
แบบ สขร.1

ว/ด/ป. งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

 (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ/บาท ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เสนอราคา/บาท เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 ต.ค. 58

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูล
บุคลากรในห่วงโซ่คุณค่าของ

อุตสาหกรรมยาชีววตัถุของประเทศไทย
           550,000.00 ตกลงไม่เกนิ 1 ล้าน มหาวทิยาลัยมหิดล 550,000.00           มหาวทิยาลัยมหิดล         550,000.00 ต่อสัญญาโครงการต่อเนื่อง

1 ต.ค. 58
สัญญาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร พร้อม

พนักงานถ่ายเอกสาร
192,000.00           ตกลง บริษัท พี ซี ไอ (1992) จ ากดั 192,000.00           บริษัท พี ซี ไอ (1992) จ ากดั 192,000.00        ต่อสัญญา

1 ต.ค. 58
ต่อสัญญาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1

 คัน พร้อมพนักงานขับรถ 1 คน (ปีที่ 4 
สุดท้าย)

480,000.00 ตกลง นายธนกร โตด้วง 480,000.00 นายธนกร โตด้วง 480,000.00 ต่อสัญญาสอบราคา ปีสุดท้าย4/4

1 ต.ค. 58

ต่อสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ
สะอาด รักษาความปลอดภัย 

บริเวณส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม

แห่งชาติ ชั้น 14 ยูนิต 1-4 และ 10-16 
พร้อมพนักงานต้อนรับ

           693,000.00 ต่อสัญญาสอบราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ อี เค เอ็กซ์เพรส เซอร์วสิ            693,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ อี เค เอ็กซ์เพรส เซอร์วสิ         693,000.00 ต่อสัญญาสอบราคา

1 ต.ค. 58

จ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จ านวน
 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 

คน            161,400.00 ตกลง นางสาวพัชชาพลอย เทพาลุน            161,400.00 นางสาวพัชชาพลอย เทพาลุน         161,400.00 ต่อสัญญา

1 ต.ค. 58 จ้างผู้ประสานงานโครงการ             95,760.00 ตกลง นายพิชญ์ สัจจะเวทะ             95,760.00 นายพิชญ์ สัจจะเวทะ           95,760.00 ต่อสัญญา

1 ต.ค. 58

จ้างที่ปรึกษาเพือ่ด าเนินโครงการพัฒนา
เศรษฐกจิชายฝ่ังของไทย สู่ความยั่งยืนด้วย

นวตักรรม (Re-profiling RMUT for 
Coastal Economic Development)

        4,500,000.00 ที่ปรึกษา ตกลง มหาวทิยาลัยมหิดล         4,500,000.00 มหาวทิยาลัยมหิดล       4,500,000.00 เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1 ต.ค. 58

สัญญาจ้างการขอรับบริการระบบสารสนเทศ
บนเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud) ส าหรับ

ระบบสารสนเทศ
  การส่งเสริมบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวตักรรมจากมหาวทิยาลัย
และสถาบันวจิัยของภาครัฐเพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน 

(Talent Mobility)

           243,960.00 ตกลง บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)            243,960.00 บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)         243,960.00 เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

6 ต.ค. 58

สัญญาจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าและ
ขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาก าลังคนด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมของ

ประเทศ 

900,000.00           ตกลง นายพูลศักด์ิ โกษียาภรณ์ 900,000.00           นายพูลศักด์ิ โกษียาภรณ์ 900,000.00        ต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

6 ต.ค. 58
ค่าเช่าพืน้ที่อาคารส านักงาน สวทน. ชั้น 14 

ยูนิต 1-4,10-16
       18,417,416.52 ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (รายได้จัตุรัสจามจุรี)        18,417,416.52 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (รายได้จัตุรัสจามจุรี)     18,417,416.52 ต่อสัญญาเช่าอาคารส านักงาน

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2558
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สวทน.)
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ว/ด/ป. งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

 (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ/บาท ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เสนอราคา/บาท เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2558
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สวทน.)

6 ต.ค. 58

 สัญญาจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าและ
ขับเคล่ือนนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวตักรรม
ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ไทย 

        1,200,000.00 ตกลง นายบรรพต หอบรรลือกจิ         1,200,000.00 นายบรรพต หอบรรลือกจิ       1,200,000.00 ต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

5 ต.ค. 58

จ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญโครงการการ
ประมาณการและปฏิรูปกลไกการบริหาร
จัดการก าลังคนในสาขาวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวตักรรมของประเทศไทย

        2,400,000.00 ตกลง สถาบันวจิัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)         2,400,000.00 สถาบันวจิัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)       2,400,000.00

6 ต.ค. 58

จ้างออกแบบ และจัดท าหนังสือดัชนี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
 ปี 2557 ภายใต้โครงการศึกษาและจัดท า
ดัชนีชี้วดัความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมของประเทศไทย

           262,150.00 ตกลง บริษัท พร้ินท์ ซิต้ี จ ากดั            262,150.00 บริษัท พร้ินท์ ซิต้ี จ ากดั         262,150.00

6 ต.ค. 58
จ้างผู้ประสานงานวชิาการในการจัดท าและ
ขับเคล่ือนนโยบายและแผนวทิยาศาสตร์

           165,000.00 ตกลง นายนันทวฒัน์ ชนะจรัญวทิย์            165,000.00 นายนันทวฒัน์ ชนะจรัญวทิย์         165,000.00

8 ต.ค. 58

สัญญาจ้างที่ปรึกษาการวเิคราะห์บทบาท
และประเด็นเชิงนโยบายด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรม เพือ่รองรับการ

จัดท าแผนปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ ด้าน
เศรษฐกจิ ภาคการเกษตร การผลิตและ

บริการ 

           804,000.00 ตกลง นายด าริ สุโขธนัง            804,000.00 นายด าริ สุโขธนัง         804,000.00 ต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

9 ต.ค. 58

จ้างออกแบบและจัดท าหนังสือดัชนี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
 ปี 2558 (ฉบับย่อ) ภายใต้โครงการศึกษา

และจัดท าดัชนีชี้วดัความกา้วหน้าทาง
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมของ

ประเทศไทย

           294,250.00 ตกลง บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จ ากดั            294,250.00 บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จ ากดั         294,250.00

9 ต.ค. 58
จ้างเหมาจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะ

การให้ค าปรึกษาและการสอนงาน 
(Counseling & Mentoring)

125,000.00 ตกลง นางประสาทพร อยู่วฒันะ 125,000.00 นางประสาทพร อยู่วฒันะ 125,000.00

9 ต.ค. 58 จ้าง บริการ Hosting /Wild-card Certificate 20,116.00 ตกลง บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ ากดั (มหาชน)  20,116.00 บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ ากดั (มหาชน)  20,116.00

9 ต.ค. 58
ซ้ือ Hard dise drive 500 GB File-Share 

Storage Expanion 1 อัน
13,910.00 ตกลง  บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ ากดั (มหาชน) 13,910.00  บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ ากดั (มหาชน) 13,910.00
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ว/ด/ป. งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

 (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ/บาท ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เสนอราคา/บาท เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2558
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สวทน.)

15 ต.ค. 58
จ้าง ผู้ประสานงานโครงการผลักดันนโยบาย
และแผนด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวตักรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2555-2564)
96,000.00 ตกลง นางสาววนัชพร ศรีรัตนา 96,000.00 นางสาววนัชพร ศรีรัตนา 96,000.00

19 ต.ค. 58
สัญญาจ้างผู้ประสานงานโครงการ

ผลักดันนโยบายและแผน
96,000.00            ตกลง นางสาววนัชพร ศรีรัตนา 96,000.00            นางสาววนัชพร ศรีรัตนา 96,000.00          เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

26 ต.ค. 58
จ้าง ต่อสัญญาจ้างบริการและบ ารุงรักษา

โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Infoma
82,390.00 ตกลง บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากดั 82,390.00 บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากดั 82,390.00

27 ต.ค. 58
จ้างผู้ประสานงานวชิาการในการจัดท าและ
ขับเคล่ือนนโยบายและแผนวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวตักรรมของประเทศ

165,000.00           ตกลง นายนันทวฒัน์  ชนะจรัญวทิย์ 165,000.00           นายนันทวฒัน์  ชนะจรัญวทิย์ 165,000.00        เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

28 ต.ค. 58 จ้าง บันทึกข้อมูลพัสดุ 15,960.00            ตกลง นางสาวเกศแกว้ วเิศษจิตเลิศ  15,960.00            นางสาวเกศแกว้ วเิศษจิตเลิศ  15,960.00          

29 ต.ค. 58

จ้าง ด าเนินโครงการส่ือสารและประสานงาน
ด้านประชาสัมพันธเ์พือ่สร้างความตระหนัก

และเผยแพร่ผลงานของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาติ

150,000.00 ตกลง นางสาวมนต์ศิริ ธรมธชั 150,000.00 นางสาวมนต์ศิริ ธรมธชั 150,000.00 ต่อสัญญา

30 ต.ค. 58
สัญญาจ้างบ ารุงรักษาระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์
            82,390.00 ตกลง บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากดั             82,390.00 บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากดั           82,390.00 ต่อสัญญา MA

30 ต.ค. 58

สัญญาจ้างที่ปรึกษาการวเิคราะห์บทบาท
และประเด็นเชิงนโยบายด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมเพือ่ผลักดันการ

ด าเนินงานตามนโยบายและแผนวทิยาศาสตร์
 เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2555 – 2564)

           600,000.00 ตกลง ศ.ดร.นักสิทธิ ์คูวฒันาชัย            600,000.00 ศ.ดร.นักสิทธิ ์คูวฒันาชัย         600,000.00 ต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

7 ต.ค. 58
จ้างออกแบบและจัดท าหนังสือดัชนี

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศปี 
2557

262,150.00           ตกลง บริษัท พร้ินท์ ซิต้ี จ ากดั 262,150.00           บริษัท พร้ินท์ ซิต้ี จ ากดั 262,150.00         เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

12 ต.ค. 58

จ้างออกแบบและจัดท า หนังสือดัชนี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
 ปี 2558 ฉบับย่อ ภายใต้โครงการศึกษาและ

จัดท าดัชนีชี้วดัความกา้วหน้าทาง
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมของ

ประเทศไทย

294,250.00           ตกลง บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จ ากดั 294,250.00           บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จ ากดั 294,250.00         เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

12 ต.ค. 58
การจ้างจัดโครงการพัฒนาทักษะการ

ให้ค าปรึกษาและการสอนงาน
 (Counseling & Mentoring)

125,000.00           ตกลง นางประสาทพร อยู่วฒันะ 125,000.00           นางประสาทพร อยู่วฒันะ 125,000.00         เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

12 ต.ค. 58 Wildcard Enrollment *. Sti.or.th 20,116.00             ตกลง บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ ากดั (มหาชน) 20,116.00             บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ ากดั (มหาชน) 20,116.00          เพิม่เติมงานจากสัญญาเดิม
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ว/ด/ป. งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

 (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ/บาท ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เสนอราคา/บาท เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2558
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สวทน.)

12 ต.ค. 58
ซ้ือ File Share storage 

expansion 500GB
13,910.00             ตกลง บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ ากดั (มหาชน) 13,910.00             บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ ากดั (มหาชน) 13,910.00          เพิม่เติมงานจากสัญญาเดิม

26 ต.ค. 15
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์นวตักรรม
ด้านการออกแบบและวศิวกรรมเพือ่การผลิต

288,000.00           ตกลง นายกอบบุญ หล่อทองค า 288,000.00           นายกอบบุญ หล่อทองค า 288,000.00         

28 ต.ค. 58 จ้างบันทึกข้อมูลพัสดุ 15,960.00             ตกลง นางสาวเกศแกว้ วเิศษจิตเลิศ 15,960.00             นางสาวเกศแกว้ วเิศษจิตเลิศ 15,960.00          เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
28 ต.ค. 58 จ้างผู้ประสานงานส่ือสารฯ 150,000.00           ตกลง นางสาวมนต์ศิริ ธรมธชั 150,000.00           นางสาวมนต์ศิริ ธรมธชั 150,000.00         ต่อสัญญาจ้างโครงการต่อเนื่อง

29 ต.ค. 58
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิม่ขีด

ความสามารถด้าน Computer Aided 
Engineering (CAE) ในภาคเหนือ

2,600,000.00 ตกลง สวทช. 2,600,000.00 สวทช. 2,600,000.00

30 ต.ค. 58

ขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
โครงการวเิคราะห์บทบาทและประเด็นเชิง
นโยบายด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรม เพือ่ผลักดันการด าเนินงานตาม

นโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2555-2564)

600,000.00 ตกลง ศ.ดร. นักสิทธิ ์คูวฒันาชัย 600,000.00 ศ.ดร. นักสิทธิ ์คูวฒันาชัย 600,000.00
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