
แบบ สขร.1

ว/ด/ป. งานทีจ่ดัซ้ือ จดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ

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

3 ม.ีค. 60 ซ้ืออปุกรณ์ส ำนักงำน 200,000.00          ตกลง บริษท ออฟฟิศเวิร์ค จ ำกดั 200,000.00         บริษท ออฟฟิศเวิร์ค จ ำกดั 84,661.61          
3 ม.ีค. 60 จ้ำงท ำนำมบัตร. 50,000.00           ตกลง บริษัท พร้ินท์เอเบิล้ จ ำกดั 50,000.00           บริษัท พร้ินท์เอเบิล้ จ ำกดั 7,062.00            

3 ม.ีค. 60
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท ำ Technology 
Roadmap ของอตุสำหกรรมขำ้วไทย

1,000,000.00       ตกลง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 1,000,000.00       มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 1,000,000.00      

4 ม.ีค. 60

จ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเพือ่ศึกษำระบบนวัตกรรมของ
กำรพัฒนำเทคโนโลยใีนประเทศไทย

750,000.00          ตกลง มหำวิทยำลัยมหิดล 750,000.00         มหำวิทยำลัยมหิดล 750,000.00         

6 ม.ีค. 60
จัดงำนประชุม CEO Innovation Forum 
2017
วันศุกร์ที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2560

1,200,000.00       ตกลง บริษัท ไอเดียบัลบ์ จ ำกดั 1,200,000.00       บริษัท ไอเดียบัลบ์ จ ำกดั 496,212.00         

6 ม.ีค. 60
จ้ำงโครงกำรจัดท ำฐำนขอ้มูลงบประมำณ 
วทน. ภำครัฐ ปีงบประมำณ 2560

300,000.00          ตกลง นำยวัชรินทร์ ตันติสันต์ 300,000.00         นำยวัชรินทร์ ตันติสันต์ 300,000.00         

6 ม.ีค. 60

จ้ำงที่ปรึกษำด ำเนินโครงกำรบ่มเพำะศักยภำพ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
ของภำคอตุสำหกรรมด้วย Talent Mobility

814,880.00          ตกลง สถำบันวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมเพือ่อตุสำหกรรม 814,880.00         สถำบันวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมเพือ่อตุสำหกรรม 814,880.00         

8 ม.ีค. 60
จ้ำงจัดโครงกำรอบรม Presentation 
Essentials

155,720.00          ตกลง บริษัท ดี โฟ คอนซัลแท็นท์ จ ำกดั 155,720.00         บริษัท ดี โฟ คอนซัลแท็นท์ จ ำกดั 145,520.00         

9 ม.ีค. 60

จ้ำงพิธีกรและผู้ด ำเนินรำยกำร งำนประชุม 
CEO Innovation Forum 2017
วันศุกร์ที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2560

1,200,000.00       ตกลง นำงสำวชลพรรษำ นำรูลำ 1,200,000.00       นำงสำวชลพรรษำ นำรูลำ 40,404.04          

10 ม.ีค. 60
จ้ำงผู้ประสำนงำนวิชำกำรโครงกำรเมือง
นวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis)

150,000.00          ตกลง นำยจิรวัฒน์ วรคันทักษ์ 150,000.00         นำยจิรวัฒน์ วรคันทักษ์ 150,000.00         

10 ม.ีค. 60
จ้ำงจัดท ำ Roll up ชนิดโครงอลูมิเนียม ขนำด
 80x200 cm 6,420.00             ตกลง บริษัท พร้ินท์เอเบิล้ จ ำกดั 6,420.00            บริษัท พร้ินท์เอเบิล้ จ ำกดั 6,420.00            

10 ม.ีค. 60

จ้ำงที่ปรึกษำเพือ่ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำ
ต้นแบบระบบวิเครำะห์ขอ้มูล Business 
Intelligent   จำกฐำนขอ้มูลวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

2,085,000.00       ตกลง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี 2,085,000.00       มหำวิทยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี 2,085,000.00      

13 ม.ีค. 60
จ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจ ำนวน 1
 คัน พร้อมพนักงำนขบัรถยนต์ จ ำนวน 1 คน

162,000.00          ตกลง นำยสมชำติ สุทนต์ 162,000.00         นำยสมชำติ สุทนต์ 162,000.00         

14 ม.ีค. 60
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบงำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล HRMI

61,311.00           ตกลง บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ำกดั 61,311.00           บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ำกดั 61,311.00          

15 ม.ีค. 60
จ้ำง เหมำบริกำรก ำจัด มด แมลงสำบ ภำยใน
ส ำนักงำนส ำนักงำน (สวทน.)

16,500.00           ตกลง บริษัท แคนนอน เพสท์ เมเนจเมนท์ จ ำกดั 16,500.00           บริษัท แคนนอน เพสท์ เมเนจเมนท์ จ ำกดั 16,500.00          

16 ม.ีค. 60
จ้ำงจัดอบรมโครงกำร กำรเตรียมควำมพร้อม
นักศึกษำกอ่นเร่ิมเขำ้โครงกำรฯ

55,000.00           ตกลง นำงสำวณิชำนันท์ โรจนวงศ์ 55,000.00           นำงสำวณิชำนันท์ โรจนวงศ์ 55,000.00          

16 ม.ีค. 60 จ้ำงจัดท ำเส้ือโครงกำร Wil 100,800.00          ตกลง บริษัท โอเจไอซี โปรดักศ์ จ ำกดั 100,800.00         บริษัท โอเจไอซี โปรดักศ์ จ ำกดั 96,300.00          

17 ม.ีค. 60
จ้ำงผู้ประสำนงำนอำคำรสถำนที่และควำม
ปลอดภัยของส ำนักงำน

77,400.00           ตกลง นำยศรัณย ์ประวิง 77,400.00           นำยศรัณย ์ประวิง 77,400.00          

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

17 ม.ีค. 60
จ้ำงผู้ประสำนงำนโครงกำรเสริมศักยภำพของ
มหำวิทยำลัยไทยฯ

74,000.00           ตกลง นำยวสุธำดล นำควิโรจน์ 74,000.00           นำยวสุธำดล นำควิโรจน์ 74,000.00          

20 ม.ีค. 60
จ้ำงที่ปรึกษำกำรจัดต้ังศูนยก์ำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำรธุรกจินวัตกรรมรำย
ใหม่ระหว่ำงกจิกำรขนำดใหญ่และมหำวิทยำลัย

3,400,000.00       ตกลง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสุีรนำรี 3,400,000.00       มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสุีรนำรี 3,400,000.00      

20 ม.ีค. 60
จ้ำงที่ปรึกษำกำรจัดต้ังศูนยก์ำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำรธุรกจินวัตกรรมรำย
ใหม่ระหว่ำงกจิกำรขนำดใหญ่และมหำวิทยำลัย

3,400,000.00       ตกลง มหำวิทยำลัยขอนแกน่ 3,400,000.00       มหำวิทยำลัยขอนแกน่ 3,400,000.00      

20 ม.ีค. 60

จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรพัฒนำเครือขำ่ยสถำบัน
วิชำกำรระบบขนส่งทำงรำง 
(Thailand Rail Academy) ระยะที่ 1 1,200,000.00       ตกลง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลธัญบุรี 1,200,000.00       มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลธัญบุรี 1,200,000.00      

20 ม.ีค. 60

จ้ำงที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกำรจัดประชุม
วิชำกำรระบบขนส่งทำงรำงของประเทศไทย 
ประจ ำปี 2560(The 4th Thailand Rail 
Academic Symposium – TRAS2017)

800,000.00          ตกลง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลธัญบุรี 800,000.00         มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลธัญบุรี 800,000.00         

23 ม.ีค. 60 ซ้ือตู้ล้ินชักล้อเล่ือน 3 ล้ินชัก สีขำว/เทำ 11,628.76           ตกลง บริษัท เซ็นเจอร์ จ ำกดั 11,628.76           บริษัท เซ็นเจอร์ จ ำกดั 11,628.76          
23 ม.ีค. 60 ซ้ือหมึกส ำนักงำน 200,000.00          ตกลง บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกดั 200,000.00         บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกดั 65,248.60          

24 ม.ีค. 60
จ้ำงท ำกระเป๋ำผ้ำ แผ่นผับ สต๊ิกเกอร์ Food 
Innopolis

102,987.50          ตกลง บริษัท พร้ินท์เอเบิล้ จ ำกดั 102,987.50         บริษัท พร้ินท์เอเบิล้ จ ำกดั 102,987.50         

24 ม.ีค. 60 จ้ำงถำ่ยภำพนิ่ง 15,000.00           ตกลง นำยวสันต์ วณิชชำกร 15,000.00           นำยวสันต์ วณิชชำกร 15,000.00          

24 ม.ีค. 60

จ้ำงผู้ประสำนงำนวิชำกำรในกำรจัดท ำและ
ขบัเคล่ือนนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมของประเทศ 50,000.00           ตกลง นำยอำนนท์ ตำนะเศรษฐ 50,000.00           นำยอำนนท์ ตำนะเศรษฐ 50,000.00          

24 ม.ีค. 60 เช่ำเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน 3 210,233.30          ตกลง บริษัท นิปด้ำ คอมพิวเทค 210,233.30         บริษัท นิปด้ำ คอมพิวเทค 210,233.30         

24 ม.ีค. 60

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของมหำวิทยำลัย
ไทยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนควำม
เป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship 
Education)

800,000.00          ตกลง มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 800,000.00         มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 800,000.00         

27 ม.ีค. 60 จ้ำงผู้ประสำนงำนเลขำนุกำร 48,750.00           ตกลง นำงสำวณภัทรกญั ทองไทย 48,750.00           นำงสำวณภัทรกญั ทองไทย 48,750.00          

27 ม.ีค. 60

กำรบ ำรุงรักษำควำมปลอดภัย  ระบบ
เครือขำ่ยคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชำติ สวทน.

923,696.76          ตกลง บริษัท เอม็ เอฟ อ ีซี จ ำกดั 923,696.76         บริษัท เอม็ เอฟ อ ีซี จ ำกดั 923,696.76         

28 ม.ีค. 60 จ้ำงผู้ประสำนงำน 96,000.00           ตกลง นำยพิชญ์ สัจจะเวทะ 96,000.00           นำยพิชญ์ สัจจะเวทะ 96,000.00          
28 ม.ีค. 60 จ้ำงขึ้นประกำศรับสมัครงำน 85,850.00           ตกลง บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จ ำกดั 85,850.00           บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จ ำกดั 85,850.00          
28 ม.ีค. 60 จ้ำงนำยภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์ 48,000.00           ตกลง นำยภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์ 48,000.00           นำยภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์ 48,000.00          
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ว/ด/ป. งานทีจ่ดัซ้ือ จดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ
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สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

28 ม.ีค. 60
จ้ำงโครงกำรกำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกจิกรรมเสริมหลักสูตรด้ำน
ควำมเป็นผู้ประกอบกำร

9,900,000.00       ตกลง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี 9,900,000.00       มหำวิทยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี 9,900,000.00      

29 ม.ีค. 60 จ้ำงท ำแฟ้มสอดพลำสติกพิมพ์ภำพ A4 57,780.00           ตกลง บริษัท เกรทพรีเมี่ยม จ ำกดั 57,780.00           บริษัท เกรทพรีเมี่ยม จ ำกดั 57,780.00          
29 ม.ีค. 60 จ้ำงท ำโพสอทิหน้ำยิ้ม พร้อมสกรีนโลโก้ 37,450.00           ตกลง บริษัท จีทีอ ีกรุ๊ป จ ำกดั 37,450.00           บริษัท จีทีอ ีกรุ๊ป จ ำกดั 37,450.00          

29 ม.ีค. 60
จ้ำงผู้ด ำเนินกำรโครงกำรจัดท ำ Back drop 
และ roll up

100,000.00          ตกลง บริษัท บัตเตอร์ไฟร์ ขจ ำกดั 100,000.00         บริษัท บัตเตอร์ไฟร์ ขจ ำกดั 99,670.50          

29 ม.ีค. 60 จ้ำงท ำป้ำย Food Innopolis 98,868.00           ตกลง บริษัท ซัน ครีเอชั่น จ ำกดั 98,868.00           บริษัท ซัน ครีเอชั่น จ ำกดั 41,730.00          
29 ม.ีค. 60 จ้ำงจัดท ำเอกสำรรำยงำนประจ ำปี 65,000.00           ตกลง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เอ เอ เอ เซอร์วิส 65,000.00           ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เอ เอ เอ เซอร์วิส 6,500.00            

29 ม.ีค. 60

จ้ำงที่ปรึกษำในกำรส ำรวจและจัดท ำ
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยเพือ่สนับสนุนกำร
จัดต้ังและกำรด ำเนินงำนของวิสำหกจิเร่ิมต้น
ในกลุ่มกำรเกษตรและอำหำรในประเทศไทย

300,000.00          ตกลง บริษัท ฟอร์ ยวัร์  อมิเมจิเนชั่น จ ำกดั 300,000.00         บริษัท ฟอร์ ยวัร์  อมิเมจิเนชั่น จ ำกดั 300,000.00         

31 ม.ีค. 60 จ้ำงท ำของที่ระลึกของ Food Innopolis 500,000.00          ตกลง บริษัท ดิฟเฟอเร้นท์ เดอ ดีไซน์ จ ำกดั 500,000.00         บริษัท ดิฟเฟอเร้นท์ เดอ ดีไซน์ จ ำกดั 494,340.00         
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