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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

ลําดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
1 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร
(เครื่องสํารองไฟ จํานวน 3 เครื่อง )
2 เชารถยนต จํานวน 1 คัน ทดแทน
รถยนตสวนกลางที่เกิดอุบัติเหตุ
3 จางตออายุการบํารุงรักษาระบบเฝาดู
และแจงเตือนสภาวะอัตโนมัติ ระบบ
ตรวจจับควันไฟความไวสูง (Vesda
System) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
(Fire Supperssion System) สําหรับ
หอง Server เปนระยะเวลา 12 เดือน
4 จางตออายุการบํารุงรักษาอุปกรณปองกัน
เครือขาย (Firewall) แบบที่ 2 เปน
ระยะเวลา 12 เดือน
5 ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 2
รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2560
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
วิธีซื้อ/จาง
ผูซื้อซอง/ผูรับซอง
(ราคากลาง)
ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
6,500.00 ตกลงราคา บ.ซีบีซีอินเตอรเนชั่น บ.ซีบีซีอินเตอรเนชั่น
6,300.00 บ.ซีบีซีอินเตอรเนชั่น
6,300.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข
แนล จก.
แนล จก.
แนล จก.
และรวดเร็ว
36,000.00 ตกลงราคา
195,000.00 ตกลงราคา

159,000.00 ตกลงราคา

บ.ควอลิตี้ เรนท อะ
คาร จก.
บ.ทู ทู วัน บิส จก.

บ.ควอลิตี้ เรนท อะ
คาร จก.
บ.ทู ทู วัน บิส จก.

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 คอมมิวนิ บ.เทคพอยท คอม
เคชั่น จก
มิวนิเคชั่น จก

158,360.00 บ.เทคพอยท คอมมิวนิ
เคชั่น จก

158,360.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข
และรวดเร็ว

บ.คอมพิวเตอรโปร
ดักสยูไนเต็ด จก

223,416.00 บ. แพลนเน็ท แอร จก.

148,500.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข
และเสนอราคาต่ําสุด

บ.คอมพิวเตอรโปร
ดักสยูไนเต็ด จก

บ.เฟสท คอมพิวเตอร บ.เฟสท คอมพิวเตอร
คอรปอเรชั่น จก.
คอรปอเรชั่น จก.

225,149.40

บ.เอ็ม แอนด ดับบลิว บ.เอ็ม แอนด ดับบลิว
ยูเนียน จก.
ยูเนียน จก.
บ.เท็น ซอฟท จก.
บ.เท็น ซอฟท จก.

244,602.00
201,267.00

บ.จอย วิชั่น จก.

บ.จอย วิชั่น จก.

182,777.40

บ.แอตลันตา ออโต
เมชั่น จก.

บ.แอตลันตา ออโต
เมชั่น จก.

212,040.00

593,200.00

257,698.80

บ.เวิลดเนท อินทิเกร
เทอร จก.

254,232.00

บ.เวิลดเนท อินทิเกร
เทอร จก.

สอบราคา บ. แพลนเน็ท แอร จก. บ. แพลนเน็ท แอร จก.

6 ซื้อคอมพิวเตอรและเครื่องสํารองไฟ
จํานวน 3 รายการ

7 จางทําโครงการพัฒนามาตรฐานระบบ
การจัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)
8 จางทําโครงการสํารวจความพึงพอใจ
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของ
สํานักงานฯ ประจําปงบประมาณ 2560

บ.เทคพอยท คอมมิวนิ บ.เทคพอยท คอม
เคชั่น จก
มิวนิเคชั่น จก

บ.คอมพิวเตอรโปร
ดักสยูไนเต็ด จก
บ.เฟสท คอมพิวเตอร
บ.อัพเปอร
คอรปอเรชั่น จก.
คอมพิวเตอร จก.
บ.เอ็ม แอนด ดับบลิว
บ.คอมเทค ไอที จก.
ยูเนียน จก.
บ.เท็น ซอฟท จก.
บ.เอกซคอม โอเอ จก.

195,000.00 ตกลงราคา
600,000.00 พิเศษ

9 จางเหมาการจัดงาน "การขับเคลื่อน
งานวิจัยการเกษตรสูไทนแลนด 4.0
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน)

2,200,000.00 พิเศษ

10 จางเหมาออกแบบจัดทําบูทและจัดแสดง
สินคาในงาน Thaifex 2017

1,872,000.00 สอบราคา

148,500.00
190,246.00 บ.เท็น ซอฟท จก.

186,993.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข
และเสนอราคาต่ําสุด

203,942.00
201,588.00
186,993.00

บ.จอย วิชั่น จก.

228,295.20

บ.แอตลันตา ออโต
เมชั่น จก
บ.เทคพอยท คอม
มิวนิเคชั่น จก
บ.เวิลดเนท อินทิเกร
เทอร จก
บ. แพลนเน็ท แอร จก.

256,160.00
313,210.20
214,000.00
228,000.00

บริษัท สเปค อินฟนิตี้
จํากัด
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดย
ศูนยบริการวิชาการ
แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย)
บริษัท มีเดีย พอยท
โปรดักชั่น

บริษัท สเปค อินฟนิตี้
จํากัด
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดย
ศูนยบริการวิชาการ
แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย)
บริษัท มีเดีย พอยท
โปรดักชั่น

192,600.00 บริษัท สเปค อินฟนิตี้
จํากัด
600,000.00 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดย
ศูนยบริการวิชาการแหง
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย)
2,196,000.00 บริษัท มีเดีย พอยท
โปรดักชั่น

บ. มาวินเนอร จก.

บ. มาวินเนอร จก.

1,829,486.00 บ. มาวินเนอร จก.

192,600.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข
600,000.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข

2,196,000.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข

1,820,000.00 ปฏิบัติไดตามเงื่อนไข
และเสนอราคาต่ําสุด

บ.พรีเฟล็กซดีไซน จก. บ.พรีเฟล็กซดีไซน จก.
บ.วัน ฟอร ออล จก.
บ.มีเดียพอยท โปร
ดักชั่น จก.
บ.ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย
จก.
บ.อารชเชอร เวอรค
จก.
บ.เอลิสต เฮาส จก.
บ.แดสสไรท ครีเอทีฟ
จก.
บ.คิดมันส ครีเอทีฟ
จก.
บ.ทเวนตี้โฟร อินทีเรีย
แอนด คอนสตรัคท
บ.อินดีดครีเอชั่น จก.

-

ไมผานขอเสนอดาน
เทคนิค

