
แบบ สขร.1

ว/ด/ป. งานทีจ่ดัซ้ือ จดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ

 (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ/บาท ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เสนอราคา/บาท เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 ก.พ. 60
จ้างผู้ประสานงานและจัดท าขอ้มูล ด้าน

ยทุธศาสตร์และการงบประมาณ
96,000.00           ตกลง นางสาวปทิตตา แกว้ค าลา 96,000.00           นางสาวปทิตตา แกว้ค าลา 96,000.00          

6 ก.พ. 60

โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดต้ังศูนยก์าร
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรม

รายใหม่ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และ
มหาวิทยาลัย

3,400,000.00       ตกลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 3,400,000.00       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 3,400,000.00      

6 ก.พ. 60

โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดต้ังศูนยก์าร
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรม

รายใหม่ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และ
มหาวิทยาลัย

3,400,000.00       ตกลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3,400,000.00       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3,400,000.00      

6 ก.พ. 60

โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดต้ังศูนยก์าร
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรม

รายใหม่ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และ
มหาวิทยาลัย

3,400,000.00       ตกลง มหาวิทยาลัยบูรพา 3,400,000.00       มหาวิทยาลัยบูรพา 3,400,000.00      

10 ก.พ. 60
โครงการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตัวป้อนเขา้สู่

โครงการบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างาน 
(wil)

300,000.00          ตกลง บริษัท ตะลุมบอน จ ากดั 300,000.00         บริษัท ตะลุมบอน จ ากดั 300,000.00         

10 ก.พ. 60

การส่งเอกสาร ออกแบบและผลิตส่ือดิจิตอล
และวีดีทัศน์ ส าหรับเผยแพร่ผลการส ารวจ

ขอ้มูลการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาภาคอตุสาหกรรมผ่าน

ทางส่ือออนไลน์และส่ืออื่นๆ
งานประชุม CEO Innovation Forum 2017

1,200,000.00       ตกลง บริษัท กระต่ายต่ืนตัว จ ากดั 363,265.00         บริษัท กระต่ายต่ืนตัว จ ากดั 363,265.00         

10 ก.พ. 60 จ้างจัดงาน Food Innopolis Open House 500,000.00          ตกลง บริษัท ไอเดียบัลบ์ จ ากดั 499,930.75         บริษัท ไอเดียบัลบ์ จ ากดั 499,930.75         

14 ก.พ. 60
จ้างจัดงาน Food Innopolis Open House 

2017
1,000,000.00       ตกลง สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกจิและอทุยานวิทยาศาสตร์ไทย 500,000.00         สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกจิและอทุยานวิทยาศาสตร์ไทย 500,000.00         

16 ก.พ. 60
จ้างผู้ด าเนินการ โครงการจัดท าการถา่ยวีดิ

ทัศน์และภาพนิ่ง งานFood Innopolis Open
 House 2017

38,000.00           ตกลง บริษัท สไตเลอร์ ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 38,000.00           บริษัท สไตเลอร์ ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 38,000.00          

16 ก.พ. 60
ซ้ือผลิตภัณฑ์ขา้วเคลือบสมุนไพรเป็นของที่

ระลึกส าหรับงานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหาร
6,500.00             ตกลง บริษัท บางกอกตลาดขา้วไทย จ ากดั 65,000.00           บริษัท บางกอกตลาดขา้วไทย จ ากดั 65,000.00          

16 ก.พ. 60 จ้างบันทึกวีดีโอ 1,000,000.00       ตกลง บริษัท อนิเซพท์เทค จ ากดั 53,500.00           บริษัท อนิเซพท์เทค จ ากดั 53,500.00          

16 ก.พ. 60 จ้างท ากระเป๋าขยายกน้ 29,933.25           ตกลง บริษัท พร้ินท์เอเบิล้ จ ากดั 29,933.25           บริษัท พร้ินท์เอเบิล้ จ ากดั 29,933.25          
16 ก.พ. 60 จ้างจัดท าสต๊ิกเกอร์ผลิตภัณฑ์ขา้ว 3,295.60             ตกลง บริษัท พร้ินท์เอเบิล้ จ ากดั 3,295.60            บริษัท พร้ินท์เอเบิล้ จ ากดั 3,295.60            
17 ก.พ. 60 จ้างซ่อมโปรเจคเตอร์ 40,000.00           ตกลง บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จ ากดั 9,630.00            บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จ ากดั 9,630.00            

20 ก.พ. 60
จ้างท านามบัตรพนักงานในโครงการ Food 

Innopolis
19,944.80           ตกลง บริษัท พร้ินท์เอเบิล้ จ ากดั 19,944.80           บริษัท พร้ินท์เอเบิล้ จ ากดั 19,944.80          

24 ก.พ. 60
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท า Technology 

Roadmap ของอตุสาหกรรมขา้วไทย
1,000,000.00       ตกลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,000,000.00       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,000,000.00      

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
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ว/ด/ป. งานทีจ่ดัซ้ือ จดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ

 (ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ/บาท ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เสนอราคา/บาท เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

21 ก.พ. 60 จ้างพนักงานรับส่งเอกสาร 196,452.00          ตกลง บริษัท อาร์-โก ้กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 196,452.00         บริษัท อาร์-โก ้กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 196,452.00         

27 ก.พ. 60

โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดต้ังศูนยก์าร
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรม

รายใหม่ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และ
มหาวิทยาลัย

3,400,000.00       ตกลง มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 3,400,000.00       มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 3,400,000.00      
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