
แบบ สขร.1

ว/ด/ป. งานทีจ่ดัซ้ือ จดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ

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

5 เม.ย. 60 จ้างท้าน ้าด่ืม สวทน. 92,400.00           ตกลง บริษัท เค.จี.เอน็. วอเตอร์ จ้ากดั 14,124.00           บริษัท เค.จี.เอน็. วอเตอร์ จ้ากดั 14,124.00          

5 เม.ย. 60
จ้างเผยแพร่ผลการส้ารวจขอ้มูลด้านการวิจัย
และพัฒนาของภาคเอกชน

1,200,000.00       ตกลง บริษัท ไอเดียบัลบ์ จ้ากดั 297,460.00         บริษัท ไอเดียบัลบ์ จ้ากดั
297,460.00         

12 เม.ย. 60 เช่าห้องประชุมโรงแรมคราวน์ วันที่ 20/4/60 755,000.00          ตกลง บริษัท รามาแลนด์ ดีเวลอพเมนท์ จ้ากดั 30,000.00           บริษัท รามาแลนด์ ดีเวลอพเมนท์ จ้ากดั 30,000.00          

12 เม.ย. 60
จ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขา่ย
นวัตกรรมเพือ่อตุสาหกรรมเป้าหมายวัน
พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

755,000.00          ตกลง บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จ้ากดั 476,685.00         บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จ้ากดั 476,685.00         

19 เม.ย. 60 ซื อหมึกส้านักงาน 100,000.00          ตกลง บริษัท มิสเตอร์ อิ งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ้ากดั 51,574.00           บริษัท มิสเตอร์ อิ งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ้ากดั 51,574.00          

19 เม.ย. 60

จัดซื อโต๊ะพับส้าเร็จรูป Quick Stand เพือ่ใช้
ส้าหรับจัดกจิกรรมประชาสัมพันธ์ 
Foodinnopolis

16,948.80           ตกลง บริษัท ดีเอน็เอ ไอเดีย จ้ากดั 16,948.80           บริษัท ดีเอน็เอ ไอเดีย จ้ากดั 16,948.80          

19 เม.ย. 60

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจด้านการเกษตร (Decision 
Supporting System for Agriculture)

1,800,000.00       ตกลง บริษัท ดูอนิไทย จ้ากดั 1,800,000.00       บริษัท ดูอนิไทย จ้ากดั 1,800,000.00      

19 เม.ย. 60

จ้างที่ปรึกษาการจัดตั งศูนยก์ารพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมราย
ใหม่ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และ
มหาวิทยาลัย (สวทน.-มจพ.)

3,400,000.00       ตกลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3,400,000.00       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3,400,000.00      

20 เม.ย. 60 จ้างจัดงาน “ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ ส้าหรับ
ธุรกจิเกษตรอาหารใหม่ ยคุประเทศไทย 4.0”

500,000.00          ตกลง บริษัท นฤดม จ้ากดั 499,904.00         บริษัท นฤดม จ้ากดั 499,904.00         

21 เม.ย. 60
ค่าจ้างออกแบบ ผลิต Pull Frame และจัดท้า
ป้ายชื่องานประชุม

76,000.00           ตกลง บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จ้ากดั 76,000.00           บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จ้ากดั 76,000.00          

26 เม.ย. 60 ซื อวัสดุอปุกรณ์ส้านักงาน 200,000.00          ตกลง บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ้ากดั 39,573.42           บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ้ากดั 39,573.42          
26 เม.ย. 60 ซื อหมึกส้านักงาน 200,000.00          ตกลง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย ์เทรดดิ ง จ้ากดั 74,311.50           บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย ์เทรดดิ ง จ้ากดั 74,311.50          
26 เม.ย. 60 จ้างจัดท้าเสื อยดืคอกลม สวทน. 36,000.00           ตกลง บริษัท อลัฟาเบท จ้ากดั 34,240.00           บริษัท อลัฟาเบท จ้ากดั 34,240.00          

26 เม.ย. 60

จ้างโครงการการพัฒนาแนวทางการจัด
กจิกรรมเสริมทักษะด้านการออกแบบเชิง
นวัตกรรม

4,500,000.00       ตกลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4,500,000.00       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4,500,000.00      

27 เม.ย. 60
จ้างออกแบบและจัดท้าโลโกเ้พือ่ใช้ในโครงการ 
foodinnopolis innovation contest 2017

12,305.00           ตกลง บริษัท อนิเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ากดั 12,305.00           บริษัท อนิเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จ้ากดั 12,305.00          

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