
(บาท) (บาท) รายท่ี 1 รายท่ี 2 รายท่ี 3
1 มี.ค. 64 สัญญาเช่าพ้ืนท่ีส านักงานหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 96,300.00         96,300.00         เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานจัดการทรัพย์สิน (ส่วนอาคารจัตุรัสจามจุรี) (96,300 บาท)  -  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานจัดการทรัพย์สิน (ส่วนอาคารจัตุรัสจามจุรี) (96,300 บาท) เป็นการเช่าพ้ืนท่ีส าหรับเป็นส านักงาน C2564-0041
2 มี.ค. 64 สัญญาจ้างผู้ประสานงานจัดท าข้อมูลและสนับสนุนการด าเนินงานในการปรับปรุงพ้ืนท่ีส านักงาน เพ่ือรองรับการด าเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน 78,000.00         78,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเยาวลักษณ์  วีรลักษณ์กุล ออง (78,000 บาท)  -  - นางเยาวลักษณ์  วีรลักษณ์กุล ออง (78,000 บาท) เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2564-0042

4 มี.ค. 64 สัญญาจ้างโครงการจ้างจัดท าส่ือวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Research Development and Industrialization Capability of Medium Enterprise; RDI)

500,000.00       500,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้น อาวล์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด (500,000 บาท)  -  - บริษัท โกลเด้น อาวล์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด (500,000 บาท) มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามขอบเขตของงาน C2564-0043

4 มี.ค. 64 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร        199,020.00        199,020.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ อี เค เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (199,020 บาท) บริษัท เคิป ไอเดีย จ ากัด  (202,800 บาท) บริษัท เดลิเวอร่ี เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จ ากัด  (204,156 บาท) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ อี เค เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (199,020 บาท) ใช้เกณฑ์ราคาพิจารณา C2564-0044

9 มี.ค. 64 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาการจัดท ากฎหมายล าดับรองตามกฎหมายจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1,440,000.00     1,440,000.00     เฉพาะเจาะจง นายบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ (1,440,000 บาท)  -  - นายบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ (1,440,000 บาท)  เป็นการจ้างท่ีปรึกษารายเดิมท าต่อจากงาน
ท่ีได้ท าไว้เน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค

C2564-0045

15 มี.ค. 64 สัญญาจ้างแม่บ้านท าความสะอาดส านักงานช่ัวคราวหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) 43,768.35         43,768.35         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จ ากัด (43,768.35 บาท)  -  - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จ ากัด (43,768.35 บาท) เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2564-0046

15 มี.ค. 64 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้าน RDI ระหว่างผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่ 5,300,000.00     5,300,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอริส คอนซัลต้ิง จ ากัด (5,300,000 บาท)  -  - บริษัท ไอริส คอนซัลต้ิง จ ากัด (5,300,000 บาท)  เป็นการจ้างท่ีปรึกษารายเดิมท าต่อจากงาน
ท่ีได้ท าไว้เน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค

C2564-0047

15 มี.ค. 64 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาการประชาสัมพันธ์ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 960,000.00       960,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรประพันธ์  ลิขิตมังกรวาณิช (960,000 บาท)  -  - นางสาวแพรประพันธ์  ลิขิตมังกรวาณิช (960,000 บาท) เป็นการจ้างต่อเน่ือง C2564-0048

18 มี.ค. 64 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์ก าลังคนท่ีมีศักยภาพสูงของประเทศ 
(Talent Utilization Platform for National Talent Pool) เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

1,000,000.00     1,000,000.00     เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1,000,000 บาท)  -  - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1,000,000 บาท)
 กฎกระทรวงก าหนดพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน และมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต

ของงาน
C2564-0049

18 มี.ค. 64 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (National Talents) 1,000,000.00     1,000,000.00     เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1,000,000 บาท)  -  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1,000,000 บาท)
 กฎกระทรวงก าหนดพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน และมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขต

ของงาน
C2564-0050

31 มี.ค. 64 สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพ่ืออนาคตไทย – Policy Innovation Platform for the Better Future 499,000.00       499,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวีเอ็ม จ ากัด (499,000 บาท) บริษัท แมทเทอร์ พลอตเตอร์ สตูดิโอ จ ากัด (559,000 บาท) บริษัท ห้า สอง คอมมูนิเคช่ัน แอนด์ คอนซัลเทนด์ จ ากัด (650,000 บาท) บริษัท ดีวีเอ็ม จ ากัด (499,000 บาท) ใช้เกณฑ์ราคาพิจารณา C2564-0051
31 มี.ค. 64 สัญญาจ้างรวบรวมข้อมูลการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและการจ้างแรงงานลูกจ้างท่ีมีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 500,000.00       500,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอริส คอนซัลต้ิง จ ากัด (500,000 บาท)  -  - บริษัท ไอริส คอนซัลต้ิง จ ากัด (500,000 บาท) มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามขอบเขตของงาน C2564-0052
31 มี.ค. 64 สัญญาจ้างท่ีปรึกษางานเลขานุการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 500,000.00       500,000.00       เฉพาะเจาะจง นางญาดา  มุกดาพิทักษ์ (480,000 บาท)  -  - นางญาดา  มุกดาพิทักษ์ (480,000 บาท) มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามขอบเขตของงาน C2564-0053

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
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