
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป

1 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน         18,500.00  ตกลงราคา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)            18,417.37 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)          18,417.37  ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กําหนด

2 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน         54,000.00  ตกลงราคา บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน)

           53,500.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน)

         53,500.00  ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กําหนด

3 จ้างซ่อมเครื่องเสียงห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 5         25,100.00  ตกลงราคา บริษัท พีพีเอส พลัส (2552) จํากัด            25,038.00 บริษัท พีพีเอส พลัส (2552) 
จํากัด

         25,038.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

4 จ้างตัดชุดเครื่องแบบของสํานักงาน           2,400.00  ตกลงราคา นายโอ่งกวาง แซ่ห่าน              2,400.00 นายโอ่งกวาง แซ่ห่าน            2,400.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

5 จ้างติดตั้งระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบบ

ตรวจจับควันไฟความไวสูง (Vesda System) และ

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Supperssion System)

 สําหรับห้อง Server

    1,320,000.00  สอบราคา บริษัท รูธวิคเตอร์(ประเทศไทย) 

จํากัด

       1,320,000.00 บริษัท รูธวิคเตอร์(ประเทศไทย)

 จํากัด

     1,320,000.00  มีความชํานาญ บริการได้
ตามเงื่อนไข

6 จ้างผลิตวีดิทัศน์ความรู้ด้านการเกษตรในรูปแบบอย่าง

ง่าย

    1,800,000.00  สอบราคา บริษัท บ๊อกซ์ อินเบรน จํากัด        1,800,000.00 บริษัท บ๊อกซ์ อินเบรน จํากัด      1,800,000.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

7 จ้างจัดกิจกรรมแถลงข่าวแสดงความยินดีและการจัด

งานประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น 

สวก. ประจําปี 2557 พร้อมทั้งการจัดงานผู้บริหาร

พบปะสื่อมวลชน

    1,500,000.00  สอบราคา บริษัท เตมูจิน ดิ ออกาไนเซอร์ 

จํากัด

       1,468,896.00 บริษัท เตมูจิน ดิ ออกาไนเซอร์

 จํากัด

     1,468,896.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

8 จ้างผลิตรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บน

สถานีวิทยุกระจายเสียง

    1,500,000.00  สอบราคา บริษัท สมาร์ทบอม จํากัด        1,494,000.00 บริษัท สมาร์ทบอม จํากัด      1,494,000.00  มีความชํานาญ บริการได้
ตามเงื่อนไข

9 จ้างเหมาบุคคลตําแหน่งนักวิเคราะห์       166,703.00  ตกลงราคา นายจิรพล  อ่อนอุระ           166,703.00 นายจิรพล  อ่อนอุระ        166,703.00  มีความชํานาญ บริการได้
ตามเงื่อนไข

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



10 จ้างออกแบบและจัดทําโครงสร้างบูทนิทรรศการงาน 

"พะเยาวิจัย 2558"

    1,700,000.00  สอบราคา บริษัท ทีม ทาเล้นท์ จํากัด        1,596,012.00 บริษัท ทีม ทาเล้นท์ จํากัด      1,596,012.00  มีความชํานาญ บริการได้
ตามเงื่อนไข

แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน         35,100.00  ตกลงราคา บ.ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)            35,060.01 บ.ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)          35,060.01  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

2 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสํานักงาน           9,500.00  ตกลงราคา เสรีเครื่องเย็น              9,416.00 เสรีเครื่องเย็น            9,416.00  รวดเร็ว มีความชํานาญ 
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

3 จ้างทําป้ายชื่อสแตนเลสผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์

          5,000.00  ตกลงราคา พริ้นท์ เซ็นเตอร์              4,494.00 พริ้นท์ เซ็นเตอร์            4,494.00  รวดเร็ว มีความชํานาญ 
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

4 จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ         26,000.00  ตกลงราคา บริษทั เวคินทร์ แทรเวล จํากัด            26,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จํากัด          26,000.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

5 จ้างซ่อมอาคารสํานักงาน         60,000.00  ตกลงราคา บริษัท ทองใบ แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จํากัด

           59,331.50 บริษัท ทองใบ แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จํากัด

         59,331.50  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

6 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสํานักงาน         47,000.00  ตกลงราคา เสรีเครื่องเย็น              4,601.00 เสรีเครื่องเย็น            4,601.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

7 จ้างดําเนินการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรต่างประเทศผ่าน
บริษัทตัวแทนในประเทศต่าง ๆ ระยะ National 
Ph ของประเทศไทย

        58,000.00  ตกลงราคา บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

           57,959.00 บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

         57,959.00  รวดเร็ว มีความชํานาญ 
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2558 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



8 จ้างผลิตโมเดลแบบจําลองโครงการการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบการผลิตปลาม้าเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้ใน
โครงการเทิดพระกียรติ

        19,000.00  ตกลงราคา บริษัท เตมูจิน ดิ ออกาไนเซอร์ 
จํากัด

           18,618.00 บริษัท เตมูจิน ดิ ออกาไนเซอร์
 จํากัด

         18,618.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

9 จ้างพัฒนาระบบการสํารองและกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ

แบบ Warm Site

    2,000,000.00  สอบราคา บริษัท เดอะ โนเบิล จํากัด        1,852,968.00 บริษัท เดอะ โนเบลิ จํากัด      1,852,968.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

10 เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์  จํานวน 2 คัน     3,591,000.00 ประกวดราคา

ด้วยวิธีการ

ทาง

็

บริษัท ช.พัฒนาคาร์เร้นท์ จก.        3,436,560.00 บริษัท ช.พัฒนาคาร์เร้นท์ จก.      3,436,560.00  ราคาต่ําสุด มีความชํานาญ
 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

 
 

แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป

1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ       200,000.00  ตกลงราคา บ.รูธวิคเตอร์ (ประเทศไทย) จก.           198,913.00 บ.รูธวิคเตอร์ (ประเทศไทย) จก.        198,913.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ       200,000.00  ตกลงราคา บ.เดอะโนเบิล จก.           197,061.90 บ.เดอะโนเบิล จก.        197,061.90  รวดเร็ว มีความชํานาญ 
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

3 จ้างร่างสิทธิบัตรในประเทศของโครงการวิจัยเรื่อง 
"เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นความถี่สูง"

        27,820.00  ตกลงราคา บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป
 จํากัด

           27,820.00 บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน ์
กรุ๊ป จํากัด

         27,820.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

4 จ้างผลิตเสื้อแจ็คเก็ต เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกสํานักงานฯ
 เพิ่ม

        59,000.00  ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์เทรด ทรีโอ จํากัด            58,850.00 บริษัท อินเตอร์เทรด ทรีโอ 
จํากัด

         58,850.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2558  
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



5 จ้างผลิตแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย           7,800.00  ตกลงราคา บริษัท ควิกไซน์ จํากัด              7,704.00 บริษัท ควิกไซน์ จํากัด            7,704.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

6 จ้างทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 
จํานวน 2 โครงการ

        20,000.00  ตกลงราคา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

           18,190.00 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

         18,190.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

7 จ้างทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สวก.       200,000.00  ตกลงราคา นายฉัตรชัย กางกั้น           200,000.00 นายฉัตรชัย กางกั้น        200,000.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

8 จ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย เอ4 80 แกรมและซอง
จดหมายเบอร์ 9

        37,000.00  ตกลงราคา พริ้นท์เซ็นเตอร์            36,112.50 พริ้นท์เซ็นเตอร์          36,112.50  ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข และ
ราคาต่ําสุด

9 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในงาน “ครม. 
สัญจร” ครั้งที่ 1/2558

    1,400,000.00  พิเศษ บริษัท ทีม ทาเล้นท์ จํากัด        1,400,000.00 บริษัท ทีม ทาเล้นท์ จํากัด      1,400,000.00  มีความชํานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข

10 จ้างบริการพนักงานขับรถยต์ประจําตําแหน่ง

ผู้อํานวยการสํานักงาน

      200,000.00  ตกลงราคา บริษัท สยามราชธานี จํากัด           196,377.79 บริษัท สยามราชธานี จํากัด        196,377.79  พิจารณาราคาเฉพาะผู้ที่
ผ่านเกณฑ์

11
จ้างทําโครงการการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ

คุณภาพการให้บริการของ สวก. ปีงบประมาณ 2558

      530,000.00  พิเศษ ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          530,000.00 ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       530,000.00  เป็นการจ้างต่อเนื่องซึ่งมี
ความชํานาญ ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข


