
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ ำพ้ืนท่ีภำคเหนือตอนบน 2

 ปีงบประมำณ 2564

6,000,000.00     6,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยพะเยำ 6,000,000.00      มหำวิทยำลัยพะเยำ 6,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0060-64

4 ม.ค. 64

2 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำ

ศักยภำพนวัตกรรมองค์กรส ำหรับผู้ประกอบกำร

นวัตกรรมท่ีได้รับทุนจำก สนช.

700,000.00       699,500.00        ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 674,100.00        บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 

674,100.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0061-64

4 ม.ค. 64

3 ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำควำม

เป็นผู้ประกอบกำรนวัตกรรมกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

Founder Apprentice 2564

3,300,000.00     3,290,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท แคเรียร์วีซ่ำ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

3,268,850.00      บริษัท แคเรียร์วีซ่ำ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0062-64

4 ม.ค. 64

บริษัท วำย คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 9,985,000.00      

บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน 

จ ำกัด

9,941,370.00      

5 ขออนุมัติจ้ำงเหมำ “กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมกำร

จัดกำรนวัตกรรมส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจ

นวัตกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้”

3,000,000.00     2,850,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท เทคอินสไปเรช่ัน จ ำกัด 2,850,000.00      บริษัท เทคอินสไปเรช่ัน จ ำกัด 

2,850,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0064-64

4 ม.ค. 64

6 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ ำพ้ืนท่ีภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 ปีงบประมำณ 2564

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 4,000,000.00      มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

4,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0065-64

4 ม.ค. 64

7 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ ำพ้ืนท่ีภำคกลำง 

ปีงบประมำณ 2564	

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4,000,000.00      ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

4,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0066-64

11 ม.ค. 64

8 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ ำพ้ืนท่ีภำคใต้ชำยแดน 

ปีงบประมำณ 2564	

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช

นครินทร์

4,000,000.00      มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช

นครินทร์ 4,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0067-64

11 ม.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท วำย คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 

9,985,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0063-64

4 ม.ค. 64

4 ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย

นักศึกษำท่ีเคยเข้ำร่วมกิจกรรม Startup Thailand 

League และพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร 

(Entrepreneurial) คร้ังท่ี 2

10,000,000.00   10,000,000.00    ประกวด

รำคำ 

e-bidding



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จ ำกัด 25,800,000.00    

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด

26,900,000.00    

บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน 

จ ำกัด

26,841,592.00    

มูลนิธิเพ่ือสถำบันพัฒนำวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม

25,500,000.00    

10 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ ำพ้ืนท่ีภำคเหนือตอนล่ำง 1

 ปีงบประมำณ 2564

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยนเรศวร 4,000,000.00      มหำวิทยำลัยนเรศวร 4,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0069-64

11 ม.ค. 64

11 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขำวด ำแบบมัล

ติฟังก์ช่ัน ประจ ำปีงบประมำณ 2564

350,000.00       330,309.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด

330,309.00        บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด 330,309.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

สซ-0005-64

11 ม.ค. 64

12 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรแก้ไขและจัดซ้ือวัสดุ

ส้ินเปลืองส ำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

ระบบ Fire Alarm

27,552.50         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท พีทีเทค กรุ๊ป จ ำกัด 27,552.50          บริษัท พีทีเทค กรุ๊ป จ ำกัด 

27,552.50

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6401-092

13 ม.ค. 64

13 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4 รำยกำร (แม่บ้ำน) 30,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 28,599.99          บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 

28,599.99

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6401-093

13 ม.ค. 64

14 ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ส่วนงำน Growth ฝ่ำยนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยธนำคม ปล่ังสมบัติ 222,258.06        นำยธนำคม ปล่ังสมบัติ 

222,258.06

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6401-094

14 ม.ค. 64

15 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม ส ำหรับพัฒนำธุรกิจนวัตกรรม

เพ่ือสังคม คร้ังท่ี 2

1,000,000.00     990,000.00        ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 928,000.00        บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 

928,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0070-64

18 ม.ค. 64

16 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรออกแบบและสร้ำง

ระบบจับคู่ให้ค ำปรึกษำจำกผู้เช่ียวชำญ (Cross 

Matching Platform)

440,000.00       417,300.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แคเรียร์วีซ่ำ ดิจิตอล จ ำกัด 417,300.00        บริษัท แคเรียร์วีซ่ำ ดิจิตอล จ ำกัด 

417,300.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0071-64

18 ม.ค. 64

9 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดกิจกรรม Startup 

Thailand League 2021

27,000,000.00   26,900,000.00    ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด 26,900,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0068-64

11 ม.ค. 64



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

17 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลรัตนโกสินทร์

500,000.00        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

รัตนโกสินทร์ 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0072-64

18 ม.ค. 64

18 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรังสิต 500,000.00        มหำวิทยำลัยรังสิต 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0073-64

18 ม.ค. 64

19 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 500,000.00        มหำวิทยำลัยศิลปำกร 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0074-64

18 ม.ค. 64

20 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยบูรพำ 500,000.00        มหำวิทยำลัยบูรพำ 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0075-64

18 ม.ค. 64

21 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 500,000.00        มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0076-64

18 ม.ค. 64

22 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 500,000.00        มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0077-64

18 ม.ค. 64

23 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยสยำม 500,000.00        มหำวิทยำลัยสยำม 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0078-64

18 ม.ค. 64

24 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 500,000.00        มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0079-64

18 ม.ค. 64

25 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

วิทยำลัยดุสิตธำนี 500,000.00        วิทยำลัยดุสิตธำนี 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0080-64

18 ม.ค. 64

26 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 500,000.00        สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0081-64

18 ม.ค. 64

27 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 500,000.00        มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0082-64

18 ม.ค. 64

28 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 500,000.00        มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0083-64

18 ม.ค. 64

29 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยทักษิณ 500,000.00        มหำวิทยำลัยทักษิณ 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0084-64

18 ม.ค. 64



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

30 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลศรีวิชัย

500,000.00        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

ศรีวิชัย 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0085-64

18 ม.ค. 64

31 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช

นครินทร์

500,000.00        มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช

นครินทร์ 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0086-64

18 ม.ค. 64

32 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 500,000.00        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0087-64

18 ม.ค. 64

33 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 500,000.00        มหำวิทยำลัยขอนแก่น 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0088-64

18 ม.ค. 64

34 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยศรีปทุม ขอนแก่น 500,000.00        มหำวิทยำลัยศรีปทุม ขอนแก่น 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0089-64

18 ม.ค. 64

35 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม 500,000.00        มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0090-64

18 ม.ค. 64

36 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 500,000.00        มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0091-64

18 ม.ค. 64

37 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 500,000.00        มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0092-64

18 ม.ค. 64

38 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 500,000.00        มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0093-64

18 ม.ค. 64

39 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยพะเยำ 500,000.00        มหำวิทยำลัยพะเยำ 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0094-64

18 ม.ค. 64

40 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 500,000.00        มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

500,00.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0095-64

18 ม.ค. 64

41 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 500,000.00        มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0096-64

18 ม.ค. 64

42 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 500,000.00        มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0097-64

18 ม.ค. 64



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

43 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 500,000.00        มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0098-64

18 ม.ค. 64

44 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 500,000.00        มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0099-64

18 ม.ค. 64

45 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยมหิดล 500,000.00        มหำวิทยำลัยมหิดล 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0100-64

18 ม.ค. 64

46 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำพระนครเหนือ

500,000.00        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำพระนครเหนือ 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0101-64

18 ม.ค. 64

47 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 500,000.00        สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0102-64

18 ม.ค. 64

48 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 500,000.00        มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0103-64

18 ม.ค. 64

49 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย 500,000.00        มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0104-64

18 ม.ค. 64

50 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 500,000.00        มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0105-64

18 ม.ค. 64

51 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 500,000.00        จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0106-64

18 ม.ค. 64

52 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 500,000.00        สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0107-64

18 ม.ค. 64

53 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุรี

500,000.00        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุรี 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0108-64

18 ม.ค. 64

54 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยนเรศวร 500,000.00        มหำวิทยำลัยนเรศวร 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0109-64

18 ม.ค. 64

55 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 500,000.00        มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0110-64

18 ม.ค. 64



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

56 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

500,000.00        สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0111-64

18 ม.ค. 64

57 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ ำพ้ืนท่ีภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ปีงบประมำณ 2564

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 4,000,000.00      มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

4,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0112-64

21 ม.ค. 64

58 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองของวัสดุอุปกรณ์

ส ำหรับส ำนักงำน

3,279.98           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 3,279.98           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 

3,279.98

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6401-095

21 ม.ค. 64

59 ขออนุมัติจัดซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรม Prosoft WINSpeed 21,400.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ำกัด 21,400.00          บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6401-096

21 ม.ค. 64

60 ขออนุมัติจ้ำงเหมำพิมพ์รำยงำนภำพอนำคต 75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 70,620.00          บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6401-097

21 ม.ค. 64

61 ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำหลักสูตรด้ำนทรัพย์สินทำง

ปัญญำ

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

500,000.00        ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0113-64

25 ม.ค. 64

บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จ ำกัด 11,111,000.00    

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

11,890,000.00    

บริษัท บ๊ิก ครีเอทีฟ จ ำกัด 2,686,000.00      

บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิ

เคช่ันส์ จ ำกัด

2,800,000.00      

64 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัยและ

อ ำนวยจรำจร ประจ ำปีงบประมำณ 2564

3,200,000.00     2,823,864.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 

องค์กำรทหำรผ่ำนศึก ในพระ

บรมรำชูปถัมภ์

2,823,864.00      ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 

องค์กำรทหำรผ่ำนศึก ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ 2,823,864.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0116-64

29 ม.ค. 64

บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิ

เคช่ันส์ จ ำกัด 2,800,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0115-64

26 ม.ค. 64

63 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรเผยแพร่และ

ประชำสัมพันธ์โครงกำร “สนำมกำรเรียนรู้นวัตกรรม

พลังงำนไฟฟ้ำ (The Electric Playground)” คร้ังท่ี 2

3,000,000.00     2,800,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 11,790,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0114-64

25 ม.ค. 64

62 ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยนวัตกร

รุ่นใหม่และผู้สนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมในส่วน

ภูมิภำค

12,000,000.00   11,969,000.00    ประกวด

รำคำ 

e-bidding



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

65 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่ม

เยำวชน) ต ำแหน่งผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ

160,000.00       160,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยวงศธร ชุณหะวัณ 160,000.00        นำยวงศธร ชุณหะวัณ 160,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6401-098

29 ม.ค. 64

66 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองของเคร่ืองพิมพ์เอกสำร

ส ำหรับส ำนักงำน

17,045.10         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด

17,045.10          บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด 17,045.10

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6401-099

29 ม.ค. 64


