แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ว/ด/ป.

งานที่จัดซื้อ จัดจ้าง

2 พ.ย. 58

จ้าง บริหารจัดเก็บเอกสารของสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

4 พ.ย. 58

5 พ.ย. 58

5 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
9 พ.ย. 58
10 พ.ย. 58
10 พ.ย. 58
10 พ.ย. 58
10 พ.ย. 58
10 พ.ย. 58

11 พ.ย. 58

สัญญาจ้างดาเนินโครงการสื่อสารและ
ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความตระหนักและเผยแพร่
จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพื่อ
จัดทาประเด็นสาคัญในบริบทเชิงพื้นที่ (ภาค
กลาง) และ รายงานสรุปภาพรวมประเทศ
ในโครงการการเตรียมการเพื่อสังคมสูงวัยใน
อนาคตของประเทศไทย
จัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนากาลังคนและความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ
ซื้อหมึกสานักงานและสารองไว้ใช้
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการการประมาณ
การและปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการ
กาลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศไทย
ซื้อวัสดุสานักงาน
ซื้อวัสดุสานักงานสาหรับงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจา
ตาแหน่งผู้บริหาร 1 คน (รศ.ดร. สมชาย) เริ่ม
17 พ.ย.57
ซื้อวัสดุสานักงาน ประจาเดือน พฤศจิกายน
2558
ซื้อของรางวัลสาหรับแจกในกิจกรรมบู๊ธ
ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 14-25 พ.ย.
58 ของ สวทน.
จ้าง จัดทาจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
Newsletter กิจกรรมของสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

เสนอราคา/บาท

ผู้เสนอราคา

67,838.00

ตกลง

บริษทั รีคอล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จากัด

67,838.00

บริษทั รีคอล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จากัด

67,838.00

150,000.00

ตกลง

นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช

150,000.00

นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช

150,000.00

727,244.00

ตกลง

มูลนิธิ สวทน.

727,244.00

มูลนิธิ สวทน.

727,244.00

908,640.00

ตกลง

นายเยีย่ มชาย ฉัตรแก้ว

908,640.00

นายเยีย่ มชาย ฉัตรแก้ว

908,640.00

97,691.00

ตกลง

2,400,000.00

ตกลง

มูลนิธสิ ถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI

2,400,000.00

มูลนิธสิ ถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI

2,400,000.00

จ้างผู้เชี่ยวชาญรายที่เคยทราบและเห็น
ผลงานเป็นที่ยอมรับ

30,894.11

ตกลง

บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด

30,894.11

บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด

30,894.11

เสนอราคารายเดียว

11,856.80

ตกลง

บริษทั บีกิฟท์ จากัด

11,856.80

บริษทั บีกิฟท์ จากัด

11,856.80

เสนอราคารายเดียว

237,540.00

ตกลง

Master Driver & Services Co., Ltd

237,540.00

Master Driver & Services Co., Ltd

237,540.00

ต่อสัญญา

30,894.11

ตกลง

บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด

30,894.11

บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด

30,894.11

11,856.80

ตกลง

บริษทั บีกิฟท์ จากัด

11,856.80

บริษทั บีกิฟท์ จากัด

11,856.80

200,090.00

ตกลง

บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จากัด

200,090.00

บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จากัด

200,090.00

บริษทั พีแอนด์เจ ฟรีเวย์

ราคาที่เสนอ/บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

วิธีซื้อ/จ้าง

เทรดดิ้ง จากัด

97,691.00

บริษทั พีแอนด์เจ ฟรีเวย์

เทรดดิ้ง จากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ต่อสัญญาจ้างโครงการเดิม

97,691.00

1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ว/ด/ป.
11 พ.ย. 58
11 พ.ย. 58

11 พ.ย. 58
12 พ.ย. 58

งานที่จัดซื้อ จัดจ้าง
จ้าง แก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
จัดจ้างที่ปรึกษางานกฎหมายและนิติกรรม
สัญญา
จัดจ้างที่ปรึกษาการบริหารและจัดการ
องค์กรสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน)
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ thaist

จ้าง ออกแบบและจัดทาบู๊ธในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจาปี
2558
12 พ.ย. 58 ระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2558
เวลา 9.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
การจัดจ้างออกแบบและจัดทาบู๊ธใน
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติประจาปี 2558ระหว่างวันที่ 14 - 25
13 พ.ย. 58 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 – 20.00 น.
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

เสนอราคา/บาท

ผู้เสนอราคา

77,251.85

ตกลง

บริษทั ไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จากัด

77,251.85

บริษทั ไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จากัด

77,251.85

300,000.00

ตกลง

นายสุจินดา สุขุม

300,000.00

นายสุจินดา สุขุม

300,000.00

600,000.00

ตกลง

นายขวัญชัย หลาอุบล

600,000.00

นายขวัญชัย หลาอุบล

600,000.00

77,251.85

ตกลง

บริษทั ไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จากัด

77,251.85

บริษทั ไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จากัด

77,251.85

495,945.00

ตกลง

บริษทั ไอเดียบัลย์ จากัด

495,945.00

บริษทั ไอเดียบัลย์ จากัด

495,945.00

495,945.00

ตกลง

บริษทั ไอเดียบัลบ์ จากัด

495,945.00

บริษทั ไอเดียบัลบ์ จากัด

495,945.00

13 พ.ย. 58

จ้างจัดการประชุม Entrepreneurship
Ecosystem Training

261,380.00

ตกลง

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

13 พ.ย. 58

จ้างบารุงรักษาระบบ E-mail Microsoft
Exchange ระยะเวลา 1 ปี

379,850.00

ตกลง

บริษทั เอ็มเอฟอีซี จากัด (มหาชน)

ราคาที่เสนอ/บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

วิธีซื้อ/จ้าง

261,380.00 สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

261,380.00

379,850.00

379,850.00

บริษทั เอ็มเอฟอีซี จากัด (มหาชน)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เสนอราคารายเดียว

เสนอราคารายเดียว

2

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ว/ด/ป.

งานที่จัดซื้อ จัดจ้าง

จ้างฝึกอบรม Enterpreneurship
Ecosystem Training ไทย-จีน
ซื้อวัสดุสานักงานสาหรับงาน
16 พ.ย. 58
มหกรรมวิทยาศาสตร์
ซื้อของรางวัลสาหรับแจกในกิจกรรมบู๊ธ
16 พ.ย. 58 ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 14-25 พ.ย.
58 (เพิ่มเติม)
ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 2 รายการ
16 พ.ย. 58
ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
16 พ.ย. 58

การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์
“แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
17 พ.ย. 58 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสาหรับประเทศ
ไทย : การปรับตัวภาคการเกษตร”

17 พ.ย. 58

สัญญาจ้างจัดทาจดหมายข่าวเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ Newsletter กิจกรรมของ
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ราคาที่เสนอ/บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เสนอราคา/บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

261,380.00

ตกลง

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์

261,380.00

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์

261,380.00

เป็นผู้รับจ้างเฉพาะโครงการ

22,549.59

ตกลง

บริษทั บีกิฟท์ จากัด

22,549.59

บริษทั บีกิฟท์ จากัด

22,549.59

ซื้อเพิ่มเติม

22,549.59

ตกลง

บริษทั บีกิฟท์ จากัด

22,549.59

บริษทั บีกิฟท์ จากัด

22,549.59

4,410,000.00

E-Auction

4,410,000.00

150,000.00

ตกลง

1. บริษทั เบิร์ช ครีเอชั่น จากัด

150,000.00

200,090.00

ตกลง

บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จากัด

4,410,000.00

รอดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

บริษทั เบิร์ช ครีเอชั่น จากัด

150,000.00

เสนอราคารายเดียว

200,090.00

บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จากัด

200,090.00

เสนอราคารายเดียว

17 พ.ย. 58

สัญญาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ประจา
ตาแหน่งผู้บริหาร จานวน 1 คน (รอง สมชาย)

237,540.00

ตกลง

บริษทั มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วสิ เซส (ประเทศ
ไทย) จากัด

237,540.00

บริษทั มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วสิ เซส (ประเทศ
ไทย) จากัด

237,540.00

18 พ.ย. 58

ค่าประชาสัมพันธ์ STEM
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์

49,755.00

ตกลง

บริษทั เรดรูฟดีไซด์ 31 จากัด

49,755.00

บริษทั เรดรูฟดีไซด์ 31 จากัด

49,755.00

19 พ.ย. 58

จัดพิมพ์ (ร่าง)รายงานการศึกษาผล
กระทบของการกาหนดมาตรฐานเวลาอาเชียน

6,152.00

ตกลง

บริษทั พริ้นท์ เอเบิ้ล จากัด

6,152.00

บริษทั พริ้นท์ เอเบิ้ล จากัด

6,152.00

89,880.00

ตกลง

บริษทั พริ้นท์ เอเบิ้ล จากัด

89,880.00

บริษทั พริ้นท์ เอเบิ้ล จากัด

89,880.00

908,640.00

ตกลง

อ.เยีย่ มชาย ฉัตรแก้ว

908,640.00

อ.เยีย่ มชาย ฉัตรแก้ว

908,640.00

288,000.00
14,445.00

ตกลง
ตกลง

อ.กอบบุญ หล่อทองคา
บริษทั คอร์เดียลดีไลท์ จากัด

288,000.00
14,445.00

อ.กอบบุญ หล่อทองคา
บริษทั คอร์เดียลดีไลท์ จากัด

288,000.00
14,445.00

197,950.00

ตกลง

บริษทั พริ้นท์ เอเบิ้ล จากัด

197,950.00

บริษทั พริ้นท์ เอเบิ้ล จากัด

197,950.00

19 พ.ย. 58
19 พ.ย. 58
25 พ.ย. 58
25 พ.ย. 58
27 พ.ย. 58

จัดทาสมุดโน๊ตA5 และ
กระดาษห่อของขวัญ
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการด้านการพัฒนา
กาลังคน
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการการ
จัดซื้อ การ์ดปีใหม่ 1,000 ชุด
หนังสือ โครงการศึกษาสถานภาพ
ของอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

3

