
แบบ สขร.1

ว/ด/ป. งานทีจ่ัดซ้ือ จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

 (ราคากลาง)
วิธซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ/บาท ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เสนอราคา/บาท เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

2 ม.ีค. 59
จา้งออกแบบและจดัท า Info graphic และ VTR เพือ่ใช้ใน

การน าเสนอเข้า ครม.
289,970.00 ตกลง บริษทั ซีเลคท์ สตาร์ท จ ากดั 289,970.00 บริษทั ซีเลคท์ สตาร์ท จ ากดั 289,970.00

2 ม.ีค. 59 จดัซ้ือหมึกส านักงานและส ารองไวใ้ช้ 36,808.00 ตกลง บริษทั มิสเตอร์ อิง๊ค์ คอมพวิเตอร์ เซอร์วสิ จ ากดั 36,808.00 บริษทั มิสเตอร์ อิง๊ค์ คอมพวิเตอร์ เซอร์วสิ จ ากดั 36,808.00

2 ม.ีค. 59
จา้ง พมิพ ์แผ่นพบั นามบัตร ป้ายแทค โครงการเมือง

นวตักรรมอาหาร (Food Innopolis)
98,868.00 ตกลง บริษทั พร้ินท์    เอเบิล้ จ ากดั 98,868.00 บริษทั พร้ินท์    เอเบิล้ จ ากดั 98,868.00

2 ม.ีค. 59

จดัจา้งทีป่รึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเพือ่ด าเนินโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรพฒันาบุคลากรด้านวศิวกรรมระบบขนส่งทางราง 
รุ่นที ่6 ภายใต้โครงการพฒันาบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพือ่รองรับการพฒันาและขยายระบบขนส่ง
ทางรางของประเทศไทย

2,600,000.00 ตกลง ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 2,600,000.00 ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 2,600,000.00

4 ม.ีค. 59 จา้ง ต่ออายุบริการจดทะเบียน Domain/ค่าบริการ Hosting 13,813.70 ตกลง บริษทั เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จ ากดั 13,813.70 บริษทั เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จ ากดั 13,813.70

4 ม.ีค. 59 จา้ง ลงโฆษณาประชาสัมพนัธเ์พือ่รับสมัครงานของ สวทน. 170,451.00 ตกลง บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 170,451.00 บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   170,451.00

4 ม.ีค. 59
จดัจา้งทีป่รึกษาเพือ่จดัท าฐานข้อมูลจดัสรรงบประมาณ 

วทน. ภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559
300,000.00 ตกลง บริษทั มาร์เกต็เมทริกซ์ เอเชีย จ ากดั 300,000.00 บริษทั มาร์เกต็เมทริกซ์ เอเชีย จ ากดั 300,000.00

9 ม.ีค. 59
จา้งจดัอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านออกแบบและ

วศิวกรรมเพือ่การผลิต
4,080,000.00 กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4,080,000.00 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4,080,000.00 โครงการต่อเนือ่งจากโครงการเดิม

10 ม.ีค. 59 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน ประจ าเดือน มีนาคม 2559 71,269.49 ตกลง บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากดั 71,269.49 บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากดั 71,269.49

10 ม.ีค. 59

จา้งออกแบบการผลิตส่ือดิจติอลและวดีีทัศน์ส าหรับ
เผยแพร่ผลการส ารวจข้อมูลการลงทุน

ด้านการวจิยัและพฒันาภาคอตุสาหกรรมผ่านทางส่ือ
ออนไลน์และส่ืออืน่ๆ

96,300.00 ตกลง บริษทั ไอเดียบัลบ์ จ ากดั 96,300.00 บริษทั ไอเดียบัลบ์ จ ากดั 96,300.00

10 ม.ีค. 59
จา้ง ฝึกอบรมในโครงการพฒันาบุคลากร ภายใต้โครงการ

ส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน 
Rolling Stock

1,000,000.00       กรณีพเิศษ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 1,000,000.00       จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 1,000,000.00      

10 ม.ีค. 59
จดัจา้งทีป่รึกษาเพือ่ด าเนินการโครงการจดัท าระบบเวบ็ไซต์

และคลังข้อมูล วทน. เพือ่รองรับระบบ Open 
Government Data

2,226,000.00       ตกลง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2,226,000.00       มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2,226,000.00      

15 ม.ีค. 59
จา้งจดัท าป้ายนิทรรศการการพฒันาบุคลากรด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่รองรับการพฒันา          
และขยายระบบขนส่งทางรางของไทย

34,668.00            ตกลง บริษทั     พร้ินท์เอเบิล้ จ ากดั 34,668.00           บริษทั     พร้ินท์เอเบิล้ จ ากดั 34,668.00           

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ .ศ. 2559
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาติ (สวทน.)
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15 ม.ีค. 59

จดัจา้งทีป่รึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพือ่พฒันาหลักสูตรใน
ระบบจดัการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
ยางพารา (ยางล้อ) ) เร่ืองสมรรถนะของยางล้อ – การ

ต้านทานการสึกหรอและการยึดเกาะถนน

500,000.00          ตกลง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 500,000.00         มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 500,000.00         

16 ม.ีค. 59
จา้ง ค่าเตรียมงานกอ่นเวลา แม่บ้าน เจา้หน้าทีรั่กษาความ
ปลอดภยั พืน้ทีจ่ดังานประชุม CEO Innovation Forum 

ในวนัที ่25 มีนาคม 2559 (เพิม่เติม)
84,423.00            ตกลง บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 84,423.00           บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 84,423.00           

16 ม.ีค. 59
จา้งบริหารจดังานประชุม CEO Innovation Forum ใน

วนัที ่25 มีนาคม 2559
496,377.28          ตกลง บริษทั ไอเดียบัลบ์ จ ากดั  496,377.28         บริษทั ไอเดียบัลบ์ จ ากดั  496,377.28         

16 ม.ีค. 59

จดัจา้งทีป่รึกษาโครงการน าร่องการสร้างก าลังคนระดับช่าง
เทคนิคด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน          
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                                   

(การพฒันาศักยภาพการสอนและน าร่องการเรียนการสอน)

2,200,000.00       ตกลง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 2,200,000.00       มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 2,200,000.00      

16 ม.ีค. 59
โครงการจา้งทีป่รึกษาเพือ่เชื่อมโยงงานวจิยัและนวตักรรม

ด้านชุดทดสอบและเซนเซอร์ เพือ่ยกระดับการรับรอง
มาตรฐานสากล สู่การน าไปใช้ประโยชน์ในอตุสาหกรรม

2,000,000.00       ตกลง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2,000,000.00       มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2,000,000.00      

18 ม.ีค. 59
จา้ง จดัอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์

การท าวจิยัด้านหุน่ยนต์และระบบอตัโนมัติ
638,000.00          กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 638,000.00         มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 638,000.00         

18 ม.ีค. 59
จดัจา้งทีป่รึกษาโครงการจดัการถ่ายทอดเทคโนโลยีอสิเฟต

และการประยุกต์ใช้
400,000.00          ตกลง มหาวทิยาลัยมหดิล 400,000.00         มหาวทิยาลัยมหดิล 400,000.00         

18 ม.ีค. 59
จดัจา้งทีป่รึกษาโครงการพฒันาระบบสนับสนุนการใช้งาน

ด้านการออกแบบเชิงวศิวกรรม
596,000.00          ตกลง สวทช. 596,000.00         สวทช. 596,000.00         

30 ม.ีค. 59

จดัจา้งทีป่รึกษา/ผู้เชี่ยวชาญโครงการวเิคราะหบ์ทบาทและ
ประเด็นเชิงนโยบายด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวตักรรม เพือ่ผลักดันการด าเนินงานตามนโยบายและแผน
 วทน. แหง่ชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ.2555-2564)

240,000.00          ตกลง ศ.ดร. นักสิทธิ์ คูวฒันาชัย 240,000.00         ศ.ดร. นักสิทธิ์ คูวฒันาชัย 240,000.00         

31 ม.ีค. 59
จา้งเหมาบริการรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล จ านวน 1 คัน พร้อม
พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ระยะเวลา  6 เดือน(1 เมษายน 

2559 - 30 กนัยายน 2559)
161,400.00          ตกลง นายสมชาติ สุทนต์ 161,400.00         นายสมชาติ สุทนต์ 161,400.00         

31 ม.ีค. 59
จา้ง ผู้ประสานงานโครงการบูรณาการและขับเคล่ือน

นโยบาย วทน. ด้านเศรษฐกจิ ภายใต้ โครงการการจดัท า
แผนปฏบิัติการ วทน. ด้านเศรษฐกจิ (STI Action Plan)

95,760.00            ตกลง นายพชิญ ์สัจจะเวช 95,760.00           นายพชิญ ์สัจจะเวช 95,760.00           
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