แบบ สขร .1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (ประเภทสัญญา)
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีที่จะซื้อ
หรือจาง

1

จางจัดฝกอบรมถายทอดองคความรู ผลงานวิจัยสูการใช
ประโยชนของชุมชน เรื่อง ผึ้งชันโรง

300,000.00

327,100.00

เฉพาะเจาะจง

2

จางพัฒนาแอปพลิเคชันการปลูกไมมีคาเพื่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ

800,000.00

800,000.00

เฉพาะเจาะจง

3

จางที่ปรึกษาการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสุขชุมชนมวล
รวม (Gross Community Happiness Project, GCH
Project) กรณีศึกษาการขับเคลื่อนโมเดลความสุขชุมชน
มวลรวมจังหวัดนาน สูพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนและ
จังหวัดกาฬสินธุ

1,000,000.00

1,025,000.00

เฉพาะเจาะจง

4

จางที่ปรึกษาสนับสนุนสงเสริมภาคีเครือขายชุมชนดําเนิน
กิจกรรม PES และขยายพื้นที่ดําเนินงานใหม

500,000.00

524,000.00

เฉพาะเจาะจง

5

รายงานการเชารถยนต จํานวน 6 คัน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

8,786,000.00

8,903,799.60

6

จางจัดฝกอบรมถายทอดองคความรูผลงานวิจัยสูการใช
ประโยชนของชุมชน เรื่อง เห็ด

400,000.00

437,598.00

เฉพาะเจาะจง

7

จางที่ปรึกษาโครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสงเสริมศักยภาพทางธุรกิจใน
ทองถิ่น จํานวน 2 แหง

500,000.00

530,000.00

เฉพาะเจาะจง

8

จางใหคําแนะนําการดําเนินงานตามหลักการตราสงเสริม
(ปรับปรุงฉลาก บรรจุภัณฑ)

500,000.00

499,000.00

เฉพาะเจาะจง

9

จางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมของเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรและจัดทําขอเสนอแนวทางที่จะดําเนินการ

500,000.00

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ (บาท)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (บาท)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

มีคุณสมบัติตรงตามกําหนด เสนอ
รายละเอียดถูกตองครบถวน ราคาที่เสนอ
อยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

300,000.00
300,000.00
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ มีคุณสมบัติตรงตามที่ สพภ. กําหนด
สารสนเทศ (องคการมหาชน)
สารสนเทศ (องคการมหาชน)
800,000.00
800,000.00
มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความ มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความ มีคุณสมบัติตรงตามที่ สพภ. กําหนด
เปนผูนํา
เปนผูนํา

960,000.00
มูลนิธิรักษไทย

960,000.00
มูลนิธิรักษไทย

มีคุณสมบัติตรงตามที่ สพภ. กําหนด

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
117/2562

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
118/2562
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
119/2562

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
120/2562

500,000.00
500,000.00
บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด
บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด
เปนผูเสนอราคารายเดียวที่ต่ํากวาวงเงิน
และต่ํากวาราคากลาง
7,182,054.00
7,182,054.00
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มีคุณสมบัติตรงตามกําหนด เสนอ
รายละเอียดถูกตองครบถวน ราคาที่เสนอ
อยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
121/2562

400,000.00
400,000.00
มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
มีคุณสมบัติตรงตามกําหนด เสนอ
กลางและขนาดยอม
กลางและขนาดยอม
รายละเอียดถูกตองครบถวน ราคาที่เสนอ
อยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
123/2562

500,000.00
500,000.00
หางหุนสวนจํากัด เที่ยงทํา สตูดิโอ
หางหุนสวนจํากัด เที่ยงทํา สตูดิโอ
มีคุณสมบัติตรงตามที่ สพภ. กําหนด

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
124/2562

499,000.00
499,000.00
505,500.00 จางที่ปรึกษาคัดเลือก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
มีคุณสมบัติตรงตามที่ สพภ. กําหนด
ทหารลาดกระบัง
ทหารลาดกระบัง
500,000.00
500,000.00

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
125/2562

e bidding

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
122/2562

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หนาที่ 1 ของ 3 หนา

แบบ สขร .1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (ประเภทสัญญา)
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีที่จะซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ (บาท)

10

จางที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาความเหมาะสมแนว
ทางการขับเคลื่อน PES ลุมน้ําแมกวง

500,000.00

512,000.00 จางที่ปรึกษาคัดเลือก มหาวิทยาลัยนเรศวร

11

จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนตสวนกลางของ
สํานักงาน

144,000.00

144,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายธนภูมิ ดาบไธสง

12

จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนตสวนกลางของ
สํานักงาน

144,000.00

144,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเตน วงษเรียน

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (บาท)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

500,000.00

มีคุณสมบัติตรงตามที่ สพภ. กําหนด
500,000.00

นายธนภูมิ ดาบไธสง
140,400.00

เปนผูมีอาชีพใหบริการงานตามขอบเขต
งานจาง
140,400.00

นายเตน วงษเรียน
140,400.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เปนผูมีอาชีพใหบริการงานตามขอบเขต
งานจาง
140,400.00

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
126/2562
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
127/2562
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
128/2562
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หนาที่ 2 ของ 3 หนา

แบบ สขร .1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง / หนังสือขอตกลง)
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

1

ซื้อวัสดุและอุปกรณภายใตโครงการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ

20,000.00

2

จางจัดทําขอมูลองคความรูชุมชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

214,726.00

ราคากลาง

-

วิธีที่จะซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ (บาท)

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ อัพไซด จํากัด

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสฟอรัส จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (บาท)
บริษัท เดอะ อัพไซด จํากัด

19,934.10
214,725.46

จางทํากลองใสของที่ระลึก

4,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวนภัส พรมหมื่น

19,934.10

จางผลิตสื่งพิมพขอมูลและผลงานสําคัญของ สพภ.
(เพิ่มเติม)

100,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสฟอรัส จํากัด

5

ซื้ออุปกรณสํารองขอมูลผานระบบเครือขาย

60,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ โนเบิล จํากัด

เปนผูมีอาชีพรับจาง เสนอรายละเอียด
ถูกตอง และเสนอราคาอยูภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
214,640.00

นางสาวนภัส พรมหมื่น
3,500.00

4

เปนผูมีอาชีพขาย เสนอรายละเอียดถูกตอง
และเสนอราคาอยูภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ

บริษัท บอสฟอรัส จํากัด

214,640.00
3

เปนผูมีอาชีพรับจาง
3,500.00

บริษัท บอสฟอรัส จํากัด
99,938.00

เปนผูมีอาชีพรับจาง
99,938.00

บริษัท เดอะ โนเบิล จํากัด

55,372.50

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เปนผูมีอาชีพขาย เสนอรายละเอียดถูกตอง
และเสนอราคาอยูภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
55,372.50

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
PO62022

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
PS62176

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
PS62182
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
PS62184
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
PO62025

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หนาที่ 3 ของ 3 หนา

