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

1 ก.ค. 63 สัญญาจ้างเหมาบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Corporate Internet)          444,000.00      444,000.00 เจาะจง
 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)/
444,000 บาท

- -
 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)/
444,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2563-0068

1 ก.ค. 63 สัญญาจ้างเหมาบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร          487,920.00      487,920.00 เจาะจง
 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด/
487,920 บาท

- -
 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด/
487,920 บาท

เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2563-0069

2 ก.ค. 63 สัญญาเช่าระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์ IP Phone          497,550.00      497,550.00 เจาะจง
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)/
497,550 บาท

- -
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)/
497,550 บาท

เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2563-0070

3 ก.ค. 63 สัญญาจ้างบริหารโครงการด้านการพัฒนาองค์กร ระยะท่ี 2          300,000.00      300,000.00 เจาะจง  นางสาวรุ้งนภา  ทองพูล/300,000 บาท - -  นางสาวรุ้งนภา  ทองพูล/300,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต

ของงาน
C2563-0071

3 ก.ค. 63 สัญญาจ้างผู้ประสานงานบริการงานอาคารสถานท่ีและความปลอดภัยของส านักงาน          144,000.00      144,000.00 เจาะจง  นายธนิกร  ไชยศีรษะ/144,000 บาท - -  นายธนิกร  ไชยศีรษะ/144,000 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต

ของงาน
C2563-0072

8 ก.ค. 63 สัญญาจ้างเหมาบริการด้านงานประชุมและดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีภายในส านักงาน          102,000.00      102,000.00 เจาะจง  นางสมพร  เวทการ/102,000 บาท - -  นางสมพร  เวทการ/102,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2563-0073

8 ก.ค. 63 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดท าต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัยของประเทศไทย          500,000.00      500,000.00 เจาะจง
 มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา/
500,000 บาท

- -
 มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา/
500,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
ของงาน

C2563-0074

8 ก.ค. 63
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาก าลังคนและความเช่ียวชาญเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง
ของประเทศ

         672,000.00      672,000.00 เจาะจง  นายเย่ียมชาย ฉัตรแก้ว/672,000 บาท - -  นายเย่ียมชาย ฉัตรแก้ว/672,000 บาท

เป็นงานท่ีจ าเป็นต้องให้
ท่ีปรึกษารายเดิมท าต่อจาก
งานท่ีได้ท าไว้แล้วเน่ืองจาก

เหตุผลทางเทคนิค

C2563-0075

15 ก.ค. 63

จ้างท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเชิงระบบเพ่ือส่งเสริมและขยายผลบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ในการยกระดับผู้เล่นในระบบนิเวศการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา

       1,780,000.00    1,780,000.00 เจาะจง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
1,773,757 บาท

- -
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
1,773,757 บาท

มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
ของงาน และพัสดุท่ีรัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุน

C2563-0076

15 ก.ค. 63
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาและส ารวจระดับความส าคัญของสมรรถนะ (Non-Cogntitive
 Competency) ส าหรับ 3 อาชีพท่ีส าคัญต่อการขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 4.0

       1,500,000.00    1,500,000.00 เจาะจง
 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี/
1,500,000 บาท

- -
 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี/1,500,000
 บาท

มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
ของงาน และพัสดุท่ีรัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุน

C2563-0077

15 ก.ค. 63
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ
ทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Telent resource management) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

       6,750,000.00    6,750,000.00 เจาะจง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/
6,750,000 บาท

- -
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/
6,750,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
ของงาน และพัสดุท่ีรัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุน

C2563-0078

16 ก.ค. 63
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาด าเนินโครงการศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทาง
การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชิงภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

       3,800,000.00    3,800,000.00 เจาะจง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/
3,800,000 บาท

- -
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/
3,800,000 บาท

มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต
ของงาน

C2563-0079

16 ก.ค. 63 สัญญาจ้างผู้ประสานงานสภานโยบายฯ            54,000.00        54,000.00 เจาะจง
 นางสาวณัฐธิดา  กล่ินพยอม/
54,000 บาท

- -
 นางสาวณัฐธิดา  กล่ินพยอม/
54,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2563-0080

22 ก.ค. 63 สัญญาจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ          200,000.00      200,000.00 เจาะจง
 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)/
200,000 บาท

- -
 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)/
200,000 บาท

เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2563-0081

31 ก.ค. 63
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาในการขับเคล่ือนการปฏิรูประบบการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ

         960,000.00      960,000.00 เจาะจง
 นางชัชนาถ  เทพธรานนท์/
960,000 บาท

- -
 นางชัชนาถ  เทพธรานนท์/
960,000 บาท

เป็นงานท่ีจ าเป็นต้องให้
ท่ีปรึกษารายเดิมท าต่อจาก
งานท่ีได้ท าไว้แล้วเน่ืองจาก

เหตุผลทางเทคนิค

C2563-0082

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีสัญญา

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

วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วันท่ี
 ลงนามในสัญญา

ช่ือโครงการ
วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ


