แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2560
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ว/ด/ป.
4 ม.ค. 60
5 ม.ค. 60
6 ม.ค. 60
6 ม.ค. 60
9 ม.ค. 60
12 ม.ค. 60
12 ม.ค. 60
12 ม.ค. 60
12 ม.ค. 60
12 ม.ค. 60
13 ม.ค. 60
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
19 ม.ค. 60

19 ม.ค. 60

20 ม.ค. 60
24 ม.ค. 60
24 ม.ค. 60

26 ม.ค. 60
26 ม.ค. 60
30 ม.ค. 60

งานที่จัดซื้อ จัดจ้าง
จ้างพนักงานขับรถยนต์สาหรับผู้บริหาร จานวน
1 คน
จ้างจัดทาข้อมูล และประสานงานด้านงาน
เลขานุการและธุรการ
โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Office
Standard 2016 GOL จานวน 40 ชุด
จัดนิทรรศการและกิจกรรม งาน“ถนนสาย
วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2560”
ซื้อเครื่องฉาย Projector
จ้างถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์นักศึกษา wil ปี 2559
ลงโฆษณารับสมัครงานของ สวทน. ใน Super
Jobการหนั
Fair และออกบู
Job Fair
จ้Hi-Tech
างบรรณาธิ
งสือแผนทีธ่นงาน
าทางการวิ
จั ย
และพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย
จ้างผลิตน้าดื่มโครงการเมืองนวัตกรรม
จ้างพนักงานขับรถยนต์สาหรับผู้บริหาร จานวน
1 คน
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง
ซื้อExternal และ เครื่องบันทึกเสียง
ค่าจ้างจัดพิมพ์หนังสือแผนที่นาทางการวิจัย
ซื้อหมึกสานักงาน
โครงการการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านความเป็นผู้ประกอบการ
รายวิชา “การออกแบบการบริการสาหรับธุรกิจ
(Service Design for Business)”
จ้างผลิตสายคล้องบัตรเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ผู้ปฎิบัติงานในโครงการเมืองนวัตกรรม Food
ซื้ออุปกรณ์สานักงาน
จ้างออกแบบและจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ Food Innopolis
โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมราย
ใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย
(สวทน.-สจล.)
ขออนุมัติจัดซื้อฐานข้อมูล Passport GMID
โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมราย
ใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย
(สวทน.-มก.)

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ราคาที่เสนอ/บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เสนอราคา/บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

237,540.00

ตกลง

บริษทั มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วสิ เซล(ประเทศ
ไทย) จากัด

237,540.00

บริษทั มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วสิ เซล
(ประเทศไทย) จากัด

237,540.00

48,750.00

ตกลง

นางสาวณภัทรกัญ ทองไทย

48,750.00

นางสาวณภัทรกัญ ทองไทย

48,750.00

426,930.00

ตกลง

บริษทั เอ็มเอฟอีซี จากัด (มหาชน)

426,930.00

บริษทั เอ็มเอฟอีซี จากัด (มหาชน)

426,930.00

100,000.00
35,400.00
12,000.00

ตกลง
ตกลง
ตกลง

บริษทั ไอเดียบัลบ์ จากัด
บริษทั ดิ อินฟินิตี้ แกรนด์ จากัด
นายอุทัย ชม ภู่

100,000.00
35,400.00
12,000.00

บริษทั ไอเดียบัลบ์ จากัด
บริษทั ดิ อินฟินิตี้ แกรนด์ จากัด
นายอุทัย ชม ภู่

100,000.00
35,400.00
12,000.00

32,100.00

ตกลง

บริษทั ซูปเปอร์ เรซูเม่ จากัด

32,100.00

บริษทั ซูปเปอร์ เรซูเม่ จากัด

32,100.00

80,000.00
19,688.00

ตกลง
ตกลง

80,000.00
19,688.00

80,000.00
19,688.00

16,880.00
16,880.00
200,000.00
200,000.00

นายนาชัย ชีววิวรรธน์
บริษทั เอ็ม เอ็มไวรอนเมนท์ จากัด
บริษทั มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วสิ เซล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด
บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด
บริษทั แอดวานซ์ พริ้นติ้ง เซอร์วสิ จากัด
บริษทั มิสเตอร์ อิง้ ค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จากัด

16,880.00
16,880.00
200,000.00
200,000.00

ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง

นายนาชัย ชีววิวรรธน์
บริษทั เอ็ม เอ็มไวรอนเมนท์ จากัด
บริษทั มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วสิ เซล(ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด
บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด
บริษทั แอดวานซ์ พริ้นติ้ง เซอร์วสิ จากัด
บริษทั มิสเตอร์ อิง้ ค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จากัด

3,300,000.00

กรณีพเิ ศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3,300,000.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3,300,000.00

18,190.00
200,000.00

ตกลง
ตกลง

บริษทั บางกอก เอ การ์ด จากัด
บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด

18,190.00
200,000.00

บริษทั บางกอก เอ การ์ด จากัด
บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด

18,190.00
200,000.00

330,000.00

ตกลง

บริษทั สไตเลอร์ ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

330,000.00

บริษทั สไตเลอร์ ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

330,000.00

3,400,000.00

ตกลง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

900,000.00

วิธพี เิ ศษ

Euromonitor International (Asia) Pte Ltd

900,000.00

Euromonitor International (Asia) Pte Ltd

900,000.00

3,400,000.00

ตกลง

มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์

3,400,000.00

มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสตร์

3,400,000.00

ตกลง

186,180.00

3,400,000.00 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

186,180.00
16,880.00
16,880.00
200,000.00
200,000.00

3,400,000.00

1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2560
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ว/ด/ป.
31 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60

งานที่จัดซื้อ จัดจ้าง
จ้างผู้พฒ
ั นาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ
จัดทา back drop, counter, Roll up และ
Poster

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ราคาที่เสนอ/บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เสนอราคา/บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

150,000.00

ตกลง

นายณรงค์ศักดิ์ โคตรสขึง

150,000.00

นายณรงค์ศักดิ์ โคตรสขึง

150,000.00

41,730.00

ตกลง

บริษทั พริ้นท์เอเบิ้ล จากัด

41,730.00

บริษทั พริ้นท์เอเบิ้ล จากัด

41,730.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

2

