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ว/ด/ป. งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ

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

4 ม.ค. 59 ซ้ือของท่ีระลึกให้คณะกรรมการ บวทน. และผู้ทรงคุณวุ 7,500.00 ตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดข้าวสร้างสุข 7,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดข้าวสร้างสุข 7,500.00

5 ม.ค. 59
จ้างออกแบบและจัดท าหนังสือ Annual Report 

Talent Mobility 2015
246,100.00 ตกลง บริษทั พร้ินท์เอเบิ้ล จ ากัด 246,100.00 บริษทั พร้ินท์เอเบิ้ล จ ากัด  246,100.00

5 ม.ค. 59 จ้างจัดพมิพร์ายงาน ACT เข้า ครม. 44,565.50 ตกลง บริษทั พร้ินท์เอเบิ้ล จ ากัด 44,565.50 บริษทั พร้ินท์เอเบิ้ล จ ากัด 44,565.50

6 ม.ค. 59
จ้างด าเนินโครงการพฒันาบุคลากรด้านการบ ารุงรักษา

ในระบบขนส่งทางราง
82,200.00 กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 82,200.00 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 82,200.00 โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม

11 ม.ค. 59
จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บริการด้านการ

ตรวจสอบภายใน
1,000,000.00 ตกลง บริษทั เคพเีอ็มจี ภมูิไชย ที่ปรึกษาธรุกิจ จ ากัด 1,000,000.00 บริษทั เคพเีอ็มจี ภมูิไชย ที่ปรึกษาธรุกิจ จ ากัด 1,000,000.00

12 ม.ค. 59

จัดซ้ือค่าบริการพื้นที่จัดงานนิทรรศการในงาน Foodex 
Japan 2016 ระหวา่งวนัที่ 8-11 มีนาคม 2559 

ณ ประเทศญีปุ่่น
855,360.00 ตกลง Japan Management Association 855,360.00 Japan Management Association 855,360.00

13 ม.ค. 59
จ้างโครงการพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 

ภมูิภาค
1,680,000.00 กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 1,680,000.00 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 1,680,000.00 โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม

14 ม.ค. 59
จ้างฝึกอบรมโครงการพฒันาศักยภาพนักปรับปรุงพนัธุ์

พชืมืออาชีพในเขตภาคเหนือตอนบน
1,078,000.00 กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัยแม่โจ้  1,078,000.00 มหาวทิยาลัยแม่โจ้  1,078,000.00

โครงการต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือ
เดิม

14 ม.ค. 59

จ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญโครงการพฒันาระบบ
บริหารความรู้และบริหารเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารเทคโนโลยีและการพฒันาผู้ประกอบการฐาน

นวตักรรม

422,400.00 ตกลง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 422,400.00 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 422,400.00

14 ม.ค. 59
จัดซ้ือค่าบริการพื้นที่จัดงานประชุม CEO Innovation 

Forum ในวนัที่ 25 มีนาคม 2559
250,000.00 ตกลง บริษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 250,000.00 บริษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 250,000.00

15 ม.ค. 59 จ้าง ซ่อมโช๊คอัพประตู และปรับต้ังประตูบานบานสวงิ 14,980.00 ตกลง บริษทั คอมพลีทอลูมิเนียมจ ากัด 14,980.00 บริษทั คอมพลีทอลูมิเนียมจ ากัด 14,980.00

15 ม.ค. 59
จ้างออกแบบและจัดท า Presentation แผ่นพบั

ประชาสัมพนัธโ์ครงการเมืองนวตักรรมอาหาร Food
161,142.00 ตกลง บริษทั วชิวลไลซ์ แล็บ จ ากัด 161,142.00 บริษทั วชิวลไลซ์ แล็บ จ ากัด 161,142.00

18 ม.ค. 59 ซ้ือวสัดุส านักงาน โครงการ Food Innopolis 27,103.90 ตกลง บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากัด 27,103.90 บริษทั ออฟฟศิเวร์ิค จ ากัด 27,103.90

19 ม.ค. 59
จ้างถ่ายวดีิโอ Footage ภาพทางอากาศบริเวณอาคาร 
INC2 ตึก A ณ อุทยานวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

26,750.00 ตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอซายน์ ครีเอทีฟ 26,750.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอซายน์ ครีเอทีฟ 26,750.00

21 ม.ค. 59
จ้างโครงการพฒันาศักยภาพและขยายฐานบุคลากรด้าน

การปรับปรุงพนัธุพ์ชืภาคเหนือ
900,000.00 กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัยแม่โจ้  900,000.00 มหาวทิยาลัยแม่โจ้  900,000.00 โครงการต่อเนื่อง

21 ม.ค. 59
จ้างโครงการพฒันาศักยภาพและขยายฐานบุคลากรด้าน

การปรับปรุงพนัธุพ์ชืภาคตะวนัออก
900,000.00 กรณีพเิศษ มหาวทิยาลัยบูรพา 900,000.00 มหาวทิยาลัยบูรพา 900,000.00 โครงการต่อเนื่อง

22 ม.ค. 59 ซ้ือหมึกส านักงานและส ารองไวใ้ช้ 74,771.60 ตกลง บริษทั พแีอนด์เจ ฟรีเวย์     เทรดด้ิง จ ากัด 74,771.60 บริษทั พแีอนด์เจ ฟรีเวย์     เทรดด้ิง จ ากัด 74,771.60

27 ม.ค. 59
จัดจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญโครงการพฒันาบุคลากร

และเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์
288,000.00  ตกลง นายอดิสร เตือนตรานนท์ 288,000.00 นายอดิสร เตือนตรานนท์ 288,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559
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 มกราคม พ.ศ. 2559
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาติ (สวทน.)

28 ม.ค. 59
จ้างพมิพพ์ระราชบัญญัติ วา่ด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวตักรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551
26,750.00  ตกลง บริษทั ศูนย์การพมิพแ์ก่นจันทร์ จ ากัด 26,750.00 บริษทั ศูนย์การพมิพแ์ก่นจันทร์ จ ากัด 26,750.00

29 ม.ค. 59

จัดจ้างท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรและน า
ร่องการสร้างก าลังคนระดับช่างเทคนิคด้านระบบขนส่ง

ทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน (การพฒันาศักยภาพการสอน
 และการติดตามผลสัมฤทธิข์องโครงการ)

2,400,000.00  ตกลง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2,400,000.00 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2,400,000.00

2


