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

1 ต.ค. 63 สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานถ่ายเอกสาร         192,000.00        192,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี ซี ไอ (1992) จ ากัด/
192,000 บาท

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

เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2564-0001

1 ต.ค. 63 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 1 คน         237,540.00        237,540.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิส
เซส (ประเทศไทย) จ ากัด/398,040 บาท

- -
บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิส
เซส (ประเทศไทย) จ ากัด/398,040 บาท

เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2564-0002

1 ต.ค. 63 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 2 คน         398,040.00        398,040.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)/
237,540 บาท

- -
บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)/
237,540 บาท

เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2564-0003

1 ต.ค. 63
สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสีและขาวด า หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

          54,000.00          54,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)/54,000 บาท

- -
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)/54,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ขอบเขตของงาน

C2564-0004

1 ต.ค. 63
สัญญาเช่าพ้ืนท่ีส านักงานหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

        128,400.00        128,400.00 เฉพาะเจาะจง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานจัดการ
ทรัพย์สิน (ส่วนอาคารจัตุรัสจามจุรี)/
128,400 บาท

- -
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานจัดการ
ทรัพย์สิน (ส่วนอาคารจัตุรัสจามจุรี)/
128,400 บาท

เป็นการเช่าพ้ืนท่ีส าหรับ
เป็นส านักงาน

C2564-0005

2 ต.ค. 63
สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์น่ังส่วนตัวบุคคล 1 คัน พร้อมพนักงานขับ
รถยนต์ 1 คน

        390,000.00        390,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ  สุทนต์/360,000 บาท - - นายสมชาติ  สุทนต์/360,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2564-0006

5 ต.ค. 63
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายการพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะบรรจุภัณฑ์ เพ่ือมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

      2,300,000.00      2,300,000.00 เฉพาะเจาะจง
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2,300,000 บาท

- -
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2,300,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ขอบเขตของงาน

C2564-0007

7 ต.ค. 63
สัญญาจ้างผู้ประสานงานโครงการในการจัดท าการศึกษา วิจัย และ
ขับเคล่ือนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ

        273,000.00        273,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิพัฒน์  พงศ์แพทย์/273,000 บาท - - นายภูมิพัฒน์  พงศ์แพทย์/273,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2564-0008

15 ต.ค. 63
สัญญาจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ าปี 2563

      1,200,000.00      1,200,000.00 คัดเลือก
บริษัท ฟ็อกซ์ อิน เดอะ บ็อกซ์ จ ากัด/
1,199,999.65 บาท

- -
บริษัท ฟ็อกซ์ อิน เดอะ บ็อกซ์ จ ากัด/
1,199,999.65 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ขอบเขตของงาน

C2564-0009

16 ต.ค. 63
สัญญาเช่าพ้ืนท่ีส านักงานเพ่ือใช้เป็นส านักงานหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาก าลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม

      1,178,400.00      1,178,400.00 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี/1,178,400 บาท

- -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี/1,178,400 บาท

เป็นการเช่าพ้ืนท่ีส าหรับ
เป็นส านักงาน

C2564-0010

30 ต.ค. 63 สัญญาเช่าบริการส่ือสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต         205,440.00        205,440.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด/171,200 บาท

- -
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด/171,200 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ขอบเขตของงาน

C2564-0011

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีสัญญา

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

วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันท่ี
 ลงนามในสัญญา

ช่ือโครงการ
วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ


