
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1 ขออนุมัติจ้ำงท่ีปรึกษำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ ำพ้ืนท่ีภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย 

ปีงบประมำณ 2565

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยทักษิณ 4,000,000.00      มหำวิทยำลัยทักษิณ มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0008-65

4 ม.ค. 65

2 ขออนุมัติจ้ำงท่ีปรึกษำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ ำพ้ืนท่ีภำคเหนือตอนบน 1

 ปีงบประมำณ 2565

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 4,000,000.00      มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0009-65

4 ม.ค. 65

3 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์

 E - Catalog ข้อมูลผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ระยะท่ี 2

450,000.00       447,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 447,000.00        บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0057-65

4 ม.ค. 65

4 ขออนุมัติจ้ำงเหมำ “กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมกำร

จัดกำรนวัตกรรม ส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจ

นวัตกรรม ในพ้ืนท่ีภำคใต้ชำยแดน” (Deep South 

Innovation Business Coaching Program)

3,000,000.00     3,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท เทคอินสไปเรช่ัน จ ำกัด 3,000,000.00      บริษัท เทคอินสไปเรช่ัน จ ำกัด 

3,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0058-65

6 ม.ค. 65

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์

 ดีไซน์ จ ำกัด

939,168.00        

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เซอร์วิส 

โพรไวเดอร์ จ ำกัด

553,000.00        

บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์

 จ ำกัด

588,500.00        

บริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี 

โซลูช่ัน จ ำกัด

850,650.00        

บริษัท บิซ่ำ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ำกัด 740,000.00        

6 ขออนุมัติจัดจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบหนังสือ 

“Thailand Synthetic BioEconomy Outlook 

and Key Milestones”

80,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

80,000.00          บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 80,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6501-060

7 ม.ค. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ 

ดีไซน์ จ ำกัด 900,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0059-65

7 ม.ค. 65

5 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

เว็บไซต์ ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร

มหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1,000,000.00     996,368.00        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 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

7 ขออนุมัติจัดซ้ือบริกำรแพ็กเกจโปรแกรมเงินเดือน

ประจ ำปี พ.ศ. 2565

12,840.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ำกัด 12,840.00          บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ำกัด 

12,840.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6501-061

7 ม.ค. 65

8 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมวิสำหกิจ

เร่ิมต้นเข้ำสู่ตลำด

12,000,000.00   11,997,770.00    ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท วำย คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 11,960,000.00    บริษัท วำย คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 

11,960,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0069-65

10 ม.ค. 65

9 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุเพ่ือกำรจัด

กิจกรรมโครงกำร

20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด  16,776.89          บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 

16,776.89

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6501-062

13 ม.ค. 65

10 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำ  Website 

application ระบบกำรจัดประกวดรำงวัลนวัตกรรม

แห่งชำติ

400,000.00       399,978.60        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด 399,978.60        บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด 399,978.60 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0060-65

13 ม.ค. 65

11 ขออนุมัติจัดซ้ือ \"หนังสือรัองกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย\" 

เพ่ือใช้ในงำนส ำนักงำนฯ

8,239.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท มำสเตอร์ ฟอร์ม อินดัสตรี

 จ ำกัด

8,239.00           บริษัท มำสเตอร์ ฟอร์ม อินดัสตรี 

จ ำกัด 8,239.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6501-063

17 ม.ค. 65

12 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรช่ำงเฉพำะทำงเพ่ือบ ำรุง 

Fire Alarm และ  Two wire Remote

75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท พีทีเทค กรุ๊ป จ ำกัด 72,171.50          บริษัท พีทีเทค กรุ๊ป จ ำกัด 

72,171.50

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6501-064

17 ม.ค. 65

13 ขออนุมัติจัดจ้ำงศึกษำผลกระทบทำงเศรษฐกิจและ

สังคมของโครงกำรนวัตกรรมท่ีได้รับกำรสนับสนุนใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2563

3,500,000.00     3,500,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 3,450,000.00      บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 

3,450,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0010-65

18 ม.ค. 65

14 ขออนุมัติจ้ำงท่ีปรึกษำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ ำพ้ืนท่ีภำคกลำง 

ปีงบประมำณ 2565

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

ปษ-0011-65

18 ม.ค. 65

15 ขออนุมัติจ้ำงท่ีปรึกษำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ ำพ้ืนท่ีภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 ปีงบประมำณ 2565

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 4,000,000.00      มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

4,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0012-65

21 ม.ค. 65



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 4 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

16 ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำเน้ือหำหนังสือรำยงำน

ประจ ำปี สนช. 2564

50,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงนำตยำ คชินทร 50,000.00          นำงนำตยำ คชินทร มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6501-065

24 ม.ค. 65

17 ขออนุมัติจ้ำงจัดฝึกอบรมหลักสูตร HR for Non-HR 

ส ำหรับผู้บริหำร

150,000.00       133,750.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ธิงค์ พีเพิล คอนซัลต้ิง 

จ ำกัด

133,750.00        บริษัท ธิงค์ พีเพิล คอนซัลต้ิง จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6501-066

24 ม.ค. 65

18 ขออนุมัติกำรจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมแสดงสินค้ำธุรกิจ

นวัตกรรมของผู้ประกอบกำรในโครงกำร  “นิลมังกร 

แคมเปญ”

350,000.00       348,900.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ำกัด

348,900.00        บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ำกัด

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0061-65

24 ม.ค. 65

19 ขออนุมัตจ้ำงเหมำด ำเนินกิจกรรมพัฒนำระบบนิเวศ

วิสำหกิจเร่ิมต้นด้ำนกำรลงทุน

10,000,000.00   9,999,500.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ไอพีทีเอกซ์ จ ำกัด 9,998,000.00      บริษัท ไอพีทีเอกซ์ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0075-65

24 ม.ค. 65


