
แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

1

ขอจ้างเหมาการบริการการเช่าซอฟต์แวร์ระบบ

ประชุมอิเล็กทรอนิกส์และเช่าฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ส าหรับ

องค์ประชุม

500,000.00       291,361.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม จ ากัด 291,361.00 บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม จ ากัด

 291,361.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-109

1 มี.ค. 64

2

จ้างเหมาด าเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรม

ของนวัตกรรุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการ “สนามการ

เรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric 

Playground)”

900,000.00       898,000.00        ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ไบโอเนียร์ เอเชีย จ ากัด 890,000.00        บริษัท ไบโอเนียร์ เอเชีย จ ากัด 

890,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0143-64

1 มี.ค. 64

3

ขออนุมัติจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2564

1,500,000.00     1,500,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท มากมิตร โปรดักช่ัน จ ากัด 1,449,888.00      บริษัท มากมิตร โปรดักช่ัน จ ากัด 

1,420,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0144-64

3 มี.ค. 64

บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 3,498,900.00      

บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด 3,430,000.00      

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นายเอสไนน์ 

อินเตอร์ กรุ๊ป

3,000,000.00      

บริษัท ดนตรีสีสัน จ ากัด 2,880,000.00      

5
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการแผนพัฒนา

ศักยภาพเยาวชนสู่ความส าเร็จรุ่น 2

450,000.00       447,500.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ไบโอเนียร์ เอเชีย จ ากัด 445,000.00        บริษัท ไบโอเนียร์ เอเชีย จ ากัด 

445,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0147-64

3 มี.ค. 64

บริษัท เอสสาม อินเวนท์ จ ากัด 1,797,600.00      

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน 

จ ากัด

1,600,000.00      

7
ขออนุมัติจ้างด าเนินการสร้างและพัฒนากิจกรรมใน

พ้ืนท่ีย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก

2,210,000.00     2,210,000.00      วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,210,000.00      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2,210,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0149-64

8 มี.ค. 64

8

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงาน “การขยายผลการ

ประเมินผลตอบแทนทางสังคม ส าหรับโครงการ

พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน”

2,000,000.00     2,000,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ไนส์คอร์ป เอส. อี. จ ากัด 2,000,000.00      บริษัท ไนส์คอร์ป เอส. อี. จ ากัด 

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0150-64

8 มี.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

4

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลาง

วิสาหกิจเร่ิมต้นระดับโลก พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

(Global Startup Hub: BKK)

3,500,000.00     3,495,333.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 

3,498,900.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0145-64

3 มี.ค. 64

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0146-64

3 มี.ค. 64

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นายเอสไนน์ 

อินเตอร์ กรุ๊ป 3,000,000.005

ประกวด

ราคา 

e-bidding

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลาง

วิสาหกิจเร่ิมต้นระดับโลก พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

(Global Startup Hub: CNX)

3,000,000.00     2,928,333.00      

บริษัท เอสสาม อินเวนท์ จ ากัด 

1,787,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0148-64

8 มี.ค. 646

ขออนุมัติจ้างเหมาการจัดท าแพลทฟอร์มการเรียนรู้ 

การส่ือสารและการบริหารจัดการข้อมูล

ในโครงการ“สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า

 (The Electric Playground)”

1,800,000.00     1,508,700.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

บริษัท เอมสไปร์ จ ากัด 4,699,539.00      

บริษัท ดล ครีเอทีฟ เอเจนซ่ี 

จ ากัด

4,699,643.30      

11

ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาดัชนีเพ่ือ

ประเมินความพร้อมระบบนิเวศนวัตกรรมราย

อุตสาหกรรม

2,500,000.00     2,500,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2,500,000.00      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 2,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0152-64

8 มี.ค. 64

12

ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการศึกษากฎหมายด้านการ

จัดการธุรกิจนวัตกรรมประเภทท่ีพักส่งเสริมสุขภาพ

ส าหรับรองรับการพ านักระยะยาวของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ

2,500,000.00     2,500,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2,500,000.00      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 2,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0153-64

8 มี.ค. 64

13

ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการศึกษาแนวทางการ

ส่งเสริมการพัฒนาสิทธิบัตรร่วมเพ่ือสนับสนุนระบบ

นิเวศนวัตกรรม	

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1,000,000.00      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0154-64

8 มี.ค. 64

14
ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับงานประชาสัมพันธ์

และงานนวัตกรรมส่ือ

10,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 5,440.01           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 

5,440.01

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6403-110

9 มี.ค. 64

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ 

กรุ๊ป จ ากัด

1,952,750.00      

บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 1,977,360.00      

16
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร 

“EMPOWERING PEOPLE WITH DIGITAL SKILLS\"

288,900.00       288,900.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 288,900.00        บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

288,900.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-111

12 มี.ค. 64

17

ขออนุมัติจ้างเหมากิจกรรมส่ือสารสร้างการรับรู้เพ่ือ

พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรการทูตนวัตกรรมสู่ระดับ

นานาชาติ

500,000.00       496,940.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท วันเดอร์เดย์ จ ากัด 492,200.00        บริษัท วันเดอร์เดย์ จ ากัด 

492,200.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0157-64

15 มี.ค. 64

18

ขออนุมัติจ้างด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนา

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

10,950,000.00   10,950,000.00    วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

ศาสตร์ (องค์การมหาชน)

10,950,000.00    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

ศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

10,950,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0158-64

16 มี.ค. 64

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป

 จ ากัด 1,952,750.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0156-64

11 มี.ค. 6415

ขออนุมัติจ้างด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์

ความรู้ด้านนวัตกรรมในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

2,000,000.00     1,999,830.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

10

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศ

วิสาหกิจเร่ิมต้น Sandbox พ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC)

4,700,000.00     4,698,938.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท เอมสไปร์ จ ากัด 

4,699,539.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0151-64

8 มี.ค. 64



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

19

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

500,000.00        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0159-64

16 มี.ค. 64

20
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการ “AgTech.AI 

Hackathon Online”

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศ

ไทย

500,000.00        สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศ

ไทย 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0160-64

16 มี.ค. 64

21

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาเครือข่าย

ย่านนวัตกรรมอารีย์ (ARI Innovation District)	

5,000,000.00     4,998,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ไอพีทีเอกซ์ จ ากัด 4,990,000.00      บริษัท ไอพีทีเอกซ์ จ ากัด 

4,990,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0161-64

16 มี.ค. 64

22
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานโครงการส่งเสริม

นวัตกรรมช่างชุมชน ปี 2564

450,000.00       450,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จ ากัด 440,000.00        บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จ ากัด 

440,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0162-64

16 มี.ค. 64

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด	1,180,000.00      

บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด	 1,499,999.00      

บริษัท มัลติ เทคโนโลยี โปรเฟสช่ันแนล จ ากัด	1,284,000.00      

บริษัท ดิจิทัลสโตร์เมช จ ากัด	 1,300,000.00      

24

ขออนุมัติจัดจ้างติดตามและประเมินผลโครงการ

พัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้นด้านการเกษตรท่ีประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาว มนฤทัย ระดีรมย์ 500,000.00        นางสาว มนฤทัย ระดีรมย์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0164-64

19 มี.ค. 64

25
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดพิมพ์แคต

ตาล็อกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Medical 2021

300,000.00       288,900.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด 288,900.00        บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด 

288,900.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6403-112

22 มี.ค. 64

26
ขออนุมัติจัดท านามบัตร สนช. 7,704.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง
บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

7,704.00 บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 7,704.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6403-113

23 มี.ค. 64

27
ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟส าหรับ

เคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ด

3,000.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ากัด

2,996.00           บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ากัด 2,996.00

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6403-114

23 มี.ค. 64

บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จ ากัด 5,188,000.00      

สจ-0163-64

19 มี.ค. 64

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

บริษัท ดิจิทัลสโตร์เมช จ ากัด 

1,300,000.00

ประกวด

ราคา 

e-bidding23

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล

และก าหนดชุดข้อมูลเปิด (Data Governance for 

Open Data)	

1,500,000.00     1,376,667.00      

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด 5,489,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0166-64

24 มี.ค. 64
28

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการส่งเสริม

ความสามารถทางนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการท่ี

มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาด

หลักทรัพย์ รุ่นที 6	

5,500,000.00     5,469,200.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด

5,489,000.00      

29
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดแสดงผลงาน ธุรกิจ

นวัตกรรมภูมิภาคในโครงการ “นิลมังกร แคมเปญ”

400,000.00       398,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ากัด

395,000.00        บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ากัด 395,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0167-64

24 มี.ค. 64

30
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ (แม่บ้าน) 6,359.91           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 6,359.91           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 

6,359.91

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6403-115

24 มี.ค. 64

31
ขออนุมัติการจ้างเหมาจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม

ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2564

100,000.00       99,000.00          วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท โอเอสเค คอนเนคท์ ไอ

เดีย จ ากัด

99,000.00          บริษัท โอเอสเค คอนเนคท์ ไอเดีย

 จ ากัด 99,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-116

24 มี.ค. 64

32
ขออนุมัติจัดจ้างท าแฟ้มค ากล่าวรายงานของ

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

15,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ 8,988.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ 

8,988.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6403-117

24 มี.ค. 64

33
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับส านักงาน 7,811.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ากัด

7,811.00           บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ากัด 7,811.00

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6403-118

24 มี.ค. 64

34

ขออนุมัติจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้งานเผยแพร่ศักยภาพ

ท้องถ่ินไทยสู่สากล

15,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เอดิส 247 จ ากัด 13,161.00          บริษัท เอดิส 247 จ ากัด 13,161.00 เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6403-119

24 มี.ค. 64

35
ขออนุมัติจัดซ้ือคูปองน ้าด่ืม 30,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด 21,400.00          บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด 

21,400.00

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6403-120

24 มี.ค. 64

36

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท ารายงานการพัฒนาระบบ

นิเวศวิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย ประจ าปี 2564	

5,000,000.00     4,980,850.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 4,996,900.00      บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 

4,996,900.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0168-64

26 มี.ค. 64

บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด 5,676,350.00      

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด

5,985,000.00      

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส 

อัลไลแอนซ์ จ ากัด

5,671,000.00      

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด 5,489,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0166-64

24 มี.ค. 64

37

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงาน “อบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมส าหรับกลุ่ม

ผู้น ารุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชนรุ่น 3"	

6,000,000.00     5,689,200.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด 5,985,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ_0168_64

26 มี.ค. 64

28

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการส่งเสริม

ความสามารถทางนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการท่ี

มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาด

หลักทรัพย์ รุ่นที 6	

5,500,000.00     5,469,200.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

38

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานพิธีเปิดส านักงานภาคเหนือ 

ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

(NIA Northern Regional Connect)

500,000.00       489,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ากัด

496,000.00        บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ากัด 496,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0169-64

26 มี.ค. 64

39

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการโครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพด้านการมองอนาคตนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์

ส าหรับภาครัฐ  (Strategic Foresight and 

Innovation for Public Sector Capability 

Building)

1,236,000.00     1,236,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,236,000.00      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1,236,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0170-64

26 มี.ค. 64

40
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ

ด้านอนาคตศาสตร์ ปี 2564

1,400,000.00     1,400,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1,400,000.00      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 1,400,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0171-64

26 มี.ค. 64

41

ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการ

พอร์ทโฟลิโอนวัตกรรม ของส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คร้ังท่ี 2

1,500,000.00     1,500,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 1,490,000.00      บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 

1,490,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0007-64

29 มี.ค. 64

42

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ

ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาค ด้านการสร้าง

ตราสินค้า

1,500,000.00     1,498,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 1,465,500.00      บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด 

1,465,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0172-64

31 มี.ค. 64

43

ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการศึกษาภาพอนาคต

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือการพัฒนา

นวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพ้ืนท่ี

จังหวัดน่าน

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยพะเยา 2,000,000.00      มหาวิทยาลัยพะเยา 2,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0173-64

31 มี.ค. 64

44

ขออนุมัติจ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

500,000.00        ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0174-64

31 มี.ค. 64

บริษัท ไอพีทีเอกซ์ จ ากัด 4,970,000.00      

บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด 4,999,999.00      

บริษัท ไอพีทีเอกซ์ จ ากัด 

4,970,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0175-64

31 มี.ค. 6445

ขออนุมัติจัดจ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจ

เร่ิมต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G	

5,000,000.00     4,980,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

46

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพด้าน MAR Tech ในระดับมหาวิทยาลัย

3,000,000.00     2,933,166.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท อุษาสวัสด์ิ จ ากัด 2,896,500.00      บริษัท อุษาสวัสด์ิ จ ากัด 

2,896,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0176-64

31 มี.ค. 64

47

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการ “พัฒนาวิสาหกิจ

เร่ิมต้นด้านการเกษตรท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์”

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2,000,000.00      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0177-64

31 มี.ค. 64

48

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการ “พัฒนาวิสาหกิจ

เร่ิมต้นด้านการเกษตรท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์”

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2,000,000.00      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0178-64

31 มี.ค. 64

49

ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเชิง

ปฏิบัติการอบรมครู  ภายใต้โครงการสนามการ

เรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric 

Playground)

500,000.00       499,690.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ากัด

489,000.00        บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ากัด 489,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0180-64

31 มี.ค. 64

50
ขออนุมัติจ้างด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย

นวัตกรรมในพ้ืนท่ีย่านนวัตกรรมบ้านฉาง

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

2,000,000.00      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0181-64

31 มี.ค. 64

51
ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน

ผู้น าเชิงนวัตกรรม

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1,000,000.00      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0008-64

31 มี.ค. 64

52

ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็คเกจกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมงาน “The Farm 2021 และ Health & 

Fit Expo 2021”

2,300,000.00     2,140,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 

(มหาชน)

2,140,000.00      บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 

(มหาชน) 2,140,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สซ-0006-64

31 มี.ค. 64

53
ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดท า

ระบบการควบคุมค่าเบ้ียประชุมของส านักงานฯ

90,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายบุญญศักย์ สุวรรณางกูร 90,000.00          นายบุญญศักย์ สุวรรณางกูร 

90,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-121

31 มี.ค. 64

54
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างด าเนินงานและการ

ปฏิบัติงานของงานบริหารและติดตามโครงการ

132,000.00       132,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวปวีณา โควาวิเศษสุต 132,000.00        นางสาวปวีณา โควาวิเศษสุต 

132,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-122

31 มี.ค. 64

55
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างด าเนินงานและการ

ปฏิบัติงานของงานบริหารและติดตามโครงการ

147,000.00       147,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายธีรวัฒน์ หงส์วงค์ 147,000.00        นายธีรวัฒน์ หงส์วงค์ 147,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-123

31 มี.ค. 64



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

56
จ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้าง ศูนย์วิสาหกิจ

เร่ิมต้นประเทศไทย งานพัฒนานวัตกรรมรายสาขา

168,000.00       168,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายรัฐพล วงศาโรจน์ 168,000.00        นายรัฐพล วงศาโรจน์ 168,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-124

31 มี.ค. 64

57

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน

บัญชีและกาเรงินเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาและ

สนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูภาวะวิกฤต

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวอัจฉรา ทินบุตร 150,000.00        นางสาวอัจฉรา ทินบุตร 

150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-125

31 มี.ค. 64

58

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน

บัญชีและกาเรงินเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาและ

สนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูภาวะวิกฤต

168,000.00       168,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวพิริยา ต้ังใจมงคลฤกษ์ 168,000.00        นางสาวพิริยา ต้ังใจมงคลฤกษ์ 

168,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-126

31 มี.ค. 64

59

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน 

ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม

172,800.00       172,800.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวอธิชา ชูสุทธ์ิ 172,800.00        นางสาวอธิชา ชูสุทธ์ิ 172,800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-127

31 มี.ค. 64

60

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัสดุเพ่ือ

รองรับโครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือ

ฟ้ืนฟูภาวะวิกฤต (พัสดุ)

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวแก้วกร กล่ินรอด 150,000.00        นางสาวแก้วกร กล่ินรอด 

150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-128

31 มี.ค. 64

61
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างด าเนินงานและการ

ปฏิบัติงานของงานนวัตกรรมภูมิภาค

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายณัฐวุฒิ มรกฎ 150,000.00        นายณัฐวุฒิ มรกฎ 150,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-129

31 มี.ค. 64

62
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพ่ือปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (การยกระดับภาคธุรกิจ)

270,000.00       270,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวจิลลา ณ สุวรรณ 270,000.00        นางสาวจิลลา ณ สุวรรณ 

270,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-130

31 มี.ค. 64

63

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ลูกจ้างงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่ม

เยาวชน) ต าแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายสุขวัฒก์ จันทร 150,000.00        นายสุขวัฒก์ จันทร 150,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-131

31 มี.ค. 64

64

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ลูกจ้างงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่ม

เยาวชน) งานพัฒนาศักยภาพความสามารถเยาวชน

129,000.00       129,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาววรางคณา ฐิติธนาวัฒนกุล 129,000.00        นางสาววรางคณา ฐิติธนาวัฒนกุล 

129,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6403-132

31 มี.ค. 64



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

65
ขออนุมัติจัดท านามบัตร สนช. 5,564.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

5,564.00           บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด 5,564.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6403-133

31 มี.ค. 64


