
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำระบบบริหำรจัดกำร

ฐำนข้อมูลนวัตกรรม (Data-driven Innovation) 

ระยะท่ี 2

4,000,000.00     3,987,863.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ำกัด 3,800,000.00      บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ำกัด 

3,800,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-103-63

1 เม.ย. 63

2

ขออนุมัติจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือพัฒนำและจัดหลักสูตร 

“อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถทำง

นวัตกรรมส ำหรับกลุ่มผู้น ำรุ่นใหม่ภำครัฐและเอกชน

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 1,000,000.00      สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

 1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0004-63

1 เม.ย. 63

3
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้ำน

มุมมองอนำคต Images of Futures  ในพ้ืนท่ีภำคใต้

1,500,000.00     1,400,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 1,400,000.00      มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

1,400,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0104-63

1 เม.ย. 63

4

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้ำน

มุมมองอนำคต Images of Futures  ในพ้ืนท่ี

ภำคเหนือ

1,500,000.00     1,400,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยพะเยำ 1,400,000.00      มหำวิทยำลัยพะเยำ 1,400,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0105-63

1 เม.ย. 63

5
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม  ประจ ำพ้ืนท่ีภำคใต้ชำยแดน

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช

นครินทร์

4,000,000.00      มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช

นครินทร์ 4,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0106-63

1 เม.ย. 63

6

ขออนุมัติจ้ำงเหมำโครงกำรศึกษำภำพอนำคต

แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือกำรพัฒนำ

นวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพ้ืนท่ี

จังหวัดพัทลุง

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยทักษิณ 2,000,000.00      มหำวิทยำลัยทักษิณ 2,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0107-63

1 เม.ย. 63

7

ขออนุมัติจ้ำงพัฒนำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน

กำรมองอนำคตเชิงกลยุทธ์ส ำหรับภำครัฐ (Strategic

 Foresight for Public Sector)

1,200,000.00     1,200,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 1,200,000.00      มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

1,200,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0102-63

1 เม.ย. 63

8
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม  ประจ ำพ้ืนท่ีภำคเหนือตอนบน 1

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 4,000,000.00      มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

4,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0108-63

1 เม.ย. 63

9
ขออนุมัติจ้ำงเหมำผลิตส่ือกำรเรียนรู้เทคโนโลยีด้ำน

ศิลปะ (Art-tech)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แมกซิไมซ์ แมเนจเมนท์ 

จ ำกัด

500,000.00        บริษัท แมกซิไมซ์ แมเนจเมนท์ 

จ ำกัด 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0109-63

1 เม.ย. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 พฤษภาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 พฤษภาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

10

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้ำน

มุมมองอนำคต Images of Futures  ในพ้ืนท่ีภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

1,500,000.00     1,400,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 1,400,000.00      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

1,400,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0110-63

1 เม.ย. 63

11
ขออนุมัติจัดซ้ือหลักสูตรภำษำอังกฤษแบบออนไลน์

เพ่ือพัฒนำบุคลำกร

254,660.00       254,660.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จ ำกัด 254,660.00        บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จ ำกัด 

254,660.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สซ-0001-63

3 เม.ย. 63

12

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำรพัฒนำวิสำหกิจ

เร่ิมต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้ำน 5G

5,000,000.00     4,984,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด

4,980,000.00      บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด 4,980,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0111-63

7 เม.ย. 63

บริษัท ลำเวลล์ เอ็นเตอร์เท

นเม้นท์ จ ำกัด

4,670,000.00      

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด

4,980,000.00      

บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน 

จ ำกัด

4,850,000.00      

14
ขออนุมัติซ่อมแซมกระเบ้ืองปูพ้ืน อำคำรอุทยำน

นวัตกรรม

57,780.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท คริสตัล ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด

57,780.00          บริษัท คริสตัล ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ำกัด 57,780.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6304-145

13 เม.ย. 63

15
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ 14,616.20         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 14,616.20          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

14,616.20

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6304-146

13 เม.ย. 63

16
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับซ่อมแซมเคร่ือง

ก ำเนิดไฟฟ้ำ

43,709.50         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บีพี เจนเนอเรเตอร์ จ ำกัด 43,709.50          บริษัท บีพี เจนเนอเรเตอร์ จ ำกัด 

43,709.50

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6304-147

13 เม.ย. 63

17
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (แม่บ้ำน กระดำษ

ช ำระห้องน้ ำม้วนใหญ่)

20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 189,000.00        บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

18,900.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6304-148

14 เม.ย. 63

18

ขออนุมัติจ้ำงเหมำพัฒนำระบบ One Stop Service

 Online

5,000,000.00     5,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล

 มีเดีย จ ำกัด

5,000,000.00      บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

มีเดีย จ ำกัด

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0115-63

15 เม.ย. 63

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด 4,980,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0112-63

8 เม.ย. 63

4,996,233.00      ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้

ด้ำนกำรลงทุนระยะเร่ิมต้น (Angel Investor)

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

5,000,000.00     

13



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 พฤษภาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

19

ขออนุมัติจ้ำงเหมำโครงกำรศึกษำภำพอนำคต

แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือกำรพัฒนำ

นวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพ้ืนท่ี

จังหวัดกำฬสินธ์ุ

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ 1,980,000.00      มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0116-63

15 เม.ย. 63

20
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรส ำรวจและวิเครำะห์

ข้อมูลด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1,000,000.00      ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0117-63

15 เม.ย. 63

21
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม  ประจ ำพ้ืนท่ีภำคเหนือตอนล่ำง 1

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยนเรศวร 4,000,000.00      มหำวิทยำลัยนเรศวร มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0118-63

15 เม.ย. 63

22

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม  ประจ ำพ้ืนท่ีภำคกลำง

5,000,000.00     5,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

5,000,000.00      ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0119-63

15 เม.ย. 63

บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ำกัด 4,998,783.20      

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 

พับลิชช่ิง จ ำกัด (มหำชน)

4,982,663.65      

บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ำกัด 4,565,050.00      

24

ขออนุมัติจ้ำงเหมำพัฒนำระบบประเมิน

ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะท่ี 2 

(Innovative Organization Program – IOP)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอทไทย โซลูช่ัน แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ำกัด

450,000.00        บริษัท แอทไทย โซลูช่ัน แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 450,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0121-63

20 เม.ย. 63

บริษัท เดสพำซีโต บูล จ ำกัด 997,000.00        

บริษัท ไรซ์ อิมแพค จ ำกัด 999,000.00        

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 880,000.00        

26

ขออนุมัติจ้ำงเหมำวิเครำะห์ข้อมูลส่ือสังคมออนไลน์ 

ส ำหรับกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ  

ประจ ำปี 2563

500,000.00       497,550.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็น

เตอร์ จ ำกัด

490,000.01        บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็น

เตอร์ จ ำกัด 490,000.01

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0125-63

20 เม.ย. 63

บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน 

จ ำกัด

1,800,000.00      

27

ขออนุมัติจ้ำงเหมำพัฒนำแพลตฟอร์มกำรอบรม

ออนไลน์ (MOOCs) ระยะ 2

2,000,000.00     2,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ โซลูช่ัน 

จ ำกัด 1,898,800.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0126-63

24 เม.ย. 63

สจ-0120-63

17 เม.ย. 63

25

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation Driving 

unit)  ส ำหรับพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคม

1,000,000.00     1,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ไรซ์ อิมแพค จ ำกัด 

990,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0123-63

20 เม.ย. 63

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับ

ลิชช่ิง จ ำกัด (มหำชน) 

4,960,000.0023

5,000,000.00     4,983,032.80      ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดหลักสูตรผู้บริหำร

เมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : 

CCIO) รุ่นท่ี 3

ประกวด

รำคำ 

e-bidding



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 พฤษภาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ โซลูช่ัน 

จ ำกัด

1,898,800.00      

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 1,940,000.00      

28

ขออนุมัติจ้ำงเหมำโครงกำรแผนพัฒนำศักยภำพ

เยำวชนสู่ควำมส ำเร็จ (Talented Youth 

Achievement Program)

485,000.00       475,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ไบโอเนียร์ เอเชีย จ ำกัด 470,000.00        บริษัท ไบโอเนียร์ เอเชีย จ ำกัด 

470,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0127-63

24 เม.ย. 63

29

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำส่ือเพ่ือประชำสัมพันธ์ข้อมูล 

ด้ำนกำรแพทย์และกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์โรคโค

วิด-19 (COVID-19)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 500,000.00        บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0129-63

24 เม.ย. 63

บริษัท อำร์ วี คอนเน็กซ์ จ ำกัด 732,249.00        

บริษัท ม่ันคงสยำมเทรดด้ิง จ ำกัด 753,922.00        

31

ขออนุมัติจ้ำงเหมำออกแบบจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ 

บันทึกภำพเคล่ือนไหว และภำพน่ิง ภำยใต้

แผนพัฒนำศักยภำพด้ำนนวัตกรรม 

STEAM4INNOVATOR

450,000.00       450,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โอเอสเค คอนเนคท์ ไอ

เดีย จ ำกัด

450,000.00        บริษัท โอเอสเค คอนเนคท์ ไอเดีย

 จ ำกัด 450,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0130-63

28 เม.ย. 63

32

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำสมุดปกขำว (White Paper)

 กำรพัฒนำวิสำหกิจเร่ิมต้นเทคโนโลยีด้ำนดนตรี 

ศิลปะและกิจกรรมนันทนำกำร (MAR Tech)

2,250,000.00     2,245,333.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ฟังใจ จ ำกัด 2,245,333.00      บริษัท ฟังใจ จ ำกัด 2,245,333.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0131-63

28 เม.ย. 63

บริษัท ดี ซิกซ์ต้ี ทรี จ ำกัด 1,299,515.00      

บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็น

เทช่ัน จ ำกัด

1,279,900.00      

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

1,289,000.00      

บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์ เอเจนซี จ ำกัด 1,284,000.00      

สซ-0002-63

27 เม.ย. 63

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

33

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่มเยำวชน)

1,300,000.00     1,285,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 1,289,000.00

สจ-0132-63

28 เม.ย. 63

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

27

ขออนุมัติจ้ำงเหมำพัฒนำแพลตฟอร์มกำรอบรม

ออนไลน์ (MOOCs) ระยะ 2

2,000,000.00     2,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ โซลูช่ัน 

จ ำกัด 1,898,800.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0126-63

24 เม.ย. 63

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

ต่ ำสุด

บริษัท อำร์ วี คอนเน็กซ์ จ ำกัด 

732,249.00
30

ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์เครือข่ำย (Network 

Hardware) ของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน) คร้ังท่ี 2

800,000.00       756,668.00        



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 พฤษภาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

34

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำน “กำรประเมินผลลัพธ์

ทำงสังคมและกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนทำงสังคม  

ส ำหรับโครงกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและ

ชุมชน” คร้ังท่ี 2

4,500,000.00     4,400,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ไนส์คอร์ป เอส. อี. จ ำกัด 4,400,000.00      บริษัท ไนส์คอร์ป เอส. อี. จ ำกัด 

4,400,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0133-63

30 เม.ย. 63

35

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based 

Innovation)

75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ว่ำท่ีรต.ภูริทัต เจริญจิตต์ 75,000.00          ว่ำท่ีรต.ภูริทัต เจริญจิตต์ 

75,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6304-149

30 เม.ย. 63

36

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีลูกจ้ำง

สถำบันวิทยำกำรนวัตกรรม (Enterprise 

innovation)

125,000.00       125,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวศุภนิดำ ประสงค์ผล 125,000.00        นำงสำวศุภนิดำ ประสงค์ผล 

125,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6304-150

30 เม.ย. 63

37

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรพัฒนำย่ำนนวัตกรรมอู่

ตะเภำ – บ้ำนฉำง ระยะท่ี 2 (U- Tapao – 

Banchang Innovation District Development)

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีคัดเลือก มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุรี

2,000,000.00      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุรี 2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0134-63

30 เม.ย. 63

38

ขออนุมัติจ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำวิจัยผลกระทบ

เชิงเศรษฐกิจและประสิทธิภำพ ของกำรเข้ำร่วมแสดง

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 481,500.00        บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 

481,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0005-63

30 เม.ย. 63


