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

2 ก.ค. 61
จา้งโครงการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยใน
สัตว์ทดลอง ตามแนวทางปฏิบัติ OECD – GLP

        230,000.00        230,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล/230,000 บาท - - มหาวิทยาลัยมหิดล/230,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0100

2 ก.ค. 61

จา้งที่ปรึกษาด าเนินโครงการฝึกอบรมเพือ่สร้างความแขง็แกร่งและ
ยกระดับความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มใน
อตุสาหกรรมอาหารของประเทศไทย

8,500,000.00      8,000,000.00     เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/

8,000,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
8,000,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0102

2 ก.ค. 61
จา้งที่ปรึกษาการขบัเคล่ือนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม
 ด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ

864,000.00        864,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางสาววิไล เทียนรุ่งโรจน/์864,000

 บาท
- -

นางสาววิไล เทียนรุ่งโรจน/์864,000
 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0103

2 ก.ค. 61 เชา่ระบบโทรศัพท์ พร้อมอปุกรณ์โทรศัพท์ IP Phone 125 เคร่ือง 471,870.00        471,870.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 

(มหาชน)/471,870 บาท
- -

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน)/471,870 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0104 

3 ก.ค. 61
จา้งผู้ประสานงานการจดัท าการศึกษา วิจยั และขบัเคล่ือนนโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมของประเทศ 52,500.00          52,500.00         เฉพาะเจาะจง

นายภูมิพฒัน์ พงศ์แพทย์/52,500 
บาท

- -
นายภูมิพฒัน์ พงศ์แพทย์/52,500 

บาท
มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0105

4 ก.ค. 61

จา้งเหมาบริการด้านงานประชมุและดูแลรักษาความสะอาดพืน้ที่ภายใน
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม
แห่งชาติ

90,000.00          90,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมพร เวทการ/90,000 บาท - - นางสมพร เวทการ/90,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0106

9 ก.ค. 61 จา้งเหมารวบรวมขอ้มูลด้านงานเลขานุการและธุรการ 51,000.00          51,000.00         เฉพาะเจาะจง
นางสาวณภัทรกญั ทองไทย/51,000

 บาท
- -

นางสาวณภัทรกญั ทองไทย/51,000
 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0107

9 ก.ค. 61

จา้งจดักจิกรรมพฒันาศักยภาพอาจารยผู้์สอนและพีเ่ล้ียงด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ “การออกแบบบริการเพือ่ธุรกจิ (Service design for 
business)” และ“การพฒันาทักษะการเป็นพีเ่ล้ียง” (Coaching for 
change maker workshop)

2,100,000.00      2,100,000.00     เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี/

2,100,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี/
2,100,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0108

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม พ .ศ. 2561

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ

วนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วนัที่
 ลงนามในสัญญา

ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ



รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม พ .ศ. 2561

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ

วนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วนัที่
 ลงนามในสัญญา

ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

10 ก.ค. 61
จา้งที่ปรึกษาด าเนินโครงการพฒันาผู้ประกอบการเชงิเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิภูมิภาค

4,000,000.00      3,600,000.00     เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี/3,600,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนบุรี/3,600,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0109

16 ก.ค. 61
จ้างจัดกิจกรรมพฒันาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เล้ียงการ
พฒันาอาจารย์ผู้สอนและพี่เล้ียงการพฒันาผู้ประกอบการ"
กระวบนการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking)ฯ

2,100,000.00      2,100,000.00     เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี/2,100,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนบุรี/2,100,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0110

16 ก.ค. 61 สัญญาเชา่เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค จ านวน 2 เคร่ือง ระยะเวลา 3 ปี 140,000.00        138,672.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากดั/138,672

 บาท
บริษัท อคาเชยี อนิเตอร์เทค จ ากดั/

142,524 บาท
-

บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากดั/138,672
 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงานและราคา

ถกูที่สุด
C2561-0111

16 ก.ค. 61
จา้งจดักจิกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแขง่ขนันวัตกรรมภายใน
 24 ชั่งโมง

9,700,000.00      9,699,100.00     คัดเลือก
มหาวิทยาลัยขอนแกน่/9,699,100 

บาท
มหาวิทยาลัยเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง/9,700,000 บาท
-

มหาวิทยาลัยขอนแกน่/9,699,100 
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงานและราคา

ถกูที่สุด
C2561-0112

17 ก.ค. 61 จา้งผู้ประสานงานและจดัท าขอ้มูล ด้านยทุธศาสตร์และการงบประมาณ 54,000.00          54,000.00         เฉพาะเจาะจง
นางสาวธีร์จฑุา พรหมสมัคร/54,000

 บาท
- -

นางสาวธีร์จฑุา พรหมสมัคร/54,000
 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0113

24 ก.ค. 61 สัญญาเชา่อปุกรณ์ป้องกนัเครือขา่ย (Firewall) 2,000,000.00      1,989,879.00     e-bidding
บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น/

1,999,937 บาท
บริษัท ดีดี เน็ตเวิร์ค แอนด์ คอมมู
นิเคชั่น จ ากดั/2,472,235 บาท

บริษัท ซูเพร์ิบ คอมมพ์/2,418,200
 บาท

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น/
1,999,937 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0114

25 ก.ค. 61
จดักจิกรรมอบรมเชงิปฏิบัติการ HOW to work with corporate as a 
business incubator

500,000.00        500,000.00       เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/

500,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/
500,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0115

25 ก.ค. 61
จา้งพฒันาโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่บริหารแผนงานบูรณาการ
วิจยัและนวัตกรรมเชงิยทุธศาสตร์ Wil 3

900,000.00        900,000.00       e-bidding
บริษัท อเีอม็อาร์ ซอฟท์ จ ากดั/

900,000 บาท
บริษัท ตะลุมบอน จ ากดั/866,700 

บาท
-

บริษัท ตะลุมบอน จ ากดั/866,700 
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0117

26 ก.ค. 61 จา้งที่ปรึกษาด้านพฒันาเขตเศรษฐกจินวัตกรรม 960,000.00        960,000.00       เฉพาะเจาะจง
นางชชันาท เทธรานนท/์960,000 

บาท
- -

นางชชันาท เทธรานนท/์960,000 
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0118


