
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1
ขออนุมัติจ้ำงเหมำซ่อมแซมท่อน้ ำแอร์ห้อง 220 ร่ัว 24,610.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บำงกอก ซันชำยน์ จ ำกัด 24,610.00 บริษัท บำงกอก ซันชำยน์ จ ำกัด 

24,610.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6303-119

2 มี.ค. 63

2

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรช่ำงเฉพำะทำงเพ่ือกำร

บ ำรุงรักษำและจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับซ่อมแซม

อุปกรณ์

56,169.65 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) 56,169.65 บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) 

56,169.65

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6303-120

2 มี.ค. 63

3
ขออนุมัติจัดซ้ือ Emergency Light 189,978.50 189,978.50 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 189,978.50 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

189,978.50

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6303-121

2 มี.ค. 63

4
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ 9,073.60 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 9,073.60 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

9,073.60

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6303-122

2 มี.ค. 63

5
ขออนุมัติจ้ำงเหมำปรับปรุงระบบบ ำบัดน้ ำเสียอำคำร

อุทยำนนวัตกรรม

90,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อำควำ นิชิฮำร่ำ คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด

80,720.80 บริษัท อำควำ นิชิฮำร่ำ คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด 80,720.80

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6303-123

3 มี.ค. 63

6
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (กระดำษ

ถ่ำยเอกสำร A4)

16,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ำกัด 15,836.00 บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ำกัด 

15,836.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6303-124

3 มี.ค. 63

7
ขออนุมัติจัดท ำ Backdrop งำน The Rise of 

Female Startups & Innovators

2,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด 1,463.76           บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด 1,463.76 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6303-125

3 มี.ค. 63

8
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (เคร่ืองจ่ำยน ้ำยำล้ำง

มือ)

20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด 19,950.00          บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด 

19,950.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6303-126

6 มี.ค. 63

9
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  (เจลล้ำงมือ) 5,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด 2,182.80           บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด

 2,182.80

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6303-127

6 มี.ค. 63

10

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 500,000.00        มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0060-63

6 มี.ค. 63

11

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 500,000.00        มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0061-63

6 มี.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

12

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 500,000.00        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0062-63

6 มี.ค. 63

13

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 500,000.00        มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0063-63

6 มี.ค. 63

14

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   500,000.00        มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์    

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0064-63

6 มี.ค. 63

15

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช

นครินทร์

500,000.00        มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช

นครินทร์ 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0065-63

6 มี.ค. 63

16

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลรัตนโกสินทร์

500,000.00        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

รัตนโกสินทร์ 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0066-63

6 มี.ค. 63

17

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 500,000.00        มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0067-63

6 มี.ค. 63

18

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 500,000.00        มหำวิทยำลัยศิลปำกร 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0068-63

6 มี.ค. 63

19

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย 500,000.00        มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0069-63

6 มี.ค. 63



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

20

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 500,000.00        สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0070-63

6 มี.ค. 63

21

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำพระนครเหนือ

500,000.00        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำพระนครเหนือ 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0071-63

6 มี.ค. 63

22

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยมหิดล 500,000.00        มหำวิทยำลัยมหิดล 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0072-63

6 มี.ค. 63

23

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรังสิต 500,000.00        มหำวิทยำลัยรังสิต 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0073-63

6 มี.ค. 63

24

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 500,000.00        มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0074-63

6 มี.ค. 63

25

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยสยำม 500,000.00        มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0075-63

6 มี.ค. 63

26

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 500,000.00        มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0076-63

6 มี.ค. 63

27

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลศรีวิชัย

500,000.00        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

ศรีวิชัย 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0077-63

6 มี.ค. 63



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

28

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม 500,000.00        มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0078-63

6 มี.ค. 63

29

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 500,000.00        มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0079-63

6 มี.ค. 63

30

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 500,000.00        มหำวิทยำลัยขอนแก่น 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0080-63

6 มี.ค. 63

31

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 500,000.00        มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0081-63

6 มี.ค. 63

32

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 500,000.00        มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0082-63

6 มี.ค. 63

33

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยนเรศวร 500,000.00        มหำวิทยำลัยนเรศวร 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0083-63

6 มี.ค. 63

34

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 500,000.00        มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0084-63

6 มี.ค. 63

35

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยศรีปทุม 500,000.00        มหำวิทยำลัยศรีปทุม 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0085-63

6 มี.ค. 63



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

36

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยทักษิณ 500,000.00        มหำวิทยำลัยทักษิณ 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0086-63

6 มี.ค. 63

37

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยพะเยำ 500,000.00        มหำวิทยำลัยพะเยำ 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0088-63

6 มี.ค. 63

38

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 500,000.00        มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0089-63

6 มี.ค. 63

39

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยบูรพำ 500,000.00        มหำวิทยำลัยบูรพำ  500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0090-63

6 มี.ค. 63

40

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุรี

500,000.00        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุรี 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0091-63

6 มี.ค. 63

41

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 500,000.00        มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0092-63

6 มี.ค. 63

42

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 500,000.00        สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0093-63

6 มี.ค. 63

43

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลอีสำน

500,000.00        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

อีสำน 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0094-63

6 มี.ค. 63



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

44

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 500,000.00        มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0095-63

6 มี.ค. 63

45

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 500,000.00        มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0096-63

6 มี.ค. 63

46

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

500,000.00        สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0097-63

6 มี.ค. 63

47

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 500,000.00        จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0098-63

6 มี.ค. 63

48

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวส

ตำร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 500,000.00        มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0099-63

6 มี.ค. 63

49

ขออนุมัติจ้ำงส ำนักงำนเอกชนสอบบัญชี ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ

 (องค์กำรมหำชน)

800,000.00       760,000.00        วิธีคัดเลือก บริษัท ส ำนักงำนสำมสิบส่ี ออดิต

 จ ำกัด

608,000.00        บริษัท ส ำนักงำนสำมสิบส่ี ออดิต 

จ ำกัด 608,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0114-63

11 มี.ค. 63

50
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5 รำยกำร 20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 14,892.22          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

14,892.22

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6303-128

11 มี.ค. 63

บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จ ำกัด 957,000.00        

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 

พับลิชช่ิง จ ำกัด(มหำชน)

996,170.00        

52
ขออนุมัติจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์ 200,000.00       199,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท มีเดีย ออลล์ อรำวด์ จ ำกัด 199,000.00        บริษัท มีเดีย ออลล์ อรำวด์ จ ำกัด 

199,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6303-129

13 มี.ค. 63

บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จ ำกัด 

957,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

ต่ ำสุด

สจ-0087-63

12 มี.ค. 6351

ขออนุมัติจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์กำรจัดประกวด

รำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ ประจ ำปี 2563

1,000,000.00     985,000.00        ประกวด

รำคำ 

e-bidding



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

53
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองของเคร่ืองพิมพ์ 

(Printer)

12,947.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด

12,947.00          บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด 12,947.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6303-130

13 มี.ค. 63

54
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (คูปองน ้ำด่ืม) 22,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด 21,400.00          บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด 

21,400.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6303-131

18 มี.ค. 63

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

999,957.80        

บริษัท โอเค แมส จ ำกัด 886,000.00        

บริษัท คิวบิค ทีม จ ำกัด 954,311.60        

56

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักส่งเสริมนวัตกรรม โครงกำรพัฒนำ 

Startup รำยสำขำ (Deep Tech Startup)

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยทินวัฒน์ ศรีทัดจันทำ 150,000.00        นำยทินวัฒน์ ศรีทัดจันทำ 

150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6303-132

30 มี.ค. 63

57
ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงด ำเนินงำนและกำร

ปฏิบัติงำนของงำนบริหำรและติดตำมโครงกำร

126,000.00       126,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวปวีณำ โควำวิเศษสุต 126,000.00        นำงสำวปวีณำ โควำวิเศษสุต 

126,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6303-133

30 มี.ค. 63

58
ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงด ำเนินงำนและกำร

ปฏิบัติงำนของงำนบริหำรและติดตำมโครงกำร

141,000.00       141,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยธีรวัฒน์ หงส์วงค์ 141,000.00        นำยธีรวัฒน์ หงส์วงค์ 141,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6303-134

30 มี.ค. 63

59
ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (งำนเลขำนุกำร)

168,000.00       168,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำย ธนะชัย กุลสมบูรณ์สินธ์ 168,000.00        นำย ธนะชัย กุลสมบูรณ์สินธ์

168,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6303-135

30 มี.ค. 63

60
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ

162,000.00       162,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวปำรมี หม่ืนรำม 162,000.00        นำงสำวปำรมี หม่ืนรำม 

162,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6303-136

30 มี.ค. 63

61
ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม

270,000.00       270,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวจิลลำ ณ สุวรรณ 270,000.00        นำงสำวจิลลำ ณ สุวรรณ 

270,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6303-137

30 มี.ค. 63

62

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

โครงกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน 

ฝ่ำยนวัตกรรมเพ่ือสังคม

156,000.00       156,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอธิชำ ชูสุทธ์ิ 156,000.00        นำงสำวอธิชำ ชูสุทธ์ิ 156,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6303-138

30 มี.ค. 63

สจ-0101-63

27 มี.ค. 63

1,000,000.00     1,000,000.00      

55

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ำยด้ำน

ทรัพย์สินทำงปัญญำ

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด 999,957.80



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่ม

เยำวชน) งำนออกแบบกระบวนกำรและกำรส่ือสำร

144,000.00       144,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวธัญญำเรศ ล้อมรัตนพนำ 144,000.00        นำงสำวธัญญำเรศ ล้อมรัตนพนำ 

144,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6303-139

30 มี.ค. 63

64

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่ม

เยำวชน) งำนพัฒนำหลักสูตร STEAM4INNOVATOR

192,000.00       192,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสิริพร เข็มแก้ว 192,000.00        นำงสำวสิริพร เข็มแก้ว 192,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6303-140

30 มี.ค. 63

65

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่ม

เยำวชน) งำนสร้ำงควำมส ำเร็จและเครือข่ำย

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอนพัทย์ นันทนำนนท์ 150,000.00        นำงสำวอนพัทย์ นันทนำนนท์ 

150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6303-141

30 มี.ค. 63

66
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (เจลล้ำงมือ) 6,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด 5,250.00           บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด 

5,250.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6303-142

30 มี.ค. 63

67
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนพัสดุ 75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยภูเบศ ไชยทอง 75,000.00          นำยภูเบศ ไชยทอง 75,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6303-143

30 มี.ค. 63

68
ขออนุมัติเช่ำใช้บริกำรระบบบันทึกเวลำเข้ำ-ออกงำน 

(Cloud – TA)

35,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อินโนวำ ซอฟต์แวร์ จ ำกัด 33,063.00          บริษัท อินโนวำ ซอฟต์แวร์ จ ำกัด 

33,063.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6303-144

31 มี.ค. 63


