
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง

1 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ สีดา 600.00             นายธีรยุทธ สีดา 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.117/2566

โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 5 มกราคม 2566

2 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร์ สุวรรณ 600.00             นายธีรภัทร์ สุวรรณ 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.118/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 5 มกราคม 2566

3 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนภูมิ ไตรศุภโชค 600.00             นายธนภูมิ ไตรศุภโชค 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.119/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 5 มกราคม 2566

4 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายต่อลาภ โพธ์ิเต้ียอ่วม 600.00             นายต่อลาภ โพธ์ิเต้ียอ่วม 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.120/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 5 มกราคม 2566

5 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายพันธกานต์ ศรีพรหมมา 600.00             นายพันธกานต์ ศรีพรหมมา 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.121/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 5 มกราคม 2566

6 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายปฏิพัทธ์ิ เกิดศรีทอง 600.00             นายปฏิพัทธ์ิ เกิดศรีทอง 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.122/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 5 มกราคม 2566

7 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายบัญฑิต โชติช่วง 600.00             นายบัญฑิต โชติช่วง 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.123/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 5 มกราคม 2566

8 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายนัฐดนัย มีทอง 600.00             นายนัฐดนัย มีทอง 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.124/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 5 มกราคม 2566

9 จ้างตรวจสอบและปรับปรุงระบบจาน สายอากาศ VIASAT 160,500.00        160,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคอนเนค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 160,500.00       บริษัท ไอคอนเนค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 160,500.00          วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.125/2566

ลงวันท่ี 6 มกราคม 2566

10 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายภราดร สีหล้ามะนา 600.00             นายภราดร สีหล้ามะนา 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.126/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 12 มกราคม 2566

11 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิกรานต์ กวางแก้ว 600.00             นายวิกรานต์ กวางแก้ว 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.127/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 12 มกราคม 2566

12 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายยศธร ป่ินทอง 600.00             นายยศธร ป่ินทอง 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.128/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 12 มกราคม 2566

13 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาคิน ละถาดา 600.00             นายภาคิน ละถาดา 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.129/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 12 มกราคม 2566

14 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูมิระพี แสนรัง 600.00             นายภูมิระพี แสนรัง 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.130/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 12 มกราคม 2566

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนทเศ (องค์การมหาชน) - ศรีราชา

ต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 มกราคม 2566

(7)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

(2)  (9)  (10) (8) (6) (5)(4)(3)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนทเศ (องค์การมหาชน) - ศรีราชา

ต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 มกราคม 2566

(7)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

(2)  (9)  (10) (8) (6) (5)(4)(3)

15 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายพีรพล อินทร์ส าราญ 600.00             นายพีรพล อินทร์ส าราญ 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.131/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 12 มกราคม 2566

16 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน์ แดนชัย 600.00             นายอภิวัฒน์ แดนชัย 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.132/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 12 มกราคม 2566

17 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัชรากร จันทร์สงคราม 600.00             นายวัชรากร จันทร์สงคราม 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.133/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 12 มกราคม 2566

18 จ้างซ่อมลิฟท์ฐานจานสายอากาศ WATER 489,000.00        489,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคอนเนค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 489,000.00       บริษัท ไอคอนเนค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 489,000.00          วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.134/2566

ลงวันท่ี 12 มกราคม 2566

19 จ้างประสานงานนิสิต/นักศึกษา เข้าทดสอบระบบเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) 20,000.00          20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ 20,000.00         นายณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ 20,000.00           วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.135/2566

ลงวันท่ี 13 มกราคม 2566

20 จ้างซ่อมเคร่ือง RF Signal Generator พร้อมสอบเทียบ จ านวน 1 เคร่ือง 80,378.40          80,378.40      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จ ากัด 80,378.40         บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จ ากัด 80,378.40           วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.136/2566

ลงวันท่ี 17 มกราคม 2566

21 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา สุโพธ์ิ 600.00             นายอนุชา สุโพธ์ิ 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.137/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 18 มกราคม 2566

22 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิรี จ่ันโพธ์ิเต้ีย 600.00             นางสาวศิรี จ่ันโพธ์ิเต้ีย 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.138/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 18 มกราคม 2566

23 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ศรีจักร์ 600.00             นายอภิชาติ ศรีจักร์ 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.139/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 18 มกราคม 2566

24 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายก้องภพ แสงเรือง 600.00             นายก้องภพ แสงเรือง 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.140/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 18 มกราคม 2566

25 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระชัย บัวคล่ี 600.00             นายวีระชัย บัวคล่ี 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.141/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 18 มกราคม 2566

26 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักด์ิสิทธ์ิ บัณฑุกุล 600.00             นายศักด์ิสิทธ์ิ บัณฑุกุล 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.142/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 18 มกราคม 2566

27 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน์ ครองชนม์ 600.00             นายอธิวัฒน์ ครองชนม์ 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.143/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 18 มกราคม 2566

28 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา ทองดี 600.00             นางสาวอัจฉริยา ทองดี 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.144/2566

 โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 18 มกราคม 2566



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนทเศ (องค์การมหาชน) - ศรีราชา

ต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 มกราคม 2566

(7)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

(2)  (9)  (10) (8) (6) (5)(4)(3)

29
จ้างเหมาสอบเทียบเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการ กาแล็กซ่ี คร้ังท่ี 1/2566 19,474.00          19,474.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมโคร พรีซิช่ัน คาลิเบรช่ัน 19,474.00         บริษัท ไมโคร พรีซิช่ัน คาลิเบรช่ัน 19,474.00           วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.145/2566

แลบบอราทอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด แลบบอราทอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566

30 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศุภลักษณ์ เจียวก๊ก 600.00             นางสาวศุภลักษณ์ เจียวก๊ก 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.146/2566

โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566

31 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรตา จันทร์ศิลปิน 600.00             นางสาวรตา จันทร์ศิลปิน 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.147/2566

โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566

32 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอังคนา ขัดเรือน 600.00             นางสาวอังคนา ขัดเรือน 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.148/2566

โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566

33 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกนกกร จรรยา 600.00             นางสาวกนกกร จรรยา 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.149/2566

โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566

34 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายชฎิล พาลี 600.00             นายชฎิล พาลี 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.150/2566

โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566

35 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายพชรวัฒน์ กรรภิรมย์พชิรา 600.00             นายพชรวัฒน์ กรรภิรมย์พชิรา 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.151/2566

โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566

36 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทักษะอร ถ้ ารุ้ง 600.00             นางสาวทักษะอร ถ้ ารุ้ง 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.152/2566

โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566

37 จ้างเหมาทดสอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace 600.00              600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท์ ลายเงิน 600.00             นายรัชชานนท์ ลายเงิน 600.00               วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.153/2566

โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง Young engineer ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566

38 จ้างเหมาบ ารุงรักษาดูแลพ้ืนท่ีและสวนประจ าเดือนมกราคม 2566 282,500.00        282,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ประกายเงิน จ ากัด 282,500.00       บริษัท ประกายเงิน จ ากัด 282,500.00          วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังจ้าง สจอ.154/2566

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ลงวันท่ี 30 มกราคม 2566

39 เช่าท่ีพักอาศัยส าหรับลูกจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี 68,000.00          68,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ขุมทรัพย์มหานคร จ ากัด 68,000.00         บริษัท ขุมทรัพย์มหานคร จ ากัด 68,000.00           วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังซ้ือ สจอ.23/2566

ส าหรับอุตสาหกรรมอนาคต ลงวันท่ี 13 มกราคม 2566

40 จัดซ้ือธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร., ส.ท., ส.ก., ธงชาติไทย 41,195.00          41,195.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์ 41,195.00         บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์ 41,195.00           วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังซ้ือ สจอ.24/2566

และพระบรมฉายาลักษณ์ เนช่ันแนล จ ากัด เนช่ันแนล จ ากัด ลงวันท่ี 17 มกราคม 2566

41 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับการพิมพ์ฉลากเลขครุภัณฑ์ 31,565.00          31,565.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์ 31,565.00         บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์ 31,565.00           วงเงินเล็กน้อยไม่เกินกฎกระทรวง ใบส่ังซ้ือ สจอ.25/2566

เนช่ันแนล จ ากัด เนช่ันแนล จ ากัด ลงวันท่ี 20 มกราคม 2566



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนทเศ (องค์การมหาชน) - ศรีราชา

ต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 มกราคม 2566

(7)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

(2)  (9)  (10) (8) (6) (5)(4)(3)

42 จ้างพัฒนาระบบขออนุญาตใช้งานห้วงอากาศส าหรับกิจกรรมภายใต้ NOTAM Class-J 6,974,700.00      6,971,050.00  คัดเลือก  บริษัท ไบรท์ อินทิเกรช่ัน 6,900,000.00      บริษัท ไบรท์ อินทิเกรช่ัน 6,900,000.00       เป็นผู้เสนอราคารายเดียวท่ีมี สัญญาจ้าง สจอ.22/2565

เพ่ือความปลอดภัยในการเดินอากาศ  เทคโนโลยี จ ากัด  เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงานฯ ลงวันท่ี 9 มกราคม 2566

(สัญญาแก้ไขปล่ียนแปลงสัญญาเดิม) ฉบับท่ี 1

43 จ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดต้ังส าหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างสรรค์ 1,540,000.00      1,604,226.51  e-bidding บริษัท ซีเคียร์ เซอร์ฟ จ ากัด 1,538,660.00     บริษัท ซีเคียร์ เซอร์ฟ จ ากัด 1,538,660.00       มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตาม สัญญาจ้าง สจอ.30/2565

นวัตกรรมแห่งอนาคต ขอบเขตของงานฯ และมีราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 12 มกราคม 2566

(สัญญาแก้ไขปล่ียนแปลงสัญญาเดิม) ฉบับท่ี 1

ช่องท่ี (9)   ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน

ช่องท่ี (10)   ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ช่องท่ี (3)   ระบุช่ือของงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ช่องท่ี (4)   ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน ท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ช่องท่ี (5)   ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

ช่องท่ี (6)   ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน

ช่องท่ี (7)   ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ

ช่องท่ี (8)   ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง

อธิบำยแบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ช่องท่ี (1)   ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ช่องท่ี (2)   ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง


