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

4 พ.ค. 61
สัญญาเช่าพืน้ที่ด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร การสร้างวิสาหกจิเร่ิมต้น
ใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร

        266,000.00        266,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลอนช์แพด จ ากดั/266,000 

บาท
- -

บริษัท ลอนช์แพด จ ากดั/266,000 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0077

7 พ.ค. 61

สัญญาจา้งโครงการส ารวจและจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่
สนับสนุนการจดัต้ัง
และการด าเนินงานของวิสาหกจิเร่ิมต้นในกลุ่มอตุสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทย

        450,000.00        450,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอฟวายไอ (บางกอก) จ ากดั/

450,000 บาท
- -

บริษัท เอฟวายไอ (บางกอก) จ ากดั/
450,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0078

7 พ.ค. 61
สัญญาจา้งด าเนินโครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนงาน Spearhead 
ด้านเศรษฐกจิ

        300,000.00        300,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนฤกมล ภูข่าว/300,000 

บาท
- -

นางสาวนฤกมล ภูข่าว/300,000 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0079

7 พ.ค. 61
สัญญาจา้งโครงการจา้งที่ปรึกษาการจดัต้ังและพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกจิการขนาดใหญ่
และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 15)

      2,600,000.00      2,600,000.00 E-bidding
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/

2,598,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/
2,598,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0080

11 พ.ค. 61
สัญญาจา้งเพือ่ท าระบบจดัเกบ็ข้อมูลเพือ่ติดตามและรายงานผลผู้เข้าร่วม
กจิกรรม Innovative startup ระยะที่ 2

        500,000.00        500,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มีจเีนียส จ ากดั/500,000 

บาท
- -

บริษัท มีจเีนียส จ ากดั/500,000 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0081

16 พ.ค. 61 สัญญาจา้งบริการเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต         102,720.00        102,720.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ากดั/102,720 บาท

- -
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ากดั/102,720 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0082

22 พ.ค. 61
สัญญาจา้งจดั Workshop: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการ
แกป้ญัหาที่ซับซ้อน

        486,850.00        486,850.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดี โฟ คอนซัลแท็นท์ จ ากดั/

486,850 บาท
- -

บริษัท ดี โฟ คอนซัลแท็นท์ จ ากดั/
486,850 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0083

24 พ.ค. 61
สัญญาจา้งเหมาบริการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร "การสร้างและ
พัฒนาวิสาหกจิเร่ิมต้นใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร" (Food Tech Startup)

          54,000.00          54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญา ไตรโชค/54,000 บาท - - นางสาวสิริญา ไตรโชค/54,000 บาท
มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0084

24 พ.ค. 61
สัญญาจา้งเกบ็ข้อมูลส าหรับจดัท าการวิเคราะหผ์ลกระทบกลไกโครงการ 
Talent Mobility เพือ่การเคล่ือนย้ายก าลังคนด้าน วทน. ของประเทศไทย

        132,600.00        132,600.00 เฉพาะเจาะจง
นางบงกช สืบสัจจวัฒน/์132,600 

บาท
- -

นางบงกช สืบสัจจวัฒน/์132,600 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0085

28 พ.ค. 61

สัญญาจา้งเกบ็และวิเคราะหข์้อมูลโครงการเสริมศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยไทยสู่บทบาทด้านการเปน็มหาวิทยาลัยแหง่การประกอบการ
(Entrepreneurial University) 
และการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมรายใหม่ (Startup)

          72,000.00          72,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวมัยพร เมืองทอง/72,000 

บาท
- -

นางสาวมัยพร เมืองทอง/72,000 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0086

30 พ.ค. 61

สัญญาจา้งออกแบบและส ารวจข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของอาเซียน 
(Stock-taking of ASEAN Science and Technology (S&T) Assets) 
ภายใต้การด าเนินงานเพือ่ขับเคล่ือนแผนปฏบิติัการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาเซียน ป ี2559-2568 
(ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation 
2016-2025: APASTI)

        321,000.00        321,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จ ากดั/

321,000 บาท
- -

บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จ ากดั/
321,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0087

ราคากลาง
วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีส่ัญญา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที ่4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่
 ลงนามในสัญญา

ชือ่โครงการ
วงเงินงบประมาณ


