แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2560
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
ลําดับ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
วงเงินงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก
งานจัดซื้อจัดจาง
วิธีซื้อ/จาง
ที่
(ราคากลาง)
ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
1 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องสํารอง
6,500.00 ตกลงราคา บ.ซีบีซีอินเตอรเนชั่นแนล จก.
6,300.00 บ.ซีบีซีอินเตอรเนชั่นแนล
6,300.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข
ไฟ จํานวน 3 เครื่อง )
จก.
และรวดเร็ว
2 เชารถยนต จํานวน 1 คัน ทดแทนรถยนต
สวนกลางที่เกิดอุบัติเหตุ
3 จางตออายุการบํารุงรักษาระบบเฝาดูและแจง
เตือนสภาวะอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควันไฟ
ความไวสูง (Vesda System) และระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ (Fire Supperssion System) สําหรับ
หอง Server เปนระยะเวลา 12 เดือน
4 จางตออายุการบํารุงรักษาอุปกรณปองกัน
เครือขาย (Firewall) แบบที่ 2 เปนระยะเวลา 12
เดือน
5 ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ

6 ซื้อคอมพิวเตอรและเครื่องสํารองไฟ จํานวน 3
รายการ

36,000.00 ตกลงราคา

บ.ควอลิตี้ เรนท อะ คาร จก.

195,000.00 ตกลงราคา

บ.ทู ทู วัน บิส จก.

159,000.00 ตกลงราคา

593,200.00

35,080.71 บ.ควอลิตี้ เรนท อะ คาร
จก.
194,526.00 บ.ทู ทู วัน บิส จก.

35,080.71 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข
และรวดเร็ว
194,526.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข
และรวดเร็ว

บ.เทคพอยท คอมมิวนิเคชั่น จก

158,360.00 บ.เทคพอยท คอมมิวนิ
เคชั่น จก

158,360.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข
และรวดเร็ว

บ.คอมพิวเตอรโปรดักสยูไนเต็ด
จก

223,416.00 บ. แพลนเน็ท แอร จก.

148,500.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไขและ
เสนอราคาต่ําสุด

บ.เฟสท คอมพิวเตอร คอร
ปอเรชั่น จก.

225,149.40

บ.เอ็ม แอนด ดับบลิว ยูเนียน จก.

244,602.00

บ.เท็น ซอฟท จก.

201,267.00

บ.จอย วิชั่น จก.

182,777.40

บ.แอตลันตา ออโตเมชั่น จก.

212,040.00

บ.เทคพอยท คอมมิวนิเคชั่น จก

257,698.80

บ.เวิลดเนท อินทิเกรเทอร จก.

254,232.00

บ. แพลนเน็ท แอร จก.
สอบราคา บ.คอมพิวเตอรโปรดักสยูไนเต็ด
จก

148,500.00
190,246.00 บ.เท็น ซอฟท จก.

186,993.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไขและ
เสนอราคาต่ําสุด

7 จางทําโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการ
จัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)
8 จางทําโครงการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการของสํานักงานฯ ประจําป
งบประมาณ 2560

195,000.00 ตกลงราคา

บ.เฟสท คอมพิวเตอร คอร
ปอเรชั่น จก.
บ.เอ็ม แอนด ดับบลิว ยูเนียน จก.

203,942.00

บ.เท็น ซอฟท จก.

186,993.00

บ.จอย วิชั่น จก.

228,295.20

บ.แอตลันตา ออโตเมชั่น จก.

256,160.00

บ.เทคพอยท คอมมิวนิเคชั่น จก

313,210.20

บ.เวิลดเนท อินทิเกรเทอร จก.

214,000.00

บ. แพลนเน็ท แอร จก.
บริษัท สเปค อินฟนิตี้ จํากัด

228,000.00
192,600.00 บริษัท สเปค อินฟนิตี้
จํากัด
600,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดยศูนยบริการวิชาการ
แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย)

201,588.00

192,600.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข

600,000.00 พิเศษ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย
ศูนยบริการวิชาการแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

9 จางเหมาการจัดงาน "การขับเคลื่อนงานวิจัย
การเกษตรสูไทนแลนด 4.0 สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

2,200,000.00 พิเศษ

บริษัท มีเดีย พอยท โปรดักชั่น

2,196,000.00 บริษัท มีเดีย พอยท โปรดักช 2,196,000.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข

10 จางเหมาออกแบบจัดทําบูทและจัดแสดงสินคาใน
งาน Thaifex 2017

1,872,000.00 สอบราคา

บ. มาวินเนอร จก.

1,829,486.00 บ. มาวินเนอร จก.

บ.พรีเฟล็กซดีไซน จก.

-

600,000.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข

1,820,000.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไขและ
เสนอราคาต่ําสุด
ไมผานขอเสนอดาน
เทคนิค

