แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ว/ด/ป.
1 พ.ค. 60
1 พ.ค. 60

งานทีจ่ ดั ซื้อ จัดจ้าง
จ้างช่างภาพวีดโี อบันทึกกิจกรรม
จ้างช่างภาพ

จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนา
1 พ.ค. 60 ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมราย
ใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และ
มหาวิทยาลัย (สวทน.-มจพ.)
จ้างจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ “STI MAKES
3 พ.ค. 60
THE CHANGE RETREAT 2017”
จ้างถ่ายวิดโี อสัมภาษณ์นักศึกษา WiL ที่สาเร็จ
4 พ.ค. 60
การศึกษาปี 2560
4 พ.ค. 60 จ้างทานามบัตร.
5 พ.ค. 60 เช่าห้องประชุมสุโกศล วันที่ 6/5/60 สนช.
5 พ.ค. 60 เช่าห้องประชุมย่อย
5 พ.ค. 60 จัดทารายงานประจาปี 2559
9 พ.ค. 60 จ้างล่าม Industrie 4.0 in Thailand
9 พ.ค. 60 ห้องประชุม Industrie 4.0 in Thailand
9 พ.ค. 60 จ้างจัดงาน Industrie 4.0 in Thailand
ห้องประชุมเพิม่ งาน Industrie 4.0 in
9 พ.ค. 60
Thailand
15 พ.ค. 60 จ้างซ่อมบารุงโช็คอัพประตูบานสวิง
จ้างผู้ประสานงานโครงการเสริมศักยภาพของ
19 พ.ค. 60
มหาวิทยาลัยไทยฯ
จ้างที่ปรึกษาดาเนินโครงการบ่มเพาะศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
19 พ.ค. 60 ของภาคอุตสาหกรรมด้วย Talent Mobility
ระยะที่ 3
จ้างผู้ประสานงานวิชาการในการจัดทาและ
22 พ.ค. 60 ขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
จ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร"Start
up ด้วยวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารและ
เทคโนโลยีการครัวเชิงโมเลกุล (Molecular
25 พ.ค. 60 gastronomy and molecular cuisine) เพือ่
การสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร"

31 พ.ค. 60 จ้างบริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GINET)

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
60,000.00
60,000.00

ราคาทีเ่ สนอ/บาท

ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เสนอราคา/บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ตกลง
ตกลง

บริษัท อินเซพท์เทค จากัด
นายวสันต์ วณิชชากร

26,750.00
8,000.00

บริษัท อินเซพท์เทค จากัด
นายวสันต์ วณิชชากร

26,750.00
8,000.00

3,400,000.00

ตกลง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3,400,000.00

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3,400,000.00

460,000.00

ตกลง

บริษัท ทรานส์ฟอร์เมเจนท์ จากัด

460,000.00

บริษัท ทรานส์ฟอร์เมเจนท์ จากัด

460,000.00

28,000.00

ตกลง

นายอุทัย ชมภู่

28,000.00

นายอุทัย ชมภู่

28,000.00

50,000.00
35,000.00
864,400.00
272,850.00
550,000.00
550,000.00
550,000.00

ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง
ตกลง

บริษัท พริ้นท์เอเบิล้ จากัด
โรงแรมสุโกศล
บริษัท ไพโอเนียร์ ฮอสพิทัลลิตี้ สยาม (จีบีอาร์) จากัด
บริษัท พริ้นท์เอเบิล้ จากัด
คุณดวงทิพย์/คุณอาภัสรา
บริษัท ดุสิตธานี จากัด
บริษัท ไอเดียบัลบ์ จากัด

550,000.00

ตกลง

บริษัท ดุสิตธานี จากัด

30,000.00

บริษัท ดุสิตธานี จากัด

30,000.00

10,000.00

ตกลง

บริษัท จุน เทค จากัด

9,630.00

บริษัท จุน เทค จากัด

9,630.00

74,000.00

ตกลง

นายวสุธาดล นาควิโรจน์

74,000.00

นายวสุธาดล นาควิโรจน์

74,000.00

1,049,620.00

ตกลง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

51,000.00

ตกลง

นายอานนท์ ตานะเศรษฐ

51,000.00

นายอานนท์ ตานะเศรษฐ

51,000.00

450,000.00

ตกลง

สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

450,000.00

สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

450,000.00

1,287,852.00

ตกลง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,287,852.00

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,287,852.00

9,416.00
บริษัท พริ้นท์เอเบิล้ จากัด
7,500.00
โรงแรมสุโกศล
29,600.00 บริษัท ไพโอเนียร์ ฮอสพิทัลลิตี้ สยาม (จีบีอาร์) จากัด
272,850.00
บริษัท พริ้นท์เอเบิล้ จากัด
44,000.00
คุณดวงทิพย์/คุณอาภัสรา
45,000.00
บริษัท ดุสิตธานี จากัด
452,262.50
บริษัท ไอเดียบัลบ์ จากัด

1,049,620.00

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสังเขป

9,416.00
7,500.00
29,600.00
272,850.00
44,000.00
45,000.00
452,262.50

1,049,620.00
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