แบบ สขร.1

ลาดับ
งานจัดซื้ อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างใช้บริ การข่าวสารออนไลน์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
2 จ้างฝากเก็บเอกสารของสานักงาน
3 จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารของสานักงาน
4 จ้างทาความสะอาดอาคาร จานวน 3 หลัง ของสานักงาน

5 เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร จานวน 4 เครื่ อง

6 จ้างจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานวิจยั เรื่ องข้าวฯ

7 จ้างเดินสาย Lan และสายโทรศัพท์ภายในของสานักงาน

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555
สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
134,820.00 ตกลงราคา
บ.อินโฟเควสท์ จก.
134,820.00 บ.อินโฟเควสท์ จก.
134,820.00 ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
9,800.00 ตกลงราคา บ.ทรัพย์ศรี ไทย จก.
9,758.40 บ.ทรัพย์ศรี ไทย จก.
9,758.40 ราคาต่าสุด
(มหาชน)
(มหาชน)
150,000.00 ตกลงราคา
บ.ที ดี เอ็กเพรส จก.
150,000.00 บ.ที ดี เอ็กเพรส จก.
150,000.00 บริ การรวดเร็ ว
บ.โปร แคร์ สเปเชียลตี้
747,360.00 บ.ทีเอ็นเอ็ม แคร์
876,000.00 ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
สอบราคา
900,000.00
แอนด์คลีน จาก.
และราคาต่าสุด
จก.
บ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล
883,440.00
เยนเนอรัล จก.
บ.ทีเอ็นเอ็ม แคร์
876,000.00
แอนด์คลีน จาก.
480,000.00 สอบราคา บ.ฟูจิ ซีร็อกซ์
0.52 บาท/แผ่น บ.เอ็น.เอ็น.พี เซ็น
0.28 บาท/แผน ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
(ประเทศไทย) จก.
เตอร์ จก.
และราคาต่าสุด
บ.พี.เอส.ไอ.เซลส์
0.30 บาท/แผ่น
แอนด์ เซอร์วสิ จก.
บ.เอ็น.เอ็น.พี เซ็นเตอร์
0.28 บาท/แผ่น
จก.
120,000.00 ตกลงราคา นายชัยพฤกษ์ สุวรรณ
120,000.00 นายชัยพฤกษ์
120,000.00
1. ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
พฤกษ์
สุวรรณพฤกษ์
ของ สวก.ได้ 2.มีความ
เชี่ ยวชาญด้านข้าว
34,000.00 ตกลงราคา

บริ ษทั บิลลี่ เอ็นจิ
เนียริ่ ง เซอร์วสิ เทค
จากัด

1

33,598.00 บริ ษทั บิลลี่ เอ็นจิ
เนียริ่ ง เซอร์ วสิ เทค
จากัด

33,598.00 1. ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
ของ สวก.ได้ 2. ซ่อม
รวดเร็ วมากบริ ษทั อื่ นๆ

ลาดับ
งานจัดซื้ อจัดจ้าง
ที่
8 จ้างซ่อมเครื่ องปริ้ นเตอร์ สวก.ค.1300-1002-49-004

9 จ้างซ่อมแซมอาคาร 1 ชั้น 1 และหลังคา

10 จ้างทาโปสเตอร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการทุน
และหลักสูตรฝึ กอบรม
11 จ้างลงโฆษณาใน นสพ.สยามเสรษฐกิจ
12 จ้างซ่อมเครื่ องปรับอากาศของสานักงาน
13 จ้างตัดชุดเครื่ องแบบของสานักงาน

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555
สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
4,400.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด
4,365.60 ห้างหุ ้นส่วนจากัด
4,365.60 ซ่อมงานได้รวดเร็ ว
ควอลิที ไอที เซอร์วสิ
ควอลิที ไอที เซอร์ วสิ
112,000.00 ตกลงราคา

40,000.00 ตกลงราคา
53,500.00 ตกลงราคา
3,300.00 ตกลงราคา
2,400.00 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจากัด
พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสรั๊คชัน่
นายกีรติกร สุทธวงศ์

111,830.00 ห้างหุ ้นส่วนจากัด
พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสรั๊คชัน่
40,000.00 นายกีรติกร สุทธวงศ์

บริ ษทั สยามเศรษฐกิจ
จากัด
เสรี เครื่ องเย็น
นายโอ่งกวาง แซ่ห่าน

53,500.00 บริ ษทั สยามเศรษฐกิจ
จากัด
3,263.50 เสรี เครื่ องเย็น
2,400.00 นายโอ่งกวาง แซ่ห่าน

14 ซื้ อเครื่ องโทรสาร จานวน 2 เครื่ อง ไอที+พัฒนาบุคคล

18,000.00 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.
เอส.พี.ซัพพลาย

17,098.60 ห้างหุ ้นส่วนจากัด ซี.
เอส.พี.ซัพพลาย

15 ซื้ อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ

68,000.00 ตกลงราคา

บริ ษทั บลูดอลฟิ น ไอที
จากัด

67,838.00 บริ ษทั บลูดอลฟิ น
ไอที จากัด

16 ซื้ อวัสดุและอุปกรณ์สานักงาน จานวน 6 รายการ

18,100.00 ตกลงราคา

บริ ษทั ออฟฟิ ศ เมท
จากัด (มหาชน)

18,064.01 บริ ษทั ออฟฟิ ศ เมท
จากัด (มหาชน)
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111,830.00 มีความชานาญแก้ไขตรง
จุด
40,000.00 มีความชานาญ
53,500.00 เพื่อเผยข่าวได้รวดเร็ ว
3,263.50 ซ่อมงานได้รวดเร็ ว
2,400.00 ปฏิบตั ิได้ตามแบบที่
กาหนด
17,098.60 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียง
กับบริ ษทั อื่ น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
67,838.00 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียง
กับบริ ษทั อื่ น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
18,064.01 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียง
กับบริ ษทั อื่ น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้

ลาดับ
งานจัดซื้ อจัดจ้าง
ที่
17 ซื้ อกล่องใส่กระดาษเช็ดมือและกล่องใส่กระดาษชาระม้วน
ใหญ่

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555
สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา
32,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.
31,404.50 ห้างหุ ้นส่วนจากัด ซี.
31,404.50
เอส.พี.ซัพพลาย
เอส.พี.ซัพพลาย

18 ซื้ อโปรแกรม Microsoft Exchange

200,000.00 ตกลงราคา

บริ ษทั ไอโซเน็ท จากัด

134,370.60 บริ ษทั ไอโซเน็ท จากัด

19 สัญญาจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดทางานด้านสารบรรณและ
เอกสารของสานักสนับสนุนงานวิจยั

81,000.00 ตกลงราคา

น.ส.วริ ษฐา
ชนานันทพงศ์
บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน)
นายศดิศ พัลลภรักษา

80,918.70 น.ส.วริ ษฐา
ชนานันทพงศ์
642,000.00 บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน)
126,000.00 นายศดิศ พัลลภ
รักษา

20 สัญญาเช่าวงจรอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง (Leased line)

และพื้นที่เว็บโฮลติ้ง (Web Hostiong) รวมถึงบริ การรับ
ฝากServer Backup Co-Location ต่อเนื่ อง
21 สัญญาจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดทางานด้านประชาสัมพันธ์
และสร้างภาพลักษณ์ของสานักงาน

642,000.00 พิเศษ

126,000.00 ตกลงราคา

3

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียง
กับบริ ษทั อื่ น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
134,370.60 ราคาต่าสุด

80,918.70 ปฏิบตั ิงานได้ตาม
เงื่อนไขของ สวก.ได้

642,000.00 ให้บริ การในหน่วยงาน
รัฐอย่างกว้างขวาง

126,000.00 ปฏิบตั ิงานได้ตาม
เงื่อนไขของ สวก.ได้

แบบ สขร.1

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4

2 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 25 รายการ

3 ซื้อวัสดุเพือ่ ใช้ในการจัดงานประชุม
4 จ้างสร้างบูธนิ ทรรศการจัดงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ
5 จ้างจัดบริ หารจัดการดูแลระบบ Mail Server
6 จ้างพิมพ์โปสเตอร์

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555
สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์ การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
วิธีซ้ือ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

11,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั ออฟฟิ ศเวิร์ค จากัด

10,379.00 บริ ษทั ออฟฟิ ศเวิร์ค จากัด

10,379.00

55,000.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ซี .เอส.
พี.ซัพพลาย

54,458.72 ห้างหุน้ ส่วนจากัด ซี .เอส.
พี.ซัพพลาย

54,458.72

8,000.00 ตกลงราคา น.ส.พิมใจ สุทธวงศ์
200,000.00 ตกลงราคา บริ ษทั SABUDBOB
STUDIO LIMTED
PARTNERSHIP
200,000.00 ตกลงราคา Total IP Solutions Co.,
LTD
7,000.00 ตกลงราคา น.ส.พิมใจ สุทธวงศ์

8,000.00 น.ส.พิมใจ สุ ทธวงศ์
200,000.00 บริ ษทั SABUDBOB
STUDIO LIMTED
PARTNERSHIP
179,760.00 Total IP Solutions Co., LTD
7,000.00 น.ส.พิมใจ สุ ทธวงศ์

สัญญาจ้างที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
7
8 สัญญาจ้างออกแบบและผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์

ผลงานวิจยั จานวน 22 โครงการ ของ สวก.
9 สัญญาจ้างเหมาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บนสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

330,000.00
2,000,000.00
500,000.00

พิเศษ นายสุ รศักดิ์ ทองเพียร
สอบราคา 1. บริ ษทั คิดซน พลัส จากัด
2. หจก.แมดแองเจิ้ล
พิเศษ สถานี วิทยุกระจายเสี ยง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4

330,000.00 นายสุ รศักดิ์ ทองเพียร
1,560,000.00 บริ ษทั คิดซน พลัส จากัด
5,251,560.00
481,500.00 สถานี วิทยุกระจายเสี ยง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8,000.00
200,000.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
1. ราคาสิ นค้าใก้
ลเคียงกับบริ ษทั อื่น
2. ยอมรับเงื่อนไข
การชาระเงินของ
สวก. ได้
1. ราคาสิ นค้าใก้
ลเคียงกับบริ ษทั อื่น
2. ยอมรับเงื่อนไข
การชาระเงินของ
สวก. ได้
มีความชานาญและ
รวดเร็ ว
มีความชานาญ

179,760.00 ราคาต่าสุด
7,000.00 ราคาต่าสุด
มีความชานาญและ
330,000.00 ประสบการณ์
1,560,000.00 ราคาต่าสุด
481,500.00 เป็ นสื่ อที่ใช้กนั
แพร่ หลายใน
การเกษตร

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนธันวาคม 2555
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 ซื้ อวัสดุสิ้นเปลืองของสานักงาน จานวน 132 รายการ

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ื อ/จ้าง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

800,000.00 สอบราคา หจก.บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่

แบบราคาคงที่ไม่จากัดปริ มาณ
2 ซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ Antivires Server

3 จ้างซ่อมเครื่ องปริ้ นเตอร์ 1 เครื่ อง
4 ซื้ อเครื่ อง Access Point และเครื่ อง Wireless

Controllerฯ
5 จ้างจดสิ ทธิ บตั รระหว่างประเทศ

6 จ้างออกแบบและจัดทาเนื้ อหาปฏิทินสวก. ปี 2556
7 จ้างวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ สายพันธ์จุลินทรี ย ์
8 ซื้ อการ์ ดอวยพรปี ใหม่ 1200 ใบ
9 จ้างซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์
10 จ้างจัดทาโครงการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาฯ
11 จ้างซ่อมเครื่ องปรับอากาศของสานักงาน จานวน 2
เครื่ อง
12 จ้างตัดชุดเครื่ องแบบของสานักงาน 2 ราย

2,000,000.00 สอบราคา บ.รู ธวิคเตอร์ (ประเทศไทย)
จก.
บ.บีบีเอ็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ จก.
2,800.00 ตกลงราคา หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส
200,000.00 ตกลงราคา บ.วีอาร์ โกลบอล
เทคโนโลยี จก.
32,000.00 ตกลงราคา บ.เอซิส แอสซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
140,000.00 ตกลงราคา น.ส.เนาวรัตน์ บุญวิภาส
16,000.00 ตกลงราคา น.ส.สาวิตร ตระกูลน่าเสื่ อม
ใส
15,000.00 ตกลงราคา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
แห่งประเทศไทย
3,700.00 ตกลงราคา หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส
200,000.00 ตกลงราคา นายชยธวัช อติแพทย์

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

816,181.46 หจก.บรรณสารสเตชัน่
เนอรี่
1,971,475.00 บ.รู ธวิคเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จก.

1,995,550.00
2,707.10 หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส
199,869.58 บ.วีอาร์ โกลบอล
เทคโนโลยี จก.
31,137.00 บ.เอซิส แอสซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
119,250.00 น.ส.เนาวรัตน์ บุญวิภาส
14,000.00 น.ส.สาวิตร ตระกูลน่า
เสื่ อมใส
15,000.00 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
แห่งประเทศไทย
3,616.60 หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส
200,000.00 นายชยธวัช อติแพทย์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
798,408.80 ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไขที่
สวก. กาหนด
1,970,000.00 เสนอราคาต่าสุดและ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
สวก.กาหนด

2,707.10 ซ่อมงานได้รวดเร็ ว
199,869.58 ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไขที่
สวก. กาหนด

31,137.00 บริ ษทั เป็ นตัวแทนใน
การยืน่ จดสิ ทธิ บตั รและ
ที่มีความรู ้ความสามารถ

119,250.00 มีความชานาญการใน
ออกแบบ
14,000.00 มีอาชีพด้านวิเคราะห์ดี
เอ็นเอ

15,000.00 สนับสนุนมูลนิธิฯ
3,616.60 ซ่อมงานได้รวดเร็ ว
200,000.00 มีความรู้ และชานาญ
การ

3,400.00 ตกลงราคา เสรี เครื่ องเย็น

3,370.50 เสรี เครื่ องเย็น

3,370.50 ซ่อมงานได้รวดเร็ ว

6,500.00 ตกลงราคา นายโอ่งกวาง แซ่ห่าน

6,500.00 นายโอ่งกวาง แซ่ห่าน

6,500.00 ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไขที่
สวก. กาหนด

5

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนธันวาคม 2555
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
13 จ้างเดิ นสายแลนด์ สายไฟฟ้ าและสายโทรศัพท์

ภายในสานักงาน เพิ่มเติม

14 จ้างจัดนิทรรศการงานประชุมทางวิชาการข้าว

แห่งชาติ ครั้งที่ 2
15 ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

20,000.00 ตกลงราคา นายพรชัย ภู่ศาสตร์

19,815.00 นายพรชัย ภู่ศาสตร์

35,000.00 ตกลงราคา น.ส.พิมใจ สุทธวงศ์

35,000.00 น.ส.พิมใจ สุทธวงศ์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
19,815.00 ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไขที่
สวก. กาหนด
35,000.00 มีประสบการณ์

210,000.00 ตกลงราคา บ.บลูดอลฟิ น ไอที จก.

175,779.60 บ.บลูดอลฟิ น ไอที จก.

175,779.60 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียง

วิธีซ้ื อ/จ้าง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

16 จ้างพิมพ์ปฏิทิน สวก. ปี 2556

190,000.00 ตกลงราคา บ.เปเปอร์ คอรัส จก.

188,159.50 บ.เปเปอร์ คอรัส จก.

17 จ้างออกแบบและจัดทาเนื้ อหารายงานประจาปี 2555

200,000.00 ตกลงราคา บ.เปเปอร์ คอรัส จก.

199,555.00 บ.เปเปอร์ คอรัส จก.

18 จ้างซ่อมเครื่ องโทรสาร
19 จ้างจัดทาโครงการสื่ อมวลชนสัญญจรฯ จ.เชี ยงใหม่

20 จ้างบารุ งรักษาลิฟท์โดยสาร แบบรวมอะไหล่ท้ งั หมด

21 จ้างจัดทาและผลิตภาพยนต์สารคดี แนะนา สวก.

4,000.00 ตกลงราคา หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส
540,000.00 สอบราคา 1. บ.ทีม ทาเล้นท์ จก.

3,948.30 หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส
717,381.50 บ.ทีม ทาเล้นท์ จก.

2. บ.มีเดีย แมทเทอร์ จก.
3. บ.ไมก้า ออร์ กาไนเซอร์ จก.
47,000.00 ตกลงราคา บ.มิตซูบิซิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย) จก.

849,500.00
836,366.00
46,545.00 บ.มิตซูบิซิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย) จก.

500,000.00

544,496.25 บ.ธิงค์ วิซ จก.

สอบราคา 1. หจก.สะบัดบ็อบ สตูดิโอ

2. บ.ธิ งค์ วิซ 6จก.

498,000.00

กับบริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงิน
ของ สวก. ได้
188,159.50 ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
ที่กาหนด
199,555.00 บริ ษทั เข้าใจลักษณะ
งานของ สวก. เป็ นผลดี
ในการออกแบบ

3,949.30 ซ่อมงานได้รวดเร็ ว
594,000.00 เสนอราคาต่าสุดและ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
สวก.กาหนด

46,545.00 เป็ นบริ ษทั ที่จาหน่าย
ลิฟท์โดยสารให้กบั
สวก. และบริ การหลัง
การขายต่อเนื่ อง
498,000.00 เสนอราคาต่าสุ ดและ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
สวก.กาหนด

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนมกราคม 2556
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างซ่อมโต๊ะทางานและเดิ นระบบท่อน้ าทิ้ง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ื อ/จ้าง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
ซ่อมแซมได้ตรงตาม
ความต้องการ รวดเร็ ว
รวดเร็ ว ตรงตามความ
ต้องการ
1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียง
กับบริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงิน
ของ สวก. ได้
ซ่อมงานได้รวดเร็ ว
บริ การรวดเร็ ว

20,000.00 ตกลงราคา หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสรั๊คชัน่
34,800.00 ตกลงราคา พริ นท์ เซ็นเตอร์

20,000.00 หจก.พลอยชมพู เจมส์ แอนด์
คอนสรั๊คชัน่
34,775.00 พริ นท์ เซ็นเตอร์

20,000.00

3 ซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ

13,000.00 ตกลงราคา หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

12,733.00 หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

12,733.00

4 จ้างทากระเป๋ าใส่เอกสาร
5 จ้างบริ การป้ องกันและการกาจัดปลวก/แมลงสาบ/มด

26,000.00 ตกลงราคา siam pearl product ltd.parts.
10,700.00 ตกลงราคา หจก.สมูทไลท์ เทรดดิ้ง

25,038.00 siam pearl product ltd.parts.
10,700.00 หจก.สมูทไลท์ เทรดดิ้ง

25,038.00
10,701.00

6 จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการจัดทาหนังสื อ

40,000.00 ห้างหุ ้นส่วนจากัด เข็มทิศ
เศรษฐกิจ
50,000.00 ห้างหุ ้นส่วนสามัญ
หนังสื อพิมพ์สยามวิเคราะห์
41,000.00 หจก.พลอยชมพู เจมส์ แอนด์
คอนสรั๊คชัน่

40,000.00 เพื่อเผยแพร่ ข่าวได้

ฉบับพิเศษ
7 จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหนังสื อพิมพ์สยาม
วิเคราะห์
8 จ้างซ่อมแซมระบบน้ าทิง้ รั่วจากห้องน้ าชั้น 4
อาคาร 3

40,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด เข็มทิศ
เศรษฐกิจ
50,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์
41,000.00 ตกลงราคา หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสรั๊คชัน่

9 ซื้อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ

200,000.00 ตกลงราคา

Bluedolphin IT Co.,Ltd.

198,987.90 Bluedolphin IT Co.,Ltd.

25,000.00 ตกลงราคา

หจก.ซี .เอส.พี.ซัพพลาย

24,535.10 หจก.ซี .เอส.พี.ซัพพลาย

198,987.90 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียง
กับบริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงิน
ของ สวก. ได้
24,535.10 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียง
กับบริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงิน
ของ สวก. ได้

2 จ้างทาซองจดหมายของสานักงาน เบอร์ 9 และซอง

34,775.00

จดหมาย เอ4

10 ซื้อครุ ภณั ฑ์สานักงาน จานวน 3 รายการ

7

รวดเร็ ว
50,000.00 เพื่อเผยแพร่ ข่าวได้
รวดเร็ ว
41,000.00 ซ่อมแซมได้ตรงตาม
ความต้องการ รวดเร็ ว

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างลงโฆษณาในหนังสื ออุตสาหกรรมฯ
2 จ้างทาโครงการสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ

คุณภาพการให้บริ การของสานักงาน พ.ศ.2556
3 จ้างร่ างกรอบยุทธศาสตร์ การเกษตรและ

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

50,000.00 ตกลงราคา บ. สยามเศรษฐกิจ จก.

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

50,000.00 บ. สยามเศรษฐกิจ จก.

500,000.00 พิเศษ

ศูนย์บริ การวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
176,000.00 ตกลงราคา นางเครื อวัลย์ พรมงาม

495,000.00 ศูนย์บริ การวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
176,000.00 นางเครื อวัลย์ พรมงาม

83,000.00 ตกลงราคา บ.ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์
คลีน จก.
200,000.00 ตกลงราคา บ.บอสส์การพิมพ์ จก.

82,257.60 บ.ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์
คลีน จก.
199,822.50 บ.บอสส์การพิมพ์ จก.

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
50,000.00 เพื่อเผยแพร่ ข่าวได้
รวดเร็ ว
495,000.00 มีความเข้าใจการ
ดาเนิ นงานของสานักงาน
176,000.00 มีความรู้ ความสามารถ

อุตสาหกรรมการเกษตร
4 จ้างทาความสะอาดอาคารสานักงาน ชั้น 1 อาคาร 1

เพิ่ม
5 จ้างพิมพ์รายงานประจาปี 2555
6 จ้างซ่อมเครื่ องปรับอากาศของสานักงาน 2 เครื่ อง
7 จ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย
8 จ้างซ่อมแซมเครื่ องแปลงสัญญาณโทรศัพท์

9 จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหนังสื อพิมพ์

6,500.00 ตกลงราคา เสรี เครื่ องเย็น

6,420.00 เสรี เครื่ องเย็น

14,000.00 ตกลงราคา พริ นท์ เซ็นเตอร์

13,375.00 พริ นท์ เซ็นเตอร์

2,700.00 ตกลงราคา บ.กาศรุ่ งเรื อง จก.

ประชามติ
10 ซื้ ออุปกรณ์สานักงาน

24,000.00 ตกลงราคา สานักพิมพ์หนังสือพิมพ์
ประชามติ
4,100.00 ตกลงราคา บ.ออฟฟิ ศเมท จก.

11 ซื้อเครื่ องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่ อง

12,000.00 ตกลงราคา

บ.กาศรุ่ งเรื อง จก.
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2,675.00 บ.กาศรุ่ งเรื อง จก.

24,000.00 สานักพิมพ์หนังสื อพิมพ์
ประชามติ
4,059.99 บ.ออฟฟิ ศเมท จก.

11,770.00 บ.กาศรุ่ งเรื อง จก.

82,257.60 จ้างรายเดิมตามสัญญา
ครั้งแรก การบริ การดี
199,822.50 เพื่อเผยแพร่ ข่าวได้
รวดเร็ ว
6,420.00 ซ่อมงานได้รวดเร็ ว

13,375.00 รวดเร็ ว ตรงตามความ
ต้องการ
2,675.00 เป็ นบริ ษทั ที่จาหน่าย
เครื่ องแปลงสัญญาณฯ
ครั้งแรกให้กบั สวก.

24,000.00 เพื่อเผยแพร่ ข่าวได้
รวดเร็ ว
4,059.99 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียง
กับบริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
11,770.00 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียง
กับบริ ษทั อื่น 2. เพื่อการ
บริ การต่อเนื่ อง

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
12 ซื้อโปรแกรม Hot Sport Authentication ฯ

13 ซื้อเครื่ อง Server Blade ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง และ
โปรแกรม MS SQL Standard

วงเงินงบประมาณ
ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
200,000.00 ตกลงราคา บ.วีอาร์ โกลบอล เทคโนโลยี
198,806.00 บ.วีอาร์ โกลบอล เทคโนโลยี
198,806.00 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียง
จก.
จก.
กับบริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
910,600.00 ตกลงราคา บ.รู ธวิคเตอร์ (ประเทศไทย)
900,000.00 บ.รู ธวิคเตอร์ (ประเทศไทย)
900,000.00 1.ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
จก.
จก.
ของสานักงาน 2. ส่ งงาน
รวดกว่ากาหนด
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แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนมีนาคม 2556
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างซ่อมเครื่ องปรับอากาศของสานักงาน จานวน 1

เครื่ อง
2 จ้างออกแบบและตกแต่งห้อง ARDA Showcase
3 จ้างซ่อมเครื่ องปริ้ นเตอร์

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

4,400.00 ตกลงราคา บ.สยามไดกินเซลส์ จก.

4,387.00 บ.สยามไดกินเซลส์ จก.

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
4,387.00 ซ่อมงานได้รวดเร็ ว

200,000.00 ตกลงราคา หจก.สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ

200,000.00 หจก.สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ

200,000.00 ปฎิบตั ิได้ตามเงื่อนไข

3,200.00 ตกลงราคา หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

3,177.90 หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

3,177.90 ปฎิบตั ิได้ตามเงื่อนไข

4 จ้างซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์

2,546.00 ตกลงราคา หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

2,546.00 หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

2,546.00

5 จ้างซ่อมเครื่ องปรับอากาศของสานักงาน จานวน 2

3,798.50 ตกลงราคา เสรี เครื่ องเย็น

3,798.50 เสรี เครื่ องเย็น

3,798.50

เครื่ อง
6 จ้างตัดชุดเครื่ องแบบของสานักงาน

4,100.00 ตกลงราคา นายโอ่งกวาง แซ่ห่าน

4,100.00 นายโอ่งกวาง แซ่ห่าน

4,100.00

7 จ้างพิมพ์หนังสื อรวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

ประกาศของ สวก.
8 ซื้ อแบตเตอรี่ กล้องวีดีโอ JVC จานวน 2 ก้อน

9 ซื้ อเครื่ องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่ อง

10 จ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเปิ ดตัว

35,310.00 ตกลงราคา บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอน์นลั
พับลิเคชัน่ จก.
3,424.00 ตกลงราคา หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

20,865.00 ตกลงราคา เสรี เครื่ องเย็น

300,000.00 พิเศษ

บ.ทีมทาเล้นท์ จก.

35,310.00 บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอน์นลั
พับลิเคชัน่ จก.
3,424.00 หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

20,865.00 เสรี เครื่ องเย็น

258,822.30 บ.ทีมทาเล้นท์ จก.

35,310.00

บริ การรวดเร็ ว
ปฎิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
บริ การรวดเร็ ว
ปฎิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
บริ การรวดเร็ ว
มีความชานาญ ปฏิบตั ิ
ได้ตามเงื่อนไข
มีความชานาญ ปฏิบตั ิ
ได้ตามเงื่อนไข

3,424.00 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียง
กับบริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
20,865.00 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียง
กับบริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้

258,822.30 มีความชานาญ ปฏิบตั ิ
ได้ตามเงื่อนไข

ARDA Showcase
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แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนเมษายน 2556
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 ซื้ อเครื่ องปรับอากาศสาหรับห้อง Server จานวน 1

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

53,000.00 ตกลงราคา

บ.เอส แอนด์ ที เซอร์ วิส
แอนด์เทรดดิ้ง จก.

52,500.00 บ.เอส แอนด์ ที เซอร์ วิส
แอนด์เทรดดิ้ง จก.

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
52,500.00 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียงกับ
บริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้

32,000.00 ตกลงราคา

บ.อินโนเวนท์ โพรดักส์ จก.

31,741.55 บ.อินโนเวนท์ โพรดักส์ จก.

31,741.55 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียงกับ

เครื่ อง

2 ซื้ อเครื่ องลดความชื้น

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

บริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
3 ซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ

17,612.20 ตกลงราคา

4 จ้างซ่อมครื่ องปรับอากาศสานักงาน จานวน 4 เครื่ อง

7,650.50 ตกลงราคา

5 จ้างผลิตสิ่ งพิมพ์และวัสดุในการประชาสัมพันธ์การ

86,456.00 ตกลงราคา

จัดงาน "มหกรรมลองกานนอยร์"
6 จ้างจัดงาน "มหัศจรรย์วนั วิจยั ทาได้...ขายจริ ง"
7 จ้างเดิ นสายเมนไฟพร้ อมเซอร์ กิต (อุปกรณ์เปิ ดปิ ด

ไฟฟ้ า) ระบบไฟ 380 v.
8 จ้างออกแบบและจัดทาโครงสร้ างบูทนิทรรศการงาน
ประชุมพืชสวนฯ ครั้งที่ 12
9 จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดทางานด้านสารบรรณและ
เอกสารของกลุ่มงานผูอ้ านวยการสานักงาน

122,600.00 ตกลงราคา
3,210.00 ตกลงราคา
200,000.00 ตกลงราคา

หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

เสรี เครื่ องเย็น

17,612.20 หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

7,650.50 เสรี เครื่ องเย็น

หจก.สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ

86,456.00 หจก.สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ

นายธนพ ทังสุนนั ทน์

122,600.00 นายธนพ ทังสุนนั ทน์

บ.เอส แอนด์ ที เซอร์ วิส
แอนด์เทรดดิ้ง จก.
หจก.สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ

3,210.00 บ.เอส แอนด์ ที เซอร์ วิส
แอนด์เทรดดิ้ง จก.
200,000.00 หจก.สะบัดบ๊อบ สตูดิโอ

17,612.20 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียงกับ

7,650.50
86,456.00
122,600.00
3,210.00

บริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้
ปฎิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
บริ การรวดเร็ ว
มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข
มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข
มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข

200,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข

90,000.00 ตกลงราคา

น.ส.มัณฑนา พูลเกษม
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90,000.00 น.ส.มัณฑนา พูลเกษม

90,000.00 ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนเมษายน 2556
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
10 จ้างผลิตและออกอากาศสารคดี ส้ นั ด้านการเกษตร

ผ่านสื่ อโทรทัศน์ จานวน 30 ตอน

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

4,500,000.00 ประกวด
ราคาด้วย
วิธีการทาง
อิเล็กทรอ
นิกส์

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

1. บ.ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จก.

1,712,400.00 บ.ซี.เอ.อินโฟ มีเดี ย จก.

2. บ.นาราซี ซเท็ม จก.
3. บ.ธิ งค์วิซ จก.

3,590,000.00
4,099,999.00
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เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
1,712,400.00 ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
และราคาต่าสุ ด

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 ซื้ อซอฟแวร์ SSL Certificate

2 ซื้ อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งในบริ เวณพื้นที่จดั แสดง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

76,800.00 ตกลงราคา

บ.เดอะโนเบิล จก.

76,719.00 บ.เดอะโนเบิล จก.

60,000.00 ตกลงราคา

บ.ทีมทาเล้นท์ จก.

60,000.00 บ.ทีมทาเล้นท์ จก.

60,000.00 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียงกับ
บริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้

นิทรรศการฯ

3 ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
76,719.00 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียงกับ
บริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้

17,000.00 ตกลงราคา

บ.ออฟฟิ ศเมท จก.(มหาชน)

16,539.00 บ.ออฟฟิ ศเมท จก.(มหาชน)

16,539.00 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียงกับ
บริ ษทั อื่น 2. ยอมรับ
เงื่อนไขการชาระเงินของ
สวก. ได้

4 จ้างจัดโครงการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการ

70,000.00 ตกลงราคา

ดาเนินการขอรับความคุม้ ครองสิทธิ บตั รฯ
5 จ้างซ่อมเครื่ องปริ้ นเตอร์

8,000.00 ตกลงราคา

บ.เอซิส แอสซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
หจก. ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

69,550.00 บ.เอซิส แอสซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
7,682.60 หจก. ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

6 จ้างซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์

5,000.00 ตกลงราคา

หจก. ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

4,857.80 หจก. ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

7 จ้างซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ และหน้าต่างของสานักงาน

13,200.00 ตกลงราคา

8 จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดทางานด้านสารบรรณและ

75,000.00 ตกลงราคา

หจก. พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสรั๊คชัน่
น.ส.วริ ษฐา ชนานันทพงศ์

13,200.00 หจก. พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสรั๊คชัน่
74,880.00 น.ส.วริ ษฐา ชนานันทพงศ์

126,000.00 ตกลงราคา

นายศดิส พัลลภรักษา

126,000.00 นายศดิ ส พัลลภรักษา

วิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

74,880.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
126,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข

สร้างภาพลักษณ์ของสานักงาน
10 จ้างเหมาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บนสถานี

ตามเงื่อนไข
7,682.60 มีความชานาญ รวดเร็ ว
ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
4,857.80 มีความชานาญ รวดเร็ ว
ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
13,200.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข
ตามเงื่อนไข

เอกสารของสานักสนับสนุนงานวิจยั
9 จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดทางานด้านประชาสัมพันธ์และ

69,550.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้

963,000.00 พิเศษ

สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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963,000.00 สถานีวิทยุกระจายเสี ยง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

963,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทาโครงการพัฒนาและปรับปรุ งเว็บไซต์ของ
11 สานักงาน
จ้างเหมาบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
12 สานักงาน

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

200,000.00 ตกลงราคา

บ.พันพิลา จก.

200,000.00 บ.พันพิลา จก.

200,000.00 ตกลงราคา

บ.เดอะโนเบิล จก.

196,987.00 บ.เดอะโนเบิล จก.
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เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
200,000.00 ตามเงื่อนไข
มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
196,987.00 ตามเงื่อนไข

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนมิถุนายน 2556
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์สยามเศรษฐกิจ
2 ซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

35,000.00 ตกลงราคา

บ.สยามเศรษฐกิจ จก.

35,000.00 บ.สยามเศรษฐกิจ จก.

37,000.00 ตกลงราคา

หจก.วี เทค ซิสเต็ม

36,915.00 หจก.วี เทค ซิสเต็ม

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
35,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข

36,915.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข

3 จ้างผลิตของที่ระลึกของสานักงาน

1,150,000.00 สอบราคา

บ.อะแดพท์ ทีม จก.

1,070,000.00 บ.อะแดพท์ ทีม จก.

1,000,000.00 ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข มีผู้
เสนอราคาเพียงรายเดียว

4 จ้างดาเนินการยืน่ คาขอต่างประเทศผ่านบริ ษทั

ตัวแทนในประเทศต่างๆ ระยะ National Phase คา
ขอรับสิทธิ บตั รต่างประเทศ เรื่ อง Method for
Extracting Silk Extract Containing Lutein

1,010,000.00 พิเศษ

บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
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933,206.00 บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.

933,206.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ
2 จ้างซ่อมเครื่ องปริ้ นเตอร์

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

27,000.00 ตกลงราคา
9,100.00 ตกลงราคา

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

บ.เวคินทร์ แทรเวล จก.
หจก.คอวลิที ไอที เซอร์ วิส

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

27,000.00 บ.เวคินทร์ แทรเวล จก.
9,073.60 หจก.คอวลิที ไอที เซอร์ วิส

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
27,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข

9,073.60 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข

3 จ้างซ่อมเครื่ องปริ้ นเตอร์

1,400.00 ตกลงราคา

บ.ริ โก้(ประเทศไทย) จก.

1,310.75 บ.ริ โก้(ประเทศไทย) จก.

1,310.75 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข

4 จ้างผลิต X stand

10,000.00 ตกลงราคา

บ.อะแดพท์ ทีม จก.

10,000.00 บ.อะแดพท์ ทีม จก.

5 จ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมายของสานักงานฯ

24,000.00 ตกลงราคา

พริ้ นท์ เซ็นเตอร์

23,540.00 พริ้ นท์ เซ็นเตอร์

6 จ้างซ่อมเครื่ องฉาย LCD

47,500.00 ตกลงราคา

บ.เดอะโนเบิล จก. สาขา 1

46,010.00 บ.เดอะโนเบิล จก. สาขา 1

7 จ้างการตรวจสอบความเป็ นไปได้ในการจดสิ ทธิ บตั ร

74,900.00 ตกลงราคา

บ.เอซิส แอสซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
นายอนุวตั น์ สุขสมโภชน์

74,900.00 บ.เอซิส แอสซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
210,000.00 นายอนุวตั น์ สุขสมโภชน์

จานวน 1 สิ่ งประดิษฐ์
8 จ้างเหมาบริ การพนักงานขับรถยนต์ของสานักงาน 2
อัตรา

420,000.00 พิเศษ

ตามเงื่อนไข
23,540.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข
46,010.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข
74,900.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข

210,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข

นายเสมือน ประสพบัว
9 จ้างจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจยั มุ่งเป้ าในงาน

10,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้

2,000,000.00 พิเศษ

บ.ทีมทาเล้นท์ จก.

มหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2556

16

210,000.00 นายเสมือน ประสพบัว
1,965,590.00 บ.ทีมทาเล้นท์ จก.

210,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข
1,965,590.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนสิงหาคม 2556
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 ซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ

2 จ้างผลิตแผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์ภายในสานักงาน
3 จ้างซ่อมและล้างทาความสะอาดเครื่ องปรับอากาศ

ของสานักงาน ทั้ง 3 หลัง
4 จ้างเหมาผูป้ ฏิบตั ิงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
20,672.40 1. ราคาสิ นค้าใก้ลเคียงกับ
บริ ษทั อื่น 2. ยอมรับเงื่อนไข
การชาระเงินของ สวก. ได้

21,000.00 ตกลงราคา

หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

20,672.40 หจก.ซี.เอส.พี.ซัพพลาย

85,000.00 ตกลงราคา

บ.ทาเล้นท์ ครี เอชัน่ (ไทย
แลนด์) จก.

85,000.00 บ.ทาเล้นท์ ครี เอชัน่ (ไทย
แลนด์) จก.

85,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้ตาม

เสรี เครื่ องเย็น

40,874.00 เสรี เครื่ องเย็น

40,874.00 รวดเร็ ว มีความชานาญ

41,000.00 ตกลงราคา

เงื่อนไข
ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข

22,000.00 ตกลงราคา

น.ส.เณริ ศา สัตโกวิท

22,000.00 น.ส.เณริ ศา สัตโกวิท

22,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้ตาม

4,280.00 ตกลงราคา

บ.อินโฟเควสท์ จก.

4,280.00 บ.อินโฟเควสท์ จก.

4,280.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้ตาม

เงื่อนไข
5 จ้างเก็บข่าวและจัดทารายงานสรุ ปมูลค่าความเป็ น

ข่างทางการประชาสัมพันธ์
6 จ้างดาเนินการขอรับความคุม้ ครองสิ ทธิ บตั ร
ต่างประเทศ จานวน 1 โครงการ
7 จ้างซ่อมแซมอาคารสานักงาน
8 จ้างซ่อมระบบไฟห้อง Server อาคาร 2 ชั้น 2
9 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สานักงาน
10 จ้างผลิตสิ่ งพิมพ์ในการจัดนิทรรศการงานประชุม

เงื่อนไข

74,900.00 ตกลงราคา
17,000.00 ตกลงราคา
3,745.00 ตกลงราคา
30,000.00 ตกลงราคา
25,000.00 ตกลงราคา

บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์คอนสรั๊คชัน่
บ.เอสแอนด์ ที เซอร์ วิส
แอนด์ เทรดดิ้ง จก.
บ.สยามเศรษฐกิจ จก.
บ.ณัฐเวิลด์ มีเดีย จก.

74,900.00 บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
17,000.00 หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์คอนสรั๊คชัน่
3,745.00 บ.เอสแอนด์ ที เซอร์ วิส
แอนด์ เทรดดิ้ง จก.
30,000.00 บ.สยามเศรษฐกิจ จก.
24,999.48 บ.ณัฐเวิลด์ มีเดี ย จก.

ชี้แจงกรอบงานวิจยั ประจาปี งบประมาณ 2557
11 จ้างพัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรองค์กร (ERP)

2,000,000.00 พิเศษ

บ.แกรนด์ลุนุกซ์ โซลูชนั่ จก.
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1,998,000.00 บ.แกรนด์ลุนุกซ์ โซลูชนั่
จก.

74,900.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้ตาม
เงื่อนไข

17,000.00 รวดเร็ ว มีความชานาญ
ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข

3,745.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้ตาม
เงื่อนไข

30,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้ตาม
เงื่อนไข
24,999.48 รวดเร็ ว มีความชานาญ
ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข

1,998,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้ตาม
เงื่อนไข

แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนกันยายน 2556
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างดาเนินการขอรับความคุม้ ครองสิ ทธิ บตั ร

ต่างประเทศ 2 โครงการ
2 จ้างซ่อมเครื่ องปริ้ นเตอร์

วงเงินงบประมาณ
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)

149,800.00 ตกลงราคา
6,300.00 ตกลงราคา

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ

บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา

149,800.00 บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
6,291.60 หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
149,800.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้ตาม
เงื่อนไข

6,291.60 รวดเร็ ว มีความชานาญ
ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข

3 จ้างซ่อมเครื่ องปริ้ นเตอร์

4,800.00 ตกลงราคา

หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

4,761.50 หจก.ควอลิที ไอที เซอร์ วิส

4,761.50 รวดเร็ ว มีความชานาญ
ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข

4 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สานักงาน
5 จ้างซ่อมแซมอาคารและเดิ นสายแลนด์เพิ่ม
6 จ้างดาเนินการยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั รต่างประเทศผ่าน

ตัวแทนในประเทศต่าง ๆ 4 ประเทศ
7 จ้างซ่อมเครื่ องปริ้ นเตอร์

50,000.00 ตกลงราคา
8,000.00 ตกลงราคา
475,000.00 พิเศษ
1,200.00 ตกลงราคา

บ.สยามเศรษฐกิจ จก.
หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสรั๊คชัน่
บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
บ.ริ โก้(ประเทศไทย) จก.

50,000.00 บ.สยามเศรษฐกิจ จก.
7,780.00 หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสรั๊คชัน่
383,968.00 บ.เอซิส แอสโซซิเอทส์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
1,108.52 บ.ริ โก้(ประเทศไทย) จก.

50,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้ตาม
เงื่อนไข
7,780.00 รวดเร็ ว มีความชานาญ
ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข

383,968.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้ตาม
เงื่อนไข

1,108.52 รวดเร็ ว มีความชานาญ

8 จ้างย้ายจอโทรทัศน์พร้ อมเดิ นสายแลนด์ 3 จุด

8,300.00 ตกลงราคา

บ.เดอะโนเบิล จก. สาขา 1

8,239.00 บ.เดอะโนเบิล จก. สาขา 1

9 จ้างลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์สยามวิเคราะห์

50,000.00 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์

50,000.00 ห้างหุ ้นส่วนสามัญ
หนังสื อพิมพ์สยามวิเคราะห์

ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
8,239.00 รวดเร็ ว มีความชานาญ
ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
50,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้ตาม
เงื่อนไข

10 จ้างพิมพ์หนังสื อยุทธศาสตร์ การดาเนินกงาน

45,000.00 ตกลงราคา

บ.เปเปอร์ คอรัส จก.

44,940.00 บ.เปเปอร์ คอรัส จก.

44,940.00 รวดเร็ ว มีความชานาญ

ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม
11 จ้างจัดกิจกรรมเสวนา ผ่าวิกฤตอนาคตปาล์มน้ ามัน
ไทย กับ สวก.
12 จ้างบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
สานักงาน

ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข

64,000.00 ตกลงราคา
200,000.00 ตกลงราคา

บ.เตมูนจิน ดิออกาไนเซอร์
จก.
บ.เดอะโนเบิล จก.

63,558.00 บ.เตมูนจิน ดิ ออกาไนเซอร์
จก.
199,020.00 บ.เดอะโนเบิล จก.

63,558.00 รวดเร็ ว มีความชานาญ
ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข

199,020.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้ตาม
เงื่อนไข
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แบบ สขร.1

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนกันยายน 2556
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คดั เลือก
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีซ้ื อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
ที่
13 จ้างเหมาจัดกิจกรรมสื่ อมวลชนสัญจร (Press Trip)
1,500,000.00 พิเศษ
บ.ทีมทาเล้นท์ จก.
1,454,536.60 บ.ทีมทาเล้นท์ จก.
1,454,536.60 รวดเร็ ว มีความชานาญ
ปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข
ครั้งที่ 5
14 จ้างที่ปรึ กษาเพื่อสร้ างความเข้มแข็งแก่

ผูป้ ระกอบการที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
สานักงาน

780,000.00 พิเศษ

บ.อัลลิอนั ซ์ ฟอร์ บิสซิเนส
คอนซัลแทนซี จก.
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780,000.00 บ.อัลลิอนั ซ์ ฟอร์ บิสซิเนส
คอนซัลแทนซี จก.

780,000.00 มีความชานาญ ปฏิบตั ิได้ตาม
เงื่อนไข

