
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป

1 จ้างเหมาบุคคลในต าแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน
(นักวิเคราะห)์

     45,000.00  ตกลงราคา น.ส.ธนภรณ์  ภัทรเมธาวรกุล        45,000.00 น.ส.ธนภรณ์  ภัทรเมธาวรกุล      45,000.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

2 จ้างประเมินศักยภาพงานวิจัยในด้านวิชาการและ
การตลาด จ านวน 40 โครงการ

    215,133.33  สอบราคา บ. อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จก.      200,000.00 บ. อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ 
กรุ๊ป จก.

    200,000.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

3 จ้างเหมาบุคคลต าแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน (ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา)

    107,741.00  ตกลงราคา น.ส.นวลจันทร์  อัศวรังษี      107,741.00 น.ส.นวลจันทร์  อัศวรังษี     107,741.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

4 จ้างเหมาบุคคลต าแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน (ด้าน
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย)์

    102,354.00  ตกลงราคา น.ส.ปาริชาต  เข็มทอง      102,354.00 น.ส.ปาริชาต  เข็มทอง     102,354.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

5 จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการโครงการ
เทิดพระเกียรติ “ใช้น  าอย่างรู้คุณค่า ปวงประชา
ถวายพ่อของแผ่นดิน”

 1,900,000.00  สอบราคา  - บริษัท ทีม ทาเล้นท์ จ ากัด   1,896,441.25 บริษัท ทีม ทาเล้นท์ จ ากัด  1,896,441.25  ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

 - บ.บีบีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จก.  ไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านเทคนิค

   

6 ซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน      15,000.00  ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)        14,455.75 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

     14,455.75  ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข
 เสนอราคาต่ าสุด

7 จ้างซ่อมและล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศของส านักงาน

     57,100.00  ตกลงราคา เสรีเคร่ืองเย็น        57,031.00 เสรีเคร่ืองเย็น      57,031.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

8 จ้างออกแบบและผลิตบอร์ดข้อมูลนิทรรศการเพื่อ
ใช้ในการเข้าร่วมจัดงานประชุมชี้แจงกรอบ
งานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559

     40,000.00  ตกลงราคา บริษัท แอด ออน จ ากัด        39,376.00 บริษัท แอด ออน จ ากัด      39,376.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



9 จ้างท ากระเป๋าเอกสาร จ านวน 50 ใบ      15,000.00  ตกลงราคา บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ากัด        14,445.00 บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ากัด      14,445.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

10 จ้างท าเส้ือแจ็คเก็ตสูท      54,000.00  ตกลงราคา อณิชา ตระการรัตนกุล        54,000.00 อณิชา ตระการรัตนกุล      54,000.00  รวดเร็ว มีความ
ช านาญ ปฏิบัติได้ตาม
เง่ือนไข11 จ้างท าใบเกียรติบัตรพร้อมปก ใช้ในการจัด

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย 
รุ่นที่ 1”

       9,100.00  ตกลงราคา พร้ินท์เซ็นเตอร์         9,095.00 พร้ินท์เซ็นเตอร์        9,095.00  รวดเร็ว มีความ
ช านาญ ปฏิบัติได้ตาม
เง่ือนไข12 จ้างท าหนังสือรุ่นโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นัก

บริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1
       5,350.00  ตกลงราคา พร้ินท์เซ็นเตอร์         5,350.00 พร้ินท์เซ็นเตอร์        5,350.00  รวดเร็ว มีความ

ช านาญ ปฏิบัติได้ตาม
เง่ือนไข13 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     53,500.00  ตกลงราคา บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน)
       53,500.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 

กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
     53,500.00  รวดเร็ว มีความ

ช านาญ ปฏิบัติได้ตาม
เง่ือนไข14 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     31,000.00  ตกลงราคา บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)        30,695.63 บริษัท มติชน จ ากัด 

(มหาชน)
     30,695.63  รวดเร็ว มีความ

ช านาญ ปฏิบัติได้ตาม
เง่ือนไข15 จ้างออกแบบและผลิตโปสเตอร์ และแผ่นพับ เพื่อ

ใช้ในการประชาสัมพันธ์กรอบงานวิจัยของ สวก. 
ประจ าปีงบประมาณ 2559

     65,300.00  ตกลงราคา บริษัท ธรรมวิวัด จ ากัด        65,270.00 บริษัท ธรรมวิวัด จ ากัด      65,270.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

16 จ้างจัดพิธีเปิดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติ     100,000.00  ตกลงราคา บริษัท ทีม ทาเล้นท์ จ ากัด        99,456.50 บริษัท ทีม ทาเล้นท์ จ ากัด      99,456.50  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

17 จ้างปรับปรุงห้อง Server และติดต้ังฟิล์มกรอง
แสงห้องเจ้าหน้าที่ ห้อง ผอ.ส านัก

     99,000.00  ตกลงราคา บริษัท พีพีเอส พลัส (2552) จ ากัด        98,440.00 บริษัท พีพีเอส พลัส (2552)
 จ ากัด

     98,440.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

 
   



 
 

แบบ สขร.1 

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป

1 จ้างร่างสิทธิบัตรในประเทศของโครงการวิจัย 
จ านวน 6 โครงการ

    308,160.00  พิเศษ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ 
กรุ๊ป จ ากัด

     308,160.00 บริษัท อินเทลเล็คชวล 
ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด

    308,160.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

2 ซ้ือโปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตร Matheo Patent     188,000.00  ตกลงราคา บริษัท มิราเคิล อินสไปร์ จ ากัด      187,250.00 บริษัท มิราเคิล อินสไปร์ 
จ ากัด

    187,250.00  ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข
 ราคาต่ าสุด

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน      17,400.00  ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอส.พี ซัพ
พลาย

       17,390.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอส.พี 
ซัพพลาย

     17,390.00  รวดเร็ว มีความ
ช านาญ ปฏิบัติได้ตาม
เง่ือนไข4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์        5,100.00  ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)         5,029.93 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 

(มหาชน)
       5,029.93  รวดเร็ว มีความ

ช านาญ ปฏิบัติได้ตาม
เง่ือนไข5 ซ้ือวัสดุส านักงาน        1,900.00  ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)         1,820.01 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 

(มหาชน)
       1,820.01  รวดเร็ว มีความ

ช านาญ ปฏิบัติได้ตาม
เง่ือนไข6 จ้างเหมาออกแบบและพิมพ์หนังสือ "กรอบแนวคิด

เชิงนบายเพื่อน าไปสู่การจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม"

    101,400.00  ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์      101,650.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์     101,650.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

7 จ้างเดินระบบโทรศัพท์สาย Lan และปล๊ักไฟ      62,000.00  ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี เทค ซิสเต็ม        61,418.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี เทค ซิส
เต็ม

     61,418.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

8 จ้างจัดฝากเก็บเอกสารของส านักงาน จ านวน 40 
กล่อง

       1,300.00  ตกลงราคา บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด 
(มหาชน)

        1,284.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด 
(มหาชน)

       1,284.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



9 จ้างตัดชุดเคร่ืองแบบของส านักงาน      18,300.00  ตกลงราคา นายโอ่งกวาง แซ่ห่าน        18,300.00 นายโอ่งกวาง แซ่ห่าน      18,300.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

10 จ้างเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์อัน
เนื่องมาจากผลงานวิจัย สวก. จ านวน 5 สายพันธุ์

     40,200.00  ตกลงราคา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

       40,125.00 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย

     40,125.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

11 จ้างเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์อัน
เนื่องมาจากผลงานวิจัย สวก. จ านวน 5 สายพันธุ์

     62,000.00  ตกลงราคา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

       61,525.00 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

     61,525.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

12 จ้างซ่อมประตูบานสวิงและไฟทางเดิน ไฟห้องน้ า      22,800.00  ตกลงราคา หจก. พลอยชมพู เจมส์ แอนด์ 
คอนสตร๊ัคชั่น

       22,800.00 หจก. พลอยชมพู เจมส์ 
แอนด์ คอนสตร๊ัคชั่น

     22,800.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

13 จ้างด าเนินการร่างสิทธิบัตรในประเทศของ
โครงการวิจัย จ านวน 3 ค าขอ

    103,790.00  ตกลงราคา บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ 
กรุ๊ป จ ากัด

     103,790.00 บริษัท อินเทลเล็คชวล 
ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด

    103,790.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

14 จ้างด าเนินการแก้ไขร่างค าขอรับสิทธิบัตรไทย 
เร่ือง "เคร่ืองมือผลิตแผ่นเส้นไหมฯ

     18,190.00  ตกลงราคา บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

       18,190.00 บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์
 อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

     18,190.00  รวดเร็ว มีความ
ช านาญ ปฏิบัติได้ตาม
เง่ือนไข 

 



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป

1 ซื ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ     647,983.00  สอบราคา บ.รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จก.      646,280.00 บ.รูธ วิคเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จก.

    645,000.00  ปฏิบัติได้ตาม
เง่ือนไขและเสนอ
ราคาต่ าสุด

บ.บีบีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จก.      647,983.00
 

 
2 จ้างเหมาออกแบบส่ือความรู้ในรูปแบบ 

Infographic และการจ้างเหมาออกแบบและ
บริหารจัดการส่ือสังคมออนไลน์

 1,069,400.00  สอบราคา บริษัท แอพไพ จ ากัด      941,600.00 บริษัท แอพไพ จ ากัด     941,600.00  ปฏิบัติได้ตาม
เง่ือนไขที่ส านักงาน
ก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558  
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



บ.ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
ดีไซน์ จก.

 ไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านเทคนิค

บ.เซ็นเตอร์โพสท์ จก.  ไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านเทคนิค

 

 

3 ซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัสส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 120 License

    194,000.00  ตกลงราคา บริษัท ทู ทู วัน บิส จ ากัด      193,456.00 บริษัท ทู ทู วัน บิส จ ากัด     193,456.00  รวดเร็ว ปฏิบัติได้
ตามเง่ือนไข

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์      15,000.00  ตกลงราคา บริษัท พีพีเอส พลัส (2552) จ ากัด        14,980.00 บริษัท พีพีเอส พลัส (2552)
 จ ากัด

     14,980.00  รวดเร็ว ปฏิบัติได้
ตามเง่ือนไข

5 จ้างท าใบปลิวและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทุน
ประเภทต่างๆ พร้อมหลักสูตรฝึกอบรม

     70,700.00  ตกลงราคา พร้ินท์เซ็นเตอร์        70,620.00 พร้ินท์เซ็นเตอร์      70,620.00  รวดเร็ว ปฏิบัติได้
ตามเง่ือนไข

6 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร        3,000.00  ตกลงราคา บริษัท พีพีเอส พลัส (2552) จ ากัด         2,985.30 บริษัท พีพีเอส พลัส (2552)
 จ ากัด

       2,985.30  รวดเร็ว ปฏิบัติได้
ตามเง่ือนไข

7 จ้างร่างสิทธิบัตรในประเทศของโครงการวิจัยเร่ือง 
"การพัฒนาชุดตรวจดีเอ็นเอเซ็นเซอร์ฯ

     30,000.00  ตกลงราคา น.ส.เณริสา สัตโกวิท        30,000.00 น.ส.เณริสา สัตโกวิท      30,000.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

8 จ้างผู้ด าเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร
ต่างประเทศในประเทศต่างๆ

    123,000.00  ตกลงราคา บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

     122,587.00 บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์
 อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

    122,587.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

9 จ้างพิมพ์รายงานประจ าปี 2557 (เพิ่มเติม)     300,000.00  พิเศษ บริษัท ซีโน่ พับลิซซ่ิง แอนด์ 
แพคเกจจิ้ง จ ากัด

     294,250.00 บริษัท ซีโน่ พับลิซซ่ิง แอนด์
 แพคเกจจิ้ง จ ากัด

    294,250.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข



10 จ้างตัดชุดเคร่ืองแบบของส านักงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ราย

       2,400.00  ตกลงราคา นายโอ่งกวาง แซ่ห่าน         2,400.00 นายโอ่งกวาง แซ่ห่าน        2,400.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

11 จ้างเก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์อัน
เนื่องมาจากผลงานวิจัย สวก. จ านวน 32 สายพันธุ์

    214,000.00  พิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

     214,000.00 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย

    214,000.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

12 จ้างด าเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร
ต่างประเทศในประเทศต่างๆ

    153,000.00  ตกลงราคา บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

     152,261.00 บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์
 อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

    152,261.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข

13 จ้างด าเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร
ต่างประเทศในประเทศต่างๆ

    162,300.00  ตกลงราคา บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

     162,300.00 บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์
 อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

    162,300.00  มีความช านาญ 
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข


