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

1 ม.ิย. 61 สัญญาจา้งบริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ       1,264,740.00      1,264,740.00 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจตัิล 

(องค์การมหาชน)/1,264,740 บาท
- -

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจตัิล 
(องค์การมหาชน)/1,264,740 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0088

5 ม.ิย. 61
สัญญาจา้งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาก าลังคนและความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ

        757,200.00        757,200.00 เฉพาะเจาะจง
นายเยี่ยมชาย ฉัตรแกว้/757,200 

บาท
- -

นายเยี่ยมชาย ฉัตรแกว้/757,200 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0089

6 ม.ิย. 61 สัญญาจา้งจดั Workshop: Leading Self to Success         400,000.00        400,000.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนสามัญ เคอเจชทูโค้ช/

400,000 บาท
- -

หา้งหุน้ส่วนสามัญ เคอเจชทูโค้ช/
400,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0090

6 ม.ิย. 61
สัญญาจา้งที่ปรึกษาเพือ่ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบคุลากรด้าน
วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8

      1,600,000.00      1,600,000.00 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาติ/1,600,000 บาท
- -

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาติ/1,600,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0091

11 ม.ิย. 61
สัญญาจา้งที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะหแ์ละจดัท าแผนที่น าทางการ
พัฒนาเครือข่ายสถาบนัวิชาการระบบขนส่งทางราง (Thailand Rail 
Academy)

        356,000.00        356,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบรีุ/356,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบรีุ/356,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0093

18 ม.ิย. 61
สัญญาจา้งศึกษาโครงการการส่ือสาร การปรึกษา และการมีส่วนร่วมผ่าน
ส่ือและศิลปะ:มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

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

 บาท
- -

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/500,000
 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0094

18 ม.ิย. 61
สัญญาจา้งที่ปรึกษาด าเนินโครงการยกระดับศักยภาพธุรกจิประกอบการ
ท้องถิ่น วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เพือ่สร้างองค์ความรู้และ
ทักษะในการบริหารธุรกจิด้วย Digital Transformation

      3,000,000.00      3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม/่2,700,000 

บาท
- -

มหาวิทยาลัยเชียงใหม/่2,700,000 
บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0095

25 ม.ิย. 61
สัญญาจา้งที่ปรึกษาโครงการ STI’s Student Railway Challenge 
ระยะที่ 1: การพัฒนาศักยภาพบคุลากรผู้สอนเพือ่เตรียมความพร้อมและ
จดัท าข้อก าหนดการแข่งขัน

      1,870,000.00      1,870,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/

1,870,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/
1,870,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0096

25 ม.ิย. 61
สัญญาจา้งที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอตุสาหกรรมรุ่นใหม่เพือ่
ยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ภาคเอกชน

      8,100,000.00      8,100,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล

ธัญบรีุ/8,100,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล
ธัญบรีุ/8,100,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0097

28 ม.ิย. 61
สัญญาจา้งโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ธุรกจินวัตกรรมรายใหม่ (T-Club)

      3,500,000.00      3,500,000.00 คัดเลือก บริษัท วินเทอร์อเีจนซ่ี จ ากดั/ บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ากดั/
สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกจิเงิน

ร่วมลงทุน/3,500,000 บาท
สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกจิเงิน

ร่วมลงทุน/3,500,000 บาท
มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0098

29 ม.ิย. 61 สัญญาจดัโครงการ"สัมมนาและสาธิตโรงเรือนอตัโนมัติ         400,000.00        400,000.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ/400,000 บาท
- -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ/400,000 บาท

มีคุณสมบติัตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2561-0099

29 ม.ิย. 61 สัญญาจา้งเหมาบริการระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต (Corporate Internet)         444,000.00        444,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั/

444,000 บาท
- -

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั/
444,000 บาท

ต่อสัญญา C2561-0101

ราคากลาง
วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีส่ัญญา

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วันที่
 ลงนามในสัญญา

ชือ่โครงการ
วงเงินงบประมาณ


