
แบบ สขร.1

ว/ด/ป. งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

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

1 มิ.ย. 59
จ้าง จัดท าแฟม้เซ็นเอกสารปกผ้าไหมสีเขียว LOGO 

สวทน.
12,840.00 ตกลง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภทัรการพมิพ์ 12,840.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภทัรการพมิพ ์ 12,840.00

2 มิ.ย. 59
ซ้ือฐานข้อมูลนิติบคุคลและข้อมูลงบการเงินจาก

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
893,196.50 กรณีพเิศษ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 893,196.50 กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 893,196.50

3 มิ.ย. 59
จ้างบริหารจัดการพาหนะเดินทางในต่างประเทศ 
(เนเธอร์แลนด์) ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2559

184,040.00 ตกลง บริษทั ยูนีค ทราเวิล เซอร์วิส จ ากัด 184,040.00 บริษทั ยูนีค ทราเวิล เซอร์วิส จ ากัด 184,040.00

6 มิ.ย. 59
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการส ารวจข้อมูลด้านการวิจัย

และพฒันาในภาคเอกชนไทย ประจ าป ี2559
4,100,000.00       ตกลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4,100,000.00       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4,100,000.00       

6 มิ.ย. 59

จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินการจัด
ประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย

 ประจ าป ี2559 (The 3rd Thailand Rail 
Academic Symposium – TRAS2016)

1,333,500.00       ตกลง สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 1,333,500.00       สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 1,333,500.00       

7 มิ.ย. 59
จ้าง ผู้ประสานงานบญัชีและการเงิน ด้านการตรวจ

จ่าย
132,000.00          ตกลง นางสาวศรีอ าพร ชัยนาม 132,000.00         นางสาวศรีอ าพร ชัยนาม 132,000.00         ต่อสัญญา

8 มิ.ย. 59 จัดซ้ือหมึกส านักงานและส ารองไว้ใช้ 94,117.20            ตกลง บริษทั พแีอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด 94,117.20           บริษทั พแีอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด 94,117.20           
9 มิ.ย. 59 จ้างพมิพเ์พิ่มเติมรายงานประจ าป ี2556 และ 2557 15,369.48            ตกลง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ เอ เอ เซอร์วิส 15,369.48           หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ เอ เอ เซอร์วิส 15,369.48           

9 มิ.ย. 59
จ้าง ออกแบบและจัดพมิพร์ายงานประจ าป ี2558 

ฉบบัปรับปรุง
181,900.00          ตกลง บริษทั พร้ินทเ์อเบิ้ล จ ากัด 181,900.00         บริษทั พร้ินทเ์อเบิ้ล จ ากัด 181,900.00         

14 มิ.ย. 59 จ้างท าปา้ยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 62,060.00            ตกลง บริษทั ซันครีเอชั่น จ ากัด 62,060.00           บริษทั ซันครีเอชั่น จ ากัด 62,060.00           

14 มิ.ย. 59

จ้าง ด าเนินโครงการส่ือสารและประสานงานด้าน
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่

ผลงานของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหง่ชาติ

210,000.00          ตกลง นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช 210,000.00         นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช 210,000.00         ต่อสัญญา

15 มิ.ย. 59

จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการขับเคล่ือน
โครงการจัดท ามาตรการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบแรงจูงใจ กฎหมาย กฎระเบยีบ เพื่อกระตุ้น
การวิจัย พฒันาและนวัตกรรมภาคผลิตและบริการ

165,000.00          ตกลง นางสาวบบุผา เตชะภทัรพร 165,000.00         นางสาวบบุผา เตชะภทัรพร 165,000.00         

16 มิ.ย. 59
จ้าง Reconfigure Cisco UC-Voice Gateway 

ระบบโทรศัพท ์สวทน.
29,960.00            ตกลง บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 29,960.00           บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 29,960.00           

16 มิ.ย. 59
จัดซ้ือค่าบริการสมาชิก 1 ป ีEMIRAcle 

Membership fees
Euros 2,000 ตกลง

The European Manufacturing and Innovation 
Research Association, A Cluster Leading Excellence 

(EMIRAcle)
Euros 2,000

The European Manufacturing and Innovation 
Research Association, A Cluster Leading Excellence 

(EMIRAcle)
Euros 2,000

17 มิ.ย. 59
จ้าง ผู้ประสานงานอาคารสถานที่และความ

ปลอดภยัของส านักงาน
33,000.00            ตกลง นายศรัณย์ ประวิง 33,000.00           นายศรัณย์ ประวิง 33,000.00           

17 มิ.ย. 59
จัดจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะหป์ระเด็นและผลักดัน
นโยบายด้านทรัพย์สินทางปญัญาการค้าและ ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ
792,000.00          ตกลง นางพวงรัตน์ อัศวพศิิษฐ์ 792,000.00         นางพวงรัตน์ อัศวพศิิษฐ์ 792,000.00         จ้างต่อเนื่อง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน พ.ศ. 2559
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)
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ว/ด/ป. งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

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

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน พ.ศ. 2559
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)

17 มิ.ย. 59
จัดจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน วทน. และการพฒันาขีดความ 
สามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

792,000.00          ตกลง นางชัชนาถ เทพธรานนท์ 792,000.00         นางชัชนาถ เทพธรานนท์ 792,000.00         ต่อสัญญา

22 มิ.ย. 59 จัดซ้ือหมึกส านักงานและส ารองไว้ใช้ 31,886.00            ตกลง บริษทั พแีอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด 31,886.00           บริษทั พแีอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด 31,886.00           
22 มิ.ย. 59 จ้าง พมิพว์ารสาร Horizon ฉบบัที่ 21 197,415.00          ตกลง บริษทั เปนไท พบัลิชชิ่ง จ ากัด 197,415.00         บริษทั เปนไท พบัลิชชิ่ง จ ากัด 197,415.00         

23 มิ.ย. 59
จ้าง ออกแบบและจัดพมิพส่ื์อประชาสัมพนัธ์

โครงการ WIL
36,059.00            ตกลง บริษทั พร้ินทเ์อเบิ้ล จ ากัด 36,059.00           บริษทั พร้ินทเ์อเบิ้ล จ ากัด 36,059.00           

27 มิ.ย. 59
จ้าง ผลิตน้ าด่ืมโลโก้ สวทน. ส่ังเพิ่มคร้ังที่ 2 จ านวน 

300 โหล
14,124.00            ตกลง บริษทั เค.จ.ีเอ็น.วอเตอร์ จ ากัด 14,124.00           บริษทั เค.จ.ีเอ็น.วอเตอร์ จ ากัด 14,124.00           

27 มิ.ย. 59

จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะหข์้อก าหนดรายผลิตภณัฑ์
ของโครงการน าร่องเพื่อการทวนสอบตามแนวทาง
ฟตุพรินต์ส่ิงแวดล้อมของผลิตภณัฑ์ของสหภาพ

ยุโรปภายใต้โครงการขับเคล่ือนนโยบายฟตุพรินต์
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย

383,035.00          ตกลง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 383,035.00         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 383,035.00         

27 มิ.ย. 59 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประจ าเดือน มิถุนายน 2559 63,150.87            ตกลง บริษทั ออฟฟศิเวิร์ค จ ากัด 63,150.87           บริษทั ออฟฟศิเวิร์ค จ ากัด 63,150.87           

28 มิ.ย. 59
จ้างออกแบบและจัดท า Inpograhic ในรูปแบบ VTR

 เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์โครงการ 
FoodInnopolis

223,630.00          ตกลง บริษทั แอสเทอริสค์ จ ากัด 223,630.00         บริษทั แอสเทอริสค์ จ ากัด 223,630.00         

29 มิ.ย. 59

จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพฒันาชุดโปรแกรมส าหรับ
สร้างฐานข้อมูลเครือข่ายนักวิจัยโดยอัตโนมัติ       

(An Automated Tool for Researcher Network 
Database Development)

522,500.00          ตกลง มหาวิทยาลัยมหดิล 522,500.00         มหาวิทยาลัยมหดิล 522,500.00         

29 มิ.ย. 59
จ้าง จัดท าเอกสารส่ิงพมิพส์ าหรับโครงการ Talent 

Mobility
25,145.00            ตกลง บริษทั พร้ินทเ์อเบิ้ล จ ากัด 25,145.00           บริษทั พร้ินทเ์อเบิ้ล จ ากัด 25,145.00           
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