แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนทเศ (องค์การมหาชน) - ศูนย์ราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
(4)
99,271.59

รำคำกลำง
(บำท)
(5)
99,271.59

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
(6)
(7)
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีอิ้ง คอนสตรั๊คชั่น จากัด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
(8)
บริษัท บีอิ้ง คอนสตรั๊คชั่น จากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
(9)
วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
(10)
ใบสัง่ จ้าง 101/2564
1 ก.พ. 2564

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เท็นซอฟท์ จากัด

บริษัท พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท เท็นซอฟท์ จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

ใบสัง่ จ้าง 102/2564
3 ก.พ. 2564
ใบสัง่ ซือ้ 21/2564
8 ก.พ. 2564
ใบสัง่ ซือ้ 22/2564
8 ก.พ. 2564
ใบสัง่ จ้าง 103/2564
9 ก.พ. 2564

(2)
1

(3)
จ้างเหมาติดตัง้ อุปกรณ์ตัดไฟรั่ว RCD (Residual Current Device)
ชนิด RCBO (Residual Circuit Breaker with Over-Current) และ
อุปกรณ์ Surge Protection สาหรับอุปกรณ์ Workstations และ
Servers ของระบบภาคพื้นดินดาวเทียมหลัก (ระบบ DIGINEO)
อาคารปฏิบัติการดาวเทียม Centarium

2

2,000.00

2,000.00

3

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศ เพื่อเดินทางไป-กลับ
กรุงเทพมหานคร-จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 10 รายการ

44,993.50

44,993.50

4

ซือ้ วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ

90,308.00

90,308.00

5

จ้างเหมาพัฒนา Script Python ในการประมวลข้อมูลไฟป่า
จากภาพดาวเทียม ภายใต้โครงการต้นแบบนาร่องฐานข้อมูลไฟป่า
จากดาวเทียมแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจไฟป่า กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจาปีงบประมาณ 2564 (ประเทศ
ไทย: Model-1)

154,980.00

154,980.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูกฤษ ศรีวิลาศ

นายภูกฤษ ศรีวิลาศ

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

6

จ้างเหมาพัฒนา Script Python ในการประมวลข้อมูลไฟป่า
จากภาพดาวเทียม ภายใต้โครงการต้นแบบนาร่องฐานข้อมูลไฟป่า
จากดาวเทียมแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจไฟป่า กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจาปีงบประมาณ 2564 (ประเทศ
ไทย: Model-2)

154,980.00

154,980.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา พุ่มพวง

นางสาวอังคณา พุ่มพวง

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

ใบสัง่ จ้าง 104/2564
9 ก.พ. 2564

7

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

8

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศ เพื่อเดินทางไป-กลับ
กรุงเทพมหานคร-จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เช่าเครื่องมืออุปกรณ์สารวจเก็บข้อมูลและจัดทาแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศและแผนที่ภูมิสารสนเทศด้วยอากาศอากาศยานไร้คนขับภายใต้
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ใบสัง่ จ้าง 105/2564
10 ก.พ. 2564
สัญญาซือ้ 5/2564
15 ก.พ. 2564

9

ซือ้ หมึก และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 19 รายการ

10

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตปู้ รับอากาศ เพื่อเดินทางไป-กลับ
กรุงเทพมหานคร-จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 มีนาคม 2564
ซือ้ ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการข้อมูลและแผนที่
ออนไลน์ ภายใต้โครงการระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่
ระบาดโควิด - 19 รอบที่ 2

11

996,000.00

996,000.00

348,820.00

348,820.00

2,000.00

2,000.00

9,390,000.00

9,681,005.73

วิธีคัดเลือก

1. บริษัท เอสเอพี คอร์ปอเรชั่น จากัด
2. บริษัท ไทยสกายวิชั่น จากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ที เอ็น ซัพพลาย
แอนด์ บลูพริ้นต์
วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร
e-bidding

1. บริษัท จีไอเอส จากัด
2. บริษัท ธิงค์กิ้ง ทู เรฟโวลูชั่น จากัด

บริษัท ไทยสกายวิชั่น จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที เอ็น ซัพพลาย
แอนด์ บลูพริ้นต์
ห้างหุ้นส่วนจากัด แวน เทพสุนทร
บริษัท จีไอเอส จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

เป็นผูผ้ ่านการคัดเลือก
และมีราคาต่าสุด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน
วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน
เป็นผูผ้ ่านการคัดเลือก
และมีราคาต่าสุด

ใบสัง่ ซือ้ 23/2564
17 ก.พ. 2564
ใบสัง่ จ้าง 106/2564
18 ก.พ. 2564
สัญญาซือ้ 6/2564
22 ก.พ. 2564

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนทเศ (องค์การมหาชน) - ศูนย์ราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(2)
12

(3)
ซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

13

จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ Metadata จาก
ดาวเทียมที่ให้บริการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถการใช้ ภูมิ
สารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐและประชาชน
จ้างเหมาเพื่อดาเนินการปรับปรุงระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุก
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร) ประจาปีงบประมาณ
2564 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2564)

14

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
(4)
29,569.45
970,000.00

493,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
(5)
29,569.45
1,194,666.67

493,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
(6)
(7)
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีดีดี เทรดดิง้ จากัด
e-bidding

1. บริษัท อินโฟเทค โซลูชั่น จากัด
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จากัด

อธิบำยแบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
ช่องที่ (1) ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดทำสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงนั้น
ช่องที่ (2) ให้เรียงลำดับตำมวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ช่องที่ (3) ระบุชื่อของงำนที่จัดซือ้ หรือจ้ำง
ช่องที่ (4) ระบุวงเงินงบประมำณ วงเงินตำมโครงกำรเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซือ้ หรือจ้ำงในครั้งนั้น ทั้งหมดถ้ำไม่มีวงเงินดังกล่ำวให้ระบุวงเงินที่ประมำณว่ำจะซือ้ หรือจ้ำงในครั้งนั้น
ช่องที่ (5) ระบุวงเงินรำคำกลำงของงำนซือ้ หรือจ้ำงในครั้งนั้น
ช่องที่ (6) ระบุวิธีกำรที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำงในครั้งนั้น
ช่องที่ (7) ระบุชื่อของผูท้ ี่เข้ำเสนอรำคำในกำรจัดซือ้ หรือจ้ำงครั้งนั้นทุกรำย พร้อมทั้งรำคำที่เสนอ
ช่องที่ (8) ระบุชื่อผูท้ ี่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผูข้ ำยหรือผูร้ ับจ้ำง พร้อมทั้งรำคำที่ได้ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ช่องที่ (9) ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผูข้ ำยหรือผูร้ ับจ้ำงรำยนั้น
ช่องที่ (10) ระบุเลขที่ของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ทำสัญญำหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
(8)
บริษัท ทีดีดี เทรดดิง้ จากัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
(9)
วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน
เป็นผูผ้ ่านการคัดเลือก
และมีราคาต่าสุด
วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
(10)
ใบสัง่ ซือ้ 24/2564
23 ก.พ. 2564
สัญญาจ้าง 13/2564
24 ก.พ. 2564
ใบสัง่ จ้าง 107/2564
25 ก.พ. 2564

