
แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

1
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 300,000.00        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-077

1 มี.ค. 65

2
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 300,000.00        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-078

1 มี.ค. 65

3
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

300,000.00        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-079

1 มี.ค. 65

4
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์

300,000.00        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-080

1 มี.ค. 65

5
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยรังสิต 300,000.00        มหาวิทยาลัยรังสิต 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-081

1 มี.ค. 65

6
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 300,000.00        สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-082

1 มี.ค. 65

7
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 300,000.00        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-083

1 มี.ค. 65

8
ขออนุมัติจ้างเหมาและงบประมาณเพ่ือด าเนิน

โครงการ Startup Thailand  League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตม

ฟอร์ด

300,000.00        มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-084

1 มี.ค. 65

9
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 300,000.00        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-085

1 มี.ค. 65

10
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 300,000.00        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-086

1 มี.ค. 65

11
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

วิทยาลัยดุสิตธานี 300,000.00        วิทยาลัยดุสิตธานี 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-087

1 มี.ค. 65

12
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยสยาม 300,000.00        มหาวิทยาลัยสยาม 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-088

1 มี.ค. 65

13
ขออนุมัติจ้างเหมาและงบประมาณเพ่ือด าเนิน

โครงการ Startup Thailand  League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 300,000.00        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-089

1 มี.ค. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

14
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยทักษิณ 300,000.00        มหาวิทยาลัยทักษิณ 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-090

1 มี.ค. 65

15
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 300,000.00        มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-091

1 มี.ค. 65

16
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 300,000.00        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-092

1 มี.ค. 65

17
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 300,000.00        มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-093

1 มี.ค. 65

18
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการ Startup 

Thailand  League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 300,000.00        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-094

1 มี.ค. 65

19
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยพะเยา 300,000.00        มหาวิทยาลัยพะเยา 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-095

1 มี.ค. 65

20
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 300,000.00        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-096

1 มี.ค. 65

21
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 300,000.00        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-097

1 มี.ค. 65

22
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 300,000.00        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-098

1 มี.ค. 65

23
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยมหิดล 300,000.00        มหาวิทยาลัยมหิดล 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-099

1 มี.ค. 65

24
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

300,000.00        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-100

1 มี.ค. 65

25

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

300,000.00        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-101

1 มี.ค. 65



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

26
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยศิลปากร 300,000.00        มหาวิทยาลัยศิลปากร 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-102

1 มี.ค. 65

27
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 300,000.00        สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-103

1 มี.ค. 65

28
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย

300,000.00        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย 300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-104

1 มี.ค. 65

29
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยนเรศวร 300,000.00        มหาวิทยาลัยนเรศวร 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-105

1 มี.ค. 65

30
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 300,000.00        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-106

1 มี.ค. 65

31
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ

300,000.00        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-107

1 มี.ค. 65

32
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินโครงการ Startup 

Thailand  League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 300,000.00        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-108

1 มี.ค. 65

33
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์

300,000.00        มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ 300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-109

1 มี.ค. 65

34
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 300,000.00        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-110

1 มี.ค. 65

35
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 300,000.00        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-111

1 มี.ค. 65

36
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยบูรพา 300,000.00        มหาวิทยาลัยบูรพา 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-112

1 มี.ค. 65

37
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 300,000.00        มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-113

1 มี.ค. 65

38
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร

300,000.00        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-114

1 มี.ค. 65



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

39
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 300,000.00        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-115

1 มี.ค. 65

40
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 300,000.00        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-116

1 มี.ค. 65

41
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 300,000.00        มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-117

1 มี.ค. 65

42
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 300,000.00        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-118

1 มี.ค. 65

43
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 300,000.00        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-119

1 มี.ค. 65

44
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 300,000.00        มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-120

1 มี.ค. 65

45
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ

300,000.00        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ 300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-121

1 มี.ค. 65

46
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 300,000.00        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-122

1 มี.ค. 65

47
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน

300,000.00        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-123

1 มี.ค. 65

48
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรม Startup 

Thailand League

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 300,000.00        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-124

1 มี.ค. 65

49
ขออนุมัติซ้ือชุดตรวจ Antigen test kit 60,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จ ากัด 60,000.00          บริษัท คิว ไบโอซายน์ จ ากัด 

60,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-125

1 มี.ค. 65

50
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 26 รายการ 39,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 38,433.88          บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 

38,433.88

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-126

1 มี.ค. 65



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

51

ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงานพัฒนาพ้ืนท่ีทดลอง

การใช้นวัตกรรมเกษตร “เขา ป่า นา เล” โมเดล  ใน

พ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง

3,500,000.00     3,500,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยทักษิณ 3,500,000.00      มหาวิทยาลัยทักษิณ 3,500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0019-65

1 มี.ค. 65

52
ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการศึกษาสัมฤทธ์ิผล

ของดัชนีนวัตกรรมส าหรับเมือง

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 500,000.00        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0020-65

1 มี.ค. 65

53

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล

และก าหนดชุดข้อมูลเปิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,500,000.00     1,456,667.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท แอ๊พส์เคลเวอร์ จ ากัด 1,350,000.00      บริษัท แอ๊พส์เคลเวอร์ จ ากัด 

1,300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0076-65

1 มี.ค. 65

54

ขออนุมัติจ้างเหมาส ารวจและประเมินการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์และการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

500,000.00        ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0077-65

1 มี.ค. 65

55
ขออนุมัติจ้างด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

พัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้

3,000,000.00     3,000,000.00      วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,000,000.00      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0078-65

1 มี.ค. 65

56
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการประชาสัมพันธ์สถาบัน

วิทยาการนวัตกรรมผ่านส่ือสังคมออนไลน์

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ 

จ ากัด

500,000.00        บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ จ ากัด

 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0080-65

7 มี.ค. 65

57

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

ความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเครือข่ายกลุ่มคน

รุ่นใหม่มุ่งสู่ความส าเร็จ

3,000,000.00     2,466,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท แคเรียร์วีซ่า (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

2,999,900.00      บริษัท แคเรียร์วีซ่า (ประเทศไทย) 

จ ากัด 2,999,900.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0082-65

7 มี.ค. 65

58

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวผลส าเร็จของ

โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย

ระดับประเทศในปี 2564  “นิลมังกร แคมเปญ”

400,000.00       395,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ากัด

389,000.00        บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ากัด 389,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0083-65

7 มี.ค. 65

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน 

จ ากัด

880,000.00        

บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จ ากัด 885,960.00        

บริษัท ไทม์ ดิจิทัล จ ากัด 845,300.00        

บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จ ากัด 

870,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0085-65

7 มี.ค. 65
59

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพนวัตกรรมองค์กร ส าหรับผู้ประกอบการ

นวัตกรรมท่ีได้รับทุนจาก สนช. คร้ังท่ี 2

900,000.00       891,320.00        ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

60

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ

เร่ิมต้นด้านการเกษตรท่ีใช้เทคโนโลยีเชิงลึก

3,800,000.00     3,796,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท เอมสไปร์ จ ากัด 3,796,994.00      บริษัท เอมสไปร์ จ ากัด 

3,796,994.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0086-65

7 มี.ค. 65

61

ขออนุมัติจ้างด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนาการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีย่าน

นวัตกรรมอู่ตะเภา-บ้านฉาง

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

2,000,000.00      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0087-65

7 มี.ค. 65

62

ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงานหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 2,000,000.00      มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0021-65

10 มี.ค. 65

63
ขออนุมัติจ้างท าเช็คต่อเน่ืองเพ่ือใช้ในการจ่ายเงินของ

ส านักงานฯ

26,750.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเม้นท์ จ ากัด

26,750.00          บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเม้นท์ จ ากัด 26,750.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6503-127

14 มี.ค. 65

64
ขออนุมัติจ้างการวิเคราะห์ตรวจหาเช้ือรา ภายใน

อาคารอุทยานนวัตกรรม

5,000.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

4,280.00           บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จ ากัด 4,280.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6503-128

14 มี.ค. 65

65

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน

แนวคิดธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือเปล่ียนผ่านธุรกิจหลัง

วิกฤต COVID-19

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 500,000.00        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0097-65

14 มี.ค. 65

66

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดท า

ระบบการควบคุมค่าเบ้ียประชุมของส านักงานฯ 

เพ่ิมเติม

50,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายบุญญศักย์ สุวรรณางกูร 50,000.00          นายบุญญศักย์ สุวรรณางกูร 

50,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-129

15 มี.ค. 65

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ากัด 986,400.00        

บริษัท ออลบิซ (2019) จ ากัด 893,280.00        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

969,000.00        
67

ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ากัด 

950,000.00

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม ส าหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

เพ่ือสังคม

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0088-65

15 มี.ค. 65

1,000,000.00     928,000.00        



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ากัด 12,500,000.00    

บริษัท สกายอายเทค จ ากัด 14,490,000.00    

บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ ากัด 1,448,780.00      

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจ

เมนท์ จ ากัด

1,400,000.00      

70

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดกิจกรรมบ่มเพาะเพ่ือ

เร่งสร้างธุรกิจของนักศึกษาท่ีผ่านกิจกรรม Startup 

Thailand League

3,000,000.00     2,995,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท วาย คอมมูนิเคช่ัน 2,994,000.00      บริษัท วาย คอมมูนิเคช่ัน 

2,980,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0091-65

15 มี.ค. 65

71

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหาร

เมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: 

CCIO) รุ่นท่ี 5

4,500,000.00     4,499,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 

พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)

4,495,847.09      บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับ

ลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) 

4,495,847.09

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0092-65

15 มี.ค. 65

บริษัท ยูนิคอร์น เอเจนซ่ี จ ากัด 999,380.00        

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ากัด

994,000.00        

73

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานหลักสูตรอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม

ส าหรับกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นท่ี 4

5,000,000.00     4,998,132.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด

4,978,000.00      บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด 4,978,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0094-65

15 มี.ค. 65

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ 

กรุ๊ป จ ากัด

2,330,000.00      

บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ากัด 2,399,650.00      

75

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลาง

วิสาหกิจเร่ิมต้นระดับโลก พ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก

2,000,000.00     1,999,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ไอพีทีเอกซ์ จ ากัด 1,998,000.00      บริษัท ไอพีทีเอกซ์ จ ากัด 

1,998,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0096-65

15 มี.ค. 65

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ากัด 980,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0093-65

15 มี.ค. 65

74

ขออนุมัติจ้างด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์

ความรู้ด้านนวัตกรรมในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

ปีพ.ศ.2565

2,500,000.00     2,500,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป

 จ ากัด 2,330,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0095-65

15 มี.ค. 65

ประกวด

ราคา 

e-bidding

ขออนุมัติจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2565 คร้ังท่ี 272

1,000,000.00     1,000,000.00      

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0089-65

15 มี.ค. 65

69

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้สร้างนวัตกรอย่างเข้มข้น (Trainers’ LAB)

1,450,000.00     บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ ากัด 1,445,000.00มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0090-65

15 มี.ค. 65

ประกวด

ราคา 

e-bidding

1,446,260.00      

68

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าแพลตฟอร์มบริหาร

จัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (National Innovation 

Data Access Platform)

15,500,000.00   15,470,500.00    ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ากัด 

12,500,000.00



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

76

ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือไปร่วมการประชุม 

Startup Nations Ministerial  ณ ราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบีย และ เข้าร่วมงาน World Expo 

2020 Dubai

226,000.00       218,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 218,000.00        บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 

218,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-130

17 มี.ค. 65

77

ขออนุมัติจ้างด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้

และส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมย่านนวัตกรรม

การแพทย์โยธี

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีคัดเลือก ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4,000,000.00      ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4000000

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0098-65

18 มี.ค. 65

บริษัท 168 มีเดีย เอเจนซ่ี จ ากัด 973,700.00        

บริษัท แรบบิทแอนด์จอห์น จ ากัด 755,420.00        

บริษัท อัพเปอร์ แพลนน่ิง ครี

เอช่ัน จ ากัด

999,380.00        

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 

พับลิชช่ิง จ ากัด(มหาชน)

1,000,000.00      

บริษัท ดีเอสเอส มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 1,193,692.00      

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ากัด

994,000.00        

บริษัท อินฟินิทีฟ จ ากัด 790,000.00        

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อี เอส พี เอ็น 

อินทิเกรช่ัน

1,177,000.00      

79

ขออนุมัติจ้างเหมาผลิตส่ือการเรียนรู้  “หลักสูตร

ยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมเพ่ือมุ่งสู่การเปล่ียนแปลงธุรกิจ

ด้วยฐานคิดนวัตกรรม”

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท พลอยพิมใจ จ ากัด 500,000.00        บริษัท พลอยพิมใจ จ ากัด 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0100-65

21 มี.ค. 65

80
ขออนุมัติจ้างเหมาผลิตส่ือการเรียนรู้โครงการพัฒนา

ศักยภาพนวัตกรรมองค์กร

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ปรากฏการณ์59 จ ากัด 500,000.00        บริษัท ปรากฏการณ์59 จ ากัด 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0101-65

24 มี.ค. 65

1,000,000.00     ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการผลิตส่ือเพ่ือสร้างการ

รับรู้และเข้าถึงนวัตกรรมเชิงพ้ืนระดับภูมิภาค

78

สจ-0099-65

18 มี.ค. 65

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ากัด 994,000.00

ประกวด

ราคา 

e-bidding

1,000,000.00      



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

81
ขออนุมัติจ้างด าเนินการจัดท าหนังสือแนะน า

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “Mom & Kids”

300,000.00       295,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ธีระฟิล์ม และ ไซเท็กซ์ 

จ ากัด

295,000.00        บริษัท ธีระฟิล์ม และ ไซเท็กซ์ 

จ ากัด 295,000.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6503-131

24 มี.ค. 65

82
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเว็ปไซต์ย่าน

นวัตกรรมกล้วยน้ าไท

50,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ 

จ ากัด

50,000.00          บริษัท มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ 

จ ากัด 50,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-132

25 มี.ค. 65

83
ขออนุมัติจัดท าแผ่นป้ายตราสัญลักษณ์ สนช. 110,000.00       107,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท มหานคร โฆษณา จ ากัด 107,000.00        บริษัท มหานคร โฆษณา จ ากัด 

107,000.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6503-133

25 มี.ค. 65

84

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมห้องทดลองเมือง (City

 Lab) ย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทคกรุงเทพมหานคร

2,000,000.00     1,999,830.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 1,999,830.00      บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 

1,990,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0102-65

25 มี.ค. 65

บริษัท ลาเวลล์ เอ็นเตอร์

เทนเม้นท์ จ ากัด

1,299,999.00      

บริษัท สกาย ค๊ิค จ ากัด 1,273,300.00      

บริษัท แอส โมช่ัน สตูดิโอ จ ากัด 1,100,000.00      

บริษัท เวิร์คกรุ๊ป 2020 จ ากัด 1,498,000.00      

บริษัท อินฟินิทีฟ จ ากัด 1,200,000.00      

86

จ้างเหมาจัดหลักสูตรยกระดับความสามารถ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เพ่ือมุ่งสู่การเปล่ียนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม 

รุ่นท่ี 2

3,800,000.00     ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด

3,798,000.00      บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด 3,798,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0104-65

25 มี.ค. 65

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน 

จ ากัด

880,000.00        

บริษัท เปอรุมาล์ เทคโนโลยี 

แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคช่ัน (ไทย

แลนด์) จ ากัด

828,000.00        

บริษัท แอทไทย โซลูช่ัน แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด

850,000.00        

บริษัท แอทไทย โซลูช่ัน แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ากัด 850,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0105-65

25 มี.ค. 65

ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมิน

ความสามารถทางนวัตกรรมแบบออนไลน์ ระยะท่ี 4

87

900,000.00       ประกวด

ราคา 

e-bidding

1,498,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท สกาย ค๊ิค จ ากัด 

1,273,300.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0103-65

25 มี.ค. 65

85

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าส่ืออิเล็กทรอนิกส์และบริการ

ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมภายใต้ฝ่ายนวัตกรรม

เพ่ือเศรษฐกิจ ปี 2565

1,500,000.00     



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 998,524.00        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

968,000.00        

89

ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาเพือพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม

ส าหรับกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นท่ี 4

600,000.00       600,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 600,000.00        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 600,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0022-65

28 มี.ค. 65

90

ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรยกระดับ

ความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม รุ่นท่ี 2 (SME to IBE)

400,000.00       400,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 400,000.00        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 400,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0023-65

28 มี.ค. 65

91

ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและสร้าง

ความสามารถด้านการท าธุรกิจนวัตกรรมบน

แพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการภูมิภาค

4,000,000.00     3,999,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิร์ทต้ิง 

เซ็นเตอร์ จ ากัด

3,795,000.00      บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิร์ทต้ิง เซ็น

เตอร์ จ ากัด 3,795,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0107-65

28 มี.ค. 65

92

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลาง

วิสาหกิจเร่ิมต้นระดับโลก พ้ืนท่ีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร

2,000,000.00     1,999,616.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 1,999,616.00      บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 

1,990,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0108-65

28 มี.ค. 65

93

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน

บัญชีและการเงินเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาส่งเสริม 

และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม

120,000.00       120,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวจุฑาทิพย์ เปียธัญญา 120,000.00        นางสาวจุฑาทิพย์ เปียธัญญา 

120,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-134

31 มี.ค. 65

94

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานใน

ต าแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (งานงบประมาณฯ)

 ฝ่ายบริหารองค์กรฯ

156,000.00       156,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวสุวินีย์ พูลนิคม 156,000.00        นางสาวสุวินีย์ พูลนิคม 156,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-135

31 มี.ค. 65

95

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ลูกจ้างงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม  (กลุ่ม

เยาวชน) ต าแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

75,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวบัวรัตน์ อุบลประเสริฐ 75,000.00          นางสาวบัวรัตน์ อุบลประเสริฐ 

75,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-136

31 มี.ค. 65

88

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการให้ค าปรึกษาเชิงลึกโดย

ผู้เช่ียวชาญส าหรับวิสาหกิจเร่ิมต้น

1,000,000.00     998,524.00        ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 

998,524.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0106-65

25 มี.ค. 65



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

96

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ลูกจ้างงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม  (กลุ่ม

เยาวชน) ต าแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

75,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวอินทุพิมพ์ พรหมพินิจ 75,000.00          นางสาวอินทุพิมพ์ พรหมพินิจ 

75,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-137

31 มี.ค. 65

97
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพ่ือปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (องค์กรนวัตกรรม)

270,000.00       270,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวจิลลา ณ สุวรรณ 270,000.00        นางสาวจิลลา ณ สุวรรณ 

270,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6503-138

31 มี.ค. 65


