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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
วิธีพิเศษ ไม่จากัดวงเงิน ตามเงื่อนไขที่ระเบียบกาหนด

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นข้อมูลด้วย
ฐานข้อมูลสิทธิบัตร
2 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสานักงาน
3 จ้างทานามบัตรเจ้าหน้าที่ 1,100 ใบ

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
12,800.00 ตกลงราคา

2,000.00 ตกลงราคา
4,000.00 ตกลงราคา

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ซื้อซอง/ผู้รับซอง
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์
บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์
12,800.00 บริษัท เอซิส แอสโซซิ
12,800.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้ตามเงื่อนไข
จากัด
เสรีเครื่องเย็น
เสรีเครื่องเย็น
1,819.00 เสรเครื่องเย็น
1,819.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข
พริ้นท์ เซ็นเตอร์

พริ้นท์ เซ็นเตอร์

4 จ้างออกแบบและผลิตบอร์ดข้อมูล
นิทรรศการแบบเคลื่อนย้ายได้
5 ซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) ปี 2559

40,000.00 ตกลงราคา

บริษัท แอด ออน จากัด

บริษัท แอด ออน จากัด

25,000.00 ตกลงราคา

6 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ

113,200.00 ตกลงราคา

7 จ้างทาความสะอาดอาคารสานักงานฯ

968,000.00 สอบราคา

8 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของ
สานักงานฯ
9 จ้างเหมาบริการตรวจสอบการเผยแพร่
ข้อมูลสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฯ
10 จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารของสานักงานฯ

160,000.00 ตกลงราคา

มูลนิธิสายใจไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
บริษัท บี.อาร์.เอ็น.เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด
บ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยน
เนอรัล จก.
บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์
คลีน จากัด
บริษัท สยามราชธานี จากัด

มูลนิธิสายใจไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
บริษัท บี.อาร์.เอ็น.เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด
บ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยน
เนอรัล จก.
บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์
คลีน จากัด
บริษัท สยามราชธานี จากัด

494,340.00 พิเศษ

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

162,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จากัด

บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จากัด

3,531.00 พริ้นท์ เซ็นเตอร์
39,376.00 บริษัท แอด ออน จากัด
25,000.00 มูลนิธิสายใจไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
113,200.00 บริษัท บี.อาร์.เอ็น.เอ็น
เตอร์ไพรส์ จากัด
854,208.00 บ.นิวอินเตอร์เนชั่นแน
ลเยนเนอรัล จก.
930,900.00
150,260.96 บริษัท สยามราชธานี
จากัด
494,340.00 บริษัท อินโฟเควสท์
จากัด
162,000.00 บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส
จากัด

3,531.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข
39,376.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข
25,000.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
113,200.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
854,208.00 ราคาต่าสุด ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไขที่กาหนด

150,260.96 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
494,340.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
162,000.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

11 จ้างดูแลบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบรวม
อะไหล่) ของสานักงานฯ

67,000.00 ตกลงราคา

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

12 ซื้อน้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 18.9
ลิตร แบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ
13 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสานักงานฯ

81,000.00 ตกลงราคา

บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์
จากัด
บริษัท ดิทโต้(ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด
(มหาชน)
บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต จากัด

บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์
จากัด

80,121.60 บริษัท เนสท์เล่
(ประเทศไทย) จากัด
360,000.00 บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็น
เตอร์ จากัด

8,121.60 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด
360,000.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด
(มหาชน)
บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต จากัด

17,334.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย
จากัด (มหาชน)
898,800.00 บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต
จากัด

17,334.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด
898,800.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

90,000.00 น.ส.ธนภรณ์ ภัทร
เมธาวรกุล
118,800.00 น.ส.ชุติมดี กอจิตตวนิจ

90,000.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด
118,800.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด
189,326.80 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด
113,366.57 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

14 จ้างฝากเก็บเอกสารของสานักงานฯ จานวน
135 กล่อง
15 เช่าวงจรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased
line) และพื้นที่เว็บโฮลติ้ง (Web Hosting)
รวมถึงบริการรับฝาก Server
Backup-Co-Location

16 จ้างเหมาบุคคลตาแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน
(นักวิเคราะห์)
17 จ้างเหมาบุคคลตาแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน
(ด้านทรัพย์สินทางปัญญา) ของสานักงานฯ
18 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของ
สานักงานฯ
19 จ้างเหมาบุคคลตาแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน
(ด้านส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย)

400,000.00 สอบราคา

18,000.00 ตกลงราคา
1,171,650.00 สอบราคา

900,000.00 ตกลงราคา

บริษัท เค เอสซี คอมเมอร์เชียล
อินเตอร์เนต จากัด
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น
ไฮเวย์ จากัด
น.ส.ธนภรณ์ ภัทรเมธาวรกุล น.ส.ธนภรณ์ ภัทรเมธาวรกุล

118,800.00 ตกลงราคา

น.ส.ชุติมดี กอจิตตวนิจ

น.ส.ชุติมดี กอจิตตวนิจ

190,000.00 ตกลงราคา

บริษัท สยามราชธานี จากัด

บริษัท สยามราชธานี จากัด

120,000.00 ตกลงราคา

น.ส.ชุติมา สุขอนันต์

น.ส.ชุติมา สุขอนันต์

66,340.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

189,326.80 บริษัท สยามราชธานี
จากัด
113,366.57 น.ส.ชุติมา สุขอนันต์

66,340.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

