ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างพัฒนาเว็บไซต์เวอร์ชั่นสาหรับแทปเล็ท
มือถือ และการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของ
สานักงานฯ

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
216,667.00 สอบราคา

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ซื้อซอง/ผู้รับซอง
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
- บ. ยี่สิบสาม สตูดิโอ จก.
- บ. ยี่สิบสาม สตูดิโอ จก.
160,594.61 บ. ยี่สิบสาม สตูดิโอ จก.
160,594.61 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
ที่กาหนด และราคา
ต่าสุด
- บ. พันพิลา จก.

- บ. พันพิลา จก.

200,000.00

- หจก. เพรสตัน กรุ๊ป

- หจก. เพรสตัน กรุ๊ป

194,044.50

- บ.ไดเวอร์ซิซั่น จก.

- บ.ไดเวอร์ซิซั่น จก.

165,850.00

- บ.คบคิด จก.
- บ.เอ็มที ดิจิ ครีเอทีฟ จก.
- บ.แมสอัพ จก.
- บ.ไอที วินเนอร์ จก.
บริษัท บีบีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด

- บ.คบคิด จก.
- บ.เอ็มที ดิจิ ครีเอทีฟ จก.
- บ.แมสอัพ จก.
- บ.ไอที วินเนอร์ จก.
บริษัท บีบีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด

230,000.00
220,000.00
107,000.00
149,800.00
14,980.00 บริษัท บีบีเอ็กซ์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จากัด

22,470.00 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จากัด

2 จ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
2 เมษายน 2558

14,980.00 ตกลงราคา

14,980.00 รวดเร็ว มีความ
ชานาญ ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข

3 จ้างทาแผ่นพับ หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย
รุ่นที่ 1

22,470.00 ตกลงราคา

4 จ้างจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานวิจัย
ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่ม
เรื่องข้าว

130,000.00 ตกลงราคา

นายชาติชาย สัยงาม

นายชาติชาย สัยงาม

130,000.00 นายชาติชาย สัยงาม

5 จ้างทาสื่อความรู้อย่างง่าย
(EZ-Knowledge) ในรูปแบบ Infographic

90,950.00 ตกลงราคา

บริษัท แอพ ไพ จากัด

บริษัท แอพ ไพ จากัด

90,950.00 บริษัท แอพ ไพ จากัด

90,950.00 รวดเร็ว มีความ
ชานาญ ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข

6 จ้างผู้ดาเนินการร่างสิทธิบัตรในประเทศของ
โครงการวิจัย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าว
ที่มีลักษณะคล้ายบะหมี”่

51,360.00 ตกลงราคา

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์
กรุ๊ป จากัด

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์
กรุ๊ป จากัด

51,360.00 บริษัท อินเทลเล็คชวล
ดีไซน์ กรุ๊ป จากัด

51,360.00 รวดเร็ว มีความ
ชานาญ ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข

22,470.00 รวดเร็ว มีความ
ชานาญ ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข
130,000.00 รวดเร็ว มีความ
ชานาญ ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้ซื้อซอง/ผู้รับซอง
ที่
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
1 จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดทางานด้านสนับสนุน
30,000.00 ตกลงราคา น.ส.ธนภรณ์ ภัทรเมธาวรกุล น.ส.ธนภรณ์ ภัทรเมธาวรกุล
30,000.00 น.ส.ธนภรณ์ ภัทรเมธาวร
30,000.00 มีความชานาญ
นักวิเคราะห์
กุล
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
2 จ้างจัดทาบูธและจัดแสดงสินค้าในงาน
Thaifex

1,000,000.00 สอบราคา

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ อินทีเรีย
แอนด์ คอนสตรัค จากัด

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ อินทีเรีย
แอนด์ คอนสตรัค จากัด

999,594.00 บริษัท ทเวนตี้โฟร์ อินทีเรีย
แอนด์ คอนสตรัค จากัด

999,594.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
ราคาต่าสุด

5,350.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เคพีเอ็น
โปรเกรส เซอร์วิส
175,000.00 นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล

5,350.00 มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
175,000.00 มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
248,240.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

หจก.ลีฟวิ่ง อีซี
บ.ทริปเปิล อินสเปคเตอร์ จก.
3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4 จ้างออกแบบและจัดทา Mock up เพื่อจัด
แสดงสินค้าในงาน Thaifex 2015

175,000.00 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจากัด เคพีเอ็น โปร ห้างหุ้นส่วนจากัด เคพีเอ็น โปร
เกรส เซอร์วิส
เกรส เซอร์วิส
นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล
นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล

5 จ้างเช่าพื้นที่เพื่อจัดงานแสดงสินค้าในงาน
Thaifex 2015

248,240.00 ตกลงราคา

หอการค้าไทย

หอการค้าไทย

248,240.00 หอการค้าไทย

บริษัท เดอะ โนเบิล จากัด

บริษัท เดอะ โนเบิล จากัด

27,820.00 บริษัท เดอะ โนเบิล จากัด

6 ซื้อ License โปรแกรม Solarwinds
จานวน 2 รายการ

5,350.00 ตกลงราคา

27,820.00 ตกลงราคา

27,820.00 รวดเร็ว มีความ
ชานาญ ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างทาโครงการจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ด้านข้าวและด้านหม่อนไหม
2 จ้างเหมาบุคคลตาแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุน
(ด้านทรัพย์สินทางปัญญา)
3 สัญญาจ้างวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
จากการนาผลงานวิจัยฯ จากโครงการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ของสานักงานฯ
ปีงบประมาณ 2558

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้ซื้อซอง/ผู้รับซอง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
1,550,450.00 พิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1,550,450.00

69,960.00 ตกลงราคา
1,000,000.00 พิเศษ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
1,550,450.00 มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

นางสาวชุติมดี กอจิตตวนิจ

นางสาวชุติมดี กอจิตตวนิจ

69,960.00 นางสาวชุติมดี กอจิตตวนิจ

69,960.00 มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1,000,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1,000,000.00 มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

4 ซื้อโปรแกรมสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายฯ จานวน 3 รายการ
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

167,212.00 ตกลงราคา

บริษัท เดอะ โนเบิล จากัด

บริษัท เดอะ โนเบิล จากัด

167,212.00 บริษัท เดอะ โนเบิล จากัด

70,590.00 ตกลงราคา

6 จ้างจัดออกแบบและจัดทาโครงสร้างบูท
นิทรรศการงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
7 ประจ
จ้างผู้ดาปีาเนิ2558
นการร่างสิทธิบัตรในประเทศของ
โครงการวิจัย เรื่อง "เครื่องปักดาต้นกล้าข้าว”

197,326.00 ตกลงราคา

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด
บริษัท บีบีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด
บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์
กรุ๊ป จากัด

บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด
บริษัท บีบีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด
บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์
กรุ๊ป จากัด

70,587.90 บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด
197,326.00 บริษัท บีบีเอ็กซ์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด
24,610.00 บริษัท อินเทลเล็คชวล
ดีไซน์ กรุ๊ป จากัด

8 จ้างผลิตโปสเตอร์นิทรรศการงาน "โครงการ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน"

17,976.00 ตกลงราคา

บริษัท บีบีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด

บริษัท บีบีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด

17,976.00 บริษัท บีบีเอ็กซ์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด

17,976.00 มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

9 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร
10 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร

53,500.00 ตกลงราคา

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

53,500.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

53,500.00 มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

30,700.00 ตกลงราคา

บริษัท มติชน จากัด (มหาชน) บริษัท มติชน จากัด (มหาชน)

30,695.63 บริษัท มติชน จากัด
(มหาชน)

30,695.63 มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

24,610.00 ตกลงราคา

167,212.00 รวดเร็ว ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข
70,587.90 รวดเร็ว ปฏิบัติได้ตาม
เงื่อนไข
197,326.00 มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
24,610.00 มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

12 จ้างซ่อมแซมอาคาร

23,000.00 ตกลงราคา

11 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (ร่าง)
ยุทธศาสตร์

10,379.00 ตกลงราคา

หจก. พลอยชมพู เจมส์ แอนด์ หจก. พลอยชมพู เจมส์ แอนด์
คอนสตรั๊คชั่น
คอนสตรั๊คชั่น
พริ้นท์เซ็นเตอร์
พริ้นท์เซ็นเตอร์

23,000.00 หจก. พลอยชมพู เจมส์
แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น
10,379.00 พริ้นท์เซ็นเตอร์

23,000.00 มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
10,379.00 มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

