
แบบ สขร.1

ว/ด/ป. งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ
 (ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ/บาท ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เสนอราคา/บาท เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 ก.ย. 59 ซ้ืออุปกรณ์ส ำนักงำน 60,414.34           ตกลง บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ำกดั 60,414.34          บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ำกดั 60,414.34          
5 ก.ย. 59 ค่ำน้ ำด่ืมบรรจุขวด 19 ลิตร 5,200.00             ตกลง บริษัท เบียร์สิงห์ จ ำกดั 5,200.00            บริษัท เบียร์สิงห์ จ ำกดั 5,200.00            

6 ก.ย. 59
จ้ำงที่ปรึกษำด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ

นวตักรรมแห่งชำติ (สวทน.)
360,000.00         ตกลง นำงสำวชนกำนต์ สวสัดิฤกษ์ 360,000.00         นำงสำวชนกำนต์ สวสัดิฤกษ์ 360,000.00         

7 ก.ย. 59

โครงกำรจัดท ำสำรัตถะและส่ือเผยแพร่
ภำษำอังกฤษของระบบวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมในประเทศไทย และส ำนักงำน

คณะกรรมกำรนโยบำยวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมแห่งชำติ

600,000.00         ตกลง นำงสำวดวงแกว้ จงขจรพงษ์ 600,000.00         นำงสำวดวงแกว้ จงขจรพงษ์ 600,000.00         

7 ก.ย. 59 ค่ำประกำศลงรับสมัครงำน 32,100.00           ตกลง บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จ ำกดั 32,100.00          บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จ ำกดั 32,100.00          
7 ก.ย. 59 ตู้เพือ่ใช้ในส ำนักงำน จ ำนวน 4 ใบ 13,243.93           ตกลง บริษัท เซ็นเจอร์ จ ำกดั 13,243.93          บริษัท เซ็นเจอร์ จ ำกดั 13,243.93          
8 ก.ย. 59 ค่ำท ำใบปลิว ขนำด A4 19,249.30           ตกลง บริษัท พร้ินท์เอเบิ้ล จ ำกดั 19,249.30          บริษัท พร้ินท์เอเบิ้ล จ ำกดั 19,249.30          
9 ก.ย. 59 ค่ำผลิตน้ ำด่ืมขวด ตรำ สวทน. 14,124.00           ตกลง บริษัท เค.จ.ีเอ็น. วอเตอร์ จ ำกดั 14,124.00          บริษัท เค.จ.ีเอ็น. วอเตอร์ จ ำกดั 14,124.00          
9 ก.ย. 59 ค่ำ license ระบบ HRMI จ ำนวน 30 Emp. 22,470.00           ตกลง บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ำกดั 22,470.00          บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ำกดั 22,470.00          

12 ก.ย. 59
ค่ำจ้ำงกำรสำรวจข้อมูลผู้ประกอบกำร SMEs และ 

Start up
20,000.00           ตกลง นำยอภิรมย์ พรหมจรรยำ 20,000.00          นำยอภิรมย์ พรหมจรรยำ 20,000.00          

13 ก.ย. 59 จ้ำงนำยศรัณย์ ประวงิ 33,000.00           ตกลง จ้ำงนำยศรัณย์ ประวงิ 33,000.00          จ้ำงนำยศรัณย์ ประวงิ 33,000.00          
15 ก.ย. 59 ค่ำจ้ำงปรับปรุงพืน้ที่อำคำรส ำนักงำน 500,000.00         ตกลง บริษัท ออลโซน จ ำกดั 499,562.08         499,562.08         

16 ก.ย. 59
ค่ำใช้จ่ำยออกแบบและจัดท ำ Website และ

ลงทะเบียนออนไลน์
110,000.00         ตกลง บริษัท ไอเดียบัลบ์ จ ำกดั 69,550.00          69,550.00          

19 ก.ย. 59 ค่ำท ำหนังสือดัชนีวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีปี2558 262,150.00         ตกลง บริษัท พร้ินท์ ซิต้ี จ ำกดั 262,150.00         บริษัท พร้ินท์ ซิต้ี จ ำกดั 262,150.00         

22 ก.ย. 59 ค่ำจ้ำงท ำนำมบัตรพนักงำน 80,000.00           ตกลง บริษัท พร้ินท์เอเบิ้ล จ ำกดั 63,558.00          บริษัท พร้ินท์เอเบิ้ล จ ำกดั 63,558.00          
22 ก.ย. 59 ค่ำจ้ำงท ำนำมบัตรพนักงำน 80,000.00           ตกลง บริษัท พร้ินท์เอเบิ้ล จ ำกดั 63,558.00          บริษัท พร้ินท์เอเบิ้ล จ ำกดั 63,558.00          

22 ก.ย. 59
เหมำบริกำรรถตู้ปรับอำกำศ 1 คัน พร้อมพนักงำน

ขับรถยนต์ 1 คน ระยะเวลำกำรจ้ำง 12  เดือน
500,000.00         ตกลง นำยธนกร โตด้วง 480,000.00         นำยธนกร โตด้วง 480,000.00         

22 ก.ย. 59 ต่อสัญญำเช่ำส ำนักงำนอำคำรจตุรัสจำมจุรี ปีที่ 8 18,417,416.52     ตกลง จุฬำลงกรณ์รำชวทิยำลัย 18,417,416.52     จุฬำลงกรณ์รำชวทิยำลัย 18,417,416.52    

22 ก.ย. 59
กำรบ ำรุงรักษำ ระบบซอฟต์แวร์ โอเพ่นอีอำร์พี 

เวอร์ชั่น 6.1
374,500.00         ตกลง บริษัท อัลมำคอม (ประเทศไทย) จ ำกดั 374,500.00         บริษัท อัลมำคอม (ประเทศไทย) จ ำกดั 374,500.00         

23 ก.ย. 59
โครงกำรติดต้ังระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

ปรับปรุงห้องประชุม
500,000.00         ตกลง บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วสิ จ ำกดั 499,904.00         บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วสิ จ ำกดั 499,904.00         

23 ก.ย. 59โครงกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ร่วมกำรท ำงำนของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร WIL200,000.00         ตกลง บริษัท สมำร์ท (2015) เซอร์วสิเซส จ ำกดั 199,020.00         บริษัท สมำร์ท (2015) เซอร์วสิเซส จ ำกดั 199,020.00         

23 ก.ย. 59

จ้ำงถ่ำยทอดวดีีทัศน์ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ส ำหรับ
กำรจัดกจิกรรม 

 Talent Mobility Fair 2016
17,120.00           ตกลง บริษัท จี ดี เอ็กซ์ จ ำกดั 17,120.00          บริษัท จี ดี เอ็กซ์ จ ำกดั 17,120.00          

27 ก.ย. 59 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 200,000.00         ตกลง บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ำกดั 24,903.18          บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ำกดั 24,903.18          
28 ก.ย. 59 โต๊ะท ำงำน พร้อมตู้ 3 ล้ินชัก  Food Innopolis 519,600.00         ตกลง บริษัท ร่มโพธิท์อง บัดด้ี เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั 60,990.00          บริษัท ร่มโพธิท์อง บัดด้ี เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั 60,990.00          

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน พ.ศ. 2559
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สวทน.)
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน พ.ศ. 2559
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28 ก.ย. 59
ค่ำจ้ำงออกแบบและจัดพิมพ์ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบำยเพือ่ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติกำรเทคโนโลยี
85,500.00           ตกลง บริษัท เบิร์ช ครีเอชั่น จ ำกดั 85,065.00          บริษัท เบิร์ช ครีเอชั่น จ ำกดั 85,065.00          

28 ก.ย. 59 ซ้ือฐำนข้อมูล IMD ปี 2016 45,000.00           ตกลง IMD 43,942.06          IMD 43,942.06          
28 ก.ย. 59 ซ้ือตู้เกบ็เอกสำร 519,600.00         ตกลง บริษัท คีคอส เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั 27,960.00          บริษัท คีคอส เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั 27,960.00          
28 ก.ย. 59 ซ้ือเกำ้อี้ส ำนักงำน 519,600.00         ตกลง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 20,116.00          บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 20,116.00          
28 ก.ย. 59 ซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร Comix S516 519,600.00         ตกลง บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ำกดั 16,478.00          บริษัท ออฟฟิศเวร์ิค จ ำกดั 16,478.00          
28 ก.ย. 59 ซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 519,600.00         ตกลง บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จ ำกดั 163,870.00         บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จ ำกดั 163,870.00         
28 ก.ย. 59 ซ้ือเคร่ืองเข้ำเล่มเอกสำร 519,600.00         ตกลง บริษัท แม็กซ์ไอเดียอินเตอร์เทรดแอนด์โฮลด้ิง จ ำกดั 13,032.60          บริษัท แม็กซ์ไอเดียอินเตอร์เทรดแอนด์โฮลด้ิง จ ำกดั 13,032.60          
28 ก.ย. 59 ซ้ือเคร่ืองโทรสำร 519,600.00         ตกลง บริษัท ดีเอสเอส อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั 11,930.00          บริษัท ดีเอสเอส อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั 11,930.00          

29 ก.ย. 59

กำรจ้ำงผู้ประสำนงำนโครงกำรศึกษำ วจิัย และ
ขับเคล่ือนนโยบำยและแผนวทิยำศำสตร์ 

เทคโนโลยีและนวตักรรมของประเทศ
96,000.00           ตกลง นำยภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์ 96,000.00          นำยภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์ 96,000.00          
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