
แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จ ากัด 14,280,000.00    

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ากัด

14,989,630.00    

บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด 4,940,334.45      

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด

4,888,888.00      

บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน 

จ ากัด

4,950,000.00      

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 

พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)

4,853,461.15      

บริษัท มอร์ริซ แมนเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

2,247,775.00      

บริษัท ฟิวเจอร์ อินเตอร์แอคทีฟ

 จ ากัด

2,450,000.00      

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

2,450,835.00      

4

ขออนุมัติจ้างเหมางานกิจกรรมพัฒนาความสามารถ

ด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค (4 ภาค)

4,200,000.00     4,196,640.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท เยสยูแคน จ ากัด 4,199,750.00      บริษัท เยสยูแคน จ ากัด 

4,199,750.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0120-64

3 ก.พ. 64

5

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศ

วิสาหกิจเร่ิมต้นด้านการตลาด	

12,000,000.00   11,980,000.00    ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท วาย คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 11,980,000.00    บริษัท วาย คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 

11,980,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0121-64

3 ก.พ. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 มีนาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ากัด 14,989,630.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0117-64

3 ก.พ. 64

2

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหาร

เมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: 

CCIO) รุ่นท่ี 4

5,000,000.00     4,960,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน 

จ ากัด 4,950,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0118-64

3 ก.พ. 64

1

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงผลงาน

มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ	

15,000,000.00   14,990,000.00    ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด 2,450,835.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0119-64

3 ก.พ. 64

3

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา

2,500,000.00     2,462,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 มีนาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ากัด

11,990,000.00    

กิจการร่วมค้าบริษัท ทูเอ็กซิท 

จ ากัด และ บริษัท อริสโท 

โซลูช่ันส์ เทคโนโลยี จ ากัด

10,700,000.00    

7
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดการประชุมนวัตกรรมประเทศ

ไทย (Innovation Thailand Forum 2020)

500,000.00       489,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ทริปเป้ิล บี ออร์กาไน

เซอร์ จ ากัด

485,000.00        บริษัท ทริปเป้ิล บี ออร์กาไนเซอร์ 

จ ากัด 485,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0123-64

3 ก.พ. 64

8
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุ

เพ่ือการจัดกิจกรรมของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม

18,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 16,234.01          บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 

16,234.01

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6402-099 

4 ก.พ. 64

บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน 

จ ากัด

1,988,916.00      

บริษัท จัสมิน เซอร์วิส จ ากัด 1,955,000.00      

บริษัท บีเค สมาร์ท โซลูช่ัน จ ากัด 1,845,000.00      

10

ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม

กลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชนรุ่น 3

700,000.00       700,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 700,000.00        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 700,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0002-64

9 ก.พ. 64

11

ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร “อบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม

ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs\"

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1,000,000.00      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0003-64

9 ก.พ. 64

บริษัท เอมสไปร์ จ ากัด 3,369,446.00      

บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน 

จ ากัด

3,413,300.00      

13
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ 

123RF.com

60,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท โปรไฟล์ โฟโต้ ไลบราร่ี 

จ ากัด

58,850.00          บริษัท โปรไฟล์ โฟโต้ ไลบราร่ี 

จ ากัด 58,850.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6402-100

11 ก.พ. 64

14
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส าหรับซ่อมแซม

อุปกรณ์ 16 รายการ

51,878.95         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 51,878.95          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 

51,878.95

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6402-101

11 ก.พ. 64

6

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศ

วิสาหกิจเร่ิมต้นด้านการลงทุน	

12,000,000.00   11,995,000.00    ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ากัด 11,990,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0122-64

3 ก.พ. 64

ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน 

จ ากัด 1,988,916.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0124-64

9 ก.พ. 64

12

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจ

เร่ิมต้นท่ีใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ 

(Space Economy)

3,450,000.00     3,370,600.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท เอมสไปร์ จ ากัด 

3,369,446.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0125-64

10 ก.พ. 64

9

ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ปี

 2564 ระดับท่ัวไป ส าหรับวิสาหกิจเร่ิมต้น (Growth

 Regular Program 2021 for startups)

2,000,000.00     1,985,000.00      



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 มีนาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

15
ขออนุมัติจัดซ้ือ Sensor water temp ส าหรับ 

Chiller No.01, Chiller No.02

14,733.90         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท แอร์โค จ ากัด 14,733.90          บริษัท แอร์โค จ ากัด 14,733.90 เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6402-102

11 ก.พ. 64

16

ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการศึกษาภาพอนาคต

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือการพัฒนา

นวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพ้ืนท่ี

จังหวัดชัยนาท

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2,000,000.00      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0126-64

15 ก.พ. 64

17
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม ส าหรับพัฒนาเยาวชน

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1,000,000.00      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0127-64

15 ก.พ. 64

บริษัท ไลคอน จ ากัด 1,950,000.00      

บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ 

จ ากัด

1,800,000.00      

บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด 1,999,999.00      

บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช 

จ ากัด

1,883,200.00      

บริษัท ไลคอน จ ากัด 2,000,000.00      

บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช 

จ ากัด

1,883,200.00      

บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ 

จ ากัด

1,700,000.00      

20

ขออนุมัติจ้างด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาย่าน

นวัตกรรมในจังหวัดขอนแก่น

3,500,000.00     3,500,000.00      วิธีคัดเลือก ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3,500,000.00      ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0128-64

16 ก.พ. 64

21

ขออนุมัติจ้างด าเนินการจัดกิจกรรมเครือข่ายย่าน

นวัตกรรมการแพทย์โยธี

5,000,000.00     5,000,000.00      วิธีคัดเลือก ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5,000,000.00      ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0129-64

16 ก.พ. 64

18

ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาศึกษาข้อมูลทิศทางการ

พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2,000,000.00     2,000,000.00      บริษัท ไลคอน จ ากัด 1,950,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0004-64

16 ก.พ. 64

ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ไลคอน จ ากัด 2,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0005-64

16 ก.พ. 64

19

ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาศึกษาข้อมูลทิศทางการ

พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในพ้ืนท่ีภาคใต้และภาคใต้

ชายแดน ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน)

2,000,000.00     2,000,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 มีนาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

22

ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการศึกษาภาพอนาคต

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนา

นวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพ้ืนท่ี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2,000,000.00      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0130-64

16 ก.พ. 64

23
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม เยาวชนพัฒนาชุมชน

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,000,000.00      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0131-64

16 ก.พ. 64

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน 

จ ากัด

1,070,000.00      

บริษัท วีทูเอ็น ดีเวลลอปปอร์ 

จ ากัด

1,080,000.00      

บริษัท ดิจิทัลสโตร์เมช จ ากัด 1,120,000.00      

บริษัท แอ๊พส์เคลเวอร์ จ ากัด 980,000.00        

25
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบสัญญาณ

แจ้งเหตุอัคคีภัย

75,970.00         75,970.00          วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท พีทีเทค กรุ๊ป จ ากัด 75,970.00          บริษัท พีทีเทค กรุ๊ป จ ากัด 

75,970.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6402-103

18 ก.พ. 64

26
ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบควบคุมแสงสว่าง

อัตโนมัติ

43,870.00         43,870.00          วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท พีทีเทค กรุ๊ป จ ากัด 43,870.00          บริษัท พีทีเทค กรุ๊ป จ ากัด 

43,870.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6402-104

18 ก.พ. 64

27
ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่า 17,655.00         17,655.00          วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท พีทีเทค กรุ๊ป จ ากัด 17,655.00          บริษัท พีทีเทค กรุ๊ป จ ากัด 

17,655.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6402-105

18 ก.พ. 64

28
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในงานบัญชีและ

การเงิน

3,095.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 2,927.05           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 

2,927.05

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6402-106

18 ก.พ. 64

29
ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมกระเบ้ืองหลุดล่อน ณ อาคาร

อุทยานนวัตกรรม

335,552.00       335,552.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสตางค์ ซัพ

พลาย

335,552.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสตางค์ ซัพ

พลาย 335,552.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

สจ-0133-64

22 ก.พ. 64

บริษัท แอ๊พส์เคลเวอร์ จ ากัด 

980,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

ต่ าสุด

สจ-0132-64

16 ก.พ. 64

24

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบวิเคราะห์และ

ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้บริการ (User Activity 

Monitoring and Analytic)

1,200,000.00     1,136,667.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 มีนาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 4,100,000.00      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4,389,000.00      

31

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมแถลงความส าเร็จและ

ประกาศแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของ

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม

500,000.00 495,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ 

จ ากัด

495,000.00 บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ จ ากัด

 495,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0135-64

23 ก.พ. 64

32
ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บ

 วิเคราะห์ และส่ือสารสถาบันวิทยาการนวัตกรรม

485,000.00 480,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

480,000.00 บริษัท ออลไรท์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด 480,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0136-64

23 ก.พ. 64

33

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการประเมินผลลัพธ์

ทางเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันวิทยาการ

นวัตกรรม

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จ ากัด 500,000.00 บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จ ากัด 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0137-64

23 ก.พ. 64

34

ขออนุมัติจ้างด าเนินการศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนา

ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก

(Suandok Medical Innovation District 

Development & Implementation Plan)

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

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0138-64

24 ก.พ. 64

35

ขออนุมัติจ้างด าเนินการขยายผลการประเมินเมือง

นวัตกรรมในภูมิภาคด้วยดัชนีนวัตกรรมส าหรับเมือง

(The Implication of Innovation Index for 

Inclusive, Sustainable and Connected City 

(ISC) in the Main Regional Cities)

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

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0139-64

24 ก.พ. 64

36

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ลูกจ้างงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่ม

เยาวชน)

140,000.00       140,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวนภัคอร เมธชนัน 140,000.00        นางสาวนภัคอร เมธชนัน 

140,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6402-107

25 ก.พ. 64

30

ขออนุมัติจัดจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคมและการประเมินผลศักยภาพด้านนวัตกรรม

องค์กร ของโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุน

จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

4,500,000.00     4,150,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 

4,100,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

ต่ าสุด

สจ-0134-64

23 ก.พ. 64



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 มีนาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

37

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัสดุเพ่ือ

รองรับโครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือ

ฟ้ืนฟูภาวะวิกฤต (พัสดุ)

161,000.00       161,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวภรธิดา เศรษฐสุข 161,000.00        นางสาวภรธิดา เศรษฐสุข 

161,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6402-108

25 ก.พ. 64

38
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมน าเสนอผลงาน 

Innovation Thailand ณ ท าเนียบรัฐบาล

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ไอพีทีเอกซ์ จ ากัด 497,550.00        บริษัท ไอพีทีเอกซ์ จ ากัด 

497,550.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0140-64

25 ก.พ. 64

39
ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบการจัดประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2564

500,000.00       495,410.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เจโนไซส์ จ ากัด 374,500.00        บริษัท เจโนไซส์ จ ากัด 

374,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0141-64

25 ก.พ. 64


