แบบ สขร .1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (ประเภทสัญญา)
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

1

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

จ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตาม
หลักการ BEDO's Concept และสรรหาชุมชนใหม่ :
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ชา กาแฟ และเครื่องชงดื่ม

2

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรมประเมินผล
กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการดําเนิน
ธุรกิจ (Business & Biodiversity Check)

3

จ้างดําเนินการปรับปรุง พัฒนาค่านิยมและอัตลักษณ์ของ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)

วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง
1,200,000.00

ราคากลาง

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ (บาท)

1,265,000.00 จ้างที่ปรึกษาคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

147,000.00

147,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

บริษัท บารามีซี่ จํากัด

141,467.00
บริษัท บารามีซี่ จํากัด

เป็นผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดตามหลักการ
Price Performance

1,500,000.00

1,502,694.00

จ้างปรับปรุง Web Page และนําเข้าข้อมูลการ
ดําเนินงานแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์

500,000.00

498,000.00

เฉพาะเจาะจง

1,000,000.00
1,000,000.00
บริษัท เอ็กซ์ตร้า ซันเดย์ จํากัด
976,910.00
เป็นผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดตามหลักการ
บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จํากัด
บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จํากัด
Price Performance
3,638,000.00
3,638,000.00
บริษัท ทาร์เกต แทรพ จํากัด
3,769,610.00
บริษัท เฟมัส อินฟินิตี้ จํากัด
3,651,985.00
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน และได้คะแนนรวมสูงสุด
1,500,000.00
1,500,000.00
บริษัท วูลฟ์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด
บริษัท วูลฟ์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด
มีคุณสมบัติตามที่ สพภ. กําหนด

จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินระบบสารสนเทศสํานักงาน

400,000.00

412,750.00

เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยมหิดล

เฉพาะเจาะจง

400,000.00
400,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
400,000.00
บริษัท เจน.อินเวนทิฟ จํากัด
บริษัท เจน.อินเวนทิฟ จํากัด
มีคุณสมบัติตามที่ สพภ. กําหนด

จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน สพภ.

5

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์
และเศรษฐกิจของเท้ายายม่อม

6

7

3,820,000.00

4,392,449.61

e bidding

คัดเลือก

490,000.00

8

เป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการพิจารณา

1,180,000.00
1,180,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1,200,000.00
นางสาวสุชาดา สีนิล
นางสาวสุชาดา สีนิล
มีคุณสมบัติตามที่ สพภ. กําหนด

141,467.00
คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

จ้างพัฒนาและจัดทําสื่อสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบ
และขยายผลการเรียนรู้

500,000.00

446,725.00

490,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน และได้คะแนนรวมสูงสุด

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
99/2562

4 มีนาคม 2562

100/2562

4 มีนาคม 2562
101/2562

12 มีนาคม 2562

102/2562
15 มีนาคม 2562

103/2562
21 มีนาคม 2562
104/2562
27 มีนาคม 2562
105/2562
28 มีนาคม 2562

106/2562
หน้าที่ 1 ของ 3 หน้า

แบบ สขร .1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (ประเภทสัญญา)
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ (บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

444,050.00
9

จ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

200,000.00

113,420.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกโพเมโล จํากัด

444,050.00
บริษัท โกโพเมโล จํากัด

113,420.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

มีคุณสมบัติตรงตามกําหนด เสนอ
รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ราคาที่เสนอ
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
113,420.00

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
28 มีนาคม 2562
107/2562

29 มีนาคม 2562

หน้าที่ 2 ของ 3 หน้า

แบบ สขร .1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจ้าง / หนังสือข้อตกลง)
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง

1

จัดจ้างแปลเอกสารโครงการ SLBT ประจําปีงบประมาณ
2562

190,000.00

2

จ้างเดินสายสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า
และย้ายระบบสายสัญญาณ

16,000.00

3

จัดจ้างทําเอกสาร จํานวน 1 รายการ

12,480.00

ราคากลาง

160,000.00

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ (บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
นายโรจ เทพวัลย์

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เฉพาะเจาะจง

นายโรจ เทพวัลย์

-

เฉพาะเจาะจง

190,000.00
190,000.00
บริษัท มัลติ ลายน์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มัลติ ลายน์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

-

เฉพาะเจาะจง

ดับเบิ้ล คิวซี

15,622.00

จัดจ้างทําเอกสาร จํานวน 3 รายการ

39,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

5

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 26 รายการ

40,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

6

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบริหาร
จัดการหรือดูแลระบบสารสนเทศภายในสํานักงาน จํานวน
3 รายการ

8,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

7

จ้างเปิด Port Lan (บริเวณห้องการเงินและบัญชี)

214.00

-

เฉพาะเจาะจง

8

จ้างบํารุงรักษาระบบบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR)

70,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

ดับเบิ้ล คิวซี

15,622.00
ดับเบิ้ล คิวซี

12,324.00
4

มีคุณสมบัติตามที่ สพภ. กําหนด

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
12,324.00

ดับเบิ้ล คิวซี
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
24,765.00
24,765.00
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาญวิทย์การค้า
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาญวิทย์การค้า
เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด
34,982.58
34,982.58
บริษัท เดอะโนเบิล จํากัด
35,847.14
บริษัท เดอะ โนเบิล จํากัด
บริษัท เดอะ โนเบิล จํากัด
เป็นผู้มีอาชีพขาย เสนอรายละเอียดถูกต้อง
และเสนอราคาอยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
8,000.00
8,000.00
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
214.00
214.00
บริษัท ไมครอน ซอฟแวร์เซอร์วิส จํากัด บริษัท ไมครอน ซอฟแวร์เซอร์วิส จํากัด เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง และเสนอราคาอยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
70,000.00
70,000.00

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
PS62148
5 มีนาคม 2562
PS62149
11 มีนาคม 2562
PS62151
12 มีนาคม 2562
PS62155
18 มีนาคม 2562
PO62018
20 มีนาคม 2562

PO62019

21 มีนาคม 2562
PS62158
26 มีนาคม 2562
PS62159

28 มีนาคม 2562

หน้าที่ 3 ของ 3 หน้า

