ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55)

แบบ สขร.1

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งเอกสารของสานักงาน
2 จ้างทาความสะอาดอาคาร สวก. 3 หลัง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
143,200.00 ตกลงราคา บ.บางกอกมาสเตอร์
143,200.00 บ.บางกอกมาสเตอร์
143,200.00
เอ็กเพรส จก.
เอ็กเพรส จก.
818,550.00 สอบราคา
บ.ทีเอ็นเอ็ม แคร์
818,550.00 บ.ทีเอ็นเอ็ม แคร์
818,550.00
แอนด์ คลีน จก.
แอนด์ คลีน จก.
บ.คิงสตาร์ โปรดักส์ จก.
982,153.00

3 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

480,000.00 สอบราคา

4 จ้างทารายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของ สวก.

400,000.00

5 จ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จานวน 2 คัน

76,000.00

6 จ้างทาคันกั้นน้าประตูดา้ นหน้าและด้านหลังอาคาร 1 ของ
สานักงาน

7,000.00

7 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสานักงาน

2,100.00

8 จ้างดาเนินการยื่นคาขอต่างประเทศผ่านบริษทั ตัวแทนใน
ประเทศต่างๆ
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 17 รายการ

พิเศษ

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ์(ประเทศ
ไทย) จก.
บ.มิลเลนเนียม แอค
เคานต์ติ้ง แอนด์
คอนซัลแตนส์ จก.

ตกลงราคา หจก.หมง ยิ่งเจริญ
ทรานสปอร์ต
ตกลงราคา หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น
ตกลงราคา เสรีเครื่องเย็น

131,000.00 ตกลงราคา บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
58,000.00

ตกลงราคา บ.ทีเอ็น แม็คเน็ท เซ็น
เตอร์ จก.

0.52 บาท/แผ่น

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
บริการได้รวดเร็ว
เสนอราคาต่าสุด ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ์
(ประเทศไทย) จก.
400,000.00 บ.มิลเลนเนียม แอค
เคานต์ติ้ง แอนด์
คอนซัลแตนส์ จก.

0.52 บาท/แผ่น มีผู้เสนอราคารายเดียว
ปฏิบตั ไิ ด้ตามเงื่อนไข
400,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข

76,000.00 หจก.หมง ยิ่งเจริญ
ทรานสปอร์ต
7,000.00 หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น

76,000.00 ราคาต่า บริการได้รวดเร็ว

2,033.00 เสรีเครื่องเย็น
130,968.00 บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จก.
57,662.30 บ.ทีเอ็น แม็คเน็ท เซ็น
เตอร์ จก.

7,000.00 ทางานได้รวดเร็ว

2,033.00 ซ่อมงานได้รวดเร็ว
130,968.00 บริษทั เป็นตัวแทนในการ
ยื่นจดสิทธิบตั รและที่มี
ความรู้ความสามารถ
57,662.30 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้

แบบ สขร.1

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสานักงาน
2 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดที ศั น์เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ
ปาล์มน้ามัน
3 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทายุทธศาสตร์การดาเนินของ
สานักงาน ฉบับที่ 3 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
4 จ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จานวน 2 คัน (ธ.ค.54ม.ค.55)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2554
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
บ.อิทธิภวู กุล จก.
6,200.00 ตกลงราคา
6,200.00 บ.อิทธิภวู กุล จก.
6,200.00 บริการได้รวดเร็ว
50,000.00 ตกลงราคา
บ.คิดซน จก.
50,000.00
บ.คิดซน จก.
50,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
950,000.00
พิเศษ
จุฬาลงกรณ์
950,000.00
จุฬาลงกรณ์
950,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ตามเงื่อนไข
152,000.00 ตกลงราคา

หจก. หมง ยิ่งเจริญ
ทรานสปอร์ต

152,000.00 หจก. หมง ยิ่งเจริญ
ทรานสปอร์ต

152,000.00 ราคาต่า บริการรวดเร็ว

แบบ สขร.1

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างตัดชุดเครื่องแบบของสานักงาน
2 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 80 แกรม

3 จ้างพิมพ์ตราสัญญาลักษณ์ของสานักงานในบัตรอวยพร
4 จ้างซ่อมเครื่อง Notebook จานวน 1 เครื่อง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2554
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
8,000.00 ตกลงราคา นายโอ่งกวาง แซ่หา่ น
8,000.00 นายโอ่งกวาง แซ่หา่ น
8,000.00 ปฏิบตั ไิ ด้ตามเงื่อนไข
20,330.00 ตกลงราคา บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.
20,330.00 บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.
20,330.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
5,000.00 ตกลงราคา
บ.จี-อาร์ต จก.
5,000.00
บ.จี-อาร์ต จก.
5,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข บริการรวดเร็ว
2,800.00 ตกลงราคา บ.เซฟ-ที-เซลล์ เซอร์วิส
จก.

2,755.25 บ.เซฟ-ที-เซลล์ เซอร์วิส
จก.

2,755.25 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข บริการรวดเร็ว

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 21 รายการ

74,000.00 ตกลงราคา บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
เตอร์ จก.

73,583.90 บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
เตอร์ จก.

6 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 25 รายการ

28,000.00 ตกลงราคา หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

27,723.70 หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

73,583.90 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
27,723.70 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
330,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
479,360.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
339,725.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
203,300.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข

7 จ้างที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ

330,000.00

พิเศษ

นายสุรศักดิ์ ทองเพียร

330,000.00 นายสุรศักดิ์ ทองเพียร

8 เช่าวงจรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) และพื้นที่
เว็บโฮลติ้ง (Web Hosting)
9 จ้างออกแบบและพิมพ์รายงานประจาปี 2554

480,000.00

พิเศษ

340,000.00

พิเศษ

บ.กสท โทรคมนาคม
จก.(มหาชน)
บ.เปเปอร์คอรัส จก.

479,360.00 บ.กสท โทรคมนาคม
จก.(มหาชน)
339,725.00 บ.เปเปอร์คอรัส จก.

10 จ้างออกแบบและพิมพ์ปฏิทนิ ประจาปี 2555

203,300.00

พิเศษ

บ.เอลิตเติลบอย จก.

203,300.00 บ.เอลิตเติลบอย จก.

แบบ สขร.1

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ
2 จ้างดาเนินการร่างคาขอสิทธิบตั รเป็นภาษาอังกฤษ
โครงการวิจยั ฯ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2555
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
24,000.00 ตกลงราคา บ.เวคินทร์ แทรเวล
24,000.00
จก.
148,302.00 ตกลงราคา บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
148,302.00
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.

3 จ้างล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสานักงาน

15,622.00 ตกลงราคา

4 จ้างเดินสาย Lan สายไฟ และสายเคเบิ้ล ชั้น 1 อาคาร 3

9,244.80 ตกลงราคา บ.วีเอ็นไอ เอ็นจิเนียริ่ง
จก.
8,400.00 ตกลงราคา หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

5 ซื้อเครื่องโทรสาร จานวน 1 เครื่อง

6 เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จานวน 2 คัน

2,208,448.00

เสรีเครื่องเย็น

ประกวด 1.บ.โตโยต้า(พารา)รถ
ราคาด้วย เช่า จก.
วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิก
ส์
2. บ.เวิลด์คลาส เรนท์
อะคาร์ จก.

15,622.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
บ.เวคินทร์ แทรเวล
24,000.00 ปฏิบตั ไิ ด้ตามเงื่อนไข
จก.
บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
148,302.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิ
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
ได้ตามเงื่อนไข
เสรีเครื่องเย็น

9,244.80 บ.วีเอ็นไอ เอ็นจิเนียริ่ง
จก.
8,400.00 หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

2,208,448.00 1.บ.โตโยต้า(พารา)รถ
เช่า จก.

2,303,999.00

15,622.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิ
ได้ตามเงื่อนไข บริการ
ว านาญ ปฏิบตั ิ
9,244.80 รวดเร็
มีความช
ได้ตามเงื่อนไข บริการ
ว นค้าใก้
8,400.00 รวดเร็
1. ราคาสิ
ลเคียงกับบริษทั อื่น 2.
ยอมรับเงื่อนไขการชาระ
เงินของ สวก. ได้
2,208,448.00 ปฏิบตั ไิ ด้ตามเงื่อนไข
และราคาต่าสุด

แบบ สขร.1

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา หน้าจอแบบสัมผัส ipad 2
พร้อมอุปกรณ์เสริม

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
449,850.00 พิเศษ
บ.ซีดจี ี ซิสเต็มส์ จก.
449,850.00 บ.ซีดจี ี ซิสเต็มส์ จก.
449,850.00 1. ราคาสินค้าใก้
ลเคียงกับบริษทั อื่น 2.
ยอมรับเงื่อนไขการชาระ
เงินของ สวก. ได้

2 จ้างสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ
สวก. ประจาปีงบประมาณ 2555

400,000.00 พิเศษ

400,000.00

799,825.00 พิเศษ

ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
บ.ซีดจี ี ซิสเต็มส์ จก.

3 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note book จานวน 25 เครื่อง

ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
799,825.00 บ.ซีดจี ี ซิสเต็มส์ จก.

4 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จานวน 200 รีม

20,330.00 ตกลงราคา

บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.

20,330.00

5 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 27 รายการ

32,240.17 ตกลงราคา หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

32,240.17 หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 20 รายการ

59,513.40 ตกลงราคา บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
เตอร์ จก.

59,513.40 บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
เตอร์ จก.

บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.

400,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิ
ได้ตามเงื่อนไข
799,825.00 1. ราคาสินค้าใก้
ลเคียงกับบริษทั อื่น 2.
ยอมรับเงื่อนไขการชาระ
เงินของ สวก. ได้
20,330.00 1. ราคาสินค้าใก้
ลเคียงกับบริษทั อื่น 2.
ยอมรับเงื่อนไขการชาระ
เงินของ สวก. ได้
32,240.17 1. ราคาสินค้าใก้
ลเคียงกับบริษทั อื่น 2.
ยอมรับเงื่อนไขการชาระ
เงินของ สวก. ได้
59,513.40 1. ราคาสินค้าใก้
ลเคียงกับบริษทั อื่น 2.
ยอมรับเงื่อนไขการชาระ
เงินของ สวก. ได้

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
7 ซื้อครุภณ
ั ฑ์และวัสดุ

วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
15,290.80 ตกลงราคา หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
15,290.80 หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
15,290.80 1. ราคาสินค้าใก้
ลเคียงกับบริษทั อื่น 2.
ยอมรับเงื่อนไขการชาระ
เงินของ สวก. ได้

8 จ้างทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทนุ ฝึกอบรมฯ

54,000.00 ตกลงราคา นายกีรติกร สุทธิวงศ์

54,000.00 นายกีรติกร สุทธิวงศ์

9 จ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย จานวน 10000 แผ่น

13,375.00 ตกลงราคา พริ้นเซ็นเตอร์

13,375.00 พริ้นเซ็นเตอร์

10 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

6,955.00 ตกลงราคา บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอน์
เซอร์วิส จก.

6,955.00 บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอน์
เซอร์วิส จก.

11 จ้างเดินสาย Lan สายไฟ และสายเคเบิ้ล ชั้น 1 อาคาร 3

8,820.00 ตกลงราคา นายพรชัย ภู่ศาสตร์

8,820.00 นายพรชัย ภู่ศาสตร์

12 จ้างประชาสัมพันธ์และจัดพิธีลงนามฯ กล้วยไม้อย่างง่าย

171,200.00 ตกลงราคา บ.ไมก้า ออร์กาไนเซอร์
จก.

171,200.00 บ.ไมก้า ออร์กาไนเซอร์
จก.

54,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิ
ได้ตามเงื่อนไข
13,375.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิ
ได้ตามเงื่อนไข บริการ
รวดเร็ว
6,955.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิ
ได้ตามเงื่อนไข บริการ
รวดเร็ว
8,820.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิ
ได้ตามเงื่อนไข บริการ
รวดเร็ว
171,200.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิ
ได้ตามเงื่อนไข บริการ
รวดเร็ว

แบบ สขร.1

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

2 จ้างเดินสาย Lan เครื่องถ่ายเอกสาร

3 ซื้อหน่วยความจา (RAM) จานวน 10 ชุด

4 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จานวน 200 รีม

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2555
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
2,428.90 ตกลงราคา หจก.ควอลิที ไอที
2,428.90 หจก.ควอลิที ไอที
2,428.90 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
เซอร์วิส
เซอร์วิส
ตามเงื่อนไข บริการ
รวดเร็ว
11,770.00 ตกลงราคา บ.บิลลี่ เอ็นจิเนียริ่ง
11,770.00 บ.บิลลี่ เอ็นจิเนียริ่ง
11,770.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
เซอร์วิสเทต จก.
เซอร์วิสเทต จก.
ตามเงื่อนไข บริการ
รวดเร็ว
11,770.00 ตกลงราคา บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์
11,770.00 บ.เซฟ-ที-เซลล์ แอนด์
11,770.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียง
เซอร์วิส จก.
เซอร์วิส จก.
กับบริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
หจก.เปเปอร์ แอนด์
ออฟฟิศ โปรดักส์

20,116.00 หจก.เปเปอร์ แอนด์
ออฟฟิศ โปรดักส์

199,983.00 ตกลงราคา บ.โปรซอฟท์ คอมเทค
จก.
78,645.00 ตกลงราคา บ.อินโฟเควสท์ จก.

199,983.00 บ.โปรซอฟท์ คอมเทค
จก.
78,645.00 บ.อินโฟเควสท์ จก.

7 จ้างทาโครงการจัดทากรอบงานวิจยั เชิงนโยบายในสินค้าปศุ
สัตว์สาคัญ

948,750.00

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

948,750.00 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

8 จ้างเหมาโครงการสื่อมวลชนสัญจร "ร่วมพลิกฟื้น คืนรวยยิ้ม
สู่อนั ดามัน"

400,000.00 พิเศษ

บ.ไมก้า ออร์กาไนเซอร์
จก.

399,420.90 บ.ไมก้า ออร์กาไนเซอร์
จก.

5 ซื้อโปรแกรมบัญชี
6 ใช้บริการข่าวสารออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

20,116.00 ตกลงราคา

พิเศษ

20,116.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียง
กับบริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
199,983.00 ปฏิบตั เิ ป็นตามเงื่อนไข
ของสานักงาน
78,645.00 ปฏิบตั เิ ป็นตามเงื่อนไข
ของสานักงาน
948,750.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียง
กับบริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
399,420.90 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
9 ซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (digital Signage)

11 จ้างออกแบบและจัดทาโครงสร้างบูธนิทรรศการในงานวัน
สถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 120 ปี

วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
390,550.00 สอบราคา 1. บ.อิทธิภวู กุล จก.
395,686.00 บ.อิทธิภวู กุล จก.
390,550.00 ปฏิบตั เิ ป็นตามเงื่อนไข
ของสานักงาน และราคา
ต่าสุด
2. บ.เอ็มเดคดิสทริ
417,300.00
บิวชั่น จก.
294,250.00 พิเศษ
บ.ฟอลคอนส์ ออร์กาไน
294,250.00 บ.ฟอลคอนส์ ออร์กาไน
294,250.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
เซอร์ จก.
เซอร์ จก.
ตามเงื่อนไข

แบบ สขร.1

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 36 รายการ

2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมี

3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมี

4 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมี

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมี

6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมี

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2555
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
27,373.81 ตกลงราคา หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
27,373.81 หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
27,373.81 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
1,926.00 ตกลงราคา บ.แปซิฟคิ ไซเอ็นซ์ จก.
1,926.00 บ.แปซิฟคิ ไซเอ็นซ์ จก.
1,926.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
15,354.50 ตกลงราคา
บ.บีเอ็นเค ไบโอโซ
15,354.50 บ.บีเอ็นเค ไบโอโซ
15,354.50 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
เอนซ์ จก.
เอนซ์ จก.
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
18,297.00 ตกลงราคา บ.พริมา ไซเอ็นติฟคิ
18,297.00 บ.พริมา ไซเอ็นติฟคิ
18,297.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
จก.
จก.
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
44,298.00 ตกลงราคา
บ.มิตร-ซายน์ เอ็นจิ
44,298.00 บ.มิตร-ซายน์ เอ็นจิ
44,298.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
เนียริ่ง จก.
เนียริ่ง จก.
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
1,872.50 ตกลงราคา
บ.ยีนพลัส จก.
1,872.50
บ.ยีนพลัส จก.
1,872.50 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมี

8 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเคมี

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 15 รายการ

10 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องสารองไฟ
11 จ้างทาปากกาที่ระลึก
12 จ้างดาเนินการยื่นคาขอแก้ไขขอถือสิทธิบตั รระหว่าง
ประเทศฯ
13 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์
14 จ้างทาโครงการศึกษาการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจยั การเกษตร
15 จ้างออกแบบและจัดทาโครงสร้างบูธนิทรรศการงานวัน
เกษตรแห่งชาติ ประจาปี 2555 ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
35,812.90 ตกลงราคา บ.หริกลุ ซานเอนซ์ จก.
35,812.90 บ.หริกลุ ซานเอนซ์ จก.
35,812.90 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
13,268.00 ตกลงราคา บ.ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี
13,268.00 บ.ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี
13,268.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
จก.
จก.
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
63,322.60 ตกลงราคา บ.ที.เอ็น แม็คเน็ท เซ็น
63,322.60 บ.ที.เอ็น แม็คเน็ท เซ็น
63,322.60 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
เตอร์ จก.
เตอร์ จก.
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
4,087.40 ตกลงราคา

หจก.ควอลิที ไอที
เซอร์วิส

26,640.00 ตกลงราคา

บ.ไทยปากกาลูกลื่น
อุตสาหกรรม จก.
73,937.00 ตกลงราคา บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
9,041.50 ตกลงราคา หจก.ควอลิที ไอที
เซอร์วิส
1,500,000.00 พิเศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์
350,000.00 สอบราคา 1. บ.ไฮ-แอด ซายน์
เซ็นเตอร์ จก.
2.น.ส.พนิดา รัตต
นิทศั น์
3. บ.เมสิเทศ จก.

4,087.40
26,640.00

หจก.ควอลิที ไอที
เซอร์วิส

บ.ไทยปากกาลูกลื่น
อุตสาหกรรม จก.
73,937.00 บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.

4,087.40 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข บริการรวดเร็ว
26,640.00 ปฏิบตั เิ ป็นตามเงื่อนไขของ
สานักงาน
73,937.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข

9,041.50 หจก.ควอลิที ไอที
9,041.50 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
เซอร์วิส
ตามเงื่อนไข บริการรวดเร็ว
1,500,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสต 1,500,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ร์
ตามเงื่อนไข
270,000.00 บ.ไฮ-แอด ซายน์ เซ็น
270,000.00 ปฏิบตั เิ ป็นตามเงื่อนไขของ
เตอร์ จก.
สานักงาน และราคาต่าสุด
350,000.00
301,740.00

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

16 ซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

406,065.00 สอบราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
4. หจก.สะบัดบ๊อบ
553,725.00
1. บ.บลูดอลฟิน ไอที
406,065.00 1. บ.บลูดอลฟิน ไอที
406,065.00 ปฏิบตั เิ ป็นตามเงื่อนไขของ
จก.
จก.
สานักงาน มีผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

แบบ สขร.1

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างดาเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิบตั รระหว่าง
ประเทศฯ โครงการน้าเชื้อโคนม

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2555
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
148,302.00 ตกลงราคา บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
148,302.00 บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
148,302.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
ตามเงื่อนไข

2 จ้างดาเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิบตั รระหว่าง
ประเทศฯ โครงการไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ

148,302.00 ตกลงราคา

บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.

148,302.00 บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.

148,302.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข

3 จ้างดาเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิบตั รระหว่าง
ประเทศฯ โครงการสารออกโฟทธิ์จากฟ้าทะลายโจร

148,302.00 ตกลงราคา

บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.

148,302.00 บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.

148,302.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข

4 จ้างปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 2 เป็นห้องทางาน

193,400.00 ตกลงราคา

หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสตรั้คชั่น

193,400.00 หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสตรั้คชั่น

193,400.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข

5 จ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

41,000.00 ตกลงราคา

6 จ้างตัดชุดเครื่องแบบของสานักงาน

18,800.00 ตกลงราคา

สถาบันคลังสมองของ
ชาติ
นายโอ่งกวาง แซ่หา่ น

41,000.00 สถาบันคลังสมองของ
ชาติ
18,800.00 นายโอ่งกวาง แซ่หา่ น

7 ซื้อกล่องกระดาษสาหรับบรรจุเอกสาร จานวน 150
กล่อง

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 16 รายการ

4,494.00 ตกลงราคา

บ.ทรัพย์ศรีไทย จก.
(มหาชน)

49,359.10 ตกลงราคา

บ.ที เอ็น แม็ทเน็ท เซ็น
เตอร์ จก.

4,494.00

บ.ทรัพย์ศรีไทย จก.
(มหาชน)

49,359.10 บ.ที เอ็น แม็ทเน็ท เซ็น
เตอร์ จก.

41,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
18,800.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
4,494.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
49,359.10 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
9 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จานวน 200 รีม

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
20,758.00 ตกลงราคา

10 จ้างผลิตสื่อวีดที ศั น์โครงการทดสอบประสิทธิภาพการ
ควบคุมแมลงศัตรูพชื ของเชื้อราบิวเวอเรีย สายพันธุ์
กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก-ล1)

370,000.00

11 ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยแบบ Blade Server
จานวน 4 ชุด และ Proxy Server จานวน 1 ชุด

1,990,000.00

12 จ้างออกแบบและจจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ของ สวก.

พิเศษ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.
20,758.00 บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.
20,758.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์

สอบราคา 1. บ.รูธ วิคเตอร์
(ประเทศไทย) จก.

400,000.00 พิเศษ

2. บ.คอมแนท จก.
3. บ.อินเตอร์เนชั่นแนล
จก.
บ.เอลิตเติลบอย จก.

370,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์
1,926,000.00 บ.รูธ วิคเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จก.

370,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
1,915,300.00 ปฏิบตั เิ ป็นตามเงื่อนไขของ
สานักงาน และราคาต่าสุด

1,985,385.00
1,950,396.00
393,273.15 บ.เอลิตเติลบอย จก.

393,273.15 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข

แบบ สขร.1

ลาดับ
ที่
1

2

3
4
5
6
7
8
9

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 23 รายการ
19,528.57 ตกลงราคา หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
19,528.57 หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
19,528.57 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จานวน 200 รีม
20,758.00 ตกลงราคา
บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.
20,758.00 บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.
20,758.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
จ้างเดินสายโทรศัพท์ภายในสานักงาน จานวน 15 จุด
12,947.00 ตกลงราคา
บ.บิลลี่เอ็นจิเนียริ่ง
12,947.00 บ.บิลลี่เอ็นจิเนียริ่ง
12,947.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
เซอร์วิส จก.
เซอร์วิส จก.
ตามเงื่อนไข
จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์
5,917.10 ตกลงราคา
หจก.ควอลิที ไอที
5,917.10 หจก.ควอลิที ไอที
5,917.10 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
เซอร์วิส
เซอร์วิส
ตามเงื่อนไข
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
1,872.50 ตกลงราคา
หจก.ควอลิที ไอที
1,872.50 หจก.ควอลิที ไอที
1,872.50 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
เซอร์วิส
เซอร์วิส
ตามเงื่อนไข
จ้างตัดชุดเครื่องแบบของสานักงาน
10,300.00 ตกลงราคา นายโอ่งกวาง แซ่หา่ น
10,300.00 นายโอ่งกวาง แซ่หา่ น
10,300.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
จ้างพิมพ์รายงานประจาปี 2554 เพิ่มเติม 1000 เล่ม
107,000.00 ตกลงราคา
บ.เปเปอร์คอรัส จก.
107,000.00 บ.เปเปอร์คอรัส จก.
107,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
จ้างออกแบบและจัดทาโครงสร้างบูธนิทรรศการงาน
300,000.00 พิเศษ
หจก.สะบัดบ๊อบ สตูดโิ อ
300,000.00 หจก.สะบัดบ๊อบ สตูดโิ อ
300,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจาปี 2555
ตามเงื่อนไข
จ้างที่ปรึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ
780,000.00 พิเศษ
บ.อัลลิอนั ซ์ ฟอร์ บิสซ
780,000.00 บ.อัลลิอนั ซ์ ฟอร์ บิสซ
780,000.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
ที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีของสานักงาน
เนส คอนซัลแทนซี จก.
เนส คอนซัลแทนซี จก.
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
10 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทาแผนธุรกิจและแผน
บริหารความเสี่ยงของการร่วมทุนระหว่าง สวก. และ
บริษทั พรีมา่ เฮิร์บ (ประเทศไทย) จากัด

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
300,000.00
พิเศษ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
บ.อัลลิอนั ซ์ ฟอร์ บิสซ
300,000.00 บ.อัลลิอนั ซ์ ฟอร์ บิสซ
300,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
เนส คอนซัลแทนซี จก.
เนส คอนซัลแทนซี จก.
ตามเงื่อนไข

แบบ สขร.1

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างขนย้ายและติดตั้งโครงสร้างบูธนิทรรศการงาน
ชุมนุมเครือข่ายเกษตรกร
2 จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ จานวน 1 เครื่อง

3 จ้างฝากเก็บเอกสารของสานักงาน
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 15 รายการ

5 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จานวน 200 รีม

6 ซื้อครุภณ
ั ฑ์และวัสดุสานักงาน

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
10,000.00 ตกลงราคา บ.ภคศิริ จก.
10,000.00 บ.ภคศิริ จก.
10,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
5,906.40 ตกลงราคา
หจก.ควอลิที ไอที
5,906.40 หจก.ควอลิที ไอที
5,906.40 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
เซอร์วิส
เซอร์วิส
ตามเงื่อนไข และบริการ
รวดเร็ว
1,626.40 ตกลงราคา บ.ทรัพย์ศรีไทย จากัด
1,626.40 บ.ทรัพย์ศรีไทย จากัด
1,626.40 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
(มหาชน)
(มหาชน)
ตามเงื่อนไข
54,826.80 ตกลงราคา บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
54,826.80 บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
54,826.80 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
เตอร์ จก.
เตอร์ จก.
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
20,758.00 ตกลงราคา
บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.
20,758.00 บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.
20,758.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
32,336.94 ตกลงราคา
บ.ออฟฟิศเมท จก.
32,336.94 บ.ออฟฟิศเมท จก.
32,336.94 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
(มหาชน)
(มหาชน)
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้

แบบ สขร.1

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างดาเนินการโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
สวก.
2 จ้างดาเนินการโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่สารคดีสั้นด้านการเกษตร
3 จ้างดาเนินการออกอากาศสารคดีสั้นด้านการเกษตร
ผ่านสื่อโทรทัศน์
4 จ้างออกแบบและจัดทาโครงสร้างบูทนิทรรศการงาน
"การนาเสนอผลงานวิจยั แห่งชาติ 2555"

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
2,000,000.00 พิเศษ
บ.เอออน ฮิววิท
2,000,000.00 บ.เอออน ฮิววิท
2,000,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
(ประเทศไทย) จก.
(ประเทศไทย) จก.
ตามเงื่อนไข
16,478,000.00 พิเศษ

หจก.แมด แองเจิ้ล

1,883,200.00 พิเศษ

บ.ที.ไอ.เอส.(ประเทศ
ไทย) จก.
บ.ไมก้า ออร์กาไนเซอร์
จก.

1,883,200.00 บ.ที.ไอ.เอส.(ประเทศ
ไทย) จก.
428,000.00 บ.ไมก้า ออร์กาไนเซอร์
จก.

428,000.00 พิเศษ

1,647,800.00

หจก.แมด แองเจิ้ล

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

66,698.00 ตกลงราคา

พฤกษา เอ็นเตอร์ไพรส์

66,698.00 พฤกษา เอ็นเตอร์ไพรส์

6 ซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการอบรม

14,200.00 ตกลงราคา

เล็กเฟอร์นเิ จอร์และ
คอมพิวเตอร์

14,200.00 เล็กเฟอร์นเิ จอร์และ
คอมพิวเตอร์

7 ซื้อวัสดุสานักงานเพื่อใช้ในการอบรม

4,785.00 ตกลงราคา

เอส.ซัฟฟลาย

10,610.00 ตกลงราคา

ร้าน ที.เอ็น.ซพพลาย

8 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

4,785.00

เอส.ซัฟฟลาย

10,610.00 ร้าน ที.เอ็น.ซพพลาย

1,647,800.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
1,883,200.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
428,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
66,698.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
14,200.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
4,785.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
10,610.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
9 ซื้อสาย ADAPTOR EXCHANGE

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
1,605.00 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
หจก.ควอลิทไี อที
1,605.00 หจก.ควอลิทไี อที
1,605.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
เซอร์วิส
เซอร์วสิ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
ร้านขุนช้างออกแบบ
15,470.00 ร้านขุนช้างออกแบบ
15,470.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
และสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อสิ่งพิมพ์
ตามเงื่อนไข

10 จ้างทาคู่มอื ในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

15,470.00 ตกลงราคา

11 จ้างดาเนินการยื่นคาขอต่างประเทศผ่านบริษทั ตัวแทน
ในประเทศต่างๆ

148,944.00 ตกลงราคา

บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.

12 จ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและใบเสร็จรับเงิน

18,725.00 ตกลงราคา

พริ้นท์ เซ็นเตอร์

18,725.00

พริ้นท์ เซ็นเตอร์

13 จ้างล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศของ
สานักงาน
14 จ้างทาป้ายอาคารสานักงานและเลขบอกชั้นอาคาร

24,931.00 ตกลงราคา

เสรีเครื่องเย็น

24,931.00

เสรีเครื่องเย็น

19,600.00 ตกลงราคา

หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสตรั้คชั่น

15 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

2,332.60 ตกลงราคา

หจก.ควอลิทไี อที
เซอร์วิส

2,332.60

หจก.ควอลิทไี อที
เซอร์วิส

2,332.60 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข และรวดเร็ว

16 จ้างซ่อมเครื่อง Net Book

2,300.50 ตกลงราคา

2,300.50

17 จ้างซ่อมกล้องถ่ายรูป

1,605.00 ตกลงราคา

18 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสานักงาน

4,547.50 ตกลงราคา

หจก.ควอลิทไี อที
เซอร์วิส
หจก.ควอลิทไี อที
เซอร์วิส
เสรีเครื่องเย็น

หจก.ควอลิทไี อที
เซอร์วิส
หจก.ควอลิทไี อที
เซอร์วิส
เสรีเครื่องเย็น

19 จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ

26,000.00 ตกลงราคา

บ.เวคินทร์ แทะเวล จก.

20 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์

1,284.00 ตกลงราคา

หจก.ควอลิทไี อที
เซอร์วิส

2,300.50 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
1,605.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
4,547.50 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
26,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
1,284.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข

148,944.00 บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.

19,600.00 หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสตรั้คชั่น

1,605.00
4,547.50

26,000.00 บ.เวคินทร์ แทะเวล จก.
1,284.00

หจก.ควอลิทไี อที
เซอร์วิส

148,944.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
18,725.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
24,931.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
19,600.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข

แบบ สขร.1

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จานวน 300 รีม

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 24 รายการ

3 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 47 รายการ

4 จ้างซ่อมเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือ
5 จ้างดาเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิบตั ร
ต่างประเทศฯ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
31,137.00 ตกลงราคา บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.
31,137.00 บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.
31,137.00 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
166,577.60 ตกลงราคา บ.ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็น
166,577.60 บ.ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็น
166,577.60 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
เตอร์ จก.
เตอร์ จก.
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
64,533.84 ตกลงราคา หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
64,533.84 หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย
64,533.84 1. ราคาสินค้าใก้ลเคียงกับ
บริษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
3,210.00 ตกลงราคา
บ.กาศรุ่งเรือง จก.
3,210.00 บ.กาศรุ่งเรือง จก.
3,210.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
148,302.00 ตกลงราคา บ.เอซิส แอส โซซิเอทส์
148,302.00 บ.เอซิส แอส โซซิเอทส์
148,302.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.
ตามเงื่อนไข

6 จ้างดาเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิบตั ร
ต่างประเทศฯ

148,302.00 ตกลงราคา

บ.เอซิส แอส โซซิเอทส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.

148,302.00 บ.เอซิส แอส โซซิเอทส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จก.

148,302.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข

7 จ้างลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์สยามเศรษฐกิจ

58,850.00 ตกลงราคา

บ.สยามเศรษฐกิจ จก.

58,850.00 บ.สยามเศรษฐกิจ จก.

8 จ้างลงโฆษณาในหนังสือมิตใิ หม่แห่งองค์การมหาชน

40,125.00 ตกลงราคา

บ.มติชน จก. (มหาชน)

40,125.00 บ.มติชน จก. (มหาชน)

9 จ้างดาเนินการเสวนาในหัวข้อ "เกษตรฯก้าวไกลกับ
สวก"

171,200.00 ตกลงราคา

บ.ไมก้า ออร์กาไนเซอร์
จก.

171,200.00 บ.ไมก้า ออร์กาไนเซอร์
จก.

58,850.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
40,125.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
171,200.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
10 จ้างทาโล่รางวัล
11 จ้างทาหนังสือยุทธศาสตร์ สวก. ฉบับที่ 3
12 จ้างเหมาปรับปรุงห้องนิทรรศการชั้น 1 อาคาร 2
ของสานักงาน
13 จ้างบริหารระบบเครือข่ายฯ

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
10,700.00 ตกลงราคา
98,226.00 ตกลงราคา
411,500.00 สอบราคา
550,000.00 สอบราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
หจก.พรี-วัน
10,700.00
หจก.พรี-วัน
10,700.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
บ.เปเปอร์คอรัส จก.
98,226.00 บ.เปเปอร์คอรัส จก.
98,226.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ไิ ด้
ตามเงื่อนไข
บ.จีวีเอ แอดเวอร์ไทซิ่ง
382,000.00 บ.จีวีเอ แอดเวอร์ไทซิ่ง
382,000.00 ปฏิบตั ไิ ด้ตามเงื่อนไขที่
จก.
จก.
กาหนด
1.บ.ไอเทค สมาร์ท
445,120.00 1.บ.ไอเทค สมาร์ท
445,120.00 ปฏิบตั ไิ ด้ตามเงื่อนไขที่
โซลูชั่น จก.
โซลูชั่น จก.
กาหนด และราคาต่าสุด
2. บ.นิวเทคโนโลยีอนิ
540,000.00
ฟอร์เมชั่น จก.
3. บ.โซลูชั่น ดี จก.
545,700.00

