายการ
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades รับสัญญาณใหม่
เพื่อให้บริการแก่บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ้นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
จากัด
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades รับสัญญาณใหม่
เพื่อให้บริการแก่กรมป่าไม้

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

(6)

(7)

(9)

(10)

5,400.00

5,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอม ใจดีทรานสปอร์ต จากัด

บริษัท โอม ใจดีทรานสปอร์ต จากัด

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง 105/2563
21 ก.ค. 2563

1,733.40

1,733.40

วิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

เสนอราคาต่าสุด

8,000.00

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ใบสังซื้อ 50/2563
22 ก.ค. 2563
ใบสังจ้าง 106/2563
23 ก.ค. 2563

1,011,150.00

1,011,150.00

วิธีคัดเลือก

1. บริษัท จี.เมคคาทรอนิคส์ จากัด
2. บริษัท ไมนิก จากัด

บริษัท จี.เมคคาทรอนิคส์ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง 24/2563
21 ก.ค. 2563

300,000.00

300,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แซดดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัล
แทนท์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท แซดดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัล
แทนท์ (ประเทศไทย) จากัด

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง 107/2563
24 ก.ค. 2563

7,270.65

7,270.65

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซื้อ 51/2563
24 ก.ค. 2563

98,868.00

98,868.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด หยิน หยาง การพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจากัด หยิน หยาง การพิมพ์

เสนอราคาต่าสุด

14,000.00

14,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง 108/2563
29 ก.ค. 2563
ใบสังจ้าง 109/2563
29 ก.ค. 2563

32,100.00

32,100.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จากัด

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จากัด

เสนอราคาต่าสุด

293,929.00

293,929.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

6,413.85

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไรส์ซิ่ง ซอร์ซ แอนด์
ซัพพลาย จากัด
AIRBUS DS GEO SA

เสนอราคาต่าสุด

6,413.85

บริษัท ไรส์ซิ่ง ซอร์ซ แอนด์
ซัพพลาย จากัด
AIRBUS DS GEO SA

312,976.85

312,976.85

วิธีเฉพาะเจาะจง

AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

เสนอราคาต่าสุด

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

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซื้อ 52/2563
30 ก.ค. 2563
ใบสังซื้อ 53/2563
31 ก.ค. 2563
สปภ.1594/2563
16 ก.ค. 2563
สปภ.1601/2563
20 ก.ค. 2563

