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

5 ม.ีค. 61
สัญญาจา้งกจิกรรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายการแข่งขัน
นวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง

      1,800,000.00      1,800,000.00 E-bidding
มหาวิทยาลัยขอนแกน่/1,798,000 

บาท
- -

มหาวิทยาลัยขอนแกน่/1,798,000 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0045

5 ม.ีค. 61
สัญญาจา้งพัฒนาหลักสูตร และทักษะการเขียนโปรแกรม เพือ่สร้าง
โปรแกรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกจินวัตกรรมรายใหม่ (Startup)

      2,100,000.00      2,100,000.00 E-bidding
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย/

2,037,280 บาท
- -

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย/
2,037,280 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0046

5 ม.ีค. 61 สัญญาจา้งเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร         196,452.00        196,452.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาร์-โก ้เอก็ซ์เพรส เซอร์วิส

เซส จ ากดั/196,452 บาท
- -

บริษัท อาร์-โก ้เอก็ซ์เพรส เซอร์วิส
เซส จ ากดั/196,452 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0047

13 ม.ีค. 61
สัญญาจา้งศึกษาวิจยัและจดัท าร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมวิสาหกจิ
เร่ิมต้นและนวัตกรรมเชิงนโยบาย

        450,000.00        450,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศ

ไทย)/450,000 บาท
- -

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศ
ไทย)/450,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0048

13 ม.ีค. 61 สัญญาจา้งจดังานประชุม CEO Innovation Forum 2018       1,500,000.00      1,500,000.00 E-bidding
บริษัท เฟมัส อนิฟินิต้ี จ ากดั/

1,176,634 บาท
บริษัท ดรีมเวิร์ค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

จ ากดั
บริษัท ไอเดียบลับ ์จ ากดั

บริษัท เฟมัส อนิฟินิต้ี จ ากดั/
1,176,634 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0049

15 ม.ีค. 61
สัญญาจา้งจดัท าระบบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) ประจ าป ี2561

        500,000.00        500,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไนน์ กมิมิค อนิโนเวชั่น 

จ ากดั/500,000 บาท
- -

บริษัท ไนน์ กมิมิค อนิโนเวชั่น 
จ ากดั/500,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0050

16 ม.ีค. 61 สัญญาจา้งบ ารุงรักษาระบบงานบริหารงานบคุคล HRMI           61,311.00          61,311.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากดั/

61,311 บาท
- -

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากดั/
61,311 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0051

20 ม.ีค. 61 สัญญาจา้งเหมาบริการงานอาคารสถานที่และความปลอดภยัของส านักงาน         116,100.00        116,100.00 เฉพาะเจาะจง นายศรันย์ ประวิง/116,100 บาท - - นายศรันย์ ประวิง/116,100 บาท
มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0052

22 ม.ีค. 61
สัญญาจา้งที่ปรึกษาจดัต้ังศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยที่ 13

      2,600,000.00      2,600,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบรูพา/2,600,000 บาท - - มหาวิทยาลัยบรูพา/2,600,000 บาท
มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0053

21 ม.ีค. 61
สัญญาจา้งที่ปรึกษาการจดัท าและขับเคล่ือนนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาอตุสาหกรรมเปา้หมายของระเทศไทย

      1,200,000.00      1,200,000.00 คัดเลือก
นายบรรพต หอบรรลือกจิ/

1,200,000 บาท
- -

นายบรรพต หอบรรลือกจิ/
1,200,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0054

22 ม.ีค. 61
สัญญาจา้งจดักจิกรรม Workshop: Leader as Facilitative Coach 
ส าหรับผู้บริหาร สวทน.

        400,000.00        400,000.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนสามัญ เคอเรจทูโค้ช/

400,000 บาท
- -

หา้งหุน้ส่วนสามัญ เคอเรจทูโค้ช/
400,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0055

26 ม.ีค. 61

สัญญาโครงการจา้งที่ปรึกษาการจดัต้ังและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และ
มหาวิทยาลัย (สวทน. - สจล.)
มหาวิทยาลัยที่ 11

      2,950,000.00      2,950,000.00 เฉพาะเจาะจง
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบงั/2,950,000 บาท

- -
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบงั/2,950,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0056

30 ม.ีค. 61
สัญญาจา้งศึกษาโครงการการวิจยัเพือ่พัฒนาจริยธรรมการวิจยัและระบบ
การประเมิน : ตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาระบบการวิจยัของ
ประเทศ

        500,000.00        500,000.00 เฉพาะเจาะจง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/500,000

 บาท
- -

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/500,000
 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0057

28 ม.ีค. 61
สัญญาจา้งที่ปรึกษาด าเนินการจดัท าการวิเคราะหผ์ลกระทบกลไก
โครงการ Talent Mobility 
เพือ่เคล่ือนย้ายก าลังคนด้าน วทน.ของประเทศไทย

        499,083.81        499,083.81 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกจิ

 จ ากดั/499,083.81 บาท
- -

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกจิ
 จ ากดั/499,083.81 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0058

30 ม.ีค. 61
สัญญาจา้งการบ ารุงรักษาความปลอดภยัของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์

      1,330,000.00      1,330,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอม็ เอฟ อ ีซี จ ากดั 
(มหาชน)/1,330,000 บาท

- -
บริษัท เอม็ เอฟ อ ีซี จ ากดั 
(มหาชน)/1,330,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0059

ราคากลาง
วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีส่ัญญา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที ่5 เมษายน พ.ศ. 2561

วันที่
 ลงนามในสัญญา

ชือ่โครงการ
วงเงินงบประมาณ


