แบบ สขร .1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2562 (ประเภทสัญญา)
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

1

จางเหมาบริการบริหารงานทั่วไป (ดานธุรการและ
ชวยการเงิน) สพภ.วช.
จางเหมาบริการขาย จัดกิจกรรม และบริหารจัดการ
รานฟาใส แกลอรี่ กิจกรรมสงเสริมชองทาง
จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขอมูลและออกแบบ
ระบบโครงสรางฐานขอมูลเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อ
เชื่อมโยงระบบฐานขอมูล Thaibiodiversity

2
3

4

จางบริการงานบริหารทั่วไป

5

จางที่ปรึกษาโครงการศึกษารวบรวมขอมูล ภูมิ
ปญญาทองถิ่นและมุขปาฐะภาคใต 3 จังหวัด
(ปตตานี ยะลา นราธิวาส)

6

จางเหมาบริการผูประสานงานกิจกรรมบริหาร
จัดการและติดตามกิจกรรมสวนกลาง
จางที่ปรึกษาโครงการศึกษาขอมูลความเปนไปไดใน
การลงทุนสารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพร
จางบํารุงรักษาระบบสํานักงานอัตโนมัติและระบบ
เครือขาย

7
8

9

10
11

จางจัดนิทรรศการทางวิชาการดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
International Conference on Biodiversity :
IBD2019
จางที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑและบริการชุมชนตาม
หลักการ BEDO's Concept และสรรหาชุมชนใหม :
จางที่ปรึกษาจัดทําแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ /
แผนที่เศรษฐกิจชุมชน 4,500 ไร

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง
225,000.00

ราคากลาง

225,000.00

วิธีที่จะซื้อ
หรือจาง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ (บาท)
นายทศพล นามปญญา

นายทศพล นามปญญา
210,000.00

128,000.00

-

1,000,000.00

1,005,738.00

119,618.00

144,000.00

1,500,000.00

1,501,548.00

189,000.00

189,000.00

500,000.00

501,140.00

1,105,000.00

1,105,000.00

6,000,000.00

6,066,186.00

500,000.00

494,000.00

3,200,000.00

3,200,500.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาววีรวรรณ ติงสะ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

มีคุณสมบัติตามที่ สพภ. กําหนด
210,000.00

นางสาววีรวรรณ ติงสะ
มีคุณสมบัติตามที่ สพภ. กําหนด
125,333.00
125,333.00
คัดเลือก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอดาน
เทคนิคถูกตองครบถวน และไดคะแนน
รวมสูงสุด
1,000,000.00
1,000,000.00
เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชา หระดี
นางสาวณิชา หระดี
เปนผูมีอาชีพใหบริการงานตาม
119,618.00
119,618.00 ขอบเขตงานจาง
คัดเลือก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอดาน
1,500,000.00
1,500,000.00 เทคนิคถูกตองครบถวน และไดคะแนน
รวมสูงสุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1,500,000.00
เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา ออนเมือง
มีคุณสมบัติตามที่ สพภ. กําหนด
142,047.51
เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล
เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอดาน
เทคนิคถูกตองครบถวน
500,000.00
e bidding บริษัท เดอะ โนบิล จก.
เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอดาน
เทคนิคถูกตองครบถวน และไดคะแนน
720,000.00
รวมสูงสุด
บ.วีอาร โกลบอล เทคโนโลยี จํากัด
970,000.00
e bidding บริษัท ทารเกต แทรพ จํากัด
บริษัท ทารเกต แทรพ จํากัด
เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอดาน
5,644,785.00
5,644,785.00 เทคนิคถูกตองครบถวน และไดคะแนน
รวมสูงสุด
บริษัท แมส วอร จํากัด
5,698,000.00
จางที่ปรึกษาคัดเลือก มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมโจ
เปนผูผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว
490,000.00
490,000.00 และขอเสนอทางเทคนิคมีความ
จางที่ปรึกษาคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนผูผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว
3,200,000.00
3,200,000.00 และขอเสนอทางเทคนิคมีความ

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
88/2562
1 กุมภาพันธ 2562
89/2562
1 กุมภาพันธ 2562
90/2562

5 กุมภาพันธ 2562
91/2562
7 กุมภาพันธ 2562
92/2562
8 กุมภาพันธ 2562

93/2562
11 กุมภาพันธ 2562
94/2562
11 กุมภาพันธ 2562
95/2562
13 กุมภาพันธ 2562

96/2562
27 กุมภาพันธ 2562

97/2562
28 กุมภาพันธ 2562
98/2562
28 กุมภาพันธ 2562

หนาที่ 1 ของ 2 หนา

แบบ สขร .1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2562 (ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง / หนังสือขอตกลง)
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีที่จะซื้อ
หรือจาง

1

ซื้อกระดาษถายเอกสาร เอ 4 จํานวน 500 รีม

53,000.00

-

งานซื้อ

2

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ

81,000.00

-

งานจาง

3

จัดทําถุงผาลดโลกรอน จํานวน 2,000 ใบ

65,000.00

64,200.00

งานจาง

4

จางผลิตสื่อประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ
จางทําเอกสารเพื่อจัดเตรียมและเขาเลมรายงาน
ฉบับสมบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จางผลิตสิ่งพิมพขอมูลและผลงานสําคัญของ สพภ.
จํานวน 2,000 เลม
ซื้อหมึกสําหรับเครื่องพิมพ จํานวน 11 รายการ

100,000.00

96,300.00

งานจาง

5
6
7
8

จางทําสมุดบันทึกความลับทางการคาของชุมชน
จํานวน 60 เลม

4,160.00 52,450.00

งานจาง
52,430.00

งานจาง

50,000.00

-

งานซื้อ

30,000.00

-

งานจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ (บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บริษัท ร็อคซี่ เปเปอร จํากัด
บริษัท ร็อคซี่ เปเปอร จํากัด
เปนผูมีอาชีพขาย
52,965.00
52,965.00
บริษัท โฟทีกา จํากัด
บริษัท โฟทีกา จํากัด
เปนผูมีอาชีพขาย
77,805.05
77,805.05
หจก.ชาญวิทยการคา
80,089.50
บริษัท บอสฟอรัส จํากัด
บริษัท บอสฟอรัส จํากัด
เปนผูมีอาชีพรับจาง
64,200.00
64,200.00
บริษัท อินทิเมท เอเซีย มาสเตอร จํากัด บริษัท อินทิเมท เอเซีย มาสเตอร จํากัด เปนผูมีอาชีพรับจาง
96,300.00
96,300.00
ดับเบิ้ล คิวซี
ดับเบิ้ล คิวซี
เปนผูมีอาชีพรับจาง
3,848.00
3,848.00
บริษัท บอสฟอรัส จํากัด
บริษัท บอสฟอรัส จํากัด
เปนผูมีอาชีพรับจาง
52,430.00
52,430.00
บริษัท โฟทีกา จํากัด
บริษัท โฟทีกา จํากัด
เปนผูมีอาชีพขาย
49,434.00
49,434.00
หางหุนสวนจํากัด ไอแอม พริ้นติ้ง
หางหุนสวนจํากัด ไอแอม พริ้นติ้ง
เปนผูมีอาชีพรับจาง
17,655.00
17,655.00

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
PO62008
6 กุมภาพันธ 2562
PO62013
6 กุมภาพันธ 2562

PS62130
8 กุมภาพันธ 2562
PS62129
8 กุมภาพันธ 2562
PS62136
11 กุมภาพันธ 2562
PS62134
11 กุมภาพันธ 2562
PO62015
14 กุมภาพันธ 2562
PS62138
20 กุมภาพันธ 2562

หนาที่ 2 ของ 2 หนา

