
แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

1
ขออนุมัติจ้างเหมาผลิตส่ือการเรียนรู้วิสาหกิจเร่ิมต้น 

(Startup)

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-0183-64

1 เม.ย. 64

2

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการสาระการเรียนรู้ด้าน

การจัดการขยะและพลังงานในโครงการ “สนามการ

เรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric 

Playground)”

80,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวทัศนีย์ บุญประคอง 80,000.00          นางสาวทัศนีย์ บุญประคอง 

80,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-134

1 เม.ย. 64

3

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการสาระการเรียนรู้ด้าน

การจัดการขยะและพลังงานในโครงการ“สนามการ

เรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric 

Playground)”

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวดาว สุวรรณแสง จ่ันเจริญ 150,000.00        นางสาวดาว สุวรรณแสง จ่ันเจริญ 

150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-135

1 เม.ย. 64

4

ขออนุมัติงบประมาณจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนา

หลักสูตร “สร้างผู้น าและเครือข่ายด้านนวัตกรรม

ระดับท้องถ่ิน”

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ส านักงานศูนย์วิจัยและให้

ค าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

500,000.00        ส านักงานศูนย์วิจัยและให้

ค าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0009-64

2 เม.ย. 64

5
ขออนุมัติงบประมาณจ้างเหมาผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ดิ โอเพนเนอร์ จ ากัด 450,000.00        บริษัท ดิ โอเพนเนอร์ จ ากัด 

450,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0185-64

7 เม.ย. 64

6
ขออนุมัติจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลส่ือสังคมออนไลน์ 

(Social Media Analytics)

500,000.00       450,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

497,550.00        บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 497,550.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0186-64

19 เม.ย. 64

บริษัท ดาต้าฟาร์ม จ ากัด 909,000.00        

บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็น

เตอร์ จ ากัด

909,500.00        

บริษัท บีเทค เทค คัมพะนี จ ากัด 963,000.00        

บริษัท ฟินีม่า จ ากัด 980,000.00        

8

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าระบบบริหารจัดการ

ฐานข้อมูลนวัตกรรม (Data-driven Innovation) 

ระยะท่ี 3

10,000,000.00   9,970,800.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ากัด 9,630,000.00      บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ากัด 

9,630,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0187-64

21 เม.ย. 64

บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็น

เตอร์ จ ากัด 909,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0010-64

20 เม.ย. 64

7

ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 พ.ศ. 2562

1,000,000.00     1,000,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 พฤษภาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 พฤษภาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

บริษัท แอทไทย โซลูช่ัน แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด

750,000.00        

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ากัด 728,000.00        

10

ขออนุมัติจ้างด าเนินโครงการแพลตฟอร์มเช่ือมโยง

เกษตรกรกับวิสาหกิจเร่ิมต้นด้านการเกษตรสู่การเป็น

เกษตรกรท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คร้ังท่ี 2

1,500,000.00     1,492,289.33      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด

1,489,000.00      บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด 1,489,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0189-64

21 เม.ย. 64

11

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการ “พัฒนาวิสาหกิจ

เร่ิมต้นด้านการเกษตรท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์”

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2,000,000.00      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0190-64

21 เม.ย. 64

บริษัท ซิต้ีนีออน เน็ตเวอร์ค จ ากัด 1,499,605.00      

บริษัท พิกซิลล่า จ ากัด 1,455,200.00      

บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตต้ิง รี

ซอร์สเซส จ ากัด

1,348,200.00      

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด 1,111,000.00      

บริษัท แอด ฮอค ครีเอทีฟ คอน

เนคท์ จ ากัด

1,350,000.00      

บริษัท โซเชียลแล็บ จ ากัด 1,499,000.00      

บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ 

จ ากัด

1,444,500.00      

บริษัท พิกซิลล่า จ ากัด 1,398,000.00      

บริษัท แบรนด์ คอมมิวนิเคชัน 

จ ากัด

1,428,450.00      

14

ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์

สถาบันวิทยาการนวัตกรรมผ่านส่ือสังคมออนไลน์

แบบบูรณาการ

1,500,000.00     1,420,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ จ ากัด

 1,444,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0194-64

26 เม.ย. 64

บริษัท ซิต้ีนีออน เน็ตเวอร์ค จ ากัด

 1,485,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0191-64

26 เม.ย. 64

13

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าหนังสือรวบรวมผลงานธุรกิจ

นวัตกรรมภูมิภาค ภายใต้โครงการสุดยอดธุรกิจ

นวัตกรรมประเทศไทยระดับภูมิภาค (นิลมังกร

แคมเปญ)

1,500,000.00     1,250,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตต้ิง รี

ซอร์สเซส จ ากัด 1,348,200.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0193-64

26 เม.ย. 64

12

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการออกแบบและจัด

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ใน

รูปแบบออนไลน์

1,500,000.00     1,498,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

9

ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมิน

ความสามารถทางนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะท่ี 3

800,000.00       795,000.00        ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท แอทไทย โซลูช่ัน แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 750,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0188-64

21 เม.ย. 64



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 พฤษภาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

บริษัท โซเชียลแล็บ จ ากัด 5,000,000.00      

บริษัท สเฟียร์เอท จ ากัด 4,996,900.00      

บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ โซลูช่ัน 

จ ากัด

1,497,500.00      

บริษัท โฟร์ วัน วัน จ ากัด 1,498,000.00      

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ากัด 1,488,000.00      

บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ โซลูช่ัน 

จ ากัด

998,000.00        

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน 

จ ากัด

900,000.00        

บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด 990,000.00        

บริษัท พีจีเอ็น แอ็ด แอนด์ มีเดีย

 จ ากัด

1,749,000.00      

บริษัท โซเชียลแล็บ จ ากัด 1,998,000.00      

บริษัท นินจา สตูดิโอ จ ากัด 1,894,000.00      

19
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างด าเนินงานและการ

ปฏิบัติงานของงานบริหารและติดตามโครงการ

96,241.93         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายมนัสกฤตย์ สิริสุนทโรทัย 96,241.93          นายมนัสกฤตย์ สิริสุนทโรทัย 

96,241.93

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6404-136

30 เม.ย. 64

20
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างด าเนินงานและการ

ปฏิบัติงานของงานบริหารและติดตามโครงการ

96,241.93         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายธนินท์รัฐ ลีลาอภิพัฒน์ 96,241.93          นายธนินท์รัฐ ลีลาอภิพัฒน์ 

96,241.93

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6404-137

30 เม.ย. 64

21

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ลูกจ้างงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ต าแหน่ง

เจ้าหน้าท่ีบริหารองค์กรสถาบันวิทยาการนวัตกรรม

172,500.00       172,500.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวสุทธภา ชัยสุกวัฒน์ 170,274.19        นางสาวสุทธภา ชัยสุกวัฒน์ 

170,274.19

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6404-138

30 เม.ย. 64

17

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาแพลตฟอร์มการ

อบรมออนไลน์ (MOOCs) และระบบการจัดการ

ฐานข้อมูล

1,000,000.00     1,000,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ โซลูช่ัน 

จ ากัด 998,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0200-64

28 เม.ย. 64

บริษัท สเฟียร์เอท จ ากัด 

4,996,900.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0197-64

27 เม.ย. 64

16

ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรุ่น

เยาว์ ภายใต้การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่ง

ประเทศไทย คร้ังท่ี 21

1,500,000.00     1,498,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0199-64

28 เม.ย. 64

บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ โซลูช่ัน 

จ ากัด 1,497,500.00

บริษัท โซเชียลแล็บ จ ากัด 

1,998,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0201-64

28 เม.ย. 64

15

ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation-based 

entrepreneur: IBE) และส่งเสริมความร่วมมือใน

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง

ผู้ประกอบการไทยและอิสราเอล ประจ าปี 2564: 

Corporate SPARK 2021

5,000,000.00     4,991,550.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

18

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าส่ืออิเล็กทรอนิกส์และบริการ

ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมภายใต้ฝ่ายนวัตกรรม

เพ่ือเศรษฐกิจ

2,000,000.00     1,899,250.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 พฤษภาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

22

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ลูกจ้างงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ต าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการสนามการเรียนรู้ฯ

125,000.00       125,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวบัวรัตน์ อุบลประเสริฐ 123,387.10        นางสาวบัวรัตน์ อุบลประเสริฐ 

123,387.10

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6404-139

30 เม.ย. 64

23

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ลูกจ้างงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ต าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการสนามการเรียนรู้ฯ

100,000.00       100,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวจุฑาทิพย์ ลิลาพันธิสิทธ์ิ 98,709.68          นางสาวจุฑาทิพย์ ลิลาพันธิสิทธ์ิ 

98,709.68

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6404-140

30 เม.ย. 64

24

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ลูกจ้างงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ต าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการสนามการเรียนรู้ฯ

100,000.00       100,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายณภัทร สะโน 98,709.68          นายณภัทร สะโน 98,709.68 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6404-141

30 เม.ย. 64


