แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ว/ด/ป.
2 ต.ค. 59
2 ต.ค. 59
2 ต.ค. 59
3 ต.ค. 59
8 ต.ค. 59
9 ต.ค. 59
9 ต.ค. 59
9 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
14 ต.ค. 59
14 ต.ค. 59
14 ต.ค. 59
15 ต.ค. 59
18 ต.ค. 59
22 ต.ค. 59

22 ต.ค. 59
23 ต.ค. 59
23 ต.ค. 59
24 ต.ค. 59

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
จ้างผู้ช่วยงานเลขานุการและการประสานงาน
35,000.00
จ้างแปลเนื้อหาจัดทา Website Food
8,400.00
Innopolis เป็นภาษาอังกฤษ
ใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์
52,965.00
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทาระบบนวัตกรรมของ
500,000.00
เทคโนโลยีสะอาดในกลุ่ม SMEs และ
Start-ups ของประเทศไทย
งานที่จัดซื้อ จัดจ้าง

ซื้อวัสดุสานักงานเดือน พ.ย. 59
สารวจและเก็บข้อมูลกลุ่ม SMEs และ
Start-ups ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สารวจและเก็บข้อมูลกลุ่ม SMEs และ
Start-ups ภาคใต้
สารวจและเก็บข้อมูลกลุ่ม SMEs และ
Start-ups ภาคเหนือ
สารวจและเก็บข้อมูลกลุ่ม SMEs และ
Start-ups ภาคกลาง
ค่าจ้างจัดทานามบัตร
จ้างบารุงรักษาระบบ E-mail Microsoft
Exchange ระยะเวลา 1 ปี
จ้างที่ปรึกษางานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
โครงการกิจกรรม 5 ส,Kaizen และ Lean
Office เพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทางาน
การเช่าบริการ "กฤตภาคข่าวออนไลน์"ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต
โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทาฐานข้อมูลและ
แผนที่นาทางด้านเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย
จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์
ออกแบบและจัดทาของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่
(สมุดโน้ตและสมุดฉีก)
ค่าหมึกพิมพ์
เช่าโทรศัพท์ 100 เครื่อง

ราคาที่เสนอ/บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เสนอราคา/บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ตกลง

นางสาวณภัทรกัญ ทองไทย

35,000.00

นางสาวณภัทรกัญ ทองไทย

35,000.00

ตกลง

นางสาวอัญจิรา อัศวนนท์

8,400.00

นางสาวอัญจิรา อัศวนนท์

8,400.00

ตกลง

บริษทั เอ็ม เอ็ม เอฟ ซี จากัด

52,965.00

บริษทั เอ็ม เอ็ม เอฟ ซี จากัด

52,965.00

ตกลง

มหาวิทยาลัยมหิดล

500,000.00

มหาวิทยาลัยมหิดล

500,000.00

200,000.00

ตกลง

บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด

39,075.87

บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด

39,075.87

100,000.00

ตกลง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10,000.00

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10,000.00

100,000.00

ตกลง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10,000.00

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10,000.00

100,000.00

ตกลง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10,000.00

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10,000.00

200,000.00

ตกลง

มหาวิทยาลัยรังสิต

200,000.00

มหาวิทยาลัยรังสิต

200,000.00

50,000.00

ตกลง

บริษทั พริ้นท์เอเบิ้ล จากัด

471,335.00

ตกลง

บริษทั เอ็มเอฟอีซี จากัด (มหาชน)

379,850.00

บริษทั เอ็มเอฟอีซี จากัด (มหาชน)

379,850.00

300,000.00

ตกลง

นายสุจินดา สุขุม

300,000.00

นายสุจินดา สุขุม

300,000.00

141,240.00

ตกลง

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญีป่ ุ่น)

141,240.00

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญีป่ ุ่น)

141,240.00

76,398.00

ตกลง

บริษทั อินโฟเควสท์ จากัด

76,398.00

บริษทั อินโฟเควสท์ จากัด

76,398.00

1,800,000.00

ตกลง

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

864,000.00

ตกลง

นางสาววิไล เทียนรุ่งโรจน์

77,575.00

ตกลง

200,000.00
465,963.60

ตกลง
ตกลง

5,885.00

บริษทั พริ้นท์เอเบิ้ล จากัด

5,885.00

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,800,000.00

864,000.00

นางสาววิไล เทียนรุ่งโรจน์

864,000.00

บริษทั พริ้นท์เอเบิ้ล จากัด

77,575.00

บริษทั พริ้นท์เอเบิ้ล จากัด

77,575.00

บริษทั มิสเตอร์ อิง้ ค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จากัด
บริษทั กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

77,564.30
465,963.60

บริษทั มิสเตอร์ อิง้ ค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จากัด
บริษทั กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

77,564.30
465,963.60

1,800,000.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ว/ด/ป.

งานที่จัดซื้อ จัดจ้าง

25 ต.ค. 59

จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากาลังคนและ
ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
การออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต

25 ต.ค. 59

จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากาลังคนและ
ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง
ของประเทศ

28 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59

จ้างออกแบบและจัดทาสมุดออแกไนซ์ เพื่อ
เป็นของที่ระลึกสาหรับเทศกาลปีใหม่
จ้างออกแบบและจัดทาผ้าพันคอทอมือ เพื่อใช้
เป็นของที่ระลึกสาหรับเทศกาลปีใหม่

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ราคาที่เสนอ/บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เสนอราคา/บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

288,000.00

ตกลง

นายกอบบุญ หล่อทองคา

288,000.00

นายกอบบุญ หล่อทองคา

288,000.00

757,200.00

ตกลง

ดร. เยีย่ มชาย ฉัตรแก้ว

757,200.00

ดร. เยีย่ มชาย ฉัตรแก้ว

757,200.00

99,670.50

ตกลง

บริษทั แมส ครีเอชั่น จากัด

99,670.50

บริษทั แมส ครีเอชั่น จากัด

99,670.50

14,000.00

ตกลง

ร้านศึกษาพาณิชย์(นายรื่นรมย์ กาลังศรี)

14,000.00

ร้านศึกษาพาณิชย์(นายรื่นรมย์ กาลังศรี)

14,000.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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