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

1 ต.ค. 62 สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานถ่ายเอกสาร         192,000.00        192,000.00 เจาะจง
 บริษัท พี ซี ไอ (1992) จ ากัด/ 192,000 
บาท

- -
 บริษัท พี ซี ไอ (1992) จ ากัด/ 192,000 
บาท

มีประสบการณ์ในการ
ท างานกับ สอวช.

C2563-0001

1 ต.ค. 62 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 1 คน 237,540.00        237,540.00       เจาะจง
 บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด/ 
237,540 บาท

- -
 บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด/ 
237,540 บาท

มีประสบการณ์ในการ
ท างานกับ สอวช.

C2563-0002

1 ต.ค. 62 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 1 คน         237,540.00        237,540.00 เจาะจง
 บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด/ 
237,540 บาท

- -
 บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด/ 
237,540 บาท

มีประสบการณ์ในการ
ท างานกับ สอวช.

C2563-0003

1 ต.ค. 62 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 1 คน         199,020.00        199,020.00 เจาะจง
บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)/ 
199,020 บาท

- -
บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)/ 
199,020 บาท

มีประสบการณ์ในการ
ท างานกับ สอวช.

C2563-0004

1 ต.ค. 62

สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 14  ยูนิต 1 - 4 และ 10 – 16 

800,000.00        800,000.00       e-bidding
 บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด 
จ ากัด/ 699,795 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ อี เค 
เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส/ 
766,548 บาท

 บริษัท ทรูวัน จ ากัด/ 
780,000 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ อี เค 
เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส/ 766,548 บาท

มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ทางเทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วนท่ีสุด
C2563-0005

1 ต.ค. 62
สัญญาจ้างผู้ประสานงานและจัดท าข้อมูล ฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณ
องค์กร

          72,000.00          72,000.00 เจาะจง นางสาววิชิตา แข็งแรง/ 72,000 บาท - - นางสาววิชิตา แข็งแรง/ 72,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2563-0006

1 ต.ค. 62 สัญญาเช่ารถประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ระยะเวลา 5 ปี       1,566,000.00      1,566,000.00 คัดเลือก
 บริษัท แอ๊ดวานซ์ โกลบอล จ ากัด/
1,458,000 บาท

 บริษัท ช. พัฒนาคาร์เรนท์ 
จ ากัด/ 1,348,200 บาท

-
 บริษัท ช. พัฒนาคาร์เรนท์ จ ากัด/ 
1,348,200 บาท

ราคาท่ีย่ืนเสนอมาถูกท่ีสุด C2563-0007

1 ต.ค. 62 สัญญาจ้างเหมาบริการ รถตู้ + พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 คัน         499,200.00        499,200.00 เจาะจง นายสุรพงษ์ โตด้วง/ 499,200 บาท - - นายสุรพงษ์ โตด้วง/ 499,200 บาท
มีประสบการณ์ในการ

ท างานกับ สอวช.
C2563-0008

1 ต.ค. 62 สัญญาเช่าพ้ืนท่ีส านักงานอาคารจัตุรัสจามจุรี ปีท่ี 11     19,447,758.12    19,447,758.12 เจาะจง
 ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ 19,447,758.12 บาท

- -
 ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ 19,447,758.12 บาท

เป็นส่ิงปลูกสร้างซ่ึง
จ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง

C2563-0009

1 ต.ค. 62
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาจัดการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศ
ไทย ประจ าปี 2562 (The 6th Thailand Rail Academic Symposium - 
TRAS2019)

      1,500,000.00      1,500,000.00 เจาะจง  มหาวิทยาลัยมหิดล/ 1,420,000 บาท - -  มหาวิทยาลัยมหิดล/ 1,420,000 บาท
เป็นการจ้างท่ีปรึกษา 

เน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค
C2563-0010

2 ต.ค. 62 สัญญาจ้างเหมาบริการ รถยนต์ + พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 คัน         354,000.00        354,000.00 เจาะจง  นายสมชาติ สุทนต์/ 354,000 บาท - -  นายสมชาติ สุทนต์/ 354,000 บาท
มีประสบการณ์ในการ

ท างานกับ สอวช.
C2563-0011

7 ต.ค. 62
สัญญาจ้างผู้ประสานงานโครงการ ในการจัดท าการศึกษา วิจัย และการ
ขับเคล่ือนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ

        126,000.00        126,000.00 เจาะจง  นายภูมิพัฒน์  พงศ์แพทย์/ 126,000 บาท - -  นายภูมิพัฒน์  พงศ์แพทย์/ 126,000 บาท
มีประสบการณ์และเข้าใจ
กระบวนการการท างาน

ของ สอวช.
C2563-0012

10 ต.ค. 62
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการวิเคราะห์บทบาทและประเด็นเชิงนโยบายด้าน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

      1,440,000.00      1,440,000.00 เจาะจง  นายนักสิทธ์ิ  คูวัฒนาชัย/ 1,440,000 บาท - -  นายนักสิทธ์ิ  คูวัฒนาชัย/ 1,440,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2563-0013

15 ต.ค. 62
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาการขับเคล่ือนนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสุขภาพ

864,000.00        864,000.00       เจาะจง  นางสาววิไล  เทียนรุ่งโรจน์/ 864,000 บาท - -  นางสาววิไล  เทียนรุ่งโรจน์/ 864,000 บาท
เป็นการจ้างท่ีปรึกษาราย
เดิม เน่ืองจากเหตุผลทาง

เทคนิค
C2563-0014

21 ต.ค. 62 สัญญาเช่ารถประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ระยะเวลา 5 ปี       1,566,000.00      1,566,000.00 คัดเลือก
 บริษัท ช. พัฒนาคาร์เรนท์ จ ากัด/ 
1,348,200 บาท

- -
 บริษัท ช. พัฒนาคาร์เรนท์ จ ากัด/ 
1,348,200 บาท

มีผู้ย่ืนข้อเสนอมารายเดียว
และคุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน
C2563-0015

24 ต.ค. 62 สัญญาเช่าเคร่ืองพิมพ์  จ านวน 4 เคร่ือง ระยะเวลา 3 ปี 175,266.00        175,266.00       เจาะจง
 บริษัท อคาเซีย อินเตอร์เทค จ ากัด/
196,452 บาท

 บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากัด/ 
175,266 บาท

-  บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากัด/ 175,266 บาท ราคาท่ีย่ืนเสนอมาถูกท่ีสุด C2563-0016

31 ต.ค. 62 สัญญาจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 82,390.00          82,390.00         เจาะจง  บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด/ 82,390 บาท - -  บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด/ 82,390 บาท
เป็นการจ้างบ ารุงรักษา
จากบริษัทเดิมท่ีเป็น
ผู้พัฒนาโปรแกรม

C2563-0017

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันท่ี
 ลงนามในสัญญา

ช่ือโครงการ
วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง


