สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ว/ด/ป.

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง

สัญญาจ้างกิจกรรมเสริมสร้าง
5 มี.ค. 61 ศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายการ
แข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง

1,800,000.00

E-bidding

สัญญาจ้างพัฒนาหลักสูตร และ
ทักษะการเขียนโปรแกรม เพือ่ สร้าง
5 มี.ค. 61
โปรแกรมสนับสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)

2,100,000.00

ผู้เสนอราคา
รายที่ 2

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก / ผู้ชนะ

ราคา (บาท)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1,798,000.00

E-bidding

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

2,037,280.00

196,452.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์-โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วสิ เซส
จากัด

บริษัท อาร์-โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วสิ เซส
จากัด

196,452.00

450,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย)

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย)

450,000.00

1,500,000.00

E-bidding

บริษัท เฟมัส อินฟินิตี้ จากัด

บริษัท เฟมัส อินฟินิตี้ จากัด

1,176,634.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนน์ กิมมิค อินโนเวชั่น จากัด

บริษัท ไนน์ กิมมิค อินโนเวชั่น จากัด

500,000.00

61,311.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จากัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จากัด

61,311.00

116,100.00

เฉพาะเจาะจง

นายศรันย์ ประวิง

นายศรันย์ ประวิง

116,100.00

สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดตั้งศูนย์การ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
22 มี.ค. 61 ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่าง
กิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยที่ 13

2,600,000.00

เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

2,600,000.00

สัญญาจ้างที่ปรึกษาการจัดทาและ
ขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์
21 มี.ค. 61 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายของระเทศ
ไทย

1,200,000.00

คัดเลือก

นายบรรพต หอบรรลือกิจ

นายบรรพต หอบรรลือกิจ

1,200,000.00

5 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61
20 มี.ค. 61

งานที่จัดซื้อ จัดจ้าง

สัญญาจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง
เอกสาร
สัญญาจ้างศึกษาวิจัยและจัดทาร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
เริม่ ต้นและนวัตกรรมเชิงนโยบาย
สัญญาจ้างจัดงานประชุม CEO
Innovation Forum 2018
สัญญาจ้างจัดทาระบบฐานข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) ประจาปี 2561
สัญญาจ้างบารุงรักษาระบบงาน
บริหารงานบุคคล HRMI
สัญญาจ้างเหมาบริการงานอาคาร
สถานที่และความปลอดภัยของ
สานักงาน

รายที่ 1

บริษัท ดรีมเวิรค์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จากัด

รายที่ 3

บริษัท ไอเดียบัลบ์ จากัด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ว/ด/ป.

งานที่จัดซื้อ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง

สัญญาจ้างจัดกิจกรรม Workshop:
22 มี.ค. 61 Leader as Facilitative Coach
สาหรับผู้บริหาร สวทน.

400,000.00

เฉพาะเจาะจง

สัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาการ
จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ
26 มี.ค. 61 นวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการ
ขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สว
ทน. - สจล.)
มหาวิทยาลัยที่ 11

2,950,000.00

สัญญาจ้างศึกษาโครงการการวิจัย
เพือ่ พัฒนาจริยธรรมการวิจัยและ
30 มี.ค. 61 ระบบการประเมิน : ตอบสนอง
ความท้าทายในการพัฒนาระบบ
การวิจัยของประเทศ

ผู้เสนอราคา
รายที่ 2

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก / ผู้ชนะ

ราคา (บาท)

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เคอเรจทูโค้ช

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เคอเรจทูโค้ช

400,000.00

เฉพาะเจาะจง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

2,950,000.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

500,000.00

สัญญาจ้างที่ปรึกษาดาเนินการ
จัดทาการวิเคราะห์ผลกระทบกลไก
28 มี.ค. 61 โครงการ Talent Mobility
เพือ่ เคลื่อนย้ายกาลังคนด้าน วทน.
ของประเทศไทย

499,083.81

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จากัด

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จากัด

499,083.81

สัญญาจ้างการบารุงรักษาความ
30 มี.ค. 61 ปลอดภัยของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

1,330,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน)

1,330,000.00

รายที่ 1

รายที่ 3

