
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป

1 จ้างพฒันาเว็บไซต์เวอร์ชั่นส าหรับแทปเล็ท มือถือ 
และการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของส านักงานฯ

      216,667.00  สอบราคา  - บ. ยีสิ่บสาม สตูดิโอ จก.               160,594.61 บ. ยีสิ่บสาม สตูดิโอ จก.        160,594.61  ปฏบิติัได้ตามเง่ือนไขที่
ก่าหนด และราคาต่่าสุด

 - บ. พนัพลิา จก.               200,000.00

 - หจก. เพรสตัน กรุ๊ป               194,044.50

 - บ.ไดเวอร์ซิซ่ัน จก.               165,850.00

 - บ.คบคิด จก.               230,000.00
 - บ.เอ็มท ีดิจิ ครีเอทฟี จก.               220,000.00
 - บ.แมสอัพ จก.               107,000.00
 - บ.ไอท ีวินเนอร์ จก.               149,800.00

2 จ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

        14,980.00  ตกลงราคา บริษทั บบีเีอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น 
จ่ากัด

               14,980.00 บริษทั บบีเีอ็กซ์ คอร์
ปอเรชั่น จ่ากัด

         14,980.00  รวดเร็ว มีความช่านาญ 
ปฏบิติัได้ตามเง่ือนไข

3 จ้างท่าแผ่นพบั หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1         22,470.00  ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง 
(ประเทศไทย) จ่ากัด

               22,470.00 บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง 
(ประเทศไทย) จ่ากัด

         22,470.00  รวดเร็ว มีความช่านาญ 
ปฏบิติัได้ตามเง่ือนไข

4 จ้างจัดนิทรรศการน่าเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผน
งานวิจัยมุ่งเปา้ตอบสนองความต้องการพฒันา
ประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเร่ืองข้าว

      130,000.00  ตกลงราคา นายชาติชาย สัยงาม               130,000.00 นายชาติชาย สัยงาม        130,000.00  รวดเร็ว มีความช่านาญ 
ปฏบิติัได้ตามเง่ือนไข

5 จ้างท่าส่ือความรู้อย่างง่าย (EZ-Knowledge) ใน
รูปแบบ Infographic

        90,950.00  ตกลงราคา บริษทั แอพ ไพ จ่ากัด                90,950.00 บริษทั แอพ ไพ จ่ากัด          90,950.00  รวดเร็ว มีความช่านาญ 
ปฏบิติัได้ตามเง่ือนไข

6 จ้างผู้ด่าเนินการร่างสิทธิบตัรในประเทศของ
โครงการวิจัย เร่ือง “ผลิตภณัฑ์จากแปง้ข้าวที่มี
ลักษณะคล้ายบะหมี”่

        51,360.00  ตกลงราคา บริษทั อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป
 จ่ากัด

               51,360.00 บริษทั อินเทลเล็คชวล 
ดีไซน์ กรุ๊ป จ่ากัด

         51,360.00  รวดเร็ว มีความช่านาญ 
ปฏบิติัได้ตามเง่ือนไข

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ล่าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป

1 จ้างเหมาบคุคลเพื่อจัดท างานด้านสนับสนุน
นักวิเคราะห์

        30,000.00  ตกลงราคา น.ส.ธนภรณ์  ภทัรเมธาวรกุล                30,000.00 น.ส.ธนภรณ์  ภทัรเมธาวร
กุล

         30,000.00  มีความช่านาญ ปฏบิติัได้
ตามเง่ือนไข

2 จ้างจัดท าบธูและจัดแสดงสินค้าในงาน Thaifex     1,000,000.00  สอบราคา บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ อินทเีรีย แอนด์
 คอนสตรัค จ ากัด

              999,594.00 บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ อินทเีรีย
 แอนด์ คอนสตรัค จ ากัด

       999,594.00  ปฏบิติัได้ตามเง่ือนไข 
ราคาต่่าสุด

 

3 จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์           5,350.00  ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เคพเีอ็น โปรเก
รส เซอร์วิส

                 5,350.00 หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เคพเีอ็น 
โปรเกรส เซอร์วิส

           5,350.00  มีความช่านาญ ปฏบิติัได้
ตามเง่ือนไข

4 จ้างออกแบบและจัดท่า Mock up เพื่อจัดแสดง
สินค้าในงาน Thaifex 2015

      175,000.00  ตกลงราคา นายพรีวงศ์ จาตุรงคกุล               175,000.00 นายพรีวงศ์ จาตุรงคกุล        175,000.00  มีความช่านาญ ปฏบิติัได้
ตามเง่ือนไข

5 จ้างเช่าพื้นที่เพื่อจัดงานแสดงสินค้าในงาน Thaifex 
2015

      248,240.00  ตกลงราคา หอการค้าไทย               248,240.00 หอการค้าไทย        248,240.00  ปฏบิติัได้ตามเง่ือนไข

6 ซ้ือ License โปรแกรม Solarwinds จ่านวน 2 
รายการ

        27,820.00  ตกลงราคา  บริษทั เดอะ โนเบลิ จ่ากัด                27,820.00  บริษทั เดอะ โนเบลิ จ่ากัด          27,820.00  รวดเร็ว มีความช่านาญ 
ปฏบิติัได้ตามเง่ือนไข

  

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ล่าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป

1 จ้างท าโครงการจัดท าแผนการพฒันาบคุลากรวิจัย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านข้าวและด้าน
หม่อนไหม

    1,550,450.00  พเิศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            1,550,450.00      1,550,450.00  มีความช่านาญ ปฏบิติัได้
ตามเง่ือนไข

2 จ้างเหมาบคุคลต าแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน(ด้าน
ทรัพย์สินทางปญัญา)

        69,960.00  ตกลงราคา นางสาวชุติมดี  กอจิตตวนิจ                69,960.00 นางสาวชุติมดี  กอจิตตวนิจ          69,960.00  มีความช่านาญ ปฏบิติัได้
ตามเง่ือนไข

3 สัญญาจ้างวิเคราะหแ์ละประเมินผลกระทบจากการ
น าผลงานวิจัยฯ จากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ของส านักงานฯ ปงีบประมาณ 2558

    1,000,000.00  พเิศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            1,000,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      1,000,000.00  มีความช่านาญ ปฏบิติัได้
ตามเง่ือนไข

4 ซ้ือโปรแกรมส่าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายฯ  
จ่านวน 3 รายการ

      167,212.00  ตกลงราคา  บริษทั เดอะ โนเบลิ จ่ากัด               167,212.00  บริษทั เดอะ โนเบลิ จ่ากัด        167,212.00  รวดเร็ว ปฏบิติัได้ตาม
เง่ือนไข

5  ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์         70,590.00  ตกลงราคา  บริษทั มิสเตอร์ อิง๊ค์ 
คอมพวิเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัด

               70,587.90  บริษทั มิสเตอร์ อิง๊ค์ 
คอมพวิเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัด

         70,587.90  รวดเร็ว ปฏบิติัได้ตาม
เง่ือนไข

6 จ้างจัดออกแบบและจัดท่าโครงสร้างบทูนิทรรศการ
งานวันข้าวและชาวนาแหง่ชาติ ประจ่าป ี2558

      197,326.00  ตกลงราคา บริษทั บบีเีอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น 
จ่ากัด

              197,326.00 บริษทั บบีเีอ็กซ์ คอร์
ปอเรชั่น จ่ากัด

       197,326.00  มีความช่านาญ ปฏบิติัได้
ตามเง่ือนไข

7 จ้างผู้ด่าเนินการร่างสิทธิบตัรในประเทศของ
โครงการวิจัย เร่ือง "เคร่ืองปกัด่าต้นกล้าข้าว”

        24,610.00  ตกลงราคา บริษทั อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป
 จ่ากัด

               24,610.00 บริษทั อินเทลเล็คชวล 
ดีไซน์ กรุ๊ป จ่ากัด

         24,610.00  มีความช่านาญ ปฏบิติัได้
ตามเง่ือนไข

8 จ้างผลิตโปสเตอร์นิทรรศการงาน "โครงการ
พฒันาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยัง่ยืน"

        17,976.00  ตกลงราคา บริษทั บบีเีอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น 
จ่ากัด

               17,976.00 บริษทั บบีเีอ็กซ์ คอร์
ปอเรชั่น จ่ากัด

         17,976.00  มีความช่านาญ ปฏบิติัได้
ตามเง่ือนไข

9 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานต่าแหน่ง
ผู้อ่านวยการส่านักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร

        53,500.00  ตกลงราคา บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จ่ากัด (มหาชน)

               53,500.00 บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน)

         53,500.00  มีความช่านาญ ปฏบิติัได้
ตามเง่ือนไข

10 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานต่าแหน่ง
ผู้อ่านวยการส่านักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร

        30,700.00  ตกลงราคา บริษทั มติชน จ่ากัด (มหาชน)                30,695.63 บริษทั มติชน จ่ากัด 
(มหาชน)

         30,695.63  มีความช่านาญ ปฏบิติัได้
ตามเง่ือนไข

12 จ้างซ่อมแซมอาคาร         23,000.00  ตกลงราคา หจก. พลอยชมพ ูเจมส์ แอนด์ 
คอนสตร๊ัคชั่น

               23,000.00 หจก. พลอยชมพ ูเจมส์ 
แอนด์ คอนสตร๊ัคชั่น

         23,000.00  มีความช่านาญ ปฏบิติัได้
ตามเง่ือนไข

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558  
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ล่าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



11 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (ร่าง) ยุทธศาสตร์         10,379.00  ตกลงราคา พร้ินทเ์ซ็นเตอร์                10,379.00 พร้ินทเ์ซ็นเตอร์          10,379.00  มีความช่านาญ ปฏบิติัได้
ตามเง่ือนไข


