
แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

1
ขออนุมัติจัดซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

(UPS) พร้อมค่าติดต้ัง

80,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท พร็อฟแฟ็ค จ ากัด 70,192.00          บริษัท พร็อฟแฟ็ค จ ากัด 

70,192.00

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6505-146

2 พ.ค. 65

2

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการส่งเสริมวิสาหกิจ

เร่ิมต้นด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยี โลก

เสมือนจริงและไอโอที สู่การขยายตลาด

500,000.00       497,896.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

500,000.00        บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด  500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0121-65

2 พ.ค. 65

3

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ

ส่งเสริมและสร้างความสามารถด้านการท าธุรกิจ

นวัตกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ

ผู้ประกอบการภูมิภาค

400,000.00       396,322.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ากัด

389,000.00        บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ากัด 389,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0122-65

2 พ.ค. 65

4

ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาฐานข้อมูลระบบจัดการ

เรียนรู้แบบเครือข่ายรองรับการใช้งานในโครงการ

ห้องเรียนนวัตกร 2565

400,000.00       398,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เอสสาม อินเวนท์ จ ากัด 400,000.00        บริษัท เอสสาม อินเวนท์ จ ากัด 

400,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0123-65

2 พ.ค. 65

5

ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบ

การส่งเสริมสิทธิประโยชน์และความร่วมมือภายใน

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,000,000.00      ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0027-65

5 พ.ค. 65

6
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานโครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการนวัตกรรมเพ่ือสังคมส าหรับผู้สูงอายุ

450,000.00       442,552.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ยังแฮปป้ี จ ากัด 442,552.00        บริษัท ยังแฮปป้ี จ ากัด 442,552.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0124-65

5 พ.ค. 65

7

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการประเมินและ

วิเคราะห์ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ของสถาบัน

วิทยาการนวัตกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

280,000.00       279,965.50        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ ทีซิส 279,965.50        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ ทีซิส 

279,965.50

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6505-147

5 พ.ค. 65

8
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ อบโอโซนและพ่นฆ่าเช้ือใน

อากาศ ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม

50,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท อินมายด์ คลีนเนอร์ 

เซอร์วิส จ ากัด

42,800.00          บริษัท อินมายด์ คลีนเนอร์ 

เซอร์วิส จ ากัด 42,800.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6505-148

5 พ.ค. 65

9
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการช่างเฉพาะทางดูแลระบบ

ลิฟต์

5,000.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

4,280.00           บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 4,280.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6505-149

5 พ.ค. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 6 มิถุนายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 6 มิถุนายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

10
ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร 110,000.00       104,089.60        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ากัด

104,089.60        บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ากัด 104,089.60

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6505-150

5 พ.ค. 65

11

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานกิจกรรมโครงการ 

Social Innovation Village: Idea Hacks

500,000.00       473,956.50        วิธี

ประกาศ

เชิญชวน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ ทีซิส 492,200.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ ทีซิส 

492,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0127-65

6 พ.ค. 65

12

ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการเตรียมความพร้อม

งานวิจัยสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรม ท่ีใช้เทคโนโลยี

เชิงลึก

3,000,000.00     3,000,000.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและ

อุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

2,990,000.00      สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและ

อุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0128-65

6 พ.ค. 65

บริษัท เเนส อินโนเวช่ัน จ ากัด 2,803,400.00      

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด

2,980,000.00      

บริษัท คิดมันส์ ครีเอทีฟ จ ากัด 2,700,000.00      

บริษัท คีย์โซลูช่ันเทรนน่ิง จ ากัด 2,848,854.00      

14

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในอุตสาหกรรม MAR Tech

3,000,000.00     2,896,500.00      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-0130-65

9 พ.ค. 65

15
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานโครงการส่งเสริม

นวัตกรรมช่างชุมชน ปี 2565

450,000.00       440,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จ ากัด 440,000.00        บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จ ากัด 

440,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0131-65

11 พ.ค. 65

16

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการสร้างความ

ตระหนักและเผยแพร่กระบวนการ 

STEAM4INNOVATOR ผ่านการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้และส่ือออนไลน์

1,000,000.00     997,000.00        ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท ซิต้ีนีออน เน็ตเวอร์ค จ ากัด 999,950.00        บริษัท ซิต้ีนีออน เน็ตเวอร์ค จ ากัด

 997,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0132-65

12 พ.ค. 65

17

ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจหลักสูตรฝึกอบรม \"การสร้าง

 Data Driven and Digital Transformation 

Mindset”

60,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูช่ัน จ ากัด 60,000.00          บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูช่ัน จ ากัด 

60,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6505-151

12 พ.ค. 65

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด 2,960,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0129-65

6 พ.ค. 65

13

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของ

เครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นท่ี 1-3 คร้ังท่ี2

3,000,000.00     2,960,333.00      ประกวด

ราคา 

e-bidding



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 6 มิถุนายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

18

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ลูกจ้างงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม  สถาบัน

วิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy)

145,000.00       130,032.26        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นางสาวสุทธิภา เฉลิมพักตร์ 130,032.26        นางสาวสุทธิภา เฉลิมพักตร์ 

130,032.26

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6505-152

12 พ.ค. 65

19

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “กลไก

การส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรม เพ่ิมเติมจากการ

สนับสนุนด้านการเงิน (NIA X Alliance)”

385,000.00       384,555.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ากัด

384,000.00        บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ากัด

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0133-65

17 พ.ค. 65

20

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดหลักสูตร Lean 

Automation System Integrators (LASI) ประจ าปี

 2565

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

สถาบันไทย-เยอรมัน

500,000.00        อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบัน

ไทย-เยอรมัน 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0134-65

17 พ.ค. 65

บริษัท ดีไซน์ อะไลฟ จ ากัด 995,100.00        

บริษัท ทริปเป้ิล ไนน์ พลัส จ ากัด 999,915.00        

22
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 1,200.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 1,126.00           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6505-153

19 พ.ค. 65

23

ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจหลักสูตร \"การคิดและ

วางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Thinking and 

Planning)\"

60,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จ ากัด 55,000.00          บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6505-154

20 พ.ค. 65

24
ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจ ATK 60,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

องค์การเภสัชกรรม 59,850.00          องค์การเภสัชกรรม 59,850.00 เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6505-155

23 พ.ค. 65

25

ขออนุมัติจ้างด าเนินการบ ารุงรักษาเว็บไซต์ย่าน

นวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical 

Innovation District : YMID)

120,000.00       115,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท คีน อายน์ จ ากัด 115,000.00        บริษัท คีน อายน์ จ ากัด 

115,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6505-156

23 พ.ค. 65

26
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส าหรับตกแต่งสถานท่ี 30,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ประดับผ้างานพิธี 26,900.00          ประดับผ้างานพิธี 26,900.00 เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6505-157

25 พ.ค. 65

27
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2  รายการ 3,000.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 2,124.02           บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 

2,124.02

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6505-158

26 พ.ค. 65

21

ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพน

วัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัล

นวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565

1,000,000.00     999,000.00        วิธีคัดเลือก บริษัท ดีไซน์ อะไลฟ จ ากัด 

995,100.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0135-65

19 พ.ค. 65



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 6 มิถุนายน 2565

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

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

28

ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษา “เพ่ือจัดกิจกรรมบ่มเพาะการ

พัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้นด้านการเกษตรท่ีประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ”

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2,000,000.00      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0028-65

27 พ.ค. 65

29

ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษา “เพ่ือจัดกิจกรรมบ่มเพาะการ

พัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้นด้านการเกษตรท่ีประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ”

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพาะ

เจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2,000,000.00      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

ปษ-0029-65

27 พ.ค. 65

30

ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนพัฒนาสายอาชีพ 

(Career Development Plan) และแผนการสืบ

ทอดต าแหน่ง (Succession Plan)

722,000.00       722,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ส านักงานศูนย์วิจัยและให้

ค าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

722,000.00        ส านักงานศูนย์วิจัยและให้

ค าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

722,000.00

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

ปษ-0030-65

31 พ.ค. 65

31
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส าหรับตกแต่งสถานท่ี 20,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ประดับผ้างานพิธี 19,050.00          ประดับผ้างานพิธี 19,050.00 เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6505-159

31 พ.ค. 65


