วันที่
ลงนามในสัญญา
2 เม.ย. 61
2 เม.ย. 61
3 เม.ย. 61

4 เม.ย. 61

4 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61
5 เม.ย. 61

5 เม.ย. 61

5 เม.ย. 61
9 เม.ย. 61
9 เม.ย. 61
10 เม.ย. 61

11 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61

ชือ่ โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

สัญญาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารมัลติฟังก์ชั่น
สัญญาจ้างศึกษาโครงการการศึกษาเชิงลึกประเด็นจริยธรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สาคัญสาหรับประเทศไทย กลุ่มจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สัญญาจ้างผู้ประสานงานโครงการศึกษา วิจยั และขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
สัญญาจ้างศึกษาโครงการการศึกษาเชิงลึกประเด็นจริยธรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สาคัญ
สาหรับประเทศไทยกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ หุน่ ยนต์และ ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)
สัญญาจ้างจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการประเด็น
ทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีจโี นม
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสารวจความต้องการบุคลากรวิจยั และ
นวัตกรรมรายอุตสาหกรรม
(Thailand Talent Landscape & Interventions)
สัญญาจ้างดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพือ่
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ
สัญญาจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชา “การเงินสาหรับผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Finance)”
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพือ่ การพัฒนาหลักสูตรการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่
ด้านนวัตกรรมอาหาร
สัญญาจ้างเหมารวบรวมข้อมูลด้านงานเลขานุการและธุรการ
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความเป็นผู้ประกอบการของ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
สัญญาจ้างจัดค่ายเตรียมความพร้อมโครงการการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเริ่มเข้าโครงการเรียนรู้กบั การทางาน นักศึกษา WiL
บริษัทกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด รุ่นที่ 2
สัญญาจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเพือ่ สร้าง
โปรแกรมเมอร์สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)
สัญญารวบรวมข้อมูลโครงการการสารวจสถานภาพ ศักยภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ
สัญญาจ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และ
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 14)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาและขับเคลื่อนนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

74,536.20

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายชือ่ ผู้เสนอราคา
รายชือ่ ผู้เสนอราคา
ราคากลาง
และราคาทีเ่ สนอ
และราคาทีเ่ สนอ
วิธซี ื้อหรือจ้าง
(บาท)
รายที่ 1
รายที่ 2
บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จากัด/
74,536.20 เฉพาะเจาะจง
74,536.20 บาท

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
รายที่ 3

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีส่ ัญญา

-

บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จากัด/
74,536.20 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0060

500,000.00

500,000.00 เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี/500,000 บาท

-

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี/500,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0061

52,500.00

52,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์/52,500
บาท

-

-

นายภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์/52,500
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0062

500,000.00

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
500,000.00 เฉพาะเจาะจง ศาสตร์ (องค์การมหาชน)/500,000
บาท

-

-

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์ (องค์การมหาชน)/500,000
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0063

500,000.00

500,000.00 เฉพาะเจาะจง

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ/500,000 บาท

-

-

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ/500,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0064

4,500,000.00

4,500,000.00

คัดเลือก

บริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จากัด/
4,500,000 บาท

-

-

บริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จากัด/
4,500,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0065

6,000,000.00

6,000,000.00

E-bidding

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/
6,000,000 บาท

-

-

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/
6,000,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0066

2,800,000.00

2,800,000.00

E-bidding

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/
2,000,000 บาท

-

-

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/
2,000,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0067

-

-

มหาวิทยาลัยมหิดล/921,600 บาท

-

-

-

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/79,992
บาท

-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2,498,500
บาท

921,600.00
51,000.00
1,500,000.00
80,000.00

2,500,000.00

นางสาวณภัทรกัญ ทองไทย/
51,000 บาท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
1,500,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน
มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน
มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/79,992
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0072

-

-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2,498,500
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0073

นางสาวจุฬาลักษณ์ น้อยแสง/
50,000 บาท

-

-

นางสาวจุฬาลักษณ์ น้อยแสง/
50,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0074

921,600.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล/921,600 บาท
นางสาวณภัทรกัญ ทองไทย/51,000
บาท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
1,500,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,500,000 บาท
51,000.00 เฉพาะเจาะจง

80,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,500,000.00

E-bidding

C2561-0068
C2561-0070
C2561-0071

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,600,000.00

2,600,000.00 เฉพาะเจาะจง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
2,600,000 บาท

-

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
2,600,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0075

432,094.00

432,094.00 เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
432,094 บาท

-

-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
432,094 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0076

