
(บาท) (บาท) รายท่ี 1 รายท่ี 2 รายท่ี 3

1 ก.ค. 62 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 1 คน 50,000.00          50,000.00         เจาะจง
บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)/
50,000 บาท

- -
บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)/
50,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2562-0065

1 ก.ค. 62 สัญญาเช่ารถประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 1 คัน 78,003.00          78,003.00         เจาะจง
 บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จ ากัด/
78,003 บาท

- -
 บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จ ากัด/
78,003 บาท

เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2562-0066

3 ก.ค. 62
สัญญาจ้างเหมาบริการด้านงานประชุมและดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนท่ี
ภายใน ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ

90,000.00          90,000.00         เจาะจง  นางสมพร เวทการ/90,000 บาท - -  นางสมพร เวทการ/90,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2562-0067

4 ก.ค. 62
สัญญาเช่าเคร่ืองโทรศัพท์และอุปกรณ์ IP Phone จ านวน 125 เคร่ือง

401,250.00        401,250.00       เจาะจง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน)/401,250 บาท

- -
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน)/401,250 บาท

เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2562-0069

8 ก.ค. 62
สัญญาจ้างผู้ประสานงานโครงการ ในการจัดท าการศึกษา วิจัย และ
ขับเคล่ือนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ

57,750.00          57,750.00         เจาะจง นายภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์/57,750 บาท - - นายภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์/57,750 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2562-0070

9 ก.ค. 62

สัญญาจ้างเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเสริมศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยไทยสู่บทบาทด้านการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ
 โครงการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ และโครงการส ารวจสถานภาพผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่

108,000.00        108,000.00       เจาะจง
นายพิชญุตม์ บงกชพรรณราย/108,000 
บาท

- -
นายพิชญุตม์ บงกชพรรณราย/108,000 
บาท

เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2562-0071

10 ก.ค. 62
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาด้านประเด็นวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา และประเด็น
เชิงนโยบายการขยายผลเพ่ิมจ านวนบุคลากรทางวิจันและนวัตกรรม

480,000.00        480,000.00       เจาะจง
รองศาสตราจารย์สมชาย ฉัตรรัตนา/
480,000 บาท

- -
รองศาสตราจารย์สมชาย ฉัตรรัตนา/
480,000 บาท

มีประสบการณ์ และความ
เข้าใจในกระบวนการ
ท างานของ สอวช.

C2562-0072

12 ก.ค. 62
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการส ารวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาใน
ภาคเอกชนไทย ประจ าปี 2562

4,100,000.00      4,100,000.00     เจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/4,100,000 บาท - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/4,100,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2562-0073

18 ก.ค. 62
สัญญาจ้างผู้ประสานงานและจัดท าข้อมูล ฝ่ายกลยุทธ์และ
การงบประมาณองค์กร

54,000.00          54,000.00         เจาะจง นางสาวธีร์จุฑา พรหมสมัคร/54,000 บาท - - นางสาวธีร์จุฑา พรหมสมัคร/54,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2562-0074

22 ก.ค. 62
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาการเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรม
การบินและอากาศยาน

1,500,000.00      1,500,000.00     เจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล/1,500,000 บาท - - มหาวิทยาลัยมหิดล/1,500,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2562-0075

31 ก.ค. 62
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาในการขับเคล่ือนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

960,000.00        960,000.00       เจาะจง นางชัชนาถ เทพธรานนท์/960,000 บาท - - นางชัชนาถ เทพธรานนท์/960,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2562-0076

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันท่ี
 ลงนามในสัญญา

ช่ือโครงการ
วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ


