การจัดหาพัสดุ
1 วิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อครัง้
2 วิธีสอบราคา วงเงินเกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3 วิธีประกวดราคา วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
4 วิธีพิเศษ ไม่จากัดวงเงิน ตามเงือ่ นไขที่ระเบียบกาหนด
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 จ้างทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากร
วิจัยด้านการเกษตร

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
62,000.00 ตกลงราคา

ผู้ซื้อซอง/ผู้รับซอง
พริน้ ท์ เซ็นเตอร์

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
พริน้ ท์ เซ็นเตอร์
60,990.00 พริน้ ท์ เซ็นเตอร์
60,990.00 มีความชานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงือ่ นไข

2 จ้างพิมพ์เอกสารเชิงนโยบาย Policy Brief 80 เล่ม

9,500.00 ตกลงราคา

พริน้ ท์ เซ็นเตอร์

พริน้ ท์ เซ็นเตอร์

9,416.00 พริน้ ท์ เซ็นเตอร์

9,416.00 มีความชานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงือ่ นไข

3 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครือ่ ง
สารองไฟฟ้า จานวน 8 เครือ่ ง

6,500.00 ตกลงราคา

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จากัด

6,420.00 บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จากัด

6,420.00 มีความชานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงือ่ นไข

4 จ้างติดตั้ง รือ้ ถอน ขนส่ง และตกแต่งสถานที่
โครงสร้างบูทนิทรรศการ ในการจัดแสดงนิทรรศการ
"จรวด และเครือ่ งบิน" ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมถวายความอาลัย "เทิดไท้องค์ราชัน"

34,240.00 ตกลงราคา

บริษัท พีเอ็ม ออโต
เมชั่น (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ทีม ทาเล้นท์
จากัด

บริษัท ทีม ทาเล้นท์
จากัด

34,240.00 บริษัท ทีม ทาเล้นท์
จากัด

34,240.00 มีความชานาญ ปฏิบัติได้
ตามเงือ่ นไข

5

30,000.00 ตกลงราคา

บริษัท โฮม แอท
แอคทิวิตี้ จากัด
บริษัท เวคินทร์ แทร
เวล จากัด
บริษัท ควอลิตี้ อัล
ลัยแอนซ์ (ประเทศ
ไทย)
ห้างหุจ้นากั
ส่วดนจากัด

บริษัท โฮม แอท แอคทิ
วิตี้ จากัด
บริษัท เวคินทร์ แทรเวล
จากัด
บริษัท ควอลิตี้ อัลลัย
แอนซ์ (ประเทศไทย)
จห้ากั
างหุด้นส่วนจากัด

30,000.00 บริษัท โฮม แอท แอคทิ
วิตี้ จากัด
30,000.00 บริษัท เวคินทร์ แทรเวล
จากัด
16,050.00 บริษัท ควอลิตี้ อัลลัย
แอนซ์ (ประเทศไทย)
37,026.58 จห้ากั
างหุด้นส่วนจากัด

30,000.00 ปฏิบัติได้ตามเงือ่ นไข

บรรณสารสเตชั่น
เนอรี่

บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

บริษัท ซีโอแอล
จากัด (มหาชน)

บริษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน)

7,750.00 บริษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน)

จ้างจัดกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamic)

6 จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จานวน 1
คัน
7 จ้างฝึกอบรมหลักสูตร ISO 9001 : 2015
Introduction

30,000.00 ตกลงราคา

8

38,000.00 ตกลงราคา

จัดซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 18 รายการ

9 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เมาส์ และ
คีย์บอร์ด เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุด

16,050.00 ตกลงราคา

7,750.00 ตกลงราคา

30,000.00 ปฏิบัติได้ตามเงือ่ นไขที่
กาหนด
16,050.00 ปฏิบัติได้ตามเงือ่ นไข
37,026.58 ปฏิบัติได้ตามเงือ่ นไข

7,750.00 ปฏิบัติได้ตามเงือ่ นไข

10 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 รายการ
ได้แก่ เครือ่ งขยายเสียงแบบลากจูง พร้อมไมโครโฟน
ไร้สาย จานวน 1 ชุด
11 จ้างเหมาบุคคลตาแหน่งเจ้าหน้าที่ สนับสนุน (ด้าน
สารสนเทศ)
12 จ้างออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการถวายความ
อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ฯ
13 จ้างปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สวก.

8,025.00 ตกลงราคา

198,000.00 ตกลงราคา
149,479.00 ตกลงราคา

556,000.00 สอบราคา

บริษัท เอสพีเค
บริษัท เอสพีเค ซาวด์
ซาวด์ ซิสเต็มส์ จากัด ซิสเต็มส์ จากัด

8,025.00 บริษัท เอสพีเค ซาวด์
ซิสเต็มส์ จากัด

8,025.00 ปฏิบัติได้ตามเงือ่ นไข

นายจักรกฤษพล อิน นายจักรกฤษพล อินตา
ตา
บริษัท ทีมทาเล้นท์ บริษัท ทีมทาเล้นท์ จากัด
จากัด

198,000.00 นายจักรกฤษพล อินตา

198,000.00 ปฏิบัติได้ตามเงือ่ นไข

149,479.00 บริษัท ทีมทาเล้นท์ จากัด

149,479.00 ปฏิบัติได้ตามเงือ่ นไข

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอ็มเอ็น เพ็นท์

483,800.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม
เอ็น เพ็นท์

483,800.00 ปฏิบัติได้ตามเงือ่ นไข

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ซัมเมอร์ไซด์
บริษัท นิชยา จากัด
บริษัท ซี เอส พี เอ็น
จิเนียริง่ ซิสเต็ม จากัด
บริษัท เอส.เอส.
ฟลอร์ไทล์ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
บริษัท 123 อาร์คิ
เทค จากัด
บริษัท เดค อิน คอน
จากัด
บริษัท วุฒิภัทร
คอนสตรัคชั่น จากัด
บริษัท พีพีเอส พลัส
(2552) จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม
เอ็น เพ็นท์

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ธนาสิทธิพ์ าณิชย์
14 จ้างเหมาบุคคลตาแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน (นัก
ประชาสัมพันธ์)

165,000.00 ตกลงราคา

นายณัฐพิสิษฐ์ จารุ นายณัฐพิสิษฐ์ จารุพงศ์
พงศ์

165,000.00 นายณัฐพิสิษฐ์ จารุพงศ์

165,000.00 ปฏิบัติได้ตามเงือ่ นไข

