
 แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 จางที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย

สถานภาพโครงสรางพื้นฐานการวิจัยที่

นําไปสูนวัตกรรมของประเทศ ระยะที่ 2

     5,000,000.00      5,000,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ

     5,000,000.00 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ

     5,000,000.00 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

และเปนพัสดุที่รัฐ

ตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน

C2565-0092 8 ส.ค. 65

2 จางที่ปรึกษาโครงการการศึกษา

ศักยภาพโครงสรางพื้นฐานเพื่อ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการในอนาคต

     3,000,000.00      3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      3,000,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      3,000,000.00 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

และเปนพัสดุที่รัฐ

ตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน

C2565-0093 8 ส.ค. 65

3 จางที่ปรึกษาโครงการการศึกษา

นวัตกรรมเชิงระบบ/โครงสราง/กลไก

เพื่อรองรับระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําใหเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน

     1,143,000.00      1,143,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    11,142,980.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    11,142,980.00 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

และเปนพัสดุที่รัฐ

ตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน

C2565-0094 8 ส.ค. 65

4 จางจัดงานมหกรรม Local Enterprise

 Showcase Expo

     5,000,000.00      5,000,000.00 e-bidding บริษัท เช็ค แอนด โชว จํากัด      4,750,457.60 บริษัท เช็ค แอนด โชว จํากัด      4,750,457.60 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

C2565-0095 9 ส.ค. 65

5 จางที่ปรึกษาโครงการการศึกษาแนว

ทางการพัฒนากําลังคนทักษะสูงเพื่อ

เตรียมรองรับการลงทุน

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

   15,000,000.00    15,000,000.00 คัดเลือก บริษัท เมอรเซอร (ประเทศไทย) จํากัด    15,000,000.00 บริษัท เมอรเซอร (ประเทศไทย) จํากัด    15,000,000.00 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

C2565-0096 9 ส.ค. 65

6 เชาเครื่องถายเอกสารสี หนวยบริหาร

และจัดการทุนดานการพัฒนาระดับ

พื้นที่ (บพท.)

        162,000.00         162,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

        162,000.00 บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

        162,000.00 เชาตอเนื่อง C2565-0097 11 ส.ค. 65

7 จางที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการ

กลไก Innovation Sandbox ในระยะ

นํารอง

        450,000.00         450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลคอน จํากัด         450,000.00 บริษัท ไลคอน จํากัด         450,000.00 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

C2565-0098 15 ส.ค. 65

8 จางเจาหนาที่สนับสนุน (งานสื่อสาร) 

หนวยบริหารและจัดการทุนดานการ

พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

        100,000.00         100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนุติ ทนงธนะชัย         100,000.00 นายนุติ ทนงธนะชัย         100,000.00 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

C2565-0099 15 ส.ค. 65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

วันที่ 1 กันยายน 2565



 แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

วันที่ 1 กันยายน 2565

9 จางผูประสานงาน เตรียมและจัดเก็บ

ขอมูล สนับสนุนการจัดการดาน 

logistics ในการจัดประชุม ของหนวย

บริหารและจัดการทุนดานการพัฒนา

กําลังคน และทุนดานการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการ

สรางนวัตกรรม (บพค.)

         61,500.00          61,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐดาพร ไฝทาคํา          61,500.00 นางสาวณัฐดาพร ไฝทาคํา          61,500.00 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

C2565-0100 15 ส.ค. 65

10 ซื้อระบบ Enterprise Content 

Management System and 

Implementation Services

     1,260,000.00      1,260,000.00 คัดเลือก บริษัท เอสที โซลูชั่น ซิสเต็ม จํากัด      1,260,000.00 บริษัท เอสที โซลูชั่น ซิสเต็ม จํากัด      1,260,000.00 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

C2565-0101 18 ส.ค. 65

11 ซื้อสิทธิ์การใชงาน Microsoft 365         800,000.00         800,000.00 e-bidding บริษัท ลานนาคอม จํากัด         768,000.00 บริษัท ลานนาคอม จํากัด         768,000.00 ราคาต่ําสุด C2565-0102 23 ส.ค. 65

12 เชาวงจรสื่อสารสัญญาณแบบสายใย

แกวนําแสง (Fiber Optic) พรอม

อุปกรณ

        436,560.00         436,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน)

        436,560.00 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน)

        436,560.00 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

C2565-0103 29 ส.ค. 65
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