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การจัดหาพัสดุ
วิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง
วิธีสอบราคา วงเงินเกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
วิธีประกวดราคา วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
วิธีพเิ ศษ ไม่จากัดวงเงิน ตามเงื่อนไขที่ระเบียบกาหนด

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างเหมาบุคคลตาแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน
(ด้านส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้ซื้อซอง/ผู้รับซอง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
94,387.00 ตกลงราคา น.ส.ชุติมา สุขอนันต์
น.ส.ชุติมา สุขอนันต์
94,387.00 น.ส.ชุติมา สุขอนันต์
94,387.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข

2 จ้างเหมาบุคคลตาแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน
(ด้านส่งเสริมการใช้ประโยชน์)

84,500.00 ตกลงราคา

น.ส.นัทธ์ธนัน ศรีเกษ

น.ส.นัทธ์ธนัน ศรีเกษ

84,451.61 น.ส.นัทธ์ธนัน ศรีเกษ

84,451.61 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข

3 จ้างพิมพ์สื่อความรู้โครงการวิจัยด้านการ
ส่งเสริมความรู้ในการจัดการความปลอดภัย
การบริหารอาหารโรงเรียน จานวน 39 รายการ

411,600.00 สอบราคา

บ. โรงพิมพ์ตะวันออก จก. บ. โรงพิมพ์ตะวันออก
(มหาชน)
จก.(มหาชน)

391,686.00 บ. โรงพิมพ์ตะวันออก
จก.(มหาชน)

391,686.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล เจี้ยฮิ้ว
หจก.อุดมศึกษา
หจก.ภาพพิมพ์
หจก.พีเอ็นพ พีชโปรดักชั่น
บ.ประชุมช่าง จก.
บ.ไดเร็คชั่น แพลน จก.
บ.ออนป้า จก.
บ.เกรย์ แมทเทอร์ จก.
บ.เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จก.
บ.คิดซน พลัส จก.

บ.สยามคัลเลอร์พริน จก.
บ.สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์
พับลิสซิ่ง จก.
บ.ซน ซน จก.
บ.เฟิร์สนิวส์ จก.
บ.เดอะ เบสท์ เพรส แอนด์
ครีเอชั่น จก.
4 ซื้อโต๊ะทางาน จานวน 2 ตัว

5,000.00 ตกลงราคา

5 ซื้อกล่องกระดาษฝากเก็บเอกสาร จานวน 200
กล่อง
6 ซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์นาเสนองาน

6,500.00 ตกลงราคา
15,500.00 ตกลงราคา

7 ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ จานวน 10 เครื่อง

6,000.00 ตกลงราคา

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

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

4,298.00 บ.ศรีโสภณ เซฟ แอนด์
สตีล เฟอร์นิเจอร์ จก.
6,313.00 บ.ทรัพย์ศรีไทย จก.
(มหาชน)
15,408.00 บ.เทคพอยท์ คอมมิวนิ
เคชั่น จก.

4,298.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว
6,313.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว
15,408.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว

บ.ซีโอแอล จก.(มหาชน)

บ.ซีโอแอล จก.(มหาชน)

5,899.98 บ.ซีโอแอล จก.(มหาชน)

5,899.98 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว
17,999.54 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว
51,253.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข
9,525.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข

8 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง

18,000.00 ตกลงราคา

เสรีเครื่องเย็น

เสรีเครื่องเย็น

17,999.54 เสรีเครื่องเย็น

9 จ้างตรวจเช็คและล้างทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศของสานักงานฯ
10 จ้างซ่อมแซมโต๊ะทางาน ระบบแสงสว่าง และ
เปลี่ยนฟิล์มกรองแสง ห้องทางานผู้อานวยการ
สานักงานฯ

52,000.00 ตกลงราคา

เสรีเครื่องเย็น

เสรีเครื่องเย็น

51,253.00 เสรีเครื่องเย็น

หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสตั๊คชั่น

หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสตั๊คชั่น

9,525.00 หจก.พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสตั๊คชั่น

11 จ้างต่ออายุการใช้งานโปรแกรมสาหรับติดตั้งบน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและบริการติดตั้ง
แก้ไขปัญหา จานวน 3 รายการ

166,000.00 ตกลงราคา

บ.เดอะ โนเบิล จก.

บ.เดอะ โนเบิล จก.

12 จ้างผลิตกระดาษหัวจดหมายของสานักงานฯ
จานวน 20 รีม
13 จ้างกาจัดปลวก มด และแมลงภายในอาคาร
สานักงานฯ จานวน 3 หลัง

16,050.00 ตกลงราคา

พริ้นท์ เซ็นเตอร์

15,000.00 ตกลงราคา

หจก.เอสพี เคมีภัณฑ์เซ็น
เตอร์เซอร์วิส

9,600.00 ตกลงราคา

165,636.00 บ.เดอะ โนเบิล จก.

165,636.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข

พริ้นท์ เซ็นเตอร์

16,050.00 พริ้นท์ เซ็นเตอร์

หจก.เอสพี เคมีภัณฑ์เซ็น
เตอร์เซอร์วิส

13,000.00 หจก.เอสพี เคมีภัณฑ์
เซ็นเตอร์เซอร์วิส

16,050.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข
13,000.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข

14 จ้างเหมาจัดและตกแต่งบูทนิทรรศการการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่ง
เป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดย
เร่งด่วนกลุ่มเรื่องข้าว

140,000.00 ตกลงราคา

หจก.ดี ดี ออแกไนซ์

หจก.ดี ดี ออแกไนซ์

140,000.00 หจก.ดี ดี ออแกไนซ์

140,000.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข

15 จ้างผลิตหนังสือรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผน
งานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนา
ประเทศโดยเร่งด่วนกลุ่มเรื่องข้าวปีงบประมาณ
2557 จานวน 2,000 เล่ม

359,520.00 พิเศษ

บ.สแกนอาร์ต จก.

บ.สแกนอาร์ต จก.

359,520.00 บ.สแกนอาร์ต จก.

359,520.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว

16 จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือส่งออกข้าวไทย
จานวน 1,000 เล่ม
17 จ้างออกแบบและโครงสร้างบูทนิทรรศการงาน
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจาปี 2559

192,600.00 ตกลงราคา

บ.วี.พริ้นท์ (1991) จก.

บ.วี.พริ้นท์ (1991) จก.

192,600.00 บ.วี.พริ้นท์ (1991) จก.

199,555.00 ตกลงราคา

นายวิพธุ ดนัย มีครุฑ

นายวิพธุ ดนัย มีครุฑ

199,555.00 นายวิพธุ ดนัย มีครุฑ

192,600.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว
199,555.00 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว

18 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสานักงานฯ กับหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
19 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสานักงานฯ กับหนังสือพิมพ์
มติชน

70,000.00 ตกลงราคา

บ.โพสต์ พับลิชชิง จก.
(มหาชน)

บ.โพสต์ พับลิชชิง จก.
(มหาชน)

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

69,999.40 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว

25,000.00 ตกลงราคา

บ.มติชน จก.(มหาชน)

บ.มติชน จก.(มหาชน)

24,556.50 บ.มติชน จก.(มหาชน)

24,556.50 ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไขและรวดเร็ว

