
(บาท) (บาท) รายที ่1 รายที ่2 รายที ่3

3 ม.ค. 62
สัญญาจ้างเหมาบริการด้านงานประชมุและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่
ภายใน สวทน.

           90,000.00           90,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสมพร เวทการ/90,000 บาท - - นางสมพร เวทการ/90,000 บาท
มีประสบการณ์ และความ

เขา้ใจในกระบวนการ
ท างานของ สวทน.

C2562-0022

3 ม.ค. 62
สัญญาจ้างโครงการส ารวจและจัดท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพื่อสนับสนุน
การจัดต้ังและการด าเนินงานของวสิาหกจิเร่ิมต้นในกลุ่มสุขภาพและ
สาธารณสุขในประเทศไทย

         500,000.00         500,000.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั เอฟวายไอ (บางกอก) จ ากดั/500,000
 บาท

- -
 บริษทั เอฟวายไอ (บางกอก) จ ากดั/500,000
 บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2562-0023

4 ม.ค. 62 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 1 คน          175,515.66         175,515.66 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วสิ
เซส (ประเทศไทย) จ ากดั/175,515.55 บาท

- -
 บริษทั มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วสิ
เซส (ประเทศไทย) จ ากดั/175,515.55 บาท

มีประสบการณ์ และความ
เขา้ใจในกระบวนการ
ท างานของ สวทน.

C2562-0024

8 ม.ค. 62
 สัญญาจ้างผู้ประสานงานจัดท าการศึกษา วจิัย และขบัเคล่ือนนโยบายและ
แผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศ

         115,500.00         115,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภมูิพฒัน์ พงศ์แพทย์/115,500 บาท - - นายภมูิพฒัน์ พงศ์แพทย์/115,500 บาท
มีประสบการณ์ และความ

เขา้ใจในกระบวนการ
ท างานของ สวทน.

C2562-0025

9 ม.ค. 62
สัญญาจ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการรวบรวมขอ้มูลด้านงานเลขานุการ
และธรุการ

           68,000.00           68,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวณภทัรกญั ทองไทย/68,000 บาท - - นางสาวณภทัรกญั ทองไทย/68,000 บาท
มีประสบการณ์ และความ

เขา้ใจในกระบวนการ
ท างานของ สวทน.

C2562-0026

10 ม.ค. 62 สัญญาจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบซอฟท์ โอเพน่ออีาร์พ ีเวอร์ชัน่ 6.1          470,000.00         470,000.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั อลัมาคอม (ประเทศไทย) จ ากดั/
470,000 บาท

- -
 บริษทั อลัมาคอม (ประเทศไทย) จ ากดั/
470,000 บาท

มีความเขา้ใจในระบบ ERP
 ของ สวทน.

C2562-0027

14 ม.ค. 62
สัญญาจ้างโครงการพฒันาระบบจัดท าขอ้เสนอโครงการ และงบประมาณ
ประจ าปี

         198,000.00         198,000.00 เฉพาะเจาะจง
 นางสาววรรณาภรณ์ วรรณเสวก/198,000 
บาท

- -
 นางสาววรรณาภรณ์ วรรณเสวก/198,000 
บาท

มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2562-0028

14 ม.ค. 62 สัญญาจ้างเหมาบริการ Work-integrated Learning: WiL ระยะที่ 2          400,000.00         400,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ตะลุมบอน จ ากดั/400,000 บาท - - บริษทั ตะลุมบอน จ ากดั/400,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2562-0029

16 ม.ค. 62 สัญญาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน พร้อมพนักงานขบัรถตู้ 1 คน 382,500.00                 379,500.00 เฉพาะเจาะจง  นายสุรพงศ์ โตด้วง/379,500 บาท - -  นายสุรพงศ์ โตด้วง/379,500 บาท
มีประสบการณ์ และความ

เขา้ใจในกระบวนการ
ท างานของ สวทน.

C2562-0030

18 ม.ค. 62 สัญญาเชา่รถประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 1 คัน (อ.โอ) 157,000.00         157,000.00        เฉพาะเจาะจง
 บริษทั มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จ ากดั/
140,405.40 บาท

- -
 บริษทั มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จ ากดั/
140,405.40 บาท

มีประสบการณ์ และความ
เขา้ใจในกระบวนการ
ท างานของ สวทน.

C2562-0031

21 ม.ค. 62 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 1 คน 90,000.00           90,000.00          เฉพาะเจาะจง  บริษทั สยามราชธานี จ ากดั/89,006.21 บาท
บริษทั ฟาสต์เกอร์ จ ากดั/
105,940 บาท

บริษทั มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ 
เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั/
165,618.18 บาท

 บริษทั สยามราชธานี จ ากดั/89,006.21 บาท
มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2562-0032

29 ม.ค. 62
สัญญาจ้างผู้ประสานงานวชิาการเพื่อจัดท าขอ้มูลและเอกสารเพื่อสนับสนุน
การด าเนินโครงการและการจัดท านโยบาย วทน.

200,000.00         200,000.00        เฉพาะเจาะจง  นางสาวธนัยพร  อึง้จงเจตน์/200,000 บาท - -  นางสาวธนัยพร  อึง้จงเจตน์/200,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2562-0033

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีส่ัญญา

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ. 2562

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ
วนัที ่4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วนัที่
 ลงนามในสัญญา

ชือ่โครงการ
วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

วธิีซ้ือหรอืจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ


