แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหำคม 2563
ลำดับที่

(2)

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(3)

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(6)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

(7)

(8)

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

(9)

(10)

9,694.20

9,694.20

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

1,070.00

1,070.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

เสนอราคาต่าสุด

15,000.00

15,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ลาโนวา บางกอก จากัด

บริษัท ลาโนวา บางกอก จากัด

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซื้อ 54/2563
3 ส.ค. 2563
ใบสังจ้าง 110/2563
6 ส.ค. 2563
ใบสังจ้าง 111/2563
6 ส.ค. 2563
ใบสังซื้อ 55/2563
6 ส.ค. 2563

2

เช่ารถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ณ
จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 1 คัน
จ้างย้ายสัญญาณโทรศัพท์ จานวน 2 เลขหมาย

3

จ้างจัดทา ebook มรดกไทยจากภาพดาวเทียม

4

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากร
ป่าชายเลน สาหรับการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน
ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง จานวน 24 จังหวัด
ซื้อ HDMI, IR EXTENDER 50M WITH EDID จานวน 15 ชุด

399,794.80

399,794.80

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซัคเซส คอมมูนิตี้ จากัด

บริษัท ซัคเซส คอมมูนิตี้ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

40,927.50

40,927.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

550,000.00

600,000.00

วิธีคัดเลือก

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จากัด

เสนอราคาต่าสุด

2,480,000.00

2,270,000.00

e-bidding

บริษัท บีอิ้ง คอนสตรั๊คชั่น จากัด

บริษัท บีอิ้ง คอนสตรั๊คชั่น จากัด

เสนอราคาต่าสุด

4,000.00

4,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง 112/2563
13 ส.ค. 2563

90,040.50

90,040.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

12,117.75

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

12,117.75

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

ใบสังจ้าง 113/2563
13 ส.ค. 2563
ใบสังซื้อ 57/2563
20 ส.ค. 2563

183,612.00

183,612.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

31,008.60

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น คอมพิวเตอร์
(ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

31,008.60

บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น คอมพิวเตอร์
(ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

13

จ้างที่ปรึกษาโครงการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้
บริการ
จ้างเหมาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการติดตั้ง
ระบบสถานีภาคพื้น สาหรับดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2 ณ
สทอภ. ศรีราชา
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม
2563
จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (บางเขน)
เช่ารถยนต์อเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563
จานวน 1 คัน
ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานภาพลักษณ์
องค์กรและประชาสัมพันธ์ จานวน 4 รายการ
เช่ารถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง เดินทางปฏิบัติงาน
ในวันที่ 23-28 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดน่าน
จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮง1476

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จากัด

17,900.00

17,900.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายวีระยุทธ์ ภุมรินทร์ (เล็กเซอร์วิส)

นายวีระยุทธ์ ภุมรินทร์ (เล็กเซอร์วิส)

เสนอราคาต่าสุด

14

จ้างเหมาบริการลงทะเบียนหมายเลข AS Number และ IP

70,620.00

70,620.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)

เสนอราคาต่าสุด

15

จ้างจัดทาโรลอัพ เกรด A เพื่อใช้สาหรับการจัดกิจกรรม
นิทรรศการ ของ สทอภ.
จ้างจัดหาและทาสื่อประชาสัมพันธ์

7,254.60

7,254.60

วิธีเฉพาะเจาะจง

218,804.30

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัล พริ้นติ้ง แอนด์
แอดเวอร์ไทซิ่ง จากัด
บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

218,804.30

บริษัท เซ็นทรัล พริ้นติ้ง แอนด์
แอดเวอร์ไทซิ่ง จากัด
บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จากัด

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

เสนอราคาต่าสุด

695,000.00

700,000.00

วิธีคัดเลือก

นายณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์

นายณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์

เสนอราคาต่าสุด

598,000.00

609,900.00

e-bidding

บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จากัด

บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จากัด

เสนอราคาต่าสุด

1

5
6
7

8

9
10

11
12

16
17
18

19

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร-จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563
จ้างเหมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันชุมชน
ไม้มีค่า-ป่าครอบครัวเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้
เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
จ้างผลิตสกู๊ปพิเศษ 20 ปี สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซื้อ 56/2563
10 ส.ค. 2563
สัญญาจ้าง 25/2563
13 ส.ค. 2563
สัญญาจ้าง 26/2563
13 ส.ค. 2563

ใบสังซื้อ 58/2563
20 ส.ค. 2563
ใบสังซื้อ 59/2563
21 ส.ค. 2563
ใบสังจ้าง 114/2563
24 ส.ค. 2563
ใบสังจ้าง 115/2563
25 ส.ค. 2563
ใบสังจ้าง 116/2563
25 ส.ค. 2563
ใบสังจ้าง 117/2563
25 ส.ค. 2563
ใบสังจ้าง 118/2563
25 ส.ค. 2563
สัญญาจ้าง 27/2563
25 ส.ค. 2563
สัญญาจ้าง 28/2563
27 ส.ค. 2563

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศูนย์รำชกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหำคม 2563
ลำดับที่

(2)

20
21
22

23
24
25

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(3)

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไป – กลับ
กรุงเทพมหานคร-จังหวัดนครนายก ในวันที่ 1 กันยายน 2563
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT 6 เพื่อให้บริการแก่
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ พี จีโอกราฟิก
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่
โครงการประเมินความเครียด และความเสียหายของพืชไม้ผลยืนต้น
จากการขาดน้าเพื่อการบริหารจัดการน้าในจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายผลการใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศในการศึกษาความชื้นในดิน จ.นครนายก
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธุ์พืช
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่
บริษัท เอื้อวิทยาแมชีนเนอรี่ จากัด
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades เพื่อให้บริการแก่
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)

(5)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

(6)

(7)

(9)

(10)

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

เสนอราคาต่าสุด

16,417.76

16,417.76

วิธีเฉพาะเจาะจง

AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

เสนอราคาต่าสุด

420,716.48

420,716.48

วิธีเฉพาะเจาะจง

AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง 119/2563
31 ส.ค. 2563
สปภ.1775/2563
5 ส.ค. 2563
สปภ.1819/2563
7 ส.ค. 2563

161,901.93

161,901.93

วิธีเฉพาะเจาะจง

AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

เสนอราคาต่าสุด

6,572.52

6,572.52

วิธีเฉพาะเจาะจง

AIRBUS DS GEO SA

AIRBUS DS GEO SA

เสนอราคาต่าสุด

14,203.07

14,203.07

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

สปภ.1880/2563
7 ส.ค. 2563
สปภ.2034/2563
28 ส.ค. 2563
สปภ.2049/2563
31 ส.ค. 2563

