
แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

1

ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือสร้างแบรนด์และออกแบบ

กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส าหรับการ

ส่งเสริมและสร้างการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม

ภูมิภาคในรูปแบบ Edutainment

29,415,300.00   29,415,300.00    วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29,415,300.00    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

29,415,300.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0011-64

3 พ.ค. 64

2
ขออนุมัติจ้างพิมพ์ซองจดหมาย สนช. 25,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล บี 

เพรส

21,935.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล บี 

เพรส 21,935.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6404-142

5 พ.ค. 64

บริษัท ส านักงานสามสิบส่ี ออดิต

 จ ากัด

600,000.00        

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

1,000,000.00      

4
ขออนุมัติงบประมาณจ้างเหมาผลิตส่ือการเรียนรู้การ

จัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 500,000.00 บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0205-64

6 พ.ค. 64

5

ขออนุมัติการจ้างเหมาด าเนินการจัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง และเช่ือมโยงเครือข่าย

เยาวชน สนช. (STEAM4INNOVATOR Community)

350,000.00       349,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เอ็มไพร์ คอร์ปอเรช่ัน 

(2018) จ ากัด

349,000.00 บริษัท เอ็มไพร์ คอร์ปอเรช่ัน 

(2018) จ ากัด 349,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0208-64

6 พ.ค. 64

กิจการค้าร่วมฟินคลาวด์ 909,500.00

บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จ ากัด 1,000,000.00      

7
ขออนุมัติจ้างเหมาผลิตส่ือการเรียนรู้วิสาหกิจเร่ิมต้น

ด้านการเกษตร (AgTech Startup)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ปรากฏการณ์59 จ ากัด 500,000.00        บริษัท ปรากฏการณ์59 จ ากัด 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0212-64

14 พ.ค. 64

8

ขออนุมัติงบประมาณจ้างเหมาผลิตส่ือการเรียนรู้คู่มือ

การปฏิบัติเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับ

ผู้ประกอบการ และองค์กร (IP Practical Guide)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท พลอยพิมใจ จ ากัด 500,000.00 บริษัท พลอยพิมใจ จ ากัด 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0213-64

17 พ.ค. 64

9
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าพระบรมรูปพระบิดาแห่ง

นวัตกรรมไทย

1,100,000.00     1,070,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เสมานันท์ จ ากัด 1,070,000.00 บริษัท เสมานันท์ จ ากัด 

1,070,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0214-64

17 พ.ค. 64

บริษัท เทคอินสไปเรช่ัน จ ากัด 3,799,150.00      

มหาวิทยาลัยศิลปากร 3,515,000.00      

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 3,456,000.00      

ปษ-0012-64

13 พ.ค. 64

ประกวด

ราคา 

e-bidding

ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนิน “กิจกรรมการพัฒนา

และสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรม  ส าหรับ

ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน”
10

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0215-64

17 พ.ค. 64

บริษัท เทคอินสไปเรช่ัน จ ากัด 

3,600,000.00

3,800,000.00     3,740,000.00      

6

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท่ีปรึกษาศึกษาการจัดท า

ระบบบริหารงานภายในของส านักงาน

1,000,000.00     1,000,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

กิจการค้าร่วมฟินคลาวด์ 

909,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มิถุนายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

บริษัท ส านักงานสามสิบส่ี ออดิต 

จ ากัด 600,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0204-64

5 พ.ค. 64
3

ขออนุมัติจ้างส านักงานเอกชนสอบบัญชี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 (องค์การมหาชน)

700,000.00       608,000.00        วิธีคัดเลือก



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มิถุนายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

11

ขออนุมัติจ้างเหมากิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแก้ไข

ปัญหาเมืองในพ้ืนท่ีทดลองนวัตกรรม (City 

Innovation Lab)

6,000,000.00     6,000,000.00      วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6,000,000.00      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0216-64

17 พ.ค. 64

12
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานโครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการนวัตกรรมเพ่ือสังคมส าหรับผู้สูงอายุ

450,000.00       450,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ยังแฮปป้ี จ ากัด 442,552.00 บริษัท ยังแฮปป้ี จ ากัด 442,552.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0217-64

20 พ.ค. 64

13
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร 

A4 80 แกรม)

21,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย 

จ ากัด

20,116.00 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย 

จ ากัด 20,116.00

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6405-144

24 พ.ค. 64

14
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร 

A4 70 แกรม)

16,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 15,836.00 บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ากัด 

15,836.00

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6405-145

24 พ.ค. 64

15

ขออนุมัติจ้างด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ

นวัตกรรมในพ้ืนท่ีย่านนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการลงทุน

1,500,000.00     1,500,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ออโรส จ ากัด 1,480,000.00      บริษัท ออโรส จ ากัด 1,480,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0221-64

25 พ.ค. 64

16
ขออนุมัติจัดพิมพ์หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 

เล่ม 2

500,000.00       494,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด 490,060.00 บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด 

490,060.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0222-64

28 พ.ค. 64

17
ขออนุมัติจ้างเหมาเรียบเรียงโปรแกรมการเรียนรู้

ส าหรับสถานศึกษาและครูอาจารย์

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ ากัด 486,850.00 บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ ากัด 

486,850.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0223-64

28 พ.ค. 64

18

ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดการวางกลยุทธ์ส่ือสาร

กระบวนการ STEAM4INNOVATOR ผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์

500,000.00       499,641.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ซิต้ีนีออน เน็ตเวอร์ค จ ากัด 499,422.50 บริษัท ซิต้ีนีออน เน็ตเวอร์ค จ ากัด

 499,422.50

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0224-64

28 พ.ค. 64

19

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส าหรับจัดต้ังโต๊ะหมู่

ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมเคร่ืองราช

สักการะ

65,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 64,949.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 

64,949.00

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6405-146

28 พ.ค. 64

20
ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน

80,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวธัญญากานต์ คงพินิจ

พานิชกิจ

80,000.00          นางสาวธัญญากานต์ คงพินิจ

พานิชกิจ 80,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ
PO6405-147

31 พ.ค. 64

21
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้างงาน

นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based Innovation)

100,000.00       100,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวฐิตามร อัชชวลาพร 100,000.00 นางสาวฐิตามร อัชชวลาพร 

100,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ
PO6405-148

31 พ.ค. 64

22
ขออนุมัติจัดซ้ือหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

เพ่ือพัฒนาบุคลากร กลุ่มท่ี2 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
PO6405-149

31 พ.ค. 64

23
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส าหรับซ่อมแซมอุปกรณ์

 ของเคร่ือง Fire Pump

15,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด

14,497.43 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด 14,497.43

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม
PO6405-150

31 พ.ค. 64



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มิถุนายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

24
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส าหรับซ่อมแซมอุปกรณ์

 Sensor ประตูลิฟต์

47,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

46,973.00 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 46,973.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม
PO6405-151

31 พ.ค. 64

25

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการช่างเฉพาะทางเพ่ือการ

บ ารุงรักษาและจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส าหรับซ่อมแซม

อุปกรณ์

75,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) 74,280.47 บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) 

74,280.47

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6405-152

31 พ.ค. 64


