
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation Driving 

unit)  ส ำหรับพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ี

ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

1,000,000.00     1,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 880,000.00        บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 

880,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0135-63

1 พ.ค. 63

2
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรม NIA Academy มี

คลำส ตอน The reach of the PDPA

100,000.00       100,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ำกัด 100,000.00        บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ำกัด 

100,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6305-151

1 พ.ค. 63

3

ขออนุมัติจ้ำงเหมำโครงกำรศึกษำภำพอนำคต

แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือกำรพัฒนำ

นวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพ้ืนท่ี

จังหวัดพะเยำ

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยพะเยำ 2,000,000.00      มหำวิทยำลัยพะเยำ 2,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0137-63

12 พ.ค. 63

4

ขออนุมัติจ้ำงด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำย่ำนไซเบอร์

เทค กรุงเทพมหำนคร  (Bangkok CyberTech 

District)

3,000,000.00     3,000,000.00      วิธีคัดเลือก ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3,000,000.00      ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

3,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0138-63

12 พ.ค. 63

5

ขออนุมัติจ้ำงเหมำผลิตส่ือกำรเรียนรู้ภำยใต้โครงกำร 

Innovation On Crisis Disruption  เร่ือง “ปรับตัว-

เตรียมพร้อม สู่โลกหลังวิกฤต (Innovation in the 

crisis and beyond)”

400,000.00       370,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เดอะ คอนเน็ค 789 จ ำกัด 400,000.00        บริษัท เดอะ คอนเน็ค 789 จ ำกัด 

400,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0139-63

15 พ.ค. 63

6

ขออนุมัติจ้ำงเหมำผลิตส่ือกำรเรียนรู้ภำยใต้โครงกำร 

Innovation on crisis disruption  เร่ือง “กำร

จัดกำรข้อมูลในอนำคต (Data for the future)

390,000.00       370,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซี คอร์ปเรช่ัน จ ำกัด 389,453.25        บริษัท ซี คอร์ปเรช่ัน จ ำกัด 

390,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0140-63

15 พ.ค. 63

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

      5,489,000.00 

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

5,499,988.96      

บริษัท ปลำวำฬดี จ ำกัด 5,199,000.00      

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 5,489,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0141-63

15 พ.ค. 63

7

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร

เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับกลุ่ม

ผู้น ำรุ่นใหม่ภำครัฐและเอกชน รุ่นท่ี 2 (Public and 

Private Chief Innovation Leadership #2)

5,500,000.00     5,479,200.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มิถุนายน 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มิถุนายน 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็น

เตอร์ จ ำกัด

1,750,000.00      

บริษัท อำร์ วี คอนเน็กซ์ จ ำกัด 1,442,000.00      

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 1,880,000.00      

9

ขออนุมัติจ้ำงเหมำผลิตส่ือกำรเรียนรู้ภำยใต้โครงกำร 

Innovation On Crisis Disruption เร่ือง “ชนะ

วิกฤติ ด้วยโอกำส (OVERCOME CRISIS)”

400,000.00       370,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

400,000.00        บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด 400,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0143-63

15 พ.ค. 63

10
ขออนุมัติจ้ำงเหมำประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร

ประชำสัมพันธ์และกำรส่ือสำร

500,000.00       450,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 378,000.00        มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

378,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0144-63

15 พ.ค. 63

11

ขออนุมัติจ้ำงเหมำออกแบบและจัดกิจกรรมอบรม

เครือข่ำยครูและอำจำรย์ ผ่ำนหลักสูตร 

STEAM4INNOVATOR ในรูปแบบออนไลน์และ

ส่ือผสม

435,000.00       433,350.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ ำกัด 433,350.00        บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ ำกัด 

433.350.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0148-63

15 พ.ค. 63

12

ขออนุมัติจ้ำงเหมำผลิตส่ือกำรเรียนรู้ภำยใต้โครงกำร 

Innovation On Crisis Disruption  เร่ือง “ไอเดีย

นวัตกรรม (NIA Academy มีคลำส)”

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ำกัด 500,000.00        บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ำกัด 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0152-63

15 พ.ค. 63

13

ขออนุมัติจ้ำงเหมำส ำรวจควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำรจำก สนช. ประจ ำปีงบประมำณ 2563

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

500,000.00        ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0153-63

20 พ.ค. 63

14

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพ

บุคลำกรด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (Seminar for AI 

Community) ในรูปแบบออนไลน์

3,000,000.00     2,995,203.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท โซเชียลแล็บ จ ำกัด 2,995,000.00      บริษัท โซเชียลแล็บ จ ำกัด 

2,995,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0154-63

20 พ.ค. 63

15

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำรพัฒนำวิสำหกิจ

เร่ิมต้นด้ำนกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีข้ันสูงในช่วงเร่ง

สร้ำงระยะเร่ิมต้น

5,000,000.00     4,981,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท เอมสไปร์ จ ำกัด 4,980,968.00      บริษัท เอมสไปร์ จ ำกัด 

4,970,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0155-63

20 พ.ค. 63

8

ขออนุมัติจ้ำงท่ีปรึกษำจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยี

สำรสนเทศ (IT Master Plan)  ของส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ส ำหรับ

ระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)

2,000,000.00     2,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็น

เตอร์ จ ำกัด 1,750,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0006-63

15 พ.ค. 63



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มิถุนายน 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์

 ดีไซน์ จ ำกัด

1,395,708.00      

บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน 

จ ำกัด

1,350,000.00      

บริษัท ดิ เอกซ์แพนช่ัน จ ำกัด 1,177,000.00      

บริษัท เอไจล์ แร็พ จ ำกัด 1,009,345.79      

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 1,428,000.00      

บริษัท ลำนเกียร์ เทคโนโลยี จ ำกัด 1,350,000.00      

บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด 1,356,529.00      

17

ขออนุมติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้ำน

มุมมองอนำคต Images of Futures  ในพ้ืนท่ีภำค

กลำง

1,500,000.00     1,500,000.00      วิธีคัดเลือก สมำคมนักศึกษำเก่ำ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

1,450,000.00      สมำคมนักศึกษำเก่ำมหำวิทยำลัย

ศิลปำกร 1,450,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0157-63

20 พ.ค. 63

18
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบและจัดพิมพ์แคต

ตำล็อกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม  ด้ำนนวัตกรรมเพ่ือสังคม

300,000.00       299,600.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ธนธัชกำรพิมพ์ จ ำกัด 299,600.00        บริษัท ธนธัชกำรพิมพ์ จ ำกัด 

299,600.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6305-152

20 พ.ค. 63

19
ขออนุมัติจ้ำงเขียนหนังสือเพ่ือรวบรวมผลงำน

ภำพถ่ำยนวัตกรรม ประจ ำปี 2562

90,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำว ปริตตำ หวังเกียรติ 90,000.00          นำงสำว ปริตตำ หวังเกียรติ 

90,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6305-153

20 พ.ค. 63

20
ขออนุมัติจัดท ำแฟ้มผ้ำไหมส ำหรับใบประกำศนียบัตร 65,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรกำรพิมพ์ 54,570.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรกำรพิมพ์ 

54,570.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6305-154

29 พ.ค. 63

21

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

โครงกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน 

(งบประมำณ) ฝ่ำยบริหำรองค์กร

84,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวพฤกษำ เกียรติอำรีย์ 84,000.00          นำงสำวพฤกษำ เกียรติอำรีย์ 

84,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6305-155

29 พ.ค. 63

22
ขออนุมัติจัดท ำหนังสือรำยงำนประจ ำปี สนช. 2562 174,410.00       174,410.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทริปเปิล บี 

เพรส

174,410.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทริปเปิล บี 

เพรส 174,410.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6305-156

29 พ.ค. 63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ 

(NIA Knowledge Management)

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0156-63

20 พ.ค. 63

16

1,500,000.00     1,500,000.00      บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด 

1,356,529.00


