
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1
ขออนุมัติจ้ำงเหมำพัฒนำโมดูลระบบกำรประกวด

รำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ

500,000.00       495,410.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด 498,085.00 บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด 498,085.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0058-63

5 ก.พ. 63

บริษัท เดสพำซีโต บูล จ ำกัด 2,890,000.00      

บริษัท สเฟียร์เอท จ ำกัด 2,996,000.00      

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ำกัด 4,500,000.00      

บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน 

จ ำกัด

4,600,000.00      

บริษัท เอไจล์ แร็พ จ ำกัด 3,389,947.00      

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

4,290,000.00      

บริษัท อริสโท โปรดักช่ัน จ ำกัด 5,000,000.00      

4

ขออนุมัติจัดจ้ำงท่ีปรึกษำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง

องค์กร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

1,200,000.00     1,100,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 1,200,000.00      บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 

1,150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0002-63

18 ก.พ. 63

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส 

แมเนจเม้นท์ จ ำกัด

4,060,000.00      

บริษัท มำร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย 

จ ำกัด

3,991,100.00      

บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 4,150,000.00      

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 3,985,000.00      

6
ขออนุมัติจ้ำงเหมำรวบรวมและเรียบเรียงเน้ือหำ

หนังสือรำยงำนประจ ำปี สนช. 2562

40,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงอโนมำ สอนบำลี 40,000.00 นำงอโนมำ สอนบำลี 40,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6302-106

20 ก.พ. 63

3

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลำง 

(Database) ของระบบนิเวศวิสำหกิจเร่ิมต้น

5,000,000.00     4,950,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท สเฟียร์เอท จ ำกัด 

2,996,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0057-63

5 ก.พ. 63

บริษัท อริสโท โปรดักช่ัน จ ำกัด 

5,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0059-63

5 ก.พ. 63

2

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพ

ผู้ประกอบกำรฐำนนวัตกรรม (Innovation-driven 

entrepreneur: IDE) สู่กำรด ำเนินโครงกำร

นวัตกรรมภำยใต้ควำมร่วมมือกับ Israel Innovation

 Authority (IIA)

3,000,000.00     3,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 มีนาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 

4,150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0003-63

19 ก.พ. 63

5

ขออนุมัติจ้ำงศึกษำผลกระทบทำงเศรษฐกิจและ

สังคมและกำรประเมินผลศักยภำพด้ำนนวัตกรรม

องค์กรของโครงกำรนวัตกรรมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

จำกส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2561

4,200,000.00     4,200,000.00      วิธี

ประกำศ

เชิญชวน



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 มีนาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

7
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร (เจลล้ำงมือ

 ซองเอกสำร 11 รู)

วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 3,647.84 บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

3,647.84

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6302-107

20 ก.พ. 63

8

ขออนุมัติจ้ำงด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำ

ทำงด้ำนกำยภำพย่ำนนวัตกรรมกำรแพทย์โยธี

100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

100,000.00 ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

100,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6302-108

24 ก.พ. 63

9

ขออนุมัติจัดจ้ำงด ำเนินงำนสร้ำงกำรเช่ือมโยง

มหำวิทยำลัยท่ีมีศักยภำพพร้อมเป็นมหำวิทยำลัยน ำ

ร่องในกำรจัดต้ังเครือข่ำยควำมร่วมมือ AgTech.AI

250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำว มนฤทัย ระดีรมย์ 250,000.00 นำงสำว มนฤทัย ระดีรมย์ 

250,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6302-109

25 ก.พ. 63

10
ขออนุมัติจัดท ำนำมบัตร สนช. 5,136.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

5,136.00 บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด 5,136.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6302-110

26 ก.พ. 63

11
ขออนุมัติจัดหำอุปกรณ์และจัดพิมพ์เอกสำร ส ำหรับ

กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับ สสส.

4,800.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดอทสตูดิโอ จ ำกัด 4,800.00 บริษัท ดอทสตูดิโอ จ ำกัด 4,800.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6302-111

26 ก.พ. 63

12
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

140,000.00       140,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยธรรมชำติ อร่ำมเรือง 139,354.84 นำยธรรมชำติ อร่ำมเรือง 

139,354.84

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6302-112

28 ก.พ. 63

13

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

โครงกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน 

ฝ่ำยนวัตกรรมเพ่ือสังคม

152,600.00       152,600.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยอัฑฒ์รุจ อ่ิมบุณยวัฒน์ 151,896.78 นำยอัฑฒ์รุจ อ่ิมบุณยวัฒน์ 

151,896.78

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6302-113

28 ก.พ. 63

14

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

โครงกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน 

ฝ่ำยนวัตกรรมเพ่ือสังคม

143,500.00       143,500.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยวุฒิรักษ์ แพงตำแก้ว 142,838.71 นำยวุฒิรักษ์ แพงตำแก้ว 

142,838.71

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6302-114

28 ก.พ. 63

15
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมเสวนำเพ่ือรับฟัง

ข้อเสนอหลักสูตร NIA SCB IBE

300,000.00       297,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ำกัด 300,000.00 บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ำกัด 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6302-115

28 ก.พ. 63

16
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดหลักสูตร “NIA CPF 

Innovation for Farm10X”

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เดอะ คอนเน็ค 789 จ ำกัด 150,000.00 บริษัท เดอะ คอนเน็ค 789 จ ำกัด 

150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6302-116

28 ก.พ. 63



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 มีนาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

17

ขออนุมัติจ้ำงเหมำศึกษำ วิเครำะห์และเรียบเรียง

หนังสือคู่มือวิธีกำรสอน (manual) หลักสูตร 

STEAM4INNOVATOR

150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยธนวัฒน์ ธรรมโชติ 150,000.00 นำยธนวัฒน์ ธรรมโชติ 150,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6302-117

28 ก.พ. 63

18
ขออนุมัติจ้ำงเหมำซ่อมแซมเก้ำอ้ี สนง. 1,016.50 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ธนบุรินทร์ จ ำกัด 1,016.50 บริษัท ธนบุรินทร์ จ ำกัด 1,016.50 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6302-118

28 ก.พ. 63


