
แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

1

ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงานการประเมิน

ผลตอบแทนทางสังคมส าหรับโครงการธุรกิจ

นวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน

1,000,000.00     1,000,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จ ากัด 1,000,000.00      บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จ ากัด 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0013-65

1 ก.พ. 65

2

ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงานหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ าพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีงบประมาณ 2565

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4,000,000.00      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0014-65

1 ก.พ. 65

3

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลาง

วิสาหกิจเร่ิมต้นระดับโลก พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

2,000,000.00     1,900,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นายเอสไนน์ 

อินเตอร์ กรุ๊ป

2,000,000.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นายเอสไนน์ 

อินเตอร์ กรุ๊ป 2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0062-65

1 ก.พ. 65

4

ขออนุมัติจ้างด าเนินการพัฒนาแนวทางการส่งเสริม

การใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานภายในย่าน

นวัตกรรมการแพทย์สวนดอก

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

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0063-65

1 ก.พ. 65

5

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการออกแบบหนังสือรวบรวม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจเร่ิมต้นด้าน

การเกษตร

120,000.00       118,900.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ากัด

118,900.00        บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ากัด 118,900.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6502-067

4 ก.พ. 65

6
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการช่างเฉพาะทางเพ่ือท าการ

แก้ไขงานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

5,350.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท บีพี เจนเนอเรเตอร์ จ ากัด 5,350.00           บริษัท บีพี เจนเนอเรเตอร์ จ ากัด เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6502-068

4 ก.พ. 65

7

ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์หนังสือ 

The Founder เล่ม 2

1,000,000.00     960,000.00        ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิ

เคช่ันส์ จ ากัด

950,000.00        บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิ

เคช่ันส์ จ ากัด 950,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0064-65

7 ก.พ. 65

8

ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลและการ

ส่ือสารสถาบันวิทยาการนวัตกรรม ส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

500,000.00       491,600.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท แอ๊พส์เคลเวอร์ จ ากัด 480,000.00        บริษัท แอ๊พส์เคลเวอร์ จ ากัด 

480,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0065-65

7 ก.พ. 65

9
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการช่างปรับปรุงแก้ไขงาน

กระจกบานเล่ือนอัตโนมัติ

420,000.00       417,300.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เอพี เพาเวอร์ ซิสเต็ม 

จ ากัด

417,300.00        บริษัท เอพี เพาเวอร์ ซิสเต็ม จ ากัด

 417,300.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0066-65

7 ก.พ. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 มีนาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 มีนาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

บริษัท ส านักงานสามสิบส่ี ออดิต

 จ ากัด

600,000.00        

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

590,000.00        

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 580,000.00        

11
ขออนุมัติการจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายสต๊ิกเกอร์ใน

งานบริหารอาคารอุทยานนวัตกรรม

1,800.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท นิวแอนด์เซฟ ควอลิต้ีโปร

ดักส์ จ ากัด

1,674.55           บริษัท นิวแอนด์เซฟ ควอลิต้ีโปร

ดักส์ จ ากัด 1,674.55

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6502-069

8 ก.พ. 65

12
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

PO6502-070

8 ก.พ. 65

13

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจ

เร่ิมต้นท่ีใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ 

(Space Economy)

3,800,000.00     3,796,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท เอมสไปร์ จ ากัด 3,795,592.00      บริษัท เอมสไปร์ จ ากัด 

3,795,592.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0070-65

10 ก.พ. 65

14

ขออนุมัติจ้างด าเนินการสร้างการรับรู้ย่านนวัตกรรม

ศรีจันทร์-กังสดาน จ.ขอนแก่น

1,500,000.00     1,495,000.00      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-0071-65

11 ก.พ. 65

15

ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงานหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ าพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน  

ปีงบประมาณ 2565

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2,000,000.00      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0015-65

16 ก.พ. 65

16

ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงานหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ าพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 2 

 ปีงบประมาณ 2565

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยพะเยา 4,000,000.00      มหาวิทยาลัยพะเยา 4,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0016-65

16 ก.พ. 65

17

ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงานหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ าพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง 1

 ปีงบประมาณ 2565

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยนเรศวร 4,000,000.00      มหาวิทยาลัยนเรศวร 4,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0017-65

17 ก.พ. 65

575,000.00       ขออนุมัติจ้างส านักงานเอกชนสอบบัญชี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 (องค์การมหาชน)10

บริษัท ส านักงานสามสิบส่ี ออดิต 

จ ากัด 575,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0067-65

8 ก.พ. 65

วิธีคัดเลือก608,000.00        



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 มีนาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

18
ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงานหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4,000,000.00      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4,000.000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0018-65

17 ก.พ. 65

19

ขออนุมัติจ้างเหมารวบรวมกลไกและเคร่ืองมือ

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจเร่ิมต้น 

(Startup) และกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)

420,000.00       414,100.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ากัด

410,000.00        บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ากัด 410,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0072-65

17 ก.พ. 65

20
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (งานการเงิน) 2,000.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 1,903.94           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 

1,903.94

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6502-071

17 ก.พ. 65

21

ขออนุมัติค่าแพ็กเกจหลักสูตร \"การพัฒนาทักษะ

การคิดและการประยุกต์ใช้ (Think Development

 & Applied)\"

75,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูช่ัน จ ากัด 69,550.00          บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูช่ัน จ ากัด 

69,550.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6502-072

21 ก.พ. 65

22

ขออนุมัติจ้างผลิตคู่มือแนะน าข้อมูลธุรกิจวิสาหกิจ

เร่ิมต้นไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ) คร้ังท่ี 2

700,000.00       700,000.00        ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท เออเบิน สต้ัดด้ีส์ แล็บ 

จ ากัด

700,000.00        บริษัท เออเบิน สต้ัดด้ีส์ แล็บ 

จ ากัด 700,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0073-65

25 ก.พ. 65

23

ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดการโครงการสุดยอด

ธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รอบภูมิภาค รุ่นท่ี 2 

(นิลมังกร)

14,000,000.00   13,991,000.00    ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด

13,880,000.00    บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด 13,860,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0074-65

25 ก.พ. 65

24

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแผน

งานวิจัยด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและ

ชุมชน ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม

182,000.00       182,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวภาลัดดา เน่ืองแก้ว 182,000.00        นางสาวภาลัดดา เน่ืองแก้ว 

182,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6502-073

28 ก.พ. 65

25

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแผน

งานวิจัยด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและ

ชุมชน ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม

163,100.00       163,100.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายธนธัช คงสมบูรณ์ 163,100.00        นายธนธัช คงสมบูรณ์ 163,100.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6502-074

28 ก.พ. 65



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 มีนาคม 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

26

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัฒนา

วิสาหกิจเร่ิมต้นรายสาขา ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ

นวัตกรรม

223,300.00       223,300.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวกุลิสรา บุตรพุฒ 223,300.00        นางสาวกุลิสรา บุตรพุฒ 

223,300.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6502-075

28 ก.พ. 65

27

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน

บัญชีและการเงินเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาส่งเสริม 

และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม

133,000.00       133,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวดาราภา สีทองสุข 133,000.00        นางสาวดาราภา สีทองสุข 

133,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6502-076

28 ก.พ. 65


