
 แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 จางที่ปรึกษาดานนโยบาย ดาน

ทรัพยสินทางปญญา การคา และความ

รวมมือระหวางประเทศ

        960,000.00         960,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพวงรัตน อัศวพิศิษฐ         960,000.00 นางพวงรัตน อัศวพิศิษฐ         960,000.00 จางตอเนื่อง C2565-0104 8 ก.ย. 65

2 จางจัดงานประชุมวิชาการ บพค. 

ประจําป 2565 PMU-B Brainpower 

Congress 2022: Future and 

Challenges of Frontier Research & 

Creative Economy toward 

Sustainable Development

     3,000,000.00      2,999,798.50 e-bidding บริษัท ทีม ทาเลนท จํากัด      2,999,745.00 บริษัท ทีม ทาเลนท จํากัด      2,999,745.00 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

C2565-0105 15 ก.ย. 65

3 จางที่ปรึกษา ที่ปรึกษาอาวุโสการสราง

ความเชื่อมโยงและเครือขายทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงลึกกับ

ตางประเทศใหกับ บพข.

     2,434,343.41      2,434,343.41 เฉพาะเจาะจง MR. JEONG HYOP LEE      2,434,343.41 MR. JEONG HYOP LEE      2,434,343.41 จางตอเนื่อง C2565-0106 15 ก.ย. 65

4 จางบํารุงรักษาระบบตรวจสอบตัวตน

เพื่อเขาใชเครือขายอินเทอรเน็ต

        142,845.00         142,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จํากัด         142,845.00 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จํากัด         142,845.00 จางตอเนื่อง C2565-0107 21 ก.ย. 65

5 จางผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงาน

การเงินและประเมินผลการใชจายเงิน

และทรัพยสินของ สํานักงานสภา

นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)  

ประจําปงบประมาณ 2566

     1,100,000.00      1,100,000.00 คัดเลือก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

        950,000.00 บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

        950,000.00 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

C2565-0108 21 ก.ย. 65

6 จางที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

แหงชาติ (สอวช.)

        960,000.00         960,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรประพันธ  นัยยุติ         960,000.00 นางสาวแพรประพันธ  นัยยุติ         960,000.00 จางตอเนื่อง C2565-0109 23 ก.ย. 65

7 จางที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบ

และแนวทางการพัฒนากําลังคนเพื่อ

ขับเคลื่อนประเทศไทย

สูความเปนกลางทางคารบอนและการ

ปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย

     4,000,000.00      4,000,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม      4,000,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม      4,000,000.00 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

และเปนพัสดุที่รัฐ

ตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน

C2565-0110 26 ก.ย. 65

8 จางบริการตรวจสอบชองโหวระบบ

สารสนเทศของ สอวช.

         99,510.00          99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเน็ต แมเนจด เซอรวิสเซส 

จํากัด

         99,510.00 บริษัท ไอเน็ต แมเนจด เซอรวิสเซส 

จํากัด

         99,510.00 คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

C2565-0111 26 ก.ย. 65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2565

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

วันที่ 3 ตุลาคม 2565



 แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2565

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

วันที่ 3 ตุลาคม 2565

9 เชาเครื่องถายเอกสาร พรอมพนักงาน

ถายเอกสาร
228,000.00        228,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ไอ (1992) จํากัด 228,000.00        บริษัท พี ซี ไอ (1992) จํากัด 228,000.00        เชาตอเนื่อง C2566-0001 30 ก.ย. 65

10 จางเจาหนาที่ปฏิบัติการดานการรักษา

ความปลอดภัยในสุขภาพรวมถึงดูแล

ทรัพยสินของบุคลากร สํานักงาน และ

ประสานงานดานการตอนรับ งาน

ธุรการ สํานักงานสภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ

499,989.60 499,989.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร เซอรวิส 

จํากัด
499,989.60 บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร เซอรวิส 

จํากัด
499,989.60 จางตอเนื่อง C2566-0002 30 ก.ย. 65

11 จางเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด

 สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

487,920.00        487,920.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยวิจิตร โปรคลีน แอนด 

ซัพพลาย จํากัด
487,920.00        บริษัท ทรัพยวิจิตร โปรคลีน แอนด 

ซัพพลาย จํากัด
487,920.00        คุณสมบัติตรงตาม

ขอบเขตของงาน

C2566-0003 30 ก.ย. 65

12 จางใหขอเสนอแนะและพัฒนาระบบ 

รวมทั้งกระบวนการดานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานสภา

นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

240,000.00        240,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวชนกานต สวัสดิฤกษ 240,000.00        นางสาวชนกานต สวัสดิฤกษ 240,000.00        จางตอเนื่อง C2566-0004 30 ก.ย. 65

13 จางที่ปรึกษางานระบบนิเวศสงเสริม

การพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร

 วิจัยและนวัตกรรม

960,000.00        960,000.00        เฉพาะเจาะจง นางญาดา มุกดาพิทักษ 960,000.00        นางญาดา มุกดาพิทักษ 960,000.00        จางตอเนื่อง C2566-0005 30 ก.ย. 65

14 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ 1 คัน

 พรอมพนักงานขับรถตูปรับอากาศ 1 

คน

499,200.00        499,200.00        เฉพาะเจาะจง นายสุรพงษ โตดวง 499,200.00        นายสุรพงษ โตดวง 499,200.00        จางตอเนื่อง C2566-0006 30 ก.ย. 65

15 จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต

ประจําตําแหนงผูบริหาร 1 คน
237,540.00        237,540.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร ไดรฟเวอร แอนด 

เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
237,540.00        บริษัท มาสเตอร ไดรฟเวอร แอนด 

เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
237,540.00        จางตอเนื่อง C2566-0007 30 ก.ย. 65

16 จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต

ประจําตําแหนงผูบริหาร 2 คน
409,493.28        409,493.28        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 409,493.28        บริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) 409,493.28        จางตอเนื่อง C2566-0008 30 ก.ย. 65

17 จางเหมาบริการผูพิการเพื่อขับรถยนต

ประจําตําแหนงผูอํานวยการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566

127,200.00        127,200.00        เฉพาะเจาะจง นายอนันต วะมะพุททา 127,200.00        นายอนันต วะมะพุททา 127,200.00        จางตอเนื่อง C2566-0009 30 ก.ย. 65

18 เชาเครื่องถายเอกสารสีและขาวดํา 

หนวยบริหารและจัดการทุนดานการ

เพิ่มความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ (บพข.)

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

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

(มหาชน)
162,000.00        เชาตอเนื่อง C2566-0010 30 ก.ย. 65



 แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2565

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

วันที่ 3 ตุลาคม 2565

19 จางใหขอเสนอแนะ รวมวางแผนและ

ติดตาม งานดานการสื่อสารนโยบาย

ของสํานักงานสภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ

240,000.00        240,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณพร เจริญรัตน 240,000.00        นางสาววรรณพร เจริญรัตน 240,000.00        จางตอเนื่อง C2566-0011 30 ก.ย. 65


	กย65

