แบบ สขร.1

ลําดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างเหมาบุคคลตําแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน(ด้าน
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย)
2 จ้างเหมาบุคคลตําแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน(ด้าน
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์)
3 จ้างพิมพ์สื่อความรู้โครงการวิจัยด้านการส่งเสริม
ความรู้ในการจัดการความปลอดภัยการบริหาร
อาหารโรงเรียน จํานวน 39 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วงเงินงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
94,387.00 ตกลงราคา น.ส.ชุติมา สุขอนันต์
94,387.00 น.ส.ชุติมา สุขอนันต์
94,387.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
84,500.00 ตกลงราคา

น.ส.นัทธ์ธนัน ศรีเกษ

411,600.00 สอบราคา

บ. โรงพิมพ์ตะวันออก จก.(มหาชน)

4 ซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว

5,000.00 ตกลงราคา

5 ซื้อกล่องกระดาษฝากเก็บเอกสาร จํานวน 200
กล่อง
6 ซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์นําเสนองาน

6,500.00 ตกลงราคา
15,500.00 ตกลงราคา

7 ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 10 เครื่อง

6,000.00 ตกลงราคา

84,451.61 น.ส.นัทธ์ธนัน ศรีเกษ
391,686.00 บ. โรงพิมพ์ตะวันออก จก.
(มหาชน)

บ.ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล
เฟอร์นิเจอร์ จก.
บ.ทรัพย์ศรีไทย จก.(มหาชน)

4,298.00 บ.ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล
เฟอร์นิเจอร์ จก.
6,313.00 บ.ทรัพย์ศรีไทย จก.(มหาชน)

บ.เทคพอยท์ คอมมิวนิเคชั่น จก.

15,408.00 บ.เทคพอยท์ คอมมิวนิเคชั่น
จก.

บ.ซีโอแอล จก.(มหาชน)

5,899.98 บ.ซีโอแอล จก.(มหาชน)

8 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง

18,000.00 ตกลงราคา

เสรีเครื่องเย็น

17,999.54 เสรีเครื่องเย็น

9 จ้างตรวจเช็คและล้างทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศของสํานักงานฯ
10 จ้างซ่อมแซมโต๊ะทํางาน ระบบแสงสว่าง และ
เปลี่ยนฟิล์มกรองแสง ห้องทํางานผู้อํานวยการ
สํานักงานฯ

52,000.00 ตกลงราคา

เสรีเครื่องเย็น

51,253.00 เสรีเครื่องเย็น

หจก.พลอยชมพู เจมส์ แอนด์
คอนสตั๊คชั่น

9,525.00 หจก.พลอยชมพู เจมส์ แอนด์
คอนสตั๊คชั่น

11 จ้างต่ออายุการใช้งานโปรแกรมสําหรับติดตั้งบน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและบริการติดตั้งแก้ไข
ปัญหา จํานวน 3 รายการ

166,000.00 ตกลงราคา

บ.เดอะ โนเบิล จก.

12 จ้างผลิตกระดาษหัวจดหมายของสํานักงานฯ
จํานวน 20 รีม
13 จ้างกําจัดปลวก มด และแมลงภายในอาคาร
สํานักงานฯ จํานวน 3 หลัง

16,050.00 ตกลงราคา
15,000.00 ตกลงราคา

9,600.00 ตกลงราคา

84,451.61 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
391,686.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

4,298.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขและ
รวดเร็ว
6,313.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขและ
รวดเร็ว
15,408.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขและ
รวดเร็ว
5,899.98 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขและ
รวดเร็ว
17,999.54 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขและ
รวดเร็ว
51,253.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
9,525.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

165,636.00 บ.เดอะ โนเบิล จก.

165,636.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

พริ้นท์ เซ็นเตอร์

16,050.00 พริ้นท์ เซ็นเตอร์

16,050.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

หจก.เอสพี เคมีภัณฑ์เซ็นเตอร์
เซอร์วิส

13,000.00 หจก.เอสพี เคมีภัณฑ์เซ็นเตอร์
เซอร์วิส

13,000.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

14 จ้างเหมาจัดและตกแต่งบูทนิทรรศการการประชุม
เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดย
เร่งด่วนกลุ่มเรื่องข้าว

140,000.00 ตกลงราคา

หจก.ดี ดี ออแกไนซ์

140,000.00 หจก.ดี ดี ออแกไนซ์

140,000.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

15 จ้างผลิตหนังสือรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผน
งานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนา
ประเทศโดยเร่งด่วนกลุ่มเรื่องข้าวปีงบประมาณ
2557 จํานวน 2,000 เล่ม

359,520.00 พิเศษ

บ.สแกนอาร์ต จก.

359,520.00 บ.สแกนอาร์ต จก.

359,520.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขและ
รวดเร็ว

16 จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือส่งออกข้าวไทย
จํานวน 1,000 เล่ม
17 จ้างออกแบบและโครงสร้างบูทนิทรรศการงานวัน
ข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจําปี 2559

192,600.00 ตกลงราคา

บ.วี.พริ้นท์ (1991) จก.

192,600.00 บ.วี.พริ้นท์ (1991) จก.

199,555.00 ตกลงราคา

นายวิพุธดนัย มีครุฑ

199,555.00 นายวิพุธดนัย มีครุฑ

192,600.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขและ
รวดเร็ว
199,555.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขและ
รวดเร็ว

70,000.00 ตกลงราคา

บ.โพสต์ พับลิชชิง จก.(มหาชน)

69,999.40 บ.โพสต์ พับลิชชิง จก.(มหาชน)

69,999.40 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขและ
รวดเร็ว

25,000.00 ตกลงราคา

บ.มติชน จก.(มหาชน)

24,556.50 บ.มติชน จก.(มหาชน)

24,556.50 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขและ
รวดเร็ว

18 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานตําแหน่งรอง
ผู้อํานวยการสํานักงานฯ กับหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์
19 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานตําแหน่งรอง
ผู้อํานวยการสํานักงานฯ กับหนังสือพิมพ์มติชน

