แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนทเศ (องค์การมหาชน) - ศูนย์ราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 -30 เมษายน 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(2)
1

(3)
ซือ้ วัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รำยกำร

2

จ้ำงสำรวจรังวัดค่ำพิกัดจุดตรวจสอบภำพถ่ำยดำวเทียมภำยใต้
โครงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล” กิจกรรม : กำรจัดหำและผลิต
ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม
จ้ำงเหมำผูท้ ำกำรประมวลผลและจัดทำแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
ด้วยอำกำศยำนไร้คนขับจำนวน 80 แปลง
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่สำรวจเพื่อสำรวจรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญำณ
ดำวเทียม GNSS ข้อมูลจุดควบคุม / จุดตรวจสอบภำพ เพื่อใช้สำหรับ
จัดทำแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอำกำศยำน
ไร้คนขับ ในพื้นที่จำนวน 80 แปลง
จ้ำงเหมำผูช้ ่วยนักบิน UAV เพื่อช่วยปฏิบัติกำรบินสำรวจเก็บ
ข้อมูลและจัดทำแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศด้วยอำกำศยำนไร้คนขับ
จำนวน 80 แปลง
จ้ำงเหมำผูค้ วบคุมกำรบินและนักบิน เพื่อบินสำรวจ
เก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศด้วยอำกำศยำนไร้คนขับ
จำนวน 80 แปลง
จ้ำงเหมำผลิตสือ่ และประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน International
Symposium On Earth Space System Frontier Research
Thailand and Conference of Sustainability Research
Innovation
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ตปู้ รับอำกำศ เพื่อเดินทำงไป-กลับ กทม.
- จังหวัดมหำสำรคำม ระหว่ำงวันที่ 16-28 เมษำยน 2564
เช่ำชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผลแบบพกพำ
(Laptop Computer) เพื่อกำรวิเครำะห์ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลภำคสนำม และขับเคลือ่ นระบบฐำนข้อมูลเชิงพื้นที่กำร
เปลีย่ นแปลงพื้นที่ชำยฝัง่ ทะเลไทย เพื่อกำรจัดกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝัง่
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จ้ำงเหมำเพิ่มสมรรถนะระบบผลิตภำพถ่ำยออร์โทจำกภำพถ่ำย
ดำวเทียมด้วยระบบ GXL ภำยใต้โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
กำรใช้ภูมิสำรสนเทศกลำง เพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและ
ประชำชน
ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์สำหรับระบบ
MMGS system Integration ภำยใต้โครงกำร THEOS-2

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
(4)
159,986.40
487,500.00

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
(5)
(6)
(7)
159,986.40 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
487,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
(8)
บริษัท พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท วีเอสเค โกลเบิล จำกัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
(9)
วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน
วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
(10)
ใบสัง่ ซือ้ 39/2564
1 เม.ย. 2564
ใบสัง่ จ้ำง 132/2564
5 เม.ย. 2564

88,000.00

88,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสกรรจ์ อริยโชติมำ

นำยสกรรจ์ อริยโชติมำ

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

88,000.00

88,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวปวริศำ คงมั่น

นำงสำวปวริศำ คงมั่น

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

88,000.00

88,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมงคลชัย ทรัพย์เย็น

นำยมงคลชัย ทรัพย์เย็น

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

ใบสัง่ จ้ำง 135/2564
5 เม.ย. 2564

200,000.00

200,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสรรัตน์ ดำบัว

นำยสรรัตน์ ดำบัว

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

ใบสัง่ จ้ำง 136/2564
7 เม.ย. 2564

499,690.00

499,690.00

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค
(ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค
(ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

ใบสัง่ จ้ำง 137/2564
7 เม.ย. 2564

26,000.00

26,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แวน เทพสุนทร

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แวน เทพสุนทร

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

150,335.00

150,335.00

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คอมพิวเตอร์
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คอมพิวเตอร์
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่น

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

ใบสัง่ จ้ำง 138/2564
7 เม.ย. 2564
ใบสัง่ ซือ้ 40/2564
7 เม.ย. 2564

บริษัท จีโอ แคปพำซิตี้ จำกัด

เป็นผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือก
และมีรำคำต่ำสุด

สัญญำจ้ำง 19/2564
8 เม.ย. 2564

บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด

เป็นผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือก
และมีรำคำต่ำสุด

สัญญำซือ้ 8/2564
8 เม.ย. 2564

5,985,000.00

612,500.00

6,000,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท จีโอ แคปพำซิตี้ จำกัด

634,442.78

e-bidding

1. บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด
2. บริษัท บี ซิมเพิล จำกัด

ใบสัง่ จ้ำง 133/2564
5 เม.ย. 2564
ใบสัง่ จ้ำง 134/2564
5 เม.ย. 2564

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนทเศ (องค์การมหาชน) - ศูนย์ราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 -30 เมษายน 2564
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
(4)
14,445.00

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
(5)
(6)
(7)
14,445.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท นำนดี-สตรำแพค จำกัด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
(8)
บริษัท นำนดี-สตรำแพค จำกัด
บริษัท ไมนิก จำกัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
(9)
วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
(10)
ใบสัง่ ซือ้ 41/2564
8 เม.ย. 2564
สัญญำจ้ำง 20/2564
9 เม.ย. 2564

(2)
12

(3)
ซือ้ เครื่องมือช่ำงพร้อมกล่องเครื่องมือ

13

จ้ำงเหมำปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภำพ และรักษำควำมต่อเนื่องของ
ระบบฐำนข้อมูลเชิงพื้นที่กำรเปลีย่ นแปลงพื้นที่ชำยฝัง่ ทะเลไทย
(Thailand Coastal Spatial Datab-ase System - TCS) ทั้งใน
ส่วนของ Web และ Mobile Application
จ้ำงจัดทำคูม่ ือพิทักษ์ไพร

684,800.00

684,800.00

40,660.00

40,660.00

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โกลเด้น ไทม์ พริ้นติง้ จำกัด

บริษัท โกลเด้น ไทม์ พริ้นติง้ จำกัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

15

จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ตปู้ รับอำกำศ เพื่อเดินทำงไป-กลับ
กรุงเทพมหำนคร-จังหวัดกำฬสินธุ์,จังหวัดอุดรธำนี,จังหวัดสระบุร,ี
จังหวัดอุบลรำชธำนี,จังหวัดกำญจนบุรรี,เพชรบุรี และจังหวัดนครนำยก
ระหว่ำงวันที่ 18 เมษำยน - 7 พฤษภำคม 2564 จำนวน 5 คัน

78,000.00

78,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แวน เทพสุนทร

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แวน เทพสุนทร

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

16

ซือ้ เครื่องชงกำแฟสดและไมค์ wireless

64,157.20

64,157.20

จ้ำงจัดอบรมหลักสูตร กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Management)
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ตปู้ รับอำกำศ เพื่อเดินทำงไป-กลับ
กรุงเทพมหำนคร-อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ อำเภอศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 เมษำยน 2564
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์ตปู้ รับอำกำศ เพื่อเดินทำงไป-กลับ
กรุงเทพมหำนคร-อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ อำเภอศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 เมษำยน 2564
จ้ำงที่ปรึกษำระดมควำมคิดเห็นจำกผูเ้ ชี่ยวชำญเพื่อสร้ำง Dashboard
กำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

149,800.00

149,800.00

บริษัท พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ศูนย์พัฒนำองค์รวม จำกัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

17

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์พัฒนำองค์รวม จำกัด

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แวน เทพสุนทร

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แวน เทพสุนทร

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แวน เทพสุนทร

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แวน เทพสุนทร

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

ใบสัง่ จ้ำง 143/2564
20 เม.ย. 2564

950,000.00

962,269.00

1. มูลนิธิสถำบันอนำคตไทยศึกษำ
2. บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3. บริษัท เบรนฟีลด์ จำกัด
วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บีอิ้ง คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

มูลนิธิสถำบันอนำคตไทยศึกษำ

เป็นผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือก
และมีรำคำต่ำสุด

สัญญำจ้ำง 21/2564
22 เม.ย. 2564

บริษัท บีอิ้ง คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

บริษัท เซ็นทรัล ซิสเท็ม
อินทิเกรชั่น จำกัด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

ใบสัง่ จ้ำง 144/2564
23 เม.ย. 2564
ใบสัง่ ซือ้ 43/2564
28 เม.ย. 2564
สัญญำจ้ำง 22/2564
29 เม.ย. 2564

14

18

19

20

21

จ้ำงเหมำกำรติดตัง้ GS (Technician)

30,766.62

30,766.62

22

ซือ้ DVR กล้องวงจรปิดห้อง BM601

8,827.50

8,827.50

23

จ้ำงเหมำพัฒนำแพลตฟอร์มกำรให้บริกำรข้อมูลภูมิสำร
สนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร PM 2.5

2,493,000.00

วิธีคัดเลือก

1. บริษัท ไมนิก จำกัด
2. บริษัท จี.เมคคำทรอนิคส์ จำกัด
3. บริษัท ซัคเซส คอมมูนิตี้ จำกัด

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นทรัล ซิสเท็ม
อินทิเกรชั่น จำกัด
2,493,000.00
วิธีคัดเลือก 1. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. บริษัท ทีทีที บรำเธอร์ส จำกัด
3. บริษัท แคมป์เบล ไซเอนทิฟิค เซำท์อีสท์
เอเชีย จำกัด

เป็นผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือก
และมีรำคำต่ำสุด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

เป็นผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือก
และมีรำคำต่ำสุด

ใบสัง่ จ้ำง 139/2564
9 เม.ย. 2564
ใบสัง่ จ้ำง 140/2564
9 เม.ย. 2564

ใบสัง่ ซือ้ 42/2564
9 เม.ย. 2564
ใบสัง่ จ้ำง 141/2564
20 เม.ย. 2564
ใบสัง่ จ้ำง 142/2564
20 เม.ย. 2564

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนทเศ (องค์การมหาชน) - ศูนย์ราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 -30 เมษายน 2564
ลำดับที่
(2)
24
25
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งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
(3)
จ้ำงทำกระดำษจดหมำย (เฉพำะโลโก้) กระดำษจดหมำย
(บันทึกข้อควำม) และซองขำวพับครึ่ง
จ้ำงเหมำบริกำรเพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศกลำง สทอภ. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ (พัฒนำระบบ)
จ้ำงบำรุงรักษำระบบจำนสำยอำกำศย่ำนควำมถี่ X-Band

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
(4)
177,620.00
120,000.00

รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
(5)
(6)
(7)
177,620.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หยิน หยำง
กำรพิมพ์
120,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกิตติศักดิ์ ประสบโชคชัยกุล

4,950,000.00

4,950,000.00

2,190,000.00

2,200,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แพลท เนรำ จำกัด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
(8)
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หยิน หยำง
กำรพิมพ์
นำยกิตติศักดิ์ ประสบโชคชัยกุล

บริษัท แพลท เนรำ จำกัด

ยี่ห้อ VIASAT
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ซื้อเสำรับ-ส่ง Transmit/Receive Antenna Dome
(24 MHz) พร้อมติดตั้ง ณ สถำนีหำดเล็ก จังหวัดตรำด

วิธีคัดเลือก

1. บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด
2. บริษัท จี.เมคคำทรอนิคส์ จำกัด

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

บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
(9)
วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน
วงเงินเล็กน้อยไม่เกินวงเงิน

เป็นผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือก
และมีรำคำต่ำสุด
เป็นผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือก
และมีรำคำต่ำสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
(10)
ใบสัง่ จ้ำง 145/2564
29 เม.ย. 2564
ใบสัง่ จ้ำง 146/2564
29 เม.ย. 2564
สัญญำจ้ำง 23/2564
30 เม.ย. 2564
สัญญำซือ้ 9/2564
30 เม.ย. 2564

