
 แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 เชาพื้นที่สํานักงานเพื่อใชเปนสํานักงานสภา

นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ

18,601,098.72    18,601,098.72 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 18,601,098.72  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 18,601,098.72  เชาตอเนื่อง C2566-0012 3 ต.ค. 65

2 เชาพื้นที่เพื่อใชเปนสํานักงานของหนวยบริหาร

และจัดการทุน
12,553,341.12    12,553,341.12 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12,553,341.12  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12,553,341.12  เชาตอเนื่อง C2566-0013 3 ต.ค. 65

3 จางเหมาบริการรถยนตนั่งสวนบุคคล 1 คัน 

พรอมพนักงานขับรถยนต 1 คน
491,772.00            491,772.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จํากัด 491,772.00      บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จํากัด 491,772.00      คุณสมบัติตรง

ตามขอบเขตของ

งาน

C2566-0014 4 ต.ค. 65

4 จางบริหารโครงการดานการพัฒนาองคกร 

ระยะที่ 6
453,750.00            453,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุงนภา ทองพูล 453,750.00      นางสาวรุงนภา ทองพูล 453,750.00      จางตอเนื่อง C2566-00015 7 ต.ค. 65

5 จางที่ปรึกษาถอดบทเรียนแพลตฟอรมพัฒนา

กําลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนภาคการ

ผลิตและบริการ เพื่อศึกษาวิจัยระบบสงเสริมการ

เรียนรูที่เชื่อมโยงระหวางระบบการผลิตกําลังคน

และความตองการของตลาดแรงงาน

800,000.00            800,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 800,000.00      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 800,000.00      คุณสมบัติตรง

ตามขอบเขตของ

งานและเปน

พัสดุที่รัฐ

ตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน

C2566-00016 10 ต.ค. 65

6 จางผูประสานงานโครงการเพื่อรวบรวมและ

จัดทําขอมูล ในการปฏิบัติงานเลขานุการ
146,100.00            146,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณภัทรกัญ ทองไทย 146,100.00      นางสาวณภัทรกัญ ทองไทย 146,100.00      จางตอเนื่อง C2566-00017 11 ต.ค. 65

7 จางที่ปรึกษาวิเคราะหประเด็นเชิงนโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
1,000,000.00      1,000,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชัชนาถ เทพธรานนท 1,000,000.00   นางชัชนาถ เทพธรานนท 1,000,000.00   จําเปนตองจางที่

ปรึกษารายเดิม

ทําตอจากงานที่

ทําไวแลว

เนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค

C2566-00018 18 ต.ค. 65

8 จางผูประสานงานวิชาการในการจัดทําขอมูล

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ Thailand 

Higher Education and Innovation Policy 

Accelerator

132,000.00            132,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรวัฒน วรรณพฤกษ 132,000.00      นายถิรวัฒน วรรณพฤกษ 132,000.00      คุณสมบัติตรง

ตามขอบเขตของ

งาน

C2566-00019 19 ต.ค. 65

9 จางที่ปรึกษาโครงการการพัฒนากลไกการ

บริหารจัดการทุน บพค. และสรางเครือขาย

งานวิจัยขั้นแนวหนาทาง BCG

3,000,000.00      3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล 3,000,000.00   มหาวิทยาลัยมหิดล 3,000,000.00   คุณสมบัติตรง

ตามขอบเขตของ

งานและเปน

พัสดุที่รัฐ

ตองการสงเสริม

หรือสนับสนุน

C2566-00020 25 ต.ค. 65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

10 จางเหมาบริการการเดินทางปฏิบัติภารกิจในการ

สงเสริมการพัฒนากําลังคนผานการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจโดยใชความคิดสรางสรรคบนฐานของ

องคความรู Creative Economy การวิจัย

พัฒนาดานเทคโนโลยีอวกาศการบินและ

งานวิจัยขั้นแนวหนา ณ สาธารณรัฐเกาหลี

4,000,000.00      4,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชราภรณ กรุป แทเวล จํากัด 3,266,449.18   บริษัท เพชราภรณ กรุป แทเวล จํากัด 3,266,449.18   คุณสมบัติตรง

ตามขอบเขตของ

งานและเปนพัสดุ

C2566-00021 26 ต.ค. 65

11 จางที่ปรึกษาวิเคราะหประเด็นเชิงนโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

และการขับเคลื่อนนโยบายของฝายนโยบาย

เศรษฐกิจนวัตกรรม

1,000,000.00      1,000,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ฉัตรรัตนา 1,000,000.00   นายสมชาย ฉัตรรัตนา 1,000,000.00   จําเปนตองจางที่

ปรึกษารายเดิม

ทําตอจากงานที่

ทําไวแลว

เนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค

C2566-00022 27 ต.ค. 65
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