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

2 ก.พ. 61
สัญญาจา้งผู้พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพือ่สนับสนุนงาน
บริหารจดัการ

        150,000.00        150,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายณรงค์ศักด์ิ โคตรสขึง/150,000

 บาท
- -

นายณรงค์ศักด์ิ โคตรสขึง/150,000
 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0029

12 ก.พ. 61

สัญญาจา้งที่ปรึกษาจดัต้ังศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน. – มช.) มหาวิทยาลัย
ที่ 1

      2,950,000.00      2,950,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม/่2,950,000 

บาท
- -

มหาวิทยาลัยเชียงใหม/่2,950,000 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0030

12 ก.พ. 61 สัญญาจา้งจดัท าฐานข้อมูลงบประมาณ วทน. ภาครัฐ ปงีบประมาณ 2561         300,000.00        300,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสุนันท์  พุม่ค า/300,000 

บาท
- -

นางสาวสุนันท์  พุม่ค า/300,000 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0031

15 ก.พ. 61

สัญญาจา้งที่ปรึกษาจดัต้ังศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย  (สวทน. – มจพ.) 
มหาวิทยาลัยที่ 10

      2,950,000.00      2,950,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ/2,950,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ/2,950,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0032

16 ก.พ. 61

สัญญาจา้งที่ปรึกษาจดัต้ังศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย  (สวทน. – มข.) 
มหาวิทยาลัยที่ 5

      2,950,000.00      2,950,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยขอนแกน่/2,950,000 

บาท
- -

มหาวิทยาลัยขอนแกน่/2,950,000 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0033

19 ก.พ. 61

สัญญาจา้งที่ปรึกษาจดัต้ังศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน. – มจธ.) 
มหาวิทยาลัยที่ 9

      2,950,000.00      2,950,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบรีุ/2,950,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรีุ/2,950,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0034

19 ก.พ. 61

สัญญาจา้งที่ปรึกษาจดัต้ังศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย  (สวทน. – มฟล.) 
มหาวิทยาลัยที่ 3

      2,950,000.00      2,950,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/

2,950,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/
2,950,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0035

19 ก.พ. 61

สัญญาจา้งที่ปรึกษาจดัต้ังศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน. – ม.พะเยา) 
มหาวิทยาลัยที่ 4

      2,950,000.00      2,950,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยพะเยา/2,950,000 

บาท
- -

มหาวิทยาลัยพะเยา/2,950,000 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0036

ราคากลาง
วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีส่ัญญา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที ่5 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันที่
 ลงนามในสัญญา

ชือ่โครงการ
วงเงินงบประมาณ



ราคากลาง
วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีส่ัญญา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที ่5 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันที่
 ลงนามในสัญญา

ชือ่โครงการ
วงเงินงบประมาณ

19 ก.พ. 61

สัญญาจา้งที่ปรึกษาจดัต้ังศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน. – นิด้า) 
มหาวิทยาลัยที่ 12

      2,950,000.00      2,950,000.00 เฉพาะเจาะจง
สถาบนับณัฑิตพัฒนาบริหาร

ศาสตร์/2,950,000 บาท
- -

สถาบนับณัฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์/2,950,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0037

19 ก.พ. 61

สัญญาจา้งที่ปรึกษาจดัต้ังศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย  (สวทน. – มธ.) 
มหาวิทยาลัยที่ 7

      2,950,000.00      2,950,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/

2,950,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/
2,950,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0038

19 ก.พ. 61

สัญญาจา้งที่ปรึกษาจดัต้ังศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน. - มทส.)
มหาวิทยาลัยที่ 6

      2,950,000.00      2,950,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/

2,950,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/
2,950,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0039

19 ก.พ. 61

สัญญาจา้งที่ปรึกษาจดัต้ังศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (สวทน. - มก.)
มหาวิทยาลัยที่ 8

      2,950,000.00      2,950,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/

2,950,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
2,950,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0040

19 ก.พ. 61

สัญญาจา้งที่ปรึกษาจดัต้ังศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย  (สวทน. - มมจ.)
มหาวิทยาลัยที่ 2

      2,950,000.00      2,950,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม่โจ/้2,950,000 บาท - - มหาวิทยาลัยแม่โจ/้2,950,000 บาท
มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0041

27 ก.พ. 61

สัญญาจา้งเกบ็และวิเคราะหข์้อมูลโครงการเสริมศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยไทยสู่บทบาทด้านการเปน็มหาวิทยาลัยแหง่การประกอบการ
(Entrepreneurial University) และการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม่ (Startup)

          54,000.00          54,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวมัยพร  เมืองทอง/54,000 

บาท
- -

นางสาวมัยพร  เมืองทอง/54,000 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0042

28 ก.พ. 61 สัญญาเช่าตึก สวทน. ชั้น 1       2,074,622.60      2,074,622.60 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาติ/2,064,222.60 
บาท

- -
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาติ/2,064,222.60 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0043

28 ก.พ. 61 สัญญาเช่าตึก สวทน. ชั้น 3         760,975.24        760,975.24 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาติ/755,775.24 

บาท
- -

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาติ/755,775.24 

บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0044


