
ล ำดับท่ี แผน/โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำสุทธิ เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

1 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ Infrared Thermometer Mode 1 : UN-001 จ านวน 3 
เคร่ือง

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด         10,914.00 PO6304/0001 
ลว. 1 เม.ย. 2563

2 โครงการเช่าบริการพ้ืนท่ีส าหรับ cloud 
R Data Center

จัดซ้ือบริการ Internet Data Center (Co-Location) ขนาด 3 U 
ณ IDC จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 7 เมษายน 2563 - 
6 เมษายน 2564

เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน)

        57,780.00 PO6304/0013 
ลว. 1 เม.ย. 2563

3 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ Spray Alcohol ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 99.99% 3.2 ลิตร และ
ศรีตรังโกลฟส์ (กล่องเขียว) ถุงมือยาง ธรรมชาติ ไม่มีแป้ง 
(1กล่อง/100ช้ิน) L

เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด         32,806.20 PO6304/0002 
ลว. 3 เม.ย. 2563

4 โครงการจ้างบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในกรณีช ารุด

จ้างบ ารุงดูแลรักษาระบบในสถานการณ์ฉุกเฉิน บริการเดือน
เมษายน 2563

เฉพาะเจาะจง บริษัท มัช เทคโนโลยี จ ากัด         92,020.00 PO6304/0010 
ลว. 9 เม.ย. 2563

5 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึก HP จ านวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด         56,667.20 PO6304/0003 
ลว. 10 เม.ย. 2563

6 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือแฟ้มกระดาษสันพับ A4 ล้ินเหล็ก ใบโพธ์ิ403 สีส้ม จ านวน 5
 กล่อง และแฟ้มสันกว้าง A4 สัน 3" ด า ตราช้าง 120 จ านวน 36 
เล่ม

เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด           6,980.68 PO6304/0005 
ลว. 10 เม.ย. 2563

7 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 300 เมตร 2 ช้ัน, กระดาษเช็ดมือ 
7200 แผ่น 2ช้ัน, กระดาษเช็ดปาก COCKTAIL 1ช้ัน

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล 
กรุ๊ป จ ากัด

        16,766.90 PO6304/0008 
ลว. 13 เม.ย. 2563

8 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินท์เตอร์ ย่ีห้อ EPSON รุ่น L5190 พร้อมหมึก เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด           9,940.30 PO6304/0004 
ลว. 14 เม.ย. 2563

9 โครงการเช่าบริการ (ต่อสัญญา) พ้ืนท่ี
ส าหรับ cloud TRF app

ซ้ือบริการ INET-MS Cloud 1 VM Spec/VM : vCPU= 2 Core
 / vRAM = 8 GB / vHDD = 500 GB ต้ังแต่วันท่ี 17 เมษายน 
2563 - 16 เมษายน 2564

เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จ ากัด (มหาชน)

        89,880.00 PO6304/0015 
ลว. 15 เม.ย. 2563



ล ำดับท่ี แผน/โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำสุทธิ เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

10 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา
อุปกรณ์/เคร่ืองใช้ส านักงาน

จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP LJ pro 400 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม ออโตเมช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

          2,996.00 PO6304/0006 
ลว. 15 เม.ย. 2563

11 โครงการจ้างจัดการดูแลและตรวจสอบ 
(MA) ระบบกล้องวงจรปิดท้ังหมดของ
องค์กร รวมไปจนถึงการอัพเดทระบบ
ต่างๆ ระยะเวลา 1 ปี

จ้างบ ารุงดูแลรักษาระบบเคร่ืองแม่ข่ายคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์
ระบบเครือข่ายภายใน และบ ารุงดูแลรักษาระบบ CCTV พร้อม
อุปกรณ์ ระยะเวลา 1 ปี

เฉพาะเจาะจง บริษัท มัช เทคโนโลยี จ ากัด        393,760.00 PO6304/0007 
ลว. 15 เม.ย. 2563

12 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการก ากับติดตามการใช้
งบประมาณและประเมินผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวช่ัน 
เทคโนโลยี จ ากัด

7,490,000.00 TRF/OF/09/2563
 ลว. 22 เม.ย. 

2563
13 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์

ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง
จัดซ้ือน้ าด่ืมสปริงเคิล 18*350 ซีซี จ านวน 300 แพ็ค เฉพาะเจาะจง บริษัท เบทเทอร์ ช้อยส์ จ ากัด

 ส านักงานใหญ่
        17,655.00 PO6304/0009 

ลว. 23 เม.ย. 2563

14 โครงการจ้างบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในกรณีช ารุด

จ้างบ ารุงรักษาระบบในสถานการณ์ฉุกเฉิน บริการเดือน 
พฤษภาคม 2563

เฉพาะเจาะจง บริษัท มัช เทคโนโลยี จ ากัด         92,020.00 PO6304/0014 
ลว. 24 เม.ย. 2563

15 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึก HP จ านวน 2 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด         16,884.60 PO6304/0012 
ลว. 29 เม.ย. 2563

16 โครงการจ้างพัฒนาและจัดท าระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเช่ือมโยงการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการ
จัดการความรู้

จ้างพัฒนาระบบส าหรับการดิดตามงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับโควิด
เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณและการ
ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เอ.เอ.เอส เทค 
จ ากัด

       399,966.00 PO6304/0011 
ลว. 29 เม.ย. 2563

17 โครงการจ้างพัฒนาเคร่ืองมือจัดการและ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร

จ้างพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ระยะท่ี 1 E-bidding บริษัท บิชโพเทนเชียล จ ากัด 5,000,000.00 TRF/OF/10/2563
 ลว. 30 เม.ย. 

2563



ล ำดับท่ี แผน/โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำสุทธิ เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

18 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ ย่ีห้อริโก้ จ านวน 12 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

        31,779.00 PO6304/0016 
ลว. 30 เม.ย. 2563

19 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 16 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด         22,254.93 PO6305/0001 
ลว. 1 พ.ค. 2563

20 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จ้างพิมพ์ซองจดหมาย NO.9 พิมพ์ 1 สี หน่ึงหน้า จ านวน 40 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ พับลิชเชอร์ 
จ ากัด

        19,260.00 PO6305/0003 
ลว. 1 พ.ค. 2563

21 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือปล๊ักพ่วง PANASONIC EXTENSION PLUG WCHG 28352
 จ านวน 12 อัน

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด         14,124.00 PO6305/0002 
ลว. 7 พ.ค. 2563

22 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารสี ย่ีห้อโคนิก้า จ านวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิส
สิเนส โซลูชันส์ (ประเทศ

        27,927.00 PO6305/0004 
ลว. 8 พ.ค. 2563

23 โครงการจ้างผลิตส่ือ Infographic, 
Motion graphic พร้อมเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางออนไลน์

จ้างผลิตส่ือ Infographic, Motion graphic พร้อมเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางออนไลน์

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลค์ มี จ ากัด        453,680.00 PO6305/0005 
ลว. 8 พ.ค. 2563

24 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จ้างจัดพิมพ์ซองจดหมาย NO.9 (ธุรกิจตอบรับ) สี 1 จุด จ านวน 
20 กล่อง

เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ พับลิชเชอร์ 
จ ากัด

          8,560.00 PO6305/0007 
ลว. 19 พ.ค. 2563

25 โครงการจ้างบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในกรณีช ารุด

จ้างบ ารุงรักษาระบบในสถานการณ์ฉุกเฉิน บริการเดือน มิถุนายน
 2563

เฉพาะเจาะจง บริษัท มัช เทคโนโลยี จ ากัด         92,020.00 PO6305/0013 
ลว. 19 พ.ค. 2563

26 โครงการเช่าบริการ (ต่อสัญญา) พ้ืนท่ี
ส าหรับ Website (colocation)

จัดซ้ือบริการ INET MS Cloud เคร่ือง Website+API และบริการ 
INET MS Cloud เคร่ือง Website+APIจ านวน 12 เดือน 
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จ ากัด (มหาชน)

       166,920.00 PO6305/0014 
ลว. 19 พ.ค. 2563

27 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึก HP จ านวน 7 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด         42,365.58 PO6305/0008 
ลว. 20 พ.ค. 2563

28 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร IDEA WORK  A4  80g จ านวน 650 
รีม

เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษ
ไทย จ ากัด

        59,042.60 PO6305/0006 
ลว. 20 พ.ค. 2563

29 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 16 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด         46,314.95 PO6305/0009 
ลว. 22 พ.ค. 2563



ล ำดับท่ี แผน/โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำสุทธิ เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

30 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ เครือข่าย 
Switch ตู้อุปกรณ์เครือข่าย Etc.

จัดซ้ือลิขสิทธ์ิ  Cisco WiFi Controller for Access point 
License จ านวน 16 License และ Cisco WiFi Controller 
Maintenance License 1 year จ านวน 2 งาน

เฉพาะเจาะจง บริษัท มัช เทคโนโลยี จ ากัด        130,540.00 PO6305/0017 
ลว. 25 พ.ค. 2563

31 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ Battery Long 12V 7.2AH จ านวน 15 ก้อน, Sandisk 
Sdssde60-500G-G25#Portable จ านวน 1 เคร่ือง, CADDY 
DRIVE FOR NOTEBOOK-ORICO LSS2.5 จ านวน 1 แผ่น และ
WD WDSSDGB -SATA-3D-BLUE2.5-2550GB จ านวน 5 แผ่น

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด         25,647.90 PO6305/0015 
ลว. 26 พ.ค. 2563

32 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)

        11,960.04 PO6305/0012 
ลว. 27 พ.ค. 2563

33 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 300 เมตร 2 ช้ัน, กระดาษเช็ดมือ 
7200 แผ่น 2ช้ัน, กระดาษเช็ดปาก COCKTAIL 1ช้ัน

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล 
กรุ๊ป จ ากัด

        18,227.45 PO6305/0010 
ลว. 28 พ.ค. 2563

34 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ืออินเด็กซ์กระดาษ (12 หยัก) จ านวน 495 ชุด เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด         19,067.40 PO6305/0011 
ลว. 28 พ.ค. 2563

35 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือแฟ้มพับ 300 แกรม จ านวน 8 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด           3,167.20 PO6306/0001 
ลว. 1 มิ.ย. 2563

36 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึกพร้ินเตอร์สี ย่ีห้อริโก้ จ านวน 16 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

        42,372.00 PO6306/0002 
ลว. 5 มิ.ย. 2563

37 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 13 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด         27,475.46 PO6306/0003 
ลว. 10 มิ.ย. 2563

38 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือหมึก HP จ านวน 7 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท บางอ้อ จ ากัด         40,371.10 PO6306/0004 
ลว. 15 มิ.ย. 2563

39 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือกระดาษหัวจดหมาย จ านวน 30 รีม เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ พับลิชเชอร์ 
จ ากัด

        13,642.50 PO6306/0011 
ลว. 17 มิ.ย. 2563

40 โครงการจ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ขับเคล่ือนสังคมฐานความรู้ขององค์กร

จ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือขับเคล่ือนสังคมฐานความรู้ของ
องค์กร

เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปโฟร์ จ ากัด        321,000.00 PO6306/0005 
ลว. 17 มิ.ย. 2563

41 โครงการจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 
(คลิปวีดิโอ)

จ้าง Boot post VDO บน Facebook จ านวน 3 งาน เฉพาะเจาะจง บริษัท โชว์ออฟ มีเดีย จ ากัด         77,575.00 PO6306/0006 
ลว. 17 มิ.ย. 2563



ล ำดับท่ี แผน/โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำสุทธิ เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

42 โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี จ านวน 1 เคร่ือง ระยะเวลา 2 ปี เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

500,000.00 TRF/OF/11/2563
 ลว. 18 มิ.ย. 2563

43 โครงการเช่า (ต่อสัญญา) บริการระบบอิน
เทอร์เน็ท สกว.

ซ้ือบริการ Inet-Standard Speed 150/50 Mbps. รายเดือน 
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 
2564

เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จ ากัด (มหาชน)

       419,868.00 PO6306/0007 
ลว. 18 มิ.ย. 2563

44 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือแผ่น CD-R 700MB 48X แพ็ค 10 แผ่น พร้อมซอง จ านวน 
200 ชุด

เฉพาะเจาะจง บริษัท วีพงศ์ ซัพพลาย จ ากัด           2,225.60 PO6306/0008 
ลว. 22 มิ.ย. 2563

45 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ คู่มือหน่วยรับงบประมาณ สกสว. 
จ านวน 300 เล่ม

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโน พับลิชช่ิง แอนด์ 
แพคเกจจ้ิง จ ากัด

        88,275.00 PO6306/0009 
ลว. 25 มิ.ย. 2563

46 โครงการจัดซ้ือหรือจ้างเก่ียวกับอุปกรณ์
ส านักงาน/วัสดุส้ินเปลือง

จัดซ้ือ RAM DDR4(2400,NB) 8GB Kingston Warranty 
LifeTime จ านวน 2 แผง

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ม ซิสเท็ม จ ากัด           3,531.00 PO6306/0010 
ลว. 29 มิ.ย. 2563

16,516,230.59


