แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี 2564
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศรีรำชำ
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกรำคม 2564
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(2)
(3)
1 จ้างเหมาจัดทารับบ GISTDA FAMILY เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพ

(4)
42,800.00

(5)
42,800.00

2 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยระดับศูนย์ภูมิภาค โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ควบคุม
การปฏิบัติงานของดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight Software)

120,000.00

120,000.00

3 จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

9,309.00

9,309.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งซื้อ 15/2564
จากัด
จากัด
ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

4 เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลดัชนีพืชพรรณ ฯ

88,800.00

88,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินโนบิส ซัพพลาย จากัด

บริษัท อินโนบิส ซัพพลาย จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งซื้อ 16/2564
ลงวันที่ 14 มกราคม 2564

5 เช่าที่พักอาศัยสาหรับลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้โดรน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานห้วงอวกาศ

68,000.00

68,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ขุมทรัพย์มหานคร จากัด

บริษัท ขุมทรัพย์มหานคร จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งซื้อ 17/2564
ลงวันที่ 14 มกราคม 2564

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารวิกฤต
และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าเชิงพื้นที่

115,800.00

115,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็กซ์ไพรม์ จากัด

บริษัท เอ็กซ์ไพรม์ จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งซื้อ 18/2564
ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

7 จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า

975,000.00

1,009,066.67

e-bidding

บริษัท เอ็กซ์ไพรม์ จากัด

บริษัท เอ็กซ์ไพรม์ จากัด

เป็นผู้เสนอรายเดียวที่มีคุณสมบัติ สัญญาจ้าง สอร.9/2564
ตรงตามขอบเขตของงาฯ
ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

12,900,000.00

12,967,463.75

e-bidding

บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์
จากัด

บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์
จากัด

เป็นผู้เสนอรายเดียวที่มีคุณสมบัติ สัญญาจ้าง สอร.10/2564
ตรงตามขอบเขตของงาฯ
ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

9 จ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ สาหรับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ

623,000.00

660,733.33

e-bidding

บริษัท เอ็กซ์ไพรม์ จากัด

บริษัท เอ็กซ์ไพรม์ จากัด

เป็นผู้เสนอรายเดียวที่มีคุณสมบัติ สัญญาจ้าง สอร.11/2564
ตรงตามขอบเขตของงาฯ
ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

10 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและระบบขออนุญาตการบินอากาศยาน
ไร้คนขับ

1,030,000.00

1,091,633.33

e-bidding

บริษัท เวคเตอร์ ไดนามิคส์ จากัด

บริษัท เวคเตอร์ ไดนามิคส์ จากัด

เป็นผู้เสนอรายเดียวที่มีคุณสมบัติ สัญญาจ้าง สอร.12/2564
ตรงตามขอบเขตของงาฯ
ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

11 จ้างพัฒนาต้นแบบระบบแพลตฟอร์มเพื่อวิเคราะห์ระบบการคมนาคมทางอากาศ
แบบองค์รวม

855,000.00

938,333.33

e-bidding

บริษัท เอไอเอ็กซ์ เทคโนโลยี จากัด

บริษัท เอไอเอ็กซ์ เทคโนโลยี จากัด

เป็นผู้เสนอรายเดียวที่มีคุณสมบัติ สัญญาจ้าง สอร.13/2564
ตรงตามขอบเขตของงาฯ
ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

12 จ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนา Algorithm และระบบวิเคราะห์ไฟป่าด้วยเทคโนโลยี
ดาวเทียม

840,000.00

873,833.33

ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป

บริษัท สยาม จีไอเอส จากัด

บริษัท สยาม จีไอเอส จากัด

เป็นผู้เสนอรายเดียวที่มีคุณสมบัติ สัญญาจ้าง สอร.14/2564
ตรงตามขอบเขตของงาฯ
ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

8 จ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลดาวเทียมธีออส

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(6)
วิธีเฉพาะเจาะจง

(7)
บริษัท ลีออคเซีย จากัด

(8)
บริษัท ลีออคเซีย จากัด

(9)
(10)
วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งจ้าง 37/2564
ลงวันที่ 14 มกราคม 2564

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวราวดี วงค์ษา

นางสาวราวดี วงค์ษา

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งจ้าง 38/2564
ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี 2564
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศรีรำชำ
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกรำคม 2564
ลำดับที่

(2)

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

(3)
จ้
า
งที
่
ป
รึ
ก
ษาจั
ด
ท
ามาตรฐานการควบคุ
ม
คุ
ณภาพการจัดทาและให้บริการข้อมูล
13
ภูมิสารสนเทศการบิน ตามข้อกาหนด ICAO

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)
1,220,000.00

(5)
1,247,544.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(6)
ประกาศเชิญชวน

(7)
บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส

(8)
บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส

ทั่วไป

จากัด

จากัด

อธิบำยแบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน (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

(9)
(10)
เป็นผู้เสนอรายเดียวที่มีคุณสมบัติ สัญญาจ้าง สอร.15/2564
ตรงตามขอบเขตของงาฯ
ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

