
แบบ สขร.1

ว/ด/ป. งานทีจ่ดัซ้ือ จดัจา้ง
วงเงินงบประมาณ

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

8 ส.ค. 60 ค่าจ้างผลิตน ้าด่ืมแบบขวด 500ml. 5,029.00             ตกลง บริษัท เอม็ เอน็ไวรอนเมนท์ จ้ากดั 5,029.00            บริษัท เอม็ เอน็ไวรอนเมนท์ จ้ากดั 5,029.00            

15 ส.ค. 60

จ้างจัดท้าเอกสารประกอบขอ้เสนอนโยบาย
โครงการนวัตกรรมประเทศไทย
การยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของ
อตุสาหกรรมไทย
(Innovate Thailand: Enhancing Industrial 
Innovation of Thailand)

150,000.00          ตกลง นางสาวศวิสาข ์ภูมิรัตน 150,000.00         นางสาวศวิสาข ์ภูมิรัตน 150,000.00         

16 ส.ค. 60
จ้างผู้ประสานงานและจัดท้าขอ้มูล ด้าน
ยทุธศาสตร์และการงบประมาณ

48,000.00           ตกลง นางสาวปทิตตา แกว้ค้าลา 48,000.00           นางสาวปทิตตา แกว้ค้าลา 48,000.00          

16 ส.ค. 60
จ้างผู้ประสานงานวิชาการโครงการการบูรณา
การการเรียนรู้กบัการท้างานที่น้าไปสู่เส้นทาง
อาชีพ

315,000.00          ตกลง นางสาวสโรชา นพคุณ 315,000.00         นางสาวสโรชา นพคุณ 315,000.00         

17 ส.ค. 60
ซื อโทรทัศน,์ตู้เยน็,ตู้กดน ้าร้อนน ้าเยน็,ขาตั ง
โทรทัศน์แบบมีล้อเล่ือน

51,730.00           ตกลง บริษัท สหการรามอนิทรา จ้ากดั 51,730.00           บริษัท สหการรามอนิทรา จ้ากดั 51,730.00          

18 ส.ค. 60 ค่าเช่าสถานที่ 10,000.00           ตกลง นายธรธนัฐ ภักดีภิญโญ 10,000.00           นายธรธนัฐ ภักดีภิญโญ 10,000.00          

21 ส.ค. 60
ถา่ยภาพกจิกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพ
และสร้างสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน

15,000.00           ตกลง นายธวัชชัย นาคประกอบ 15,000.00           นายธวัชชัย นาคประกอบ 15,000.00          

21 ส.ค. 60
จัดซื อกล้องถา่ยภาพ DSLR และกล้อง
ถา่ยภาพวีดีโอ Handycam พร้อมอปุกรณ์

158,630.00          ตกลง บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั (มหาชน) 158,630.00         บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ้ากดั (มหาชน) 158,630.00         

21 ส.ค. 60

จ้าง จัดท้าแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
FoodInnopolis Innovation Contest 2017 
 ผ่านระบบสารสนเทศ

500,000.00          ตกลง บริษัท อนิโฟสแตนท์ จ้ากดั 500,000.00         บริษัท อนิโฟสแตนท์ จ้ากดั 500,000.00         

22 ส.ค. 60
โครงการศึกษาวิจัยและจัดท้าร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกจิเร่ิมต้น

400,000.00          ตกลง บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั 400,000.00         บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จ้ากดั 400,000.00         

22 ส.ค. 60
จ้างผู้ประสานอาคารสถานที่และความ
ปลอดภัยของส้านักงาน

77,400.00           ตกลง นายศรัณย ์ประวิง 77,400.00           นายศรัณย ์ประวิง 77,400.00          

22 ส.ค. 60 ซื อโปรเจคเตอร์ 135,000.00          ตกลง บริษัท โปรเจคเตอร์ 108 จ้ากดั 135,000.00         บริษัท โปรเจคเตอร์ 108 จ้ากดั 135,000.00         
22 ส.ค. 60 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับภาษาไทย 49,220.00           ตกลง บริษัท พริ นเอเบิ ล จ้ากดั 49,220.00           บริษัท พริ นเอเบิ ล จ้ากดั 49,220.00          
22 ส.ค. 60 ซ่อม Printer HP LJ 6015 DN 300,000.00          ตกลง บริษัท พีเอม็ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ้ากดั 300,000.00         บริษัท พีเอม็ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ้ากดั 300,000.00         

22 ส.ค. 60 ซื อหมึกส้านักงาน 160,500.00          ตกลง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย ์เทรดดิ ง จ้ากดั 160,500.00         บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย ์เทรดดิ ง จ้ากดั 160,500.00         

22 ส.ค. 60 ซ็อวัสดุส้านักงาน 160,500.00          ตกลง บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ้ากดั 160,500.00         บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ้ากดั 160,500.00         

22 ส.ค. 60

จ้างโครงการการพัฒนาจิตวิญญาณของความ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Mindset) เพือ่ส่งเสริมเยาวชนในพื นที่ยา่น
นวัตกรรม

5,850,000.00       ตกลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 5,850,000.00       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 5,850,000.00      

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
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สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
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22 ส.ค. 60

จ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์บทบาทและ
ประเด็นเชิงนโยบายด้านวิจัย วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม เพือ่ผลักดันการ
ด้าเนินงานตามภารกจิสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ

1,440,000.00       ตกลง นายนักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 1,440,000.00       นายนักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 1,440,000.00      

22 ส.ค. 60
จ้างที่ปรึกษาในการจัดท้าและขบัเคล่ือน
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมเพือ่อตุสาหกรรม

720,000.00          ตกลง นายธิติ บวรรัตนารักษ์ 720,000.00         นายธิติ บวรรัตนารักษ์ 720,000.00         
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