
แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

1

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานโครงการแพลตฟอร์ม

เช่ือมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเร่ิมต้นด้านการเกษตร

สู่การเป็นเกษตรกรท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

3,800,000.00     3,796,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 1,498,000.00      บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด 1,498,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0109-65

1 เม.ย. 65

2

ขออนุมัติจ้างเหมาผลิตส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ 

(MOOCs) โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมต้นสู่

การลงทุน (Growth Program)

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 300,000.00        บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ากัด 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6504-139

1 เม.ย. 65

3
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

เคร่ืองมือประเมินผู้น าเชิงนวัตกรรม

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ ากัด 300,000.00        บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ ากัด 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6504-140

4 เม.ย. 65

4
ขออนุมัติจัดซ้ือระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Resource Management)

250,000.00       222,560.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากัด 222,560.00        บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากัด 

222,560.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6504-141

4 เม.ย. 65

5
ขออนุมัติจัดซ้ือระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Resource Management)

100,000.00       90,950.00          วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จ ากัด 90,950.00          บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จ ากัด

 90,950.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6504-142

4 เม.ย. 65

บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ โซลูช่ัน 

จ ากัด

999,700.00        

บริษัท เปอรุมาล์ เทคโนโลยี 

แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคช่ัน (ไทย

แลนด์) จ ากัด

925,000.00        

7
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการ AgTech AI 

Hackathon 2022

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศ

ไทย

500,000.00        สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศ

ไทย 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0112-65

7 เม.ย. 65

8

ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาโครงการเครือข่ายความร่วมมือ

เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้นด้านการเกษตรท่ี

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

1,250,000.00     1,250,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาว มนฤทัย ระดีรมย์ 1,250,000.00      นางสาว มนฤทัย ระดีรมย์ 

1,250,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0024-65

7 เม.ย. 65

9
ขออนุมัติจ้างเหมาแก้ไขซ่อมแซมพ้ืนกระเบ้ือง

ทางเดินหลุดร่อน ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริช ทิพย์ 499,529.50        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริช ทิพย์ 

499,529.50

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0113-65

11 เม.ย. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤษภาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ โซลูช่ัน 

จ ากัด 995,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0110-65

7 เม.ย. 65

6

ขออนุมัติจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา และ

พัฒนาระบบการอบรมออนไลน์ (MOOCs)

1,000,000.00     1,000,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤษภาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

10

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาขีด

ความสามารถของผู้ประกอบการด้าน

ปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 

และไอโอที

1,500,000.00     1,498,500.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ไอพีทีเอกซ์ จ ากัด 1,492,650.00      บริษัท ไอพีทีเอกซ์ จ ากัด 

1,492,650.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0114-65

11 เม.ย. 65

บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,200,000.00      

มหาวิทยาลัยรังสิต 1,100,000.00      

12

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ลูกจ้างงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สถาบัน

วิทยาการนวัตกรรม (STEAM4I)

120,000.00       120,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวพิชญ์สินี สมิทธิเนตย์ 108,666.67        นางสาวพิชญ์สินี สมิทธิเนตย์ 

108,666.67

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6504-143

12 เม.ย. 65

13
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 20,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 18,900.00          บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 

18,900.00

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6504-144

12 เม.ย. 65

14

ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท ากลไกท่ีส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของเทคโนโลยี

เชิงลึกในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ EEC

3,000,000.00     3,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยบูรพา 3,000,000.00      มหาวิทยาลัยบูรพา 3,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0026-65

27 เม.ย. 65

15

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการข้อมูล

ส่วนบุคคล (Personal Data Management 

System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,000,000.00     997,667.00        ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็น

เตอร์ จ ากัด

800,000.00        บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็น

เตอร์ จ ากัด 800,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0117-65

28 เม.ย. 65

16
ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ชนิด

บันทึกด้วยใบหน้าและลายน้ิวมือ

7,500.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ากัด

7,276.00           บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ากัด 7,276.00

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6504-145

28 เม.ย. 65

17

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้

ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรมอุตสาหกรรม

อาหารภาคเหนือ(Food Incubation Kitchen 

Playground)

2,900,000.00     2,900,000.00      วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,900,000.00      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2,900,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0118-65

29 เม.ย. 65

บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

1,150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0025-65

11 เม.ย. 6511

ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาระบบการบริหารความเส่ียง

องค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,150,000.00     1,200,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤษภาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

บริษัท เทคอินสไปเรช่ัน จ ากัด 3,992,300.00      

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวเวฟ มัลดิ

มีเดีย แอนด์ ออร์แกไนซ์

3,900,000.00      

มหาวิทยาลัยศิลปากร 3,795,000.00      

19

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีทดลอง

เมืองนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

จังหวัดเชียงใหม่

3,000,000.00     3,000,000.00      วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3,000,000.00      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0120-65

29 เม.ย. 65

20

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,000,000.00      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0125-65

29 เม.ย. 65

18

ขออนุมัติจ้างเหมา “กิจกรรมการพัฒนาและสร้าง

โอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน”

4,000,000.00     3,992,666.67      ประกวด

ราคา 

e-bidding

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3,795,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0119-65

29 เม.ย. 65


