
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำน/จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1

กำรจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรอบรมครูแกน

น ำ วิทยำกร ท่ีปรึกษำ (Train the Trainer) ภำยใต้

โครงกำรสนำมกำรเรียนรู้นวัตกรรมพลังงำนไฟฟ้ำ

500,000.00       499,048.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ ำกัด 499,690.00        บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ ำกัด 

499,690.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0045-64

1 ธ.ค. 63

2

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

(Workshop) เทคโนโลยีด้ำนดนตรี ศิลปะ และ

กิจกรรมนันทนำกำร (MAR Tech)

500,000.00       499,690.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ฟังใจ จ ำกัด 495,000.00        บริษัท ฟังใจ จ ำกัด 495,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0046-64

1 ธ.ค. 63

3

ขออนุมัติกำรจ้ำงเหมำ “จัดหลักสูตรฝึกอบรมกำร

จัดกำรนวัตกรรมส ำหรับนวัตกรรุ่นเยำว์ในพ้ืนท่ี

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (Deep South 

STEAM4INNOVATOR

1,500,000.00     1,500,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 1,500,000.00      มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

1,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0047-64

1 ธ.ค. 63

4
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์

 E - Catalog ข้อมูลผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

320,000.00       300,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 318,860.00 บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 

318,860.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0048-64

1 ธ.ค. 63

5

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดหลักสูตรนวัตกรรม

เพ่ือสังคม(Social Innovation)ภำยใต้โครงกำร “แค่

ใจก็เพียงพอ 2020”

300,000.00       298,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

300,000.00        ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0049-64

1 ธ.ค. 63

6

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ ำพ้ืนท่ีภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย 

ปีงบประมำณ 2564

6,000,000.00     6,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยทักษิณ 6,000,000.00      มหำวิทยำลัยทักษิณ 6,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0051-64

1 ธ.ค. 63

7

ขออนุมัติจ้ำงจัดท ำหนังสือโครงกำรศึกษำแนว

ทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรทูตนวัตกรรม 

(Innovation Diplomacy) ในรูปแบบภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ

200,000.00       199,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้ำจอม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

199,000.00        ศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้ำจอม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

199,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6411-073

1 ธ.ค. 63

8
ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์จ่ำยกระแสไฟส ำหรับ

เคร่ืองพิมพ์บำร์โค้ด

2,675.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

2,675.00           บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ำกัด 2,675.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6411-074

1 ธ.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 มกราคม 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำน/จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 มกราคม 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

9

ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจจัดงำนแสดงนิทรรศกำร

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ Medical Fair Thailand 

2020

860,000.00       856,267.50        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ็กซโปซิส จ ำกัด 856,267.50        บริษัท เอ็กซโปซิส จ ำกัด 

856,267.50

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สซ-0004-64

2 ธ.ค. 63

10
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (เจลล้ำงมือ) 52,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอสเธติค พลัส จ ำกัด 5,136.00           บริษัท เอสเธติค พลัส จ ำกัด 

5,136.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6411-075

9 ธ.ค. 63

11

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนนิทรรศกำร “กำรประชุม

เวทีข้ำวไทย ปี 2563 เร่ือง อนำคตข้ำว-อนำคตไทย”

30,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ำกัด

30,000.00          บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ำกัด 30,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6411-076

14 ธ.ค. 63

12

ขออนุมัติจ้ำงเหมำพิมพ์หนังสือกำรจัดกำรสู่องค์กร

นวัตกรรม (Innovative Organization Book of 

Knowledge)

210,000.00       209,185.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 209,185.00        บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 

209,185.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6411-077

14 ธ.ค. 63

13

ขออนุมัติจ้ำงด ำเนินกำรจัดงำนแถลงข่ำวกำรส่งมอบ

หน้ำกำกอนำมัยให้กับสถำนพยำบำลย่ำนนวัตกรรม

กำรแพทย์โยธี

100,000.00       88,810.00          วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ำกัด 88,810.00          บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ำกัด 

88,810.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6411-078

14 ธ.ค. 63

14

 ขออนุมัติจัดจ้ำงเหมำเพ่ือด ำเนินกำรส่งเสริมควำม

ร่วมมือในด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยและอิสรำเอล

2,000,000.00     2,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท สเฟียร์เอท จ ำกัด 1,995,000.00      บริษัท สเฟียร์เอท จ ำกัด 

1,995,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0053-64

15 ธ.ค. 63

15
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยใน

250,000.00       250,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยเสกสรร พรมนิล 223,629.03        นำยเสกสรร พรมนิล 223,639.03 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6411-079

15 ธ.ค. 63

16

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือฟ้ืนฟู

ภำวะวิกฤต (งบประมำณและแผนงำน)

260,000.00       260,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยศิริพงษ์ เติมประเสริฐสกุล 247,419.35        นำยศิริพงษ์ เติมประเสริฐสกุล 

247,419.35

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6411-080

15 ธ.ค. 63

17

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำร รับสมัคร คัดเลือก 

และเตรียมควำมพร้อมโรงเรียน 50 แห่ง โครงกำร

สนำมกำรเรียนรู้นวัตกรรมพลังงำนไฟฟ้ำ

500,000.00       499,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ไทยออนแอร์ จ ำกัด 497,500.00        บริษัท ไทยออนแอร์ จ ำกัด 

497,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0054-64

17 ธ.ค. 63



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำน/จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 มกราคม 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

18

ขออนุมัติจ้ำงเหมำออกแบบส่ือกำรเรียนรู้

กระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรมภำยใต้โครงกำร “สนำม

กำรเรียนรู้นวัตกรรมพลังงำนไฟฟ้ำ”

450,000.00       447,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ลูซิด แล็บ จ ำกัด 445,000.00        บริษัท ลูซิด แล็บ จ ำกัด 

445,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0055-64

21 ธ.ค. 63

19
ขออนุมัติจัดท ำสำยคล้องบัตรเจ้ำหน้ำท่ี สนช. 20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท กำร์ด ครีเอช่ัน จ ำกัด 17,976.00          บริษัท กำร์ด ครีเอช่ัน จ ำกัด 

17,976.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6412-081

21 ธ.ค. 63

20
ขออนุมัติจัดพิมพ์ซองจดหมำย สนช. 20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทริปเปิล บี 

เพรส

10,593.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทริปเปิล บี 

เพรส 10,593.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6412-082

21 ธ.ค. 63

21

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ ำพ้ืนท่ีภำคตะวันออก 

ปีงบประมำณ 2564

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

2,000,000.00      มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์

 ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0057-64

21 ธ.ค. 63

22

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ ำพ้ืนท่ีภำคเหนือตอนบน 1

 ปีงบประมำณ 2564

6,000,000.00     6,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 6,000,000.00      มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

6,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0058-64

21 ธ.ค. 63

23
ขออนุมัติจัดซ้ือบริกำรแพ็กเกจโปรแกรมเงินเดือน

ประจ ำปี พ.ศ. 2564

12,840.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จ ำกัด 12,840.00          บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จ ำกัด

 12,840.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6412-083

22 ธ.ค. 63

24
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (ถ่ำนอัล

คำไลน์ 9V)

10,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 9,360.36           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6412-084

22 ธ.ค. 63

25
ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือกีฬำสี 45,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท สยำมพรีเม่ียมพลัส 

อินเตอร์แฟบริค จ ำกัด

36,915.00          บริษัท สยำมพรีเม่ียมพลัส 

อินเตอร์แฟบริค จ ำกัด

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6412-085

23 ธ.ค. 63

26
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับส ำนักงำน 9 

รำยกำร

14,985.59         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 14,985.98          บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 

14,985.98

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6412-086

23 ธ.ค. 63

27
ขออนุมัติจัดซ้ือซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุเพ่ือกำรจัด

กิจกรรมโครงกำร

22,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 20,596.95          บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 

20,596.95

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6412-087

23 ธ.ค. 63

28
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (เจลล้ำงมือ) 10,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด 9,000.00           บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด 

9,000.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6412-088

25 ธ.ค. 63



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำน/จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 มกราคม 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

29
ขออนุมัติจัดซ้ือประกันควำมเส่ียงภัยทรัพย์สินและ

กำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

70,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 

(มหำชน)

64,456.80          บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 

(มหำชน) 64,456.80

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6412-089

25 ธ.ค. 63

30

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรพัฒนำงำนภำยใต้

โครงกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองและคุณภำพ (พัฒนำ

ระบบกำรท ำงำน)

600,000.00       480,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอัจฉรำ วงศ์แสงจันทร์ 600,000.00        นำงสำวอัจฉรำ วงศ์แสงจันทร์ 

600,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0059-64

25 ธ.ค. 63

31

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่ม

เยำวชน) ต ำแหน่งผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ

180,000.00       180,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวกล้วยไม้ แซ่ล่ี 178,064.52        นำงสำวกล้วยไม้ แซ่ล่ี 178,064.52 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6412-090

30 ธ.ค. 63

32
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีลูกจ้ำงงำน

นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based Innovation)

144,000.00       144,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวนิลุบล จินดำศิริ 141,677.42        นำงสำวนิลุบล จินดำศิริ 

141,677.42

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6412-091

30 ธ.ค. 63


