แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี 2564
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศรีรำชำ
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2564
ลำดับที่

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(2)
(3)
1 จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า อาคาร Vertex View

(4)
45,475.00

(5)
45,475.00

2 จ้างซ่อมระบบนาร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ อาคาร Horizon

76,505.00

76,505.00

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(6)
วิธีเฉพาะเจาะจง

(7)
บริษัท ชลบุรี ฟิตเนส จากัด

(8)
บริษัท ชลบุรี ฟิตเนส จากัด

(9)
(10)
วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งจ้าง 39/2564
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เฮอรีเทจอินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท เฮอรีเทจอินเตอร์เนชั่นแนล

ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งจ้าง 40/2564
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

3 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร Vertex View

3,852.00

3,852.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งจ้าง 41/2564
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จานวน 23 เครื่อง

254,323.72

254,323.72

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เอ็ม แอนด์ อี ซิสเต็มส์

หจก.เอ็ม แอนด์ อี ซิสเต็มส์

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งจ้าง 42/2564
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

5 จ้างซ่อมเครื่องเล่นภายใน Space Inspirium

164,512.50

164,512.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน)

บริษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน)

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งจ้าง 43/2564
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

6 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ

10,500.00

10,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งจ้าง 44/2564
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

7 จัดซือครุภัณฑ์ Termo Scan พร้อมอุปกรณ์แสดงผลเพื่อรองรับการใช้งานภายใน
Space Inspirium

65,270.00

65,270.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แวค รีเสิร์ซ จากัด

บริษัท แวค รีเสิร์ซ จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งซือ 19/2564
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

8 จัดซืออุปกรณ์และวัสดุต่างๆ สาหรับสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติงานดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight Software)

49,936.90

49,936.90

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จากัด

บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งซือ 20/2564
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

9 จัดซืออุปกรณ์และวัสดุต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย

49,054.15

49,054.15

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จากัด

บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งซือ 21/2564
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

10 จัดซือวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

24,888.20

24,888.20

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบสั่งซือ 22/2564
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

11 จ้างที่ปรึกษาวิจัยต้นแบบการบริหารจัดการการใช้งานห้วงอากาศระดับต่า
กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1,140,000.00

1,140,000.00

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นผู้เสนอรายเดียวที่มีคุณสมบัติ สัญญาจ้าง สอร.16/2564
ตรงตามขอบเขตของงาฯ
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

12 จ้างวิจัยทดสอบการจัดข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลขสาหรับการจราจร
ทางอากาศด้วยเทคโนโลยี Ground Base LiDAR

14,700,000.00

1,589,246.67

e-bidding

บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จากัด

บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จากัด

เป็นผู้เสนอรายเดียวที่มีคุณสมบัติ สัญญาจ้าง สอร.18/2564
ตรงตามขอบเขตของงาฯ
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี 2564
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนทเศ (องค์กำรมหำชน) - ศรีรำชำ
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2564
ลำดับที่

(2)

งำนทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

(3)
จ้
า
งพั
ฒ
นาต้
น
แบบระบบลาดตระเวนและยื
นยันการเกิดไฟป่า
13
กับ บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จากัด

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

(4)
3,600,000.00

(5)
3,650,541.67

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

(6)
คัดเลือก

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

(7)
บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จากัด

(8)
บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จากัด

อธิบำยแบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
ช่องที่ (1) ระบุวันที่ เดือน ปี ที่จัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซือจัดจ้างนัน
ช่องที่ (2) ให้เรียงลาดับตามวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซือหรือจ้าง
ช่องที่ (3) ระบุชื่อของงานที่จัดซือหรือจ้าง
ช่องที่ (4) ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซือหรือจ้างในครังนัน ทังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซือหรือจ้างในครังนัน
ช่องที่ (5) ระบุวงเงินราคากลางของงานซือหรือจ้างในครังนัน
ช่องที่ (6) ระบุวิธีการที่จัดซือหรือจัดจ้างในครังนัน
ช่องที่ (7) ระบุชื่อของผู้ที่เข้าเสนอราคาในการจัดซือหรือจ้างครังนันทุกราย พร้อมทังราคาที่เสนอ
ช่องที่ (8) ระบุชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทังราคาที่ได้ตกลงซือหรือจ้าง
ช่องที่ (9) ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนัน
ช่องที่ (10) ระบุเลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมทังวัน เดือน ปี ที่ทาสัญญาหรือข้อตกลงนัน

(9)
(10)
เป็นผู้เสนอรายเดียวที่มีคุณสมบัติ สัญญาจ้าง สอร.19/2564
ตรงตามขอบเขตของงาฯ
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

