
แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

บริษัทมาสเตอร์มายด์ แอดเวอร์

ไทซ่ิง จ ากัด

2,239,831.00      

บริษัท มอนสเตอร์ อิน เดอะ ซิต้ี

 จ ากัด

2,223,460.00      

2

ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาศึกษาผลกระทบ และ

พัฒนาตัวแบบเชิงปฏิบัติการ การจัดต้ังพ้ืนท่ีทดลอง

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร

1,500,000.00     1,500,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,500,000.00      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0228-64

1 มิ.ย. 64

3
ขออนุมัติซ้ือหลักสูตร SPRINT LEADERSHIP 267,500.00 267,500.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จ ากัด 267,500.00 บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จ ากัด 

267,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6406-153

1 มิ.ย. 64

4

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้พ้ืนท่ี

 Food Incubation Kitchen Playground ส าหรับ

ผู้ประกอบการ Startup/SMEs ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

นวัตกรรมอาหารภาคเหนือ

2,800,000.00 2,800,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,800,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2,800,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0229-64

1 มิ.ย. 64

5
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานกิจกรรม “Social 

Innovation Village: Idea Hacks”

500,000.00       495,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ ทีซิส 473,956.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ ทีซิส 

473,956.50

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0230-64

1 มิ.ย. 64

6

ขออนุมัติจ้างเหมาส ารวจและประเมินการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร

800,000.00       800,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

800,000.00        ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

800,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0231-64

1 มิ.ย. 64

7
ขออนุมัติจัดซ้ือหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

เพ่ือพัฒนาบุคลากร กลุ่มท่ี1 คร้ังท่ี1

2,675.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จ ากัด 2,675.00 บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จ ากัด 

2,675.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO 6406-153

1 มิ.ย. 64

8

ขออนุมัติจ้างเหมาการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการ

นวัตกรรมในองค์กรระดับประเทศ ระยะท่ี 1

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ส านักงานศูนย์วิจัยและให้

ค าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1,000,000.00 ส านักงานศูนย์วิจัยและให้

ค าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0225-64

1 มิ.ย. 64

9

ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการศึกษาการพัฒนาระบบ

นิเวศนนวัตกรรมเชิงนโยบายและการส่งเสริมนวัตกร

เชิงนโยบาย (ภายใต้งาน PMU 64)

2,500,000.00 2,500,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,500,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0226-64

1 มิ.ย. 64

10

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมออกแบบและพัฒนาส่ือ

การเรียนรู้สร้างสรรค์ ผ่านหลักสูตร 

STEAM4INNOVATOR (Creative Design Tools)

450,000.00       450,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ดีไซน์ อะไลฟ จ ากัด 449,935.00 บริษัท ดีไซน์ อะไลฟ จ ากัด 

449,935.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0232-64

4 มิ.ย. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กรกฎาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา
ล าดับท่ี งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

บริษัท มอนสเตอร์ อิน เดอะ ซิต้ี 

จ ากัด 2,223,460.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0227-64

1 มิ.ย. 64
1

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการเสริมสร้างความ

ตระหนักด้านมุมมองอนาคต (Images of Futures) 

ปี 2564

2,500,000.00     2,350,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กรกฎาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา
ล าดับท่ี งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

11
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบบริหาร

จัดการโครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เดฟ เอ็กซ์โค จ ากัด 300,000.00        บริษัท เดฟ เอ็กซ์โค จ ากัด 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ
PO6406-155

8 มิ.ย. 64

12

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดหลักสูตร Lean 

Automation System Integrators (LASI) รุ่นท่ี 4 

ประจ าปี 2564

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

สถาบันไทย-เยอรมัน

500,000.00 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบัน

ไทย-เยอรมัน 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0233-64

8 มิ.ย. 64

บริษัท ซิลเลเบิล จ ากัด 10,853,010.00    

บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน

 จ ากัด

11,860,950.00    

บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์

เนชันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด

789,000.00        

บริษัท โปรแอด กรุ๊ป พลัส จ ากัด 895,000.00        

บริษัท สปอร์ต แมน ออร์แกไน

เซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

900,000.00        

บริษัท เดอะ คอนเน็ค 789 จ ากัด 967,890.00        

บริษัท แรบบิทแอนด์จอห์น จ ากัด 856,000.00        

15

ขออนุมัติจ้างด าเนินการจัดท ากลไกพัฒนาธุรกิจ

นวัตกรรม  ย่านไซเบอร์เทค กรุงเทพมหานคร 

(Bangkok CyberTech District)

1,500,000.00     1,499,900.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 1,498,000.00      บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 

1,498,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0236-64

10 มิ.ย. 64

16

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานโครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการนวัตกรรมเพ่ือสังคม ด้านประเพณี

วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

450,000.00       450,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท โวลันทิสต์ จ ากัด 425,000.00        บริษัท โวลันทิสต์ จ ากัด 

425,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0237-64

10 มิ.ย. 64

17

ขออนุมัติจ้างด าเนินการพัฒนากลยุทธ์เพ่ือทดลองใช้

กลไกการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม  ย่าน

นวัตกรรมกล้วยน้ าไท

1,500,000.00     1,499,600.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ทินฟินิท จ ากัด 1,499,605.00      บริษัท ทินฟินิท จ ากัด 

1,499,605.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0238-64

14 มิ.ย. 64

18
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (กระดาษ

ช าระห้องน ้าม้วนใหญ่)

20,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 18,300.05 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 

18,300.05

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม
PO6406-155.1

15 มิ.ย. 64

บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ 

จ ากัด

1,425,000.00      

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน 

จ ากัด

1,400,000.00      

12,000,000.00   

13

ขออนุมัติจ้างเหมาส่ือสารนวัตกรรมประเทศไทยเชิงรุก บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน 

จ ากัด 11,700,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0234-64

10 มิ.ย. 64

ประกวด

ราคา 

e-bidding

11,967,950.00    

บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์

เนชันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

789,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0235-64

10 มิ.ย. 64

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการผลิตส่ือและประชาสัมพันธ์

หลักสูตรของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม

14

1,000,000.00     1,000,000.00      

1,500,000.00     1,420,000.00      ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลและ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทยผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์

19

ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท โซเชียลแล็บ จ ากัด 

1,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0239-64

18 มิ.ย. 64

ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กรกฎาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา
ล าดับท่ี งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิ

เคช่ันส์ จ ากัด

1,220,000.00      

บริษัท อินโนเวทีฟ มาร์เกตต้ิง 

คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด

1,275,900.00      

บริษัท หัวใหญ่ จ ากัด 1,310,750.00      

บริษัท โซเชียลแล็บ จ ากัด 1,500,000.00      

บริษัท ฟีดแบค 180 จ ากัด 1,444,500.00      

บริษัท เทคซอส มีเดีย จ ากัด 1,300,000.00      

บริษัท แรบบิทแอนด์จอห์น จ ากัด 1,180,210.00      

บริษัท วิส มาร์เก็ตต้ิง กรุ๊ป จ ากัด 1,284,000.00      

20

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจ

เร่ิมต้นและผู้ประกอบการท่ีได้รับการสนับสนุนจาก 

สนช. ปีงบประมาณ 2564

220,000.00       211,988.40        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท สเฟียร์เอท จ ากัด 211,988.40        บริษัท สเฟียร์เอท จ ากัด 

211,988.40

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6406-156

18 มิ.ย. 64

21
ขออนุมัติงบประมาณจ้างเหมาผลิตส่ือการเรียนรู้

เทคโนโลยีด้านอวกาศ (Space - tech)

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท พิกเซล เซร่ัม จ ากัด 500,000.00 บริษัท พิกเซล เซร่ัม จ ากัด 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0240-64

18 มิ.ย. 64

22

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการบริหารจัดการเป็นศูนย์พ่ี

เล้ียง เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียน ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

500,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0241-64

21 มิ.ย. 64

23

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการบริหารจัดการเป็นศูนย์พ่ี

เล้ียง เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียน ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

500,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0242-64

21 มิ.ย. 64

24
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 

รายการ (เจลล้างมือ)

9,000.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 9,000.00 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 

9,000.00

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6406-157

25 มิ.ย. 64

25
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (เจลล้างมือ) 9,000.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เอสเธติค พลัส จ ากัด 8,025.00 บริษัท เอสเธติค พลัส จ ากัด 

8,025.00

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6406-158

25 มิ.ย. 64

26
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 13,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 12,295.38 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 

12,295.38

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6406-159

25 มิ.ย. 64

1,500,000.00     1,420,000.00      ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลและ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทยผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์

19

บริษัท โซเชียลแล็บ จ ากัด 

1,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0239-64

18 มิ.ย. 64

ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กรกฎาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา
ล าดับท่ี งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

27
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองของเคร่ืองพิมพ์เอกสาร

ส าหรับส านักงาน

100,000.00       91,164.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ากัด

91,164.00 บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ากัด 91,164.00

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6406-160

25 มิ.ย. 64

28
ขออนุมัติจัดซ้ือหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

เพ่ือพัฒนาบุคลากร กลุ่มท่ี2 คร้ังท่ี2 และ คร้ังท่ี 3

5,350.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จ ากัด 5,350.00 บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จ ากัด 

5,350.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO 6406-160

29 มิ.ย. 64

29

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการ

ช้ีแจงงบประมาณ ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28,700.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายวัชรชัย  ช่างประดับ 28,700.00 นายวัชรชัย  ช่างประดับ 

28,700.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6406-161

29 มิ.ย. 64

30
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการ

ช้ีแจงงบประมาณ ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

6,160.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายวัชรชัย  ช่างประดับ 6,160.00 นายวัชรชัย  ช่างประดับ 6,160.00 เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6406-162

30 มิ.ย. 64

31
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้าง

โครงการสถาบันวิทยาการนวัตกรรม

72,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวกนกวรรณ ศรีศุภร 72,000.00 นางสาวกนกวรรณ ศรีศุภร 

72,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6406-163

30 มิ.ย. 64

32
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้างงาน

นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based Innovation)

72,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวนิลุบล จินดาศิริ 72,000.00 นางสาวนิลุบล จินดาศิริ 72,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6406-164

30 มิ.ย. 64

33

ขออนุมัติการจ้างเหมาด าเนินการบริหารจัดการศูนย์พ่ี

เล้ียงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน 

โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 500,000.00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0243-64

30 มิ.ย. 64

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ากัด 1,400,000.00      

บริษัท คีน อายน์ จ ากัด 1,337,500.00      

บริษัท มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ 

จ ากัด

1,480,000.00      

บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จ ากัด 1,110,000.00      

บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) 

จ ากัด

1,537,590.00      

บริษัท หัวใหญ่ จ ากัด 1,123,500.00      

บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ 

จ ากัด

1,450,000.00      

บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์

เนชันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด

945,000.00        

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 

พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)

1,144,900.00      

บริษัท มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ 

จ ากัด 1,400,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0244-64

30 มิ.ย. 64

35

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดท าหนังสือ The 

Founder เล่ม 2

1,600,000.00     1,250,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท หัวใหญ่ จ ากัด 

1,123,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0245-64

30 มิ.ย. 64

34

ขออนุมัติจ้างด าเนินการจัดท าโครงสร้างเว็บ (Web 

Portal) นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี

1,500,000.00     1,497,666.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กรกฎาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา
ล าดับท่ี งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

บริษัท ลายเส้น ครีเอช่ัน จ ากัด 999,380.00        

บริษัท สปอร์ต แมน ออร์แกไน

เซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

970,000.00        

บริษัท แก่นสาระ จ ากัด 1,555,780.00      

35

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดท าหนังสือ The 

Founder เล่ม 2

1,600,000.00     1,250,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท หัวใหญ่ จ ากัด 

1,123,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0245-64

30 มิ.ย. 64


