
แบบ สขร.1

ว/ด/ป. งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

 (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ/บาท ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เสนอราคา/บาท เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

2 พ.ย. 58
จ้าง บริหารจัดเก็บเอกสารของส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ

67,838.00 ตกลง บริษทั รีคอล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 67,838.00 บริษทั รีคอล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 67,838.00

4 พ.ย. 58
สัญญาจ้างด าเนินโครงการส่ือสารและ

ประสานงานด้านประชาสัมพนัธเ์พื่อสร้าง
ความตระหนักและเผยแพร่

       150,000.00 ตกลง นางสาวมนต์ศิริ ธรมธชั        150,000.00 นางสาวมนต์ศิริ ธรมธชั          150,000.00 ต่อสัญญาจ้างโครงการเดิม

5 พ.ย. 58

จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพื่อ
จัดท าประเด็นส าคัญในบริบทเชิงพื้นที่ (ภาค
กลาง) และ  รายงานสรุปภาพรวมประเทศ 
ในโครงการการเตรียมการเพื่อสังคมสูงวยัใน

อนาคตของประเทศไทย

       727,244.00 ตกลง มูลนิธ ิสวทน.        727,244.00 มูลนิธ ิสวทน.          727,244.00

5 พ.ย. 58

จัดจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พฒันาก าลังคนและความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ        908,640.00 ตกลง นายเยีย่มชาย ฉัตรแก้ว        908,640.00 นายเยีย่มชาย ฉัตรแก้ว          908,640.00

6 พ.ย. 58 ซ้ือหมึกส านักงานและส ารองไวใ้ช้ 97,691.00 ตกลง บริษทั พแีอนด์เจ ฟรีเวย์        เทรดด้ิง จ ากัด  97,691.00 บริษทั พแีอนด์เจ ฟรีเวย์        เทรดด้ิง จ ากัด  97,691.00

9 พ.ย. 58

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการการประมาณ
การและปฏรูิปกลไกการบริหารจัดการ

ก าลังคนในสาขาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมของประเทศไทย

    2,400,000.00 ตกลง มูลนิธสิถาบันวจิัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย TDRI     2,400,000.00 มูลนิธสิถาบันวจิัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย TDRI        2,400,000.00
จ้างผู้เชี่ยวชาญรายที่เคยทราบและเห็น

ผลงานเป็นที่ยอมรับ

10 พ.ย. 58 ซ้ือวสัดุส านักงาน 30,894.11         ตกลง บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากัด 30,894.11         บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากัด 30,894.11           เสนอราคารายเดียว

10 พ.ย. 58
ซ้ือวสัดุส านักงานส าหรับงาน

มหกรรมวทิยาศาสตร์
11,856.80         ตกลง บริษทั บีกิฟท์ จ ากัด 11,856.80         บริษทั บีกิฟท์ จ ากัด 11,856.80           เสนอราคารายเดียว

10 พ.ย. 58
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจ า

ต าแหน่งผู้บริหาร 1 คน (รศ.ดร. สมชาย) เร่ิม
 17 พ.ย.57

237,540.00 ตกลง Master Driver & Services Co., Ltd 237,540.00 Master Driver & Services Co., Ltd 237,540.00 ต่อสัญญา

10 พ.ย. 58
ซ้ือวสัดุส านักงาน ประจ าเดือน พฤศจิกายน 

2558
30,894.11 ตกลง บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากัด 30,894.11 บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากัด 30,894.11

10 พ.ย. 58
ซ้ือของรางวลัส าหรับแจกในกิจกรรมบู๊ธ

ภายในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์ 14-25 พ.ย.
58 ของ สวทน.

11,856.80 ตกลง บริษทั บีกิฟท์ จ ากัด  11,856.80 บริษทั บีกิฟท์ จ ากัด  11,856.80

11 พ.ย. 58
จ้าง จัดท าจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพนัธ ์

Newsletter กิจกรรมของสถาบัน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

200,090.00 ตกลง บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จ ากัด 200,090.00 บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จ ากัด 200,090.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาติ (สวทน.)
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ว/ด/ป. งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

 (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ/บาท ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เสนอราคา/บาท เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาติ (สวทน.)

11 พ.ย. 58
จ้าง แก้ไขปรับปรุงเวบ็ไซต์ของสถาบัน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
77,251.85 ตกลง บริษทั ไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 77,251.85 บริษทั ไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 77,251.85

11 พ.ย. 58
จัดจ้างท่ีปรึกษางานกฎหมายและนิติกรรม

สัญญา
300,000.00 ตกลง นายสุจินดา สุขุม 300,000.00 นายสุจินดา สุขุม 300,000.00

11 พ.ย. 58

จัดจ้างที่ปรึกษาการบริหารและจัดการ
องค์กรส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม

แห่งชาติ (สวทน)

600,000.00 ตกลง นายขวญัชัย หล าอุบล 600,000.00 นายขวญัชัย หล าอุบล 600,000.00

12 พ.ย. 58 จ้างปรับปรุงเวบ็ไซต์ thaist 77,251.85         ตกลง บริษทั ไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 77,251.85         บริษทั ไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 77,251.85           เสนอราคารายเดียว

12 พ.ย. 58

จ้าง ออกแบบและจัดท าบู๊ธในงานมหกรรม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ าปี

 2558
ระหวา่งวนัท่ี 14 - 25 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 9.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุม อิมแพค็ เมืองทองธานี

495,945.00       ตกลง บริษทั ไอเดียบัลย์ จ ากัด 495,945.00       บริษทั ไอเดียบัลย์ จ ากัด 495,945.00         

13 พ.ย. 58

การจัดจ้างออกแบบและจัดท าบู๊ธใน
งานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติประจ าปี 2558ระหวา่งวนัที่ 14 - 25
 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 – 20.00 น. 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค็ 

เมืองทองธานี

495,945.00       ตกลง บริษทั ไอเดียบัลบ์ จ ากัด 495,945.00       บริษทั ไอเดียบัลบ์ จ ากัด 495,945.00         เสนอราคารายเดียว

13 พ.ย. 58
จ้างจัดการประชุม Entrepreneurship 

Ecosystem Training
261,380.00       ตกลง สมาคมหน่วยบ่มเพาะธรุกิจและอุทยานวทิยาศาสตร์ไทย 261,380.00       สมาคมหน่วยบ่มเพาะธรุกิจและอุทยานวทิยาศาสตร์ไทย 261,380.00         

13 พ.ย. 58
จ้างบ ารุงรักษาระบบ E-mail Microsoft 

Exchange ระยะเวลา 1 ปี
379,850.00       ตกลง บริษทั เอ็มเอฟอีซี จ ากัด (มหาชน) 379,850.00       บริษทั เอ็มเอฟอีซี จ ากัด (มหาชน) 379,850.00         
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ว/ด/ป. งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

 (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ/บาท ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เสนอราคา/บาท เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาติ (สวทน.)

16 พ.ย. 58
จ้างฝึกอบรม Enterpreneurship 

Ecosystem Training ไทย-จีน
261,380.00       ตกลง สมาคมหน่วยบ่มเพาะธรุกิจและอุทยานวทิยาศาสตร์ 261,380.00       สมาคมหน่วยบ่มเพาะธรุกิจและอุทยานวทิยาศาสตร์ 261,380.00         เป็นผู้รับจ้างเฉพาะโครงการ

16 พ.ย. 58
ซ้ือวสัดุส านักงานส าหรับงาน

มหกรรมวทิยาศาสตร์
22,549.59         ตกลง บริษทั บีกิฟท์ จ ากัด 22,549.59         บริษทั บีกิฟท์ จ ากัด 22,549.59           ซ้ือเพิ่มเติม

16 พ.ย. 58
ซ้ือของรางวลัส าหรับแจกในกิจกรรมบู๊ธ

ภายในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์ 14-25 พ.ย.
58 (เพิ่มเติม)

22,549.59         ตกลง บริษทั บีกิฟท์ จ ากัด  22,549.59         บริษทั บีกิฟท์ จ ากัด  22,549.59           

16 พ.ย. 58
ประกวดราคาเช่าคอมพวิเตอร์ 2 รายการ 

ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
4,410,000.00     E-Auction 4,410,000.00     4,410,000.00       รอด าเนินการในขั้นตอนต่อไป

17 พ.ย. 58

การจ้างออกแบบและจัดพมิพ์
“แผนปฏบิัติการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศส าหรับประเทศ
ไทย : การปรับตัวภาคการเกษตร”

150,000.00       ตกลง 1. บริษทั เบิร์ช ครีเอชั่น จ ากัด        150,000.00 บริษทั เบิร์ช ครีเอชั่น จ ากัด 150,000.00         เสนอราคารายเดียว

17 พ.ย. 58

สัญญาจ้างจัดท าจดหมายข่าวเพื่อ
ประชาสัมพนัธ ์Newsletter กิจกรรมของ
สถาบันวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

       200,090.00 ตกลง บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จ ากัด        200,090.00 บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จ ากัด          200,090.00 เสนอราคารายเดียว

17 พ.ย. 58
สัญญาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ประจ า

ต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน 1 คน (รอง สมชาย)
       237,540.00 ตกลง

บริษทั มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วสิเซส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

       237,540.00
บริษทั มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วสิเซส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
         237,540.00

18 พ.ย. 58
ค่าประชาสัมพนัธ ์STEM 

ในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์
49,755.00         ตกลง บริษทั เรดรูฟดีไซด์ 31 จ ากัด 49,755.00         บริษทั เรดรูฟดีไซด์ 31 จ ากัด 49,755.00           

19 พ.ย. 58
จัดพมิพ ์(ร่าง)รายงานการศึกษาผล

กระทบของการก าหนดมาตรฐานเวลาอาเชียน
6,152.00           ตกลง บริษทั พร้ินท์ เอเบิ้ล จ ากัด 6,152.00           บริษทั พร้ินท์ เอเบิ้ล จ ากัด 6,152.00             

19 พ.ย. 58
จัดท าสมุดโน๊ตA5 และ
กระดาษห่อของขวญั

89,880.00         ตกลง บริษทั พร้ินท์ เอเบิ้ล จ ากัด 89,880.00         บริษทั พร้ินท์ เอเบิ้ล จ ากัด 89,880.00           

19 พ.ย. 58
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการด้านการพฒันา

ก าลังคน
       908,640.00 ตกลง อ.เยีย่มชาย ฉัตรแก้ว        908,640.00 อ.เยีย่มชาย ฉัตรแก้ว          908,640.00

25 พ.ย. 58 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการการ        288,000.00 ตกลง อ.กอบบุญ หล่อทองค า        288,000.00 อ.กอบบุญ หล่อทองค า          288,000.00
25 พ.ย. 58 จัดซ้ือ การ์ดปีใหม่ 1,000 ชุด 14,445.00         ตกลง บริษทั คอร์เดียลดีไลท์ จ ากัด 14,445.00         บริษทั คอร์เดียลดีไลท์ จ ากัด 14,445.00           

27 พ.ย. 58
หนังสือ โครงการศึกษาสถานภาพ

ของอุตสาหกรรมท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ทางชีวภาพ
197,950.00       ตกลง บริษทั พร้ินท์ เอเบิ้ล จ ากัด 197,950.00       บริษทั พร้ินท์ เอเบิ้ล จ ากัด 197,950.00         
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