แบบ สขร .1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (ประเภทสัญญา)
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
ลําดับที่

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีที่จะซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ (บาท)

1

จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนตสวนกลางของ
สํานักงาน

144,000.00

144,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมพล ประสงคเงิน

2

จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนตสวนกลางของ
สํานักงาน

144,000.00

144,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายประเสริฐพร สินจัตุรัส

3

จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนตสวนกลางของ
สํานักงาน

144,000.00

144,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเอกชัย คชเวก

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (บาท)
นายสมพล ประสงคเงิน

140,400.00

140,400.00

144,000.00

144,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายไพรีย ดําสงค

5

จางจัดฝกอบรมถายทอดองคความรูผลงานวิจัยสูการใช
ประโยชนของชุมชน เรื่อง แมลง

400,000.00

404,600.00

เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยขอนแกน

6

จางเหมาบริการคนควา รวบรวมขอมูล ติดตาม
ประเมินผลโครงการ กิจกรรมสงเสริมธุรกิจภายใตแนวคิด
BEDO Concept SMBEs

140,400.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกัลยา บุษมงคล

7

จางเหมาบริการใหคําปรึกษาในการวิเคราะหและจัดทํา
เอกสารการใชจายงบประมาณในการสงเสริมสนับสนุน
และพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

เฉพาะเจาะจง

นางจรุญรัตน ติตตะบุตร

8

จางจัดกิจกรรม Road Show สรางการรับรู เผยแพร
ขอมูลการดําเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ (ลง
นามสัญญาวันที่ 14 มิย 2562)

นายไพรีย ดําสงค
140,400.00

120,000.00

2,000,000.00

2,117,200.00

400,000.00

9

จางเหมาบริการผูประสานงานสวนกลางกิจกรรมสราง
เครือขายการตอบแทนคุณระบบนิเวศ PES

64,000.00

64,000.00

เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบัติตรงตามกําหนด เสนอ
รายละเอียดถูกตองครบถวน ราคาที่เสนอ
อยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
67,133.00

นางจรุญรัตน ติตตะบุตร

120,000.00
e bidding

มีคุณสมบัติตรงตามกําหนด เสนอ
รายละเอียดถูกตองครบถวน ราคาที่เสนอ
อยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

นางสาวกัลยา บุษมงคล

67,133.00
240,000.00

เปนผูมีอาชีพใหบริการงานตามขอบเขต
งานจาง

มหาวิทยาลัยขอนแกน

400,000.00
-

เปนผูมีอาชีพใหบริการงานตามขอบเขต
งานจาง
140,400.00

140,400.00

76,000.00

เปนผูมีอาชีพใหบริการงานตามขอบเขต
งานจาง

นายเอกชัย คชเวก
140,400.00

จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนตสวนกลางของ
สํานักงาน

เปนผูมีอาชีพใหบริการงานตามขอบเขต
งานจาง

นายประเสริฐพร สินจัตุรัส
140,400.00

4

บริษัท คาริสมา มีเดีย จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

มีคุณสมบัติตรงตามที่ สพภ. กําหนด

120,000.00
บริษัท คาริสมา มีเดีย จํากัด

ไดรับคะแนนสูงสุดตามเกณฑการพิจารณา
Price Performance

1,840,400.00
1,840,400.00
บริษัท อีเวนท คอนเน็ค จํากัด
1,895,000.00
บริษัท เมค อิท ดิฟเฟอรเรนท จํากัด
1,904,600.00
นายธวัชชัย ทรัพยมามูล
นายธวัชชัย ทรัพยมามูล
มีคุณสมบัติตรงตามที่ สพภ. กําหนด
52,787.00

52,787.00

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
129/2562
๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
130/2562
๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
131/2562
๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
132/2562
๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
133/2562

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
134/2562

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
135/2562

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
136/2562

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

137/2562
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

หนาที่ 1 ของ 3 หนา

แบบ สขร .1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (ประเภทสัญญา)
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
ลําดับที่

10

11

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

จางศึกษาเรียนรูสรางความรวมมือการดําเนินงานพัฒนา
ผลิตภัณฑฯ ในตางประเทศ

จางพัฒนาระบบ Line Bot ของ Line Official Thai
Biodiversity

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง
500,000.00

100,000.00 -

ราคากลาง

500,000.00

วิธีที่จะซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ (บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (บาท)

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีเวนท คอนเน็ค จํากัด

เฉพาะเจาะจง

486,850.00
486,850.00
บริษัท เอ็กซเปรต ทัวร แพลนนิ่ง จํากัด
495,624.00
บริษัท บีพีบิซ เทคนิค แอนด โซลูชั่น จํากัด บริษัท บีพีบิซ เทคนิค แอนด โซลูชั่น จํากัด มีคุณสมบัติตรงตามที่ สพภ. กําหนด
100,000.00

บริษัท อีเวนท คอนเน็ค จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

100,000.00

ขอเสนอมีความเหมาะสมและเสนอราคา
ต่ําสุด

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
138/2562
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

139/2562
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

หนาที่ 2 ของ 3 หนา

แบบ สขร .1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (ประเภทใบสั่งซื้อสั่งจาง / หนังสือขอตกลง)
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
ลําดับที่

1

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8 รายการ

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง
87,000.00

ราคากลาง

วิธีที่จะซื้อ
หรือจาง

-

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ (บาท)
บริษัท โฟทีกา จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (บาท)
บริษัท โฟทีกา จํากัด

69,143.40
2

ซื้อหมึกสําหรับเครื่องพิมพ จํานวน 13 รายการ

100,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฟทีกา จํากัด

ซื้อกระดาษ เอ 4 จํานวน 500 รีม และกระดาษ เอ 3
จํานวน 20 รีม

58,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฟทีกา จํากัด

บริษัท ร็อคซี่ เปเปอร จํากัด

จางบริการนําเขาและตรวจสอบขอมูลระบบฐานขอมูล
โครงการ Biogang

100,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายธนภัทร ขันติยาภรณ

5

จางจัดกิจกรรมเสริมสรางความรวมมือเพื่อการสรางทีม
สพภ. และเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ณ โรงแรม เดอะ
บัฟฟาโล อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 5
กรกฎาคม 2562

30,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายเอกราช กูเขียว

6

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 33 รายการ

62,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

รานอาทรพาณิชย

7

ซื้อชุดโปรแกรมปองกันไวรัสและตรวจสอบโปรแกรม
แปลกปลอม ESET Endpoint Protection

70,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ อัพไซด จํากัด

8

จางดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบ SSL Domain

60,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

[บริษัท เดอะ โนเบิล จํากัด

9

จางพิมพ X-stand ขนาด 80*180 ซม จํานวน 10 อัน

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

เปนผูมีอาชีพขาย
99,938.00

บริษัท ร็อคซี่ เปเปอร จํากัด
57,031.00

4

เปนผูมีอาชีพขาย
69,143.40

99,938.00
3

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เปนผูมีอาชีพขาย
57,031.00

นายธนภัทร ขันติยาภรณ

100,000.00

เปนผูมีอาชีพรับจาง เสนอรายละเอียด
ถูกตอง และเสนอราคาอยูภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
100,000.00

นายเอกราช กูเขียว

30,000.00

เปนผูมีอาชีพรับจาง

30,000.00
รานอาทรพาณิชย

60,208.90

เปนผูมีอาชีพขาย
60,208.90

บริษัท เดอะ อัพไซด จํากัด

69,881.70

เปนผูมีอาชีพขาย เสนอรายละเอียดถูกตอง
และเสนอราคาอยูภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
69,881.70

[บริษัท เดอะ โนเบิล จํากัด

เปนผูมีอาชีพรับจาง เสนอรายละเอียด
ถูกตอง และเสนอราคาอยูภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ

25,000.00
25,000.00
บริษัท อินทิเมท เอเชีย มาสเตอร จํากัด บริษัท อินทิเมท เอเชีย มาสเตอร จํากัด เปนผูมีอาชีพรับจาง เสนอรายละเอียด
ถูกตอง และเสนอราคาอยูภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
9,630.00
9,630.00

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
PO61047
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
PO62028
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
PO62029
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
PS62203

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
PS62208

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
PO62032
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
PO62033

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
PS62210

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
PS62209

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

หนาที่ 3 ของ 3 หนา

