
(บาท) (บาท) รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3

1 ส.ค. 61 สัญญาเชา่เคร่ืองพมิพ ์จ านวน 6 เคร่ือง ระยะเวลา 3 ปี         335,124.00        335,124.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากดั/335,124

 บาท
- -

บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากดั/335,124
 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0119

2 ส.ค. 61

สัญญาจา้งพฒันาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.)

51,000.00          51,000.00         เฉพาะเจาะจง
นายณรงค์ศักด์ิ โคตรสขงึ/51,000 

บาท
- -

นายณรงค์ศักด์ิ โคตรสขงึ/51,000 
บาท

เป็นผู้รับจา้งที่ด าเนินการ
ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม

C2561-0120

6 ส.ค. 61
จา้งที่ปรึกษาโครงการส ารวจขอ้มูลการวิจยัและพฒันาในภาคเอกชนไทย 
ประจ าปี 2561

4,100,000.00      4,100,000.00     เฉพาะเจาะจง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/

4,100,000 บาท
- -

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
4,100,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0121

8 ส.ค. 61
การจา้งจดันิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
ประจ าปี 2561

800,000.00        800,000.00       e-bidding
บริษัท เกต็ แธท ชสี จ ากดั/

793,940 บาท
- -

บริษัท เกต็ แธท ชสี จ ากดั/
793,940 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0122

10 ส.ค. 61
จา้งพฒันาโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่บริหารแผนงานบูรณาการ
วิจยัและนวัตกรรมเชงิยทุธศาสตร์

2,620,904.00      2,620,904.00     e-bidding
บริษัท ลานเกยีร์ เทคโนโลย ีจ ากดั/

2,490,000 บาท
บริษัท คีน คอลเลคทีฟ จ ากดั/

2,588,520 บาท
-

บริษัท คีน คอลเลคทีฟ จ ากดั/
2,588,520 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0123

14 ส.ค. 61

จา้งที่ปรึกษาโครงการจดัท าขอ้เสนอการสนับสนุนผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และการศึกษาระดับความ
พร้อมด้านเทคโนโลยเีพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน ยกระดับผู้ประกอบการ
ให้พฒันาสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven 
Enterprises: IDE

3,000,000.00      3,000,000.00     เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล/3,000,000 บาท - - มหาวิทยาลัยมหิดล/3,000,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0124

20 ส.ค. 61
จา้งผู้ประสานงานโครงการพฒันาวิสาหกจิเร่ิมต้นใหม่ด้านนวัตกรรม
อาหาร (Food Tech Startup)

54,000.00          54,000.00         เฉพาะเจาะจง
นายสันติ ธนิตวัฒนศักด์ิ/54,000 

บาท
- -

นายสันติ ธนิตวัฒนศักด์ิ/54,000 
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0125

22 ส.ค. 61
จา้งผู้ประสานงานวิชาการโครงการบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างานที่
น าไปสู่เส้นทางอาชพี

321,000.00        321,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวสโรชา นพคุณ/321,000 

บาท
- -

นางสาวสโรชา นพคุณ/321,000 
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0126

24 ส.ค. 61
จา้งที่ปรึกษาการประชาสัมพนัธ์ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

451,530.00        451,530.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาวแพรประพนัธ์ นัยยติุ/

451,530 บาท
- -

นางสาวแพรประพนัธ์ นัยยติุ/
451,530 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0127

27 ส.ค. 61 สัญญาจา้งจดัอบรมครูการงานอาชพีและเทคโนโลย ีระยะที่ 1 100,000.00        100,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท วัตต์ โซลูชั่น จ ากดั/

99,895.20
- -

บริษัท วัตต์ โซลูชั่น จ ากดั/
99,895.20

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0129

ราคากลาง
วธิีซ้ือหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน สิงหาคม พ .ศ. 2561

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ

วนัที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

วนัที่
 ลงนามในสัญญา

ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ


