วันที่
ลงนามในสัญญา
1 ส.ค. 61

2 ส.ค. 61

6 ส.ค. 61
8 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61

14 ส.ค. 61

20 ส.ค. 61
22 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61
27 ส.ค. 61

ชื่อโครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

สัญญาเช่าเครื่องพิมพ์ จานวน 6 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี
สัญญาจ้างพัฒนาและบารุงรักษาระบบสารสนเทศ สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.)
จ้างที่ปรึกษาโครงการสารวจข้อมูลการวิจยั และพัฒนาในภาคเอกชนไทย
ประจาปี 2561
การจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจาปี 2561
จ้างพัฒนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ บริหารแผนงานบูรณาการ
วิจยั และนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทาข้อเสนอการสนับสนุนผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และการศึกษาระดับความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงาน ยกระดับผู้ประกอบการ
ให้พฒ
ั นาสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven
Enterprises: IDE
จ้างผู้ประสานงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ดา้ นนวัตกรรม
อาหาร (Food Tech Startup)
จ้างผู้ประสานงานวิชาการโครงการบูรณาการการเรียนรู้กบั การทางานที่
นาไปสู่เส้นทางอาชีพ
จ้างที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
สัญญาจ้างจัดอบรมครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระยะที่ 1

335,124.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่เสนอ
วิธีซื้อหรือจ้าง
(บาท)
รายที่ 1
รายที่ 2
บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จากัด/335,124
335,124.00 เฉพาะเจาะจง
บาท

51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,100,000.00

4,100,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายณรงค์ศกั ดิ์ โคตรสขึง/51,000
บาท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
4,100,000 บาท
บริษัท เก็ต แธท ชีส จากัด/
793,940 บาท
บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จากัด/
2,490,000 บาท

800,000.00

800,000.00

e-bidding

2,620,904.00

2,620,904.00

e-bidding

3,000,000.00

3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล/3,000,000 บาท

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

321,000.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง

451,530.00

451,530.00 เฉพาะเจาะจง

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายสันติ ธนิตวัฒนศักดิ/์ 54,000
บาท
นางสาวสโรชา นพคุณ/321,000
บาท
นางสาวแพรประพันธ์ นัยยุต/ิ
451,530 บาท
บริษัท วัตต์ โซลูชั่น จากัด/
99,895.20

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รายที่ 3

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่สัญญา

-

บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จากัด/335,124
บาท

มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0119

-

-

นายณรงค์ศกั ดิ์ โคตรสขึง/51,000
บาท

เป็นผู้รับจ้างที่ดาเนินการ
ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม

C2561-0120

-

-

-

-

บริษัท คีน คอลเลคทีฟ จากัด/
2,588,520 บาท

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
4,100,000 บาท
บริษัท เก็ต แธท ชีส จากัด/
793,940 บาท
บริษัท คีน คอลเลคทีฟ จากัด/
2,588,520 บาท

มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
ขอบเขตของงาน
มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
ขอบเขตของงาน
มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
ขอบเขตของงาน

-

-

มหาวิทยาลัยมหิดล/3,000,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
ขอบเขตของงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

นายสันติ ธนิตวัฒนศักดิ/์ 54,000
บาท
นางสาวสโรชา นพคุณ/321,000
บาท
นางสาวแพรประพันธ์ นัยยุต/ิ
451,530 บาท
บริษัท วัตต์ โซลูชั่น จากัด/
99,895.20

มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
ขอบเขตของงาน
มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
ขอบเขตของงาน
มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
ขอบเขตของงาน
มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0121
C2561-0122
C2561-0123

C2561-0124

C2561-0125
C2561-0126
C2561-0127
C2561-0129

