
แบบ สขร.1

ว/ด/ป. งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

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

8 ธ.ค. 58

จัดจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศการ

ส่งเสริมบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 และการจัดการภาครัฐไปเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขันในภาคการผลิต 
  และบริการ (Talent Mobility) ระยะที่ 3

5,000,000.00 ตกลง
ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(พว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์
แห่งชาติ

5,000,000.00
ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(พว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์
แห่งชาติ

5,000,000.00

14 ธ.ค. 58

จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญโครงการ
พฒันาโมดูล Robot Control และ โมดูล 

Robot Eye 
 ส าหรับหลักสูตรวศิวกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ

1,400,000.00 ตกลง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,400,000.00 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,400,000.00

14 ธ.ค. 58

จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อด าเนิน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้ โครงการ
ส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางด้าน Rail System Engineering 
Management

2,416,900.00 ตกลง มหาวทิยาลัยมหิดล 2,416,900.00 มหาวทิยาลัยมหิดล 2,416,900.00

21 ธ.ค. 58 จ้างท าริบบิ้น โลโก้ สวทน. 35,674.92         ตกลง บริษทั เฟร์ิส เลเบิ้ล พร้ินต้ิง จ ากัด 35,674.92         บริษทั เฟร์ิส เลเบิ้ล พร้ินต้ิง จ ากัด 35,674.92           

23 ธ.ค. 58
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจ า

ต าแหน่งผู้บริหาร 1 คน (ดร.กิติพงค์)          
   เร่ิม 20 ม.ค. 59

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         ต่อสัญญา

23 ธ.ค. 58
จ้างออกแบบและจัดท าหนังสือ การ

คาดการณ์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ
58,850.00         ตกลง บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จ ากัด 58,850.00         บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จ ากัด 58,850.00           

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

23 ธ.ค. 58
จ้าง จัดกิจกรรมในงานถนนสายวทิยาศาสตร์
 ประจ าปี 2559 ระหวา่งวนัที่ 7-9 มกราคม 

2559
22,264.56         ตกลง บริษทั ไอเดียบัลบ์ จ ากัด 22,264.56         บริษทั ไอเดียบัลบ์ จ ากัด 22,264.56           

24 ธ.ค. 58 จ้าง พมิพว์ารสาร Horizon ฉบับที่ 20 197,415.00       ตกลง บริษทั เปนไท พบัลิชชิ่ง จ ากัด 197,415.00       บริษทั เปนไท พบัลิชชิ่ง จ ากัด 197,415.00         

25 ธ.ค. 58
จ้าง บริการก าจัดแมลง-สัตวพ์าหะภายใน

ส านักงาน (สวทน.)
15,000.00         ตกลง บริษทั แคนนอน เพสท์ เมเนจเมนท์ จ ากัด 15,000.00         บริษทั แคนนอน เพสท์ เมเนจเมนท์ จ ากัด 15,000.00           

28 ธ.ค. 58 ซ้ือวสัดุส านักงาน ประจ าเดือน ธนัวาคม 2558 44,736.17         ตกลง บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากัด 44,736.17         บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากัด 44,736.17           

28 ธ.ค. 58 จ้าง  ลงโฆษณารับสมัครงานของ สวทน. 32,100.00         ตกลง บริษทั ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากัด 32,100.00         บริษทั ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากัด 32,100.00           
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