
แบบ สขร.1

ว/ด/ป. งานที่จัดซ้ือ จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

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

1 ธ.ค. 59
จ้างออกแบบและจัดท าวดีิทัศน์ในรูปแบบ 

Infographic แบบเคล่ือนไหว เพื่อใช้ในวาระปี
ใหม่

20,500.00            ตกลง บริษทั ดีดีเอ็มวายสตูดิโอ จ ากัด 20,500.00           บริษทั ดีดีเอ็มวายสตูดิโอ จ ากัด 20,500.00           

6 ธ.ค. 59 น  าด่ืมส านักงาน 92,400.00            ตกลง บริษทั เบียร์สิงห์ จ ากัด 6,500.25             บริษทั เบียร์สิงห์ จ ากัด 6,500.25             

16 ธ.ค. 59
จ้างผู้ประสานงานโครงการเสริมศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยไทยฯ
111,000.00          ตกลง นายวสุธาดล นาควโิรจน์ 111,000.00          นายวสุธาดล นาควโิรจน์ 111,000.00         

16 ธ.ค. 59 จ้างถ่ายภาพโครงสร้างพื นฐาน 15,000.00            ตกลง นางสาวอภจิารี ศรีปา 15,000.00           นางสาวอภจิารี ศรีปา 15,000.00           

19 ธ.ค. 59
จ้างผู้ประสานงานอาคารสถานที่และความ

ปลอดภยัของส านักงาน
33,000.00            ตกลง นายศรัณย์ ประวงิ 33,000.00           นายศรัณย์ ประวงิ 33,000.00           ต่อสัญญาจ้าง

20 ธ.ค. 59 จ้างผลิตน  าน  าด่ืมส านักงาน 92,400.00            ตกลง บริษทั เค.จี.เอ็น. วอเตอร์ จ ากัด 14,124.00           บริษทั เค.จี.เอ็น. วอเตอร์ จ ากัด 14,124.00           

20 ธ.ค. 59
จ้างผลิตบล็อกและฉลากติดขวดน  าด่ืม Food 

Innopolis
19,688.00            ตกลง บริษทั เอ็ม เอ็นไวรอนเมนท์ จ ากัด 17,013.00           บริษทั เอ็ม เอ็นไวรอนเมนท์ จ ากัด 17,013.00           

23 ธ.ค. 59
โครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการ

เรียนรู้กับบริษทั สหฟาร์ม จ ากัด 300,000.00          ตกลง บริษทั สหฟาร์ม จ ากัด 300,000.00          บริษทั สหฟาร์ม จ ากัด 300,000.00         

23 ธ.ค. 59
โครงการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนทาง

เทคนิคและเทคโนโลยี
300,000.00          ตกลง บริษทั โซนี่ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จ ากัด 300,000.00          บริษทั โซนี่ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จ ากัด 300,000.00         

23 ธ.ค. 59
โครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการ

เรียนรู้กับบริษทั เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ 
จ ากัด

300,000.00          ตกลง บริษทั เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จ ากัด 300,000.00          บริษทั เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จ ากัด 300,000.00         

23 ธ.ค. 59
ขออนุมัติจัดซื อฐานข้อมูล Thomson 

Innovation
1,000,200.00        วธิพีเิศษ  Thomson Reuters (Scientific) LLC (“Clarivate”) 1,000,200.00        Thomson Reuters (Scientific) LLC (“Clarivate”) 1,000,200.00       

27 ธ.ค. 59
งานจ้างผลิตภณัฑ์บรรจุข้าว เพื่อจัดท าของที่

ระลึกส าหรับเทศกาลปีใหม่ 2560
83,600.00            ตกลง นายคณิน ชัยวเิศษ 83,600.00           นายคณิน ชัยวเิศษ 83,600.00           

28 ธ.ค. 59
ซื อผลิตภณัฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพรจ านวน 100 

กิโลกรัม เพื่อจัดท าเป็นของที่ระลึกส าหรับ
เทศกาลปีใหม่

106,600.00          ตกลง บริษทั แอมเบอร์ พรอเพอร์ตี  จ ากัด 26,000.00           บริษทั แอมเบอร์ พรอเพอร์ตี  จ ากัด 26,000.00           

29 ธ.ค. 59 ค่าจ้างท านามบัตรพนักงาน 50,000.00            ตกลง บริษทั พริ นท์เอเบิ ล จ ากัด 5,885.00             บริษทั พริ นท์เอเบิ ล จ ากัด 5,885.00             
29 ธ.ค. 59 ค่าจ้างท าสต๊ิกเกอร์ชุดข้าวสมุนไฟร 39,948.00            ตกลง บริษทั พริ นท์เอเบิ ล จ ากัด 39,948.00           บริษทั พริ นท์เอเบิ ล จ ากัด 39,948.00           

29 ธ.ค. 59
ซื อผลิตภณัฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพรจ านวน 500 

กิโลกรัม เพื่อจัดท าเป็นของที่ระลึกส าหรับ 106,600.00          ตกลง บริษทั บางกอกตลาดข้าวไทย จ ากัด 57,000.00           บริษทั บางกอกตลาดข้าวไทย จ ากัด 57,000.00           

29 ธ.ค. 59 จ้างออกแบบบรรจุภณัฑ์ของที่ระลึกส าหรับ
เทศกาลปีใหม่

106,600.00          ตกลง ศูนย์ออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์ (DPAC) 23,600.00           ศูนย์ออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์ (DPAC) 23,600.00           

30 ธ.ค. 59
จ้างผู้ประสานงานการจัดประชุมและดูแล
รักษาความสะอาดพื นที่ภายในส านักงาน

90,000.00            ตกลง นางสมพร เวทการ 90,000.00           นางสมพร เวทการ 90,000.00           

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