
(บาท) (บาท)

2 ส.ค. 64 สัญญาจ้างเหมาตกแต่งและปรับปรุงพ้ืนท่ีส านักงานส าหรับหน่วยบริหารและจัดการทุน 20,000,000.00   20,000,000.00  e-bidding บริษัท ทูแมกซ์ จ ากัด/16,371,000 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามขอบเขตของงานและ

ราคาต่ าสุด
C2564-0089

2 ส.ค. 64 สัญญาจ้างควบคุมงานตกแต่งและปรับปรุงพ้ืนท่ีส านักงานส าหรับหน่วยบริหารและจัดการทุน 1,000,000.00     1,000,000.00    คัดเลือก บริษัท บีพีเอ็ม คอนซัลแตนส์ จ ากัด/897,650 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามขอบเขตของงาน

C2564-0090

2 ส.ค. 64 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดท านิยามอาชีพใหม่สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 2,250,000.00     2,250,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอริส คอนซัลต้ิง จ ากัด/2,250,000 บาท

เป็นการจ้างท่ีปรึกษาราย
เดิมท าต่อจากงาน
ท่ีได้ท าไว้เน่ืองจาก
เหตุผลทางเทคนิค

C2564-0091

2 ส.ค. 64
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท าเคร่ืองมือช้ีวัดเพ่ือใช้ประกอบการประเมินโอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity) 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์

400,000.00       400,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด/400,000 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามขอบเขตของงาน

C2564-0092

2 ส.ค. 64
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์ และจัดท าผลการประเมินโอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity) 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต

150,000.00       150,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีไอพี แวลู จ ากัด/150,000 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามขอบเขตของงาน

C2564-0093

3 ส.ค. 64
สัญญาจ้างผู้ประสานงานเตรียมและจัดเก็บข้อมูล สนับสนุนการจัดการด้าน logistics 
ในการจัดประชุมของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

63,000.00         63,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวชญานุตม์ กิตติโชควัฒนา/63,000 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามขอบเขตของงาน

C2564-0094

4 ส.ค. 64
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกเพ่ือพลิกโฉมการด าเนินงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

3,300,000.00     3,300,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/3,300,000 บาท

กฎกระทรวงก าหนดพัสดุ
ท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุน และมี
คุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตของงาน

C2564-0095

9 ส.ค. 64
สัญญาจ้างจัดท าระบบสารสนเทศรองรับการขยายมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจ้างบุคลากรท่ีมีทักษะสูง
และมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง

3,500,000.00     3,500,000.00    e-bidding บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด/2,789,168 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามขอบเขตของงาน

C2564-0096

13 ส.ค. 64 สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) 264,000.00       264,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ไอ (1992) จ ากัด/264,000 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามขอบเขตของงาน

C2564-0098

13 ส.ค. 64
สัญญาจ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์น าเสนอรายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศปี 2564 : 
การฟ้ืนตัวจากวิกฤตโควิด-19 สู่ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

270,000.00       270,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บาบูนฮับ จ ากัด/270,000 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามขอบเขตของงาน

C2564-0099

17 ส.ค. 64
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (IDEs) ด้วยการยกระดับระสิทธิภาพ 
และสร้างตลาดให้กับหน่วยบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (iBDS)

4,000,000.00     4,000,000.00    คัดเลือก บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด/3,800,000 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามขอบเขตของงาน

C2564-0100

18 ส.ค. 64 สัญญาซ้ือระบบตรวจสอบตัวตนเพ่ือเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ 400,000.00       400,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากัด/400,000 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามขอบเขตของงาน

C2564-0101

19 ส.ค. 64 สัญญาซ้ือสิทธ์ิการใช้งาน Microsoft 365 800,000.00       800,000.00       e-bidding บริษัท ลานนาคอม จ ากัด/790,000 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามขอบเขตของงานและ

ราคาต่ าสุด
C2564-0102

26 ส.ค. 64
สัญญาจ้างผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบรายงานการเงินและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจ าปีงบประมาณ 2565

1,200,000.00     1,200,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด/1,200,000 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามขอบเขตของงาน

C2564-0103

31 ส.ค. 64 สัญญาจ้างผู้ประสานงานวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 257,100.00       257,100.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรานิษฐ์ ตรีเพ็ชร์/257,100 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรง
ตามขอบเขตของงาน

C2564-0104

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

วันท่ี 1 กันยายน 2564

วันท่ี
 ลงนามในสัญญา

ช่ือโครงการ
วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง


