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

2 มี.ค. 63
สัญญาจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนแทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2563
เพ่ือตรวจสอบรายงานการเงินและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

         800,000.00      800,000.00 เจาะจง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด/
800,000 บาท

- -
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด/
800,000 บาท

มีประสบการณ์และเข้าใจ
การท างานของ สอวช.

C2563-0040

4 มี.ค. 63 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร          300,000.00      300,000.00 เจาะจง
บริษัท เคิป ไอเดีย จ ากัด/
202,800 บาท

- -
บริษัท เคิป ไอเดีย จ ากัด/
202,800 บาท

มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
ของงาน

C2563-0041

9 มี.ค. 63 สัญญาเช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ จ านวน 1 คัน          182,000.00      182,000.00 เจาะจง
บริษัท ทรู ลีสซ่ิง จ ากัด/
174,200 บาท

- -
บริษัท ทรู ลีสซ่ิง จ ากัด/
174,200 บาท

มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
ของงาน

C2563-0042

9 มี.ค. 63 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 1 คน          140,000.00      140,000.00 เจาะจง
บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)/
111,672.33 บาท

- -
บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)/
111,672.33 บาท

มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
ของงาน

C2563-0043

9 มี.ค. 63 สัญญาจ้างจัดท าส่ือวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ส านักงาน พร้อมบทบรรยายและพากย์เสียง          500,000.00      500,000.00 เจาะจง
บริษัท ปีโก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด มหาชน/
498,085 บาท

- -
บริษัท ปีโก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด มหาชน/
498,085 บาท

มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
ของงาน

C2563-0044

11 มี.ค. 63
สัญญาจ้างผู้ประสานงานวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

         165,000.00      165,000.00 เจาะจง
นางสาวกุลจิรา อรุณสกุล/
165,000 บาท

- -
นางสาวกุลจิรา อรุณสกุล/
165,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
ของงาน

C2563-0045

13 มี.ค. 63
สัญญาจ้างบ ารุงรักษาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management 
Intelligence: HRMI) สอวช.

           61,311.00       61,311.00 เจาะจง
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากัด/
61,311 บาท

- -
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากัด/
61,311 บาท

เป็นการจ้างบ ารุงรักษา
ระบบจากบริษัทท่ีเป็น

ผู้พัฒนาโปรแกรม
C2563-0046

16 มี.ค. 63
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาการพัฒนาเครือข่ายและแนวทางการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนส าหรับระดับอุดมศึกษา เพ่ือขับเคล่ือนการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

         200,700.00      200,700.00 เจาะจง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
200,700 บาท

- -
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
200,700 บาท

มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
ของงาน

C2563-0047

23 มี.ค. 63 สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (เพ่ิมเติม)        1,296,000.00   1,296,000.00 เจาะจง
บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากัด/
1,126,710 บาท

- -
บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากัด/
1,126,710 บาท

เป็นการเช่าเพ่ิมเติม C2563-0048

23 มี.ค. 63
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินการศึกษาและจัดท าแผนท่ีน าทางวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย

         700,000.00      700,000.00 เจาะจง
มหาวิทยาลัยมหิดล/
700,000 บาท

- -
มหาวิทยาลัยมหิดล/
700,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
ของงาน

C2563-0049

23 มี.ค. 63
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาการประชาสัมพันธ์ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

960,000.00         960,000.00     เจาะจง
นางสาวแพรประพันธ์ นัยยุติ/
960,000 บาท

- -
นางสาวแพรประพันธ์ นัยยุติ/
960,000 บาท

เป็นการจ้างเพ่ิมเติม
เพ่ือความสมบูรณ์

C2563-0050

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

วันท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2563

วันท่ี
 ลงนามในสัญญา

ช่ือโครงการ
วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ


