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การจัดหาพัสดุ
วิธีตกลงราคา วงเงินไมเกิน 200,000 บาทตอครั้ง
วิธีสอบราคา วงเงินเกินกวา 200,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
วิธีประกวดราคา วงเงินตั้งแต 2,000,000 บาทขึ้นไป
วิธีพิเศษ ไมจํากัดวงเงิน ตามเงื่อนไขที่ระเบียบกําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2560
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก
ลําดับ
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
งานจัดซื้อจัดจาง
วิธีซื้อ/จาง
ผูซื้อซอง/ผูรับซอง
ที่
(ราคากลาง)
ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
1 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ
16,000.00 ตกลงราคา บ.เทคพอยท คอมมิวนิ บ.เทคพอยท คอมมิวนิ
15,247.50 บ.เทคพอยท คอมมิวนิ
15,247.50 ปฏิบัติไดตาม
(เครื่องพิมพ 2 เครื่อง เครื่องสแกน 1 เครื่อง)
เคชั่น จก.
เคชั่น จก.
เคชั่น จก.
เงื่อนไข และรวดเร็ว
2 จางเหมาออกแบบและพิมพหนังสือ
"สารพันปญหาคาใจปาลมน้ํามัน"
3 จัดพิมพเอกสารเผยแพร เรื่อง เครื่องมือการ
วิเคราะหการไหลของวัสดุสําหรับ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
4 จางออกแบบและผลิตแบบจําลองบรรจุ
อาหารสําหรับจัดแสดงนิทรรศการและ
ประชาสัมพันธในงาน การขับเคลื่อน
งานวิจัยการเกษตร สไทยแลนด 4 0
5 จางทําแผนพับเรื่อง Food Valley อาหาร
เพื่อเพิ่มคุณคาและความปลอดภัยสําหรับ
ผูบริโภคและการคา
6 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร(เครื่อง
สํารองไฟฟา 3 เครื่อง)
7 จางทําใบเสร็จรับเงินของสํานักงานฯ จํานวน
50 เลม
8 จางเหมาบุคคลตําแหนงเจาหนาที่สนับสนุน
(ดานบริหารแผนและงบประมาณ) ของ
สํานักงานฯ
9 จางเหมาบุคคลตําแหนงเจาหนาที่สนับสนุน
(ดานบริหารแผนและงบประมาณ) ของ
สํานักงานฯ

193,000.00 ตกลงราคา ชุมนุมสหกรณ
ชุมนุมสหกรณการเกษตร
การเกษตรแหงประเทศ แหงประเทศไทย
27,000.00 ตกลงราคา พริ้นท เซ็นเตอร
พริ้นท เซ็นเตอร

9,000.00 ตกลงราคา หจก.ซัมเมอรไซด

หจก.ซัมเมอรไซด

19,300.00 ตกลงราคา บ.แดเน็กซ อินเตอรคอร บ.แดเน็กซ อินเตอรคอร
ปอเรชั่น จก.
ปอเรชั่น จก.

192,000.00 ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหง
26,750.00 พริ้นท เซ็นเตอร

192,000.00 ปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว
26,750.00 ปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว

9,000.00 หจก.ซัมเมอรไซด

9,000.00 ปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว

19,260.00 บ.แดเน็กซ อินเตอร
คอรปอเรชั่น จก.

19,260.00 ปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว

2,500.00 ตกลงราคา บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จก.

บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จก.

2,407.50 บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จก.

2,407.50 ปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว

5,000.00 ตกลงราคา พริ้นท เซ็นเตอร

พริ้นท เซ็นเตอร

4,815.00 พริ้นท เซ็นเตอร

4,815.00 ปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว

115,500.00 ตกลงราคา น.ส.ชญานันท สืบผาสุข น.ส.ชญานันท สืบผาสุข

115,500.00 น.ส.ชญานันท สืบ
ผาสุข

115,500.00 ปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไข

168,000.00 ตกลงราคา นายชยากร บุสสุวัณโณ นายชยากร บุสสุวัณโณ

168,000.00 นายชยากร บุสสุ
วัณโณ

168,000.00 ปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไข

10 จางเหมาบุคคลตําแหนงเจาหนาที่สนับสนุน
(นักวิเคราะห)
11 จางใชบริการตรวจสอบขาวสารขององคกร
ทางอิตเตอรเน็ต
12 จางซองแซมปรับปรุงหองทํางานอาคาร 1
ชั้น 3 ของสํานักงานฯ
13 จางผลิต motion Graphic ดานเกษตรใน
รูปแบบเขาใจงาย

105,000.00 ตกลงราคา น.ส.มลฤดี แสงใส

น.ส.มลฤดี แสงใส

105,000.00 น.ส.มลฤดี แสงใส

162,000.00 ตกลงราคา บ.อินโฟเควสท จก.

บ.อินโฟเควสท จก.

161,035.00

282,000.00 วิธีพิเศษ

บ. เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จบ. เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จก 280,000.00

499,400.00 สอบราคา บ.พรีโพรโพส ครีเอชั่น จก บ.พรีโพรโพส ครีเอชั่น จก.
บ.แอสโมชั่น สตูดิโอ จก. บ.แอสโมชั่น สตูดิโอ จก.

420,000.00
420,403.00

105,000.00 ปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไข
บ.อินโฟเควสท จก.
161,035.00 ปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว
บ. เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง 280,000.00 ปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไข และรวดเร็ว
บ.พรีโพรโพส ครีเอชั่น จ 420,000.00 ปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไขและเสนอ
่

กระตายและพระจันทร
บ.สไตล ครีเอทีฟ เฮาส
จก.
บ.ตูน แฟคตอรี่ จก.
บ.ภควัต ครีเอชั่น จก.
บ.อันเดอรด็อก เวน
เจอร จก.
บ.อีออน ดีไซน จก.
หจก.ฉายอดีต
บ.ไบรท ทีวี จก.
บ.บอกซ อิน เบรน จก.
14 จางผลิตสื่อวีดิทัศนความรูดานเกษตรใน
รูปแบบเขาใจงาย

998,500.00 สอบราคา บ.มีเดียพอยท โปรดักชั่น
จก.
บ.เอ็ม.โอ.ชิค จก.
บ. เคที เอ็คสเพิรท จก.
บ.สไตล ครีเอทีฟ เฮาส
บ.ออนปา จก.
บ.แน็ต แอนด เนม จก.
บ.สานฟา จก.
บ.ตูน แฟคตอรี่ จก.
บ.ทรีสตูดิโอ จก.

บ.มีเดียพอยท โปรดักชั่น
จก.
บ.เอ็ม.โอ.ชิค จก.
บ. เคที เอ็คสเพิรท จก.

780,000.00 บ. เคที เอ็คสเพิรท จก.
898,800.00
777,888.00

777,888.00 ปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไขและเสนอ
่

บ.ไพรมไทม จก.
บ.พี.ที.เอ็ม. เอเจนซี่ จก.
บ.พรอมท ดู จก.
บ.ฟาสท ฟอรเวิรค จก.
บ.พรีโพรโพส ครีเอชั่น
จก.
บ.วัน อินฟนิตี้ ครีเอทีฟ
จก.
บ.พลาย บางกอก จก.
บ.เลเวล เบสท ครีเอทีฟ
อินทิเกรทชั่น จก.
หจก.ฉายอดีต
บ.ไบรท ทีวี จก.
บ.บอกซ อิน เบรน จก.
ฤกษงามยามดี
บ.พีเค ดีดีดี จก.
บ.แอสโมชั่น สตูดิโอ จก.
บ.เพกาซัส ครีเอชั่น จก.

