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

1 ต.ค. 61 สัญญาเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร พร้อมพนักงานถา่ยเอกสาร         192,000.00        192,000.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท PCI (1992) จ ากดั/192,000 บาท 

(ไม่รวมค่าถา่ยเอกสารส่วนเกนิ)
- -

 บริษัท PCI (1992) จ ากดั/192,000 บาท 
(ไม่รวมค่าถา่ยเอกสารส่วนเกนิ)

มีประสบการณ์ และความ
เขา้ใจในกระบวนการ
ท างานของ สวทน.

C2562-0001

1 ต.ค. 61
สัญญาจา้งที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์บทบาทและประเด็นเชงินโยบาย
ด้านวิจยั วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพือ่ผลักดันการด าเนินงาน
ตามภารกจิสภานโยบายวิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ

1,440,000.00      1,440,000.00     เฉพาะเจาะจง  นายนักสิทธิ ์คูวัฒนาชยั/1,440,000 บาท - -  นายนักสิทธิ ์คูวัฒนาชยั/1,440,000 บาท
เป็นการจา้งที่ปรึกษาราย
เดิม เนื่องจากเหตุผลทาง

เทคนิค
C2562-0002

1 ต.ค. 61
สัญญาจา้งเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม
แห่งชาติ อาคารจตุัรัสจามจรีุ ชั้น14  ยนูิต 1 - 4 และ 10 – 16

        750,000.00 727,650.00       e-bidding
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ อ ีเค เอก็ซ์เพรส 

เซอร์วิส/727,650 บาท (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

บริษัท บางกอก เนตัวเย ่
(ไทยแลนด์) จ ากดั/905,220

 บาท
-

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ อ ีเค เอก็ซ์เพรส 
เซอร์วิส/727,650 บาท (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)

ราคาถกูที่สุดและมี
ประสบการณ์ ความเขา้ใจ
ในกระบวนการท างานของ

 สวทน.

C2562-0003

1 ต.ค. 61
สัญญาเชา่พืน้ที่ส านักงานเพือ่ใชเ้ป็นส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ

18,417,416.52    18,417,416.52   เฉพาะเจาะจง
 ส านักงานจดัการทรัพยสิ์น/

18,417,416.52 บาท
- -

 ส านักงานจดัการทรัพยสิ์น/
18,417,416.52 บาท

เป็นส่ิงปลูกสร้างซ่ึง
จ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง

C2562-0005

2 ต.ค. 61 สัญญาจา้งเหมาบริการรถยนต์ 1 คัน พร้อมพนักงานขบัรถยนต์ 1 คน         324,000.00 324,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ  สุทนต์/324,000 บาท - - นายสมชาติ  สุทนต์/324,000 บาท
มีประสบการณ์ และความ

เขา้ใจในกระบวนการ
ท างานของ สวทน.

C2562-0006

4 ต.ค. 61
สัญญาจา้งเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน พร้อมพนักงานขบัรถยนต์ 1
 คน

        120,000.00 120,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธนกร โตด้วง/116,000 บาท - - นายธนกร โตด้วง/116,000 บาท
มีประสบการณ์ และความ

เขา้ใจในกระบวนการ
ท างานของ สวทน.

C2562-0008

8 ต.ค. 61
สัญญาจา้งผู้ประสานงานจดัท าการศึกษา วิจยั และขบัเคล่ือนนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมของประเทศ

          52,500.00 52,500.00         เฉพาะเจาะจง นายภูมิพฒัน์ พงศ์แพทย์/52,500 บาท - - นายภูมิพฒัน์ พงศ์แพทย์/52,500 บาท
มีประสบการณ์ และความ

เขา้ใจในกระบวนการ
ท างานของ สวทน.

C2562-0009

8 ต.ค. 61
สัญญาจา้งผู้ประสานงานจดัท าขอ้มูลและเอกสารด าเนินงานโครงการ
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

          96,000.00 96,000.00         เฉพาะเจาะจง
 นายพชิญุตม์ บงกชพรรณราย/96,000 

บาท
- -

 นายพชิญุตม์ บงกชพรรณราย/96,000 
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2562-0010

9 ต.ค. 61
สัญญาจา้งผู้ประสานงานโครงการรวบรวมขอ้มูลด้านงานเลขานุการและ
ธุรการ

          51,000.00 51,000.00         เฉพาะเจาะจง  นางสาวณภัทรกญั ทองไทย/51,000 บาท - -  นางสาวณภัทรกญั ทองไทย/51,000 บาท
มีประสบการณ์ และความ

เขา้ใจในกระบวนการ
ท างานของ สวทน.

C2562-0011

16 ต.ค. 61
สัญญาจา้งผู้ประสานงานและจดัท าขอ้มูลด้านยทุธศาสตร์และ
การงบประมาณ

        108,000.00        108,000.00 เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธีร์จฑุา พรหมสมัคร/108,000 

บาท
- -

 นางสาวธีร์จฑุา พรหมสมัคร/108,000 
บาท

มีประสบการณ์ และความ
เขา้ใจในกระบวนการ
ท างานของ สวทน.

C2562-0012

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม พ .ศ. 2561

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ

วนัที่ 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561

วนัที่
 ลงนามในสัญญา

ชื่อโครงการ
วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ


