วันที่
ลงนามในสัญญา
4 พ.ค. 61

7 พ.ค. 61

7 พ.ค. 61
7 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61

ชือ่ โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

สัญญาเช่าพืน้ ที่ดาเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร การสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น
ใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร
สัญญาจ้างโครงการสารวจและจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่
สนับสนุนการจัดตั้ง
และการดาเนินงานของวิสาหกิจเริ่มต้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทย
สัญญาจ้างดาเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงาน Spearhead
ด้านเศรษฐกิจ
สัญญาจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่
และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 15)
สัญญาจ้างเพือ่ ทาระบบจัดเก็บข้อมูลเพือ่ ติดตามและรายงานผลผู้เข้าร่วม
กิจกรรม Innovative startup ระยะที่ 2

266,000.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายชือ่ ผู้เสนอราคา
รายชือ่ ผู้เสนอราคา
ราคากลาง
และราคาทีเ่ สนอ
และราคาทีเ่ สนอ
วิธซี ื้อหรือจ้าง
(บาท)
รายที่ 1
รายที่ 2
บริษัท ลอนช์แพด จากัด/266,000
266,000.00 เฉพาะเจาะจง
บาท

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
รายที่ 3

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีส่ ัญญา

-

บริษัท ลอนช์แพด จากัด/266,000
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0077

450,000.00

450,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอฟวายไอ (บางกอก) จากัด/
450,000 บาท

-

-

บริษัท เอฟวายไอ (บางกอก) จากัด/
450,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0078

300,000.00

300,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนฤกมล ภูข่ าว/300,000
บาท

-

-

นางสาวนฤกมล ภูข่ าว/300,000
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0079

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/
2,598,000 บาท

-

-

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/
2,598,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0080

-

-

-

-

-

-

บริษัท มีจเี นียส จากัด/500,000
บาท
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จากัด/102,720 บาท
บริษัท ดี โฟ คอนซัลแท็นท์ จากัด/
486,850 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน
มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน
มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

-

-

นางสาวสิริญา ไตรโชค/54,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0084

2,600,000.00
500,000.00

2,600,000.00

E-bidding

บริษัท มีจเี นียส จากัด/500,000
บาท
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
102,720.00 เฉพาะเจาะจง
เวอร์ค จากัด/102,720 บาท
บริษัท ดี โฟ คอนซัลแท็นท์ จากัด/
486,850.00 เฉพาะเจาะจง
486,850 บาท
500,000.00 เฉพาะเจาะจง

C2561-0081

16 พ.ค. 61

สัญญาจ้างบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

102,720.00

22 พ.ค. 61

สัญญาจ้างจัด Workshop: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการ
แก้ปญ
ั หาที่ซับซ้อน

486,850.00

24 พ.ค. 61

สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร "การสร้างและ
พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร" (Food Tech Startup)

54,000.00

24 พ.ค. 61

สัญญาจ้างเก็บข้อมูลสาหรับจัดทาการวิเคราะห์ผลกระทบกลไกโครงการ
Talent Mobility เพือ่ การเคลื่อนย้ายกาลังคนด้าน วทน. ของประเทศไทย

132,600.00

132,600.00 เฉพาะเจาะจง

นางบงกช สืบสัจจวัฒน์/132,600
บาท

-

-

นางบงกช สืบสัจจวัฒน์/132,600
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0085

28 พ.ค. 61

สัญญาจ้างเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเสริมศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยไทยสู่บทบาทด้านการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ
(Entrepreneurial University)
และการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวมัยพร เมืองทอง/72,000
บาท

-

-

นางสาวมัยพร เมืองทอง/72,000
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0086

30 พ.ค. 61

สัญญาจ้างออกแบบและสารวจข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของอาเซียน
(Stock-taking of ASEAN Science and Technology (S&T) Assets)
ภายใต้การดาเนินงานเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาเซียน ปี 2559-2568
(ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation
2016-2025: APASTI)

321,000.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จากัด/
321,000 บาท

-

-

บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จากัด/
321,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0087

54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญา ไตรโชค/54,000 บาท

C2561-0082
C2561-0083

