การจัดหาพัสดุ
1 วิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง
2 วิธีสอบราคา วงเงินเกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3 วิธีประกวดราคา วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
4 วิธีพิเศษ ไม่จากัดวงเงิน ตามเงื่อนไขที่ระเบียบกาหนด
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
ที่
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
จ้างต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัสสาหรับ 193,000.00 ตกลงราคา
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย จานวน 120
License
7,300.00 ตกลงราคา
จัดจ้างทาตรายาง จานวน 34 ชิ้น
22,000.00 ตกลงราคา
จัดจ้างพิมพ์คู่มือเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์
ปลาช่อน จานวน 1,000 เล่ม
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องทางาน
94,000.00 ตกลงราคา
งานยุทธศาสตร์ วางแผน และ
งบประมาณ อาคาร 2 ชั้น 3 ของ
สานักงานฯ
39,000.00 ตกลงราคา
จ้างตัดสูทเครื่องแบบ จานวน 13 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2
รายการ
196,000.00 ตกลงราคา
6,600.00 ตกลงราคา
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน(ต่ากว่าเกณฑ์)
จานวน 1 รายการ
15,000.00 ตกลงราคา
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน(ต่ากว่าเกณฑ์)
จานวน 4 รายการ และวัสดุสานักงาน
จ้างเหมาบุคคลตาแหน่งเจ้าหน้าที่
43,000.00 ตกลงราคา
สนับสนุน(ด้านส่งเสริมการใช้ประโยชน์)
จ้างออกแบบและผลิตแผ่นพับสานักงาน 280,000.00 สอบราคา
ฯ แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ
สานักงานฯ

ผู้ซื้อซอง/ผู้รับซอง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
192,172.00 บริษัท เทคพอยท์ คอม
192,172.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
บริษัท เทคพอยท์
บริษัท เทคพอยท์
คอมมิวนิเคชั่น จากัด คอมมิวนิเคชั่น จากัด
มิวนิเคชั่น จากัด
พริ้นท์ เซ็นเตอร์
พริ้นท์ เซ็นเตอร์
บริษัท พรทรัพย์การพิมบ.
พ์ จพรทรั
ากัด พย์การพิมพ์ จก.

7,243.90 พริ้นท์ เซ็นเตอร์
21,400.00 บ. พรทรัพย์การพิมพ์ จก.

7,243.90 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
21,400.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

ฟิวส์กะโฟม เซอร์วิส ฟิวส์กะโฟม เซอร์วิส

93,200.00 ฟิวส์กะโฟม เซอร์วิส

93,200.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

นายแพว แซ่ซิ้ม

37,250.00 นายแพว แซ่ซิ้ม

37,250.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

นายแพว แซ่ซิ้ม

บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จบ.ากัแพลนเน็
ด
ท แอร์ จก.
195,400.00 บ. แพลนเน็ท แอร์ จก.
195,400.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
6,580.00 บริษัท ศรีโสภณ เซฟ
6,580.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ บริษัท ศรีโสภณ เซฟ
แอนด์ สตีล
แอนด์ สตีล
แอนด์ สตีล
เฟอร์
น
เ
ิ
จอร์
จ
ากั
ด
เฟอร์
น
เ
ิ
จอร์
จ
ากั
ด
ิเจอร์ จก.
จากั(มหาชน)
ด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บ. ซีโอแอล จก. (มหาชน) 14,490.00 เฟอร์
บ. ซีโนอแอล
14,490.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
น.ส.วรัญญา ศรีสัตย น.ส.วรัญญา ศรีสัตย
เสถียร
เสถียร
บริษัท พิมพ์ดี จากัด บริษัท พิมพ์ดี จากัด
หจก.อรุณการพิมพ์
หจก.แสงจันทร์การพิมพ์

42,225.80 น.ส.วรัญญา ศรีสัตย
เสถียร
267,500.00 บริษัท พิมพ์ดี จากัด

42,225.80 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
267,500.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
และเสนอราคาต่าสุด

หจก. งานพิมพ์
บ.ประชุมช่าง จก.
บ.ศิริชัยการพิมพ์ จก.
บ.รุ่งศิลป์การพิมพ์
(1977) จก.
บ.ศรีเมืองการพิมพ์ จก.
บ.วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง
แอนด์ พริ้นติ้ง จก.
บ.ธนาเพรส จก.
บ.สไตล์ ครีเอทีฟ
เฮ้าส์ จก.
บ.ออนป้า จก.
บ.พี.เอ็น.เคแอนด์
สกายพริ้นติ้ง จก.
บ.เอพี เทคปรินท์ จก.
บ.สหมิตรพริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง จก.
บ.อะกาลิโก โมทีฟ จก.
บ.ทริปพริ้ลกรุ๊ป จก.
บ.ซีโน พับลิชชิ่ง
บ.ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์
แอนด์ แพคเกจจิ้ง จก. แพคเกจจิ้ง จก.

277,879.00

