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

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีที่จะซื้อ
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ (บาท)

1

จางที่ปรึกษาโครงการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับ
ประถมศึกษา) ในพื้นที่คุงบางกะเจาและพื้นที่ดอนหอย
หลอด

1,000,000.00

1,005,600.00 จางที่ปรึกษาคัดเลือก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2

จางดําเนินการศึกษาดูงานเชิงนโยบายดานความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนตนแบบการปองกันและ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน ณ สาธารณรัฐคอสตาริกา
ระหวางวันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562

1,715,000.00

1,710,000.00

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1,000,000.00
คัดเลือก

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (บาท)

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮฮลิเดย จํากัด

1,710,000.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอดานเทคนิค
ถูกตองครบถวน และไดคะแนนรวมสูงสุด

1,000,000.00
บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮฮลิเดย จํากัด

1,710,000.00

มีคุณสมบัติตรงตามกําหนด เสนอ
รายละเอียดถูกตองครบถวน ราคาที่เสนอ
อยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
144/2562

3 กันยายน 2562
145/2562

16 กันยายน 2562

หนาที่ 1 ของ 2 หนา

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

1

งานจัดซื้อหรือจัดจาง

ซื้อกระดาษถายเอกสาร เอ 4 จํานวน 500 รีม

วงเงินที่
จะซื้อหรือจาง
53,000.00

ราคากลาง

วิธีที่จะซื้อ
หรือจาง

-

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ (บาท)
บริษัท ร็อคซี่ เปเปอร จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง (บาท)
บริษัท ร็อคซี่ เปเปอร จํากัด

52,965.00
2

จางสรุปเนื้อหาถอดบทเรียนผลการวิเคราะหทดสอบ
เปรียบเทียบคุณสมบัติกาแฟธรรมดา กับกาแฟชะมด

50,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกาญจนา วัดละเอียด

3

รายงานขอซื้อหมึกสําหรับเครื่องพิมพ จํานวน 2 รายการ

88,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฟทีกา จํากัด

4

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 19 รายการ

48,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

รานอาทรพาณิชย

นางสาวกาญจนา วัดละเอียด

50,000.00

-

6

จางผูสอบบัญชีของ สพภ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562

200,000.00

7

จางจัดทําหนังสือเพื่อเผยแพรขอมูลโครงการ
Community Bank

300,000.00

288,365.00

เฉพาะเจาะจง

8

จางจัดงานแถลงขาวผลการดําเนินการวิจัย เรื่อง วิจัย
ปลดล็อคสงออกมะมวงไปอเมริกา

500,000.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง

-

เปนผูมีอาชีพขาย
87,793.50

รานอาทรพาณิชย
47,727.35

25,000.00

เปนผูมีอาชีพรับจาง เสนอรายละเอียด
ถูกตอง และเสนอราคาอยูภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ

บริษัท โฟทีกา จํากัด
87,793.50

จางจัดทําเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาการ
เชื่อมโยงมูลคาระบบนิเวศ จํานวน 50 เลม

เปนผูมีอาชีพขาย
52,965.00

50,000.00

5

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เปนผูมีอาชีพขาย
47,727.35

รานเอ กอปป

เปนผูมีอาชีพรับจาง

เลขที่และวันที่สัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
PO62042
4 กันยายน 2562
PS62240

3 กันยายน 2562
PO62043
6 กันยายน 2562
PO62045
11 กันยายน 2562
PS62244

เฉพาะเจาะจง

รานเอ กอปป

เฉพาะเจาะจง

22,500.00
22,500.00
บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด เปนผูมีอาชีพสอบบัญชี ที่ สตง.เห็นชอบ

24 กันยายน 2562
PS62245

200,000.00
200,000.00
บริษัท แกรนดอารต ครีเอทีฟ จํากัด
บริษัท แกรนดอารต ครีเอทีฟ จํากัด
เปนผูมีอาชีพรับจาง เสนอรายละเอียด
ถูกตอง และเสนอราคาอยูภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
288,365.00
288,365.00
บริษัท พี.อีเวนท เอเจนซี่ จํากัด
บริษัท พี.อีเวนท เอเจนซี่ จํากัด
เปนผูมีอาชีพรับจาง เสนอรายละเอียด
ถูกตอง และเสนอราคาอยูภายในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ
499,999.23
499,999.23

27 กันยายน 2562
PS62242

13 กันยายน 2562
PS62241

10 กันยายน 2562

หนาที่ 2 ของ 2 หนา

