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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1
ขออนุมัติจัดซ้ือสิทธ์ิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ส ำหรับงำน

ออกแบบส่ิงพิมพ์ (Adobe Creative Cloud)

      180,000.00        175,480.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด

       175,480.00 บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด 175,480.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และ

รำคำเหมำะสม

PO6510-001

1 ต.ค. 64

2

ขออนุมัติเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรพร้อมระบบบริหำร

จัดกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

250,000.00             250,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

       250,000.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

250,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-002

1 ต.ค. 64

3

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (องค์กรนวัตกรรม)

      270,000.00        270,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวจิลลำ ณ สุวรรณ        270,000.00 นำงสำวจิลลำ ณ สุวรรณ 

270,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-003

1 ต.ค. 64

4

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนพัสดุ 

ฝ่ำยบริหำรองค์กร

294,000.00      294,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวภรธิดำ เศรษฐสุข 294,000.00       นำงสำวภรธิดำ เศรษฐสุข 

294,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-004

1 ต.ค. 64

5

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงด ำเนินงำนและกำร

ปฏิบัติงำนส่วนงำนบริหำรและติดตำมโครงกำร 

ประจ ำปี 2565

300,000.00      300,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยธีรวัฒน์ หงส์วงค์ 300,000.00       นำยธีรวัฒน์ หงส์วงค์ 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-005

1 ต.ค. 64

6

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงด ำเนินงำนและกำร

ปฏิบัติงำนส่วนงำนบริหำรและติดตำมโครงกำร 

ประจ ำปี 2565

277,200.00      277,200.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวปวีณำ โควำวิเศษสุต 277,200.00       นำงสำวปวีณำ โควำวิเศษสุต 

277,200.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-006

1 ต.ค. 64

7

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยใน

240,000.00      240,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวธัญญำกำนต์ คงพินิจ

พำนิชกิจ

240,000.00       นำงสำวธัญญำกำนต์ คงพินิจ

พำนิชกิจ 240,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-007

1 ต.ค. 64

8

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงด ำเนินงำนและกำร

ปฏิบัติงำนส่วนงำนบริหำรและติดตำมโครงกำร 

ประจ ำปี 2565

248,400.00      248,400.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยธนินท์รัฐ ลีลำอภิพัฒน์ 248,400.00       นำยธนินท์รัฐ ลีลำอภิพัฒน์ 

248,400.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-008

1 ต.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำ

แบบ สขร.1



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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำ

แบบ สขร.1

9

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงด ำเนินงำนและกำร

ปฏิบัติงำนส่วนงำนบริหำรและติดตำมโครงกำร 

ประจ ำปี 2565

248,400.00      248,400.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยพิสิษฐ์ สิริสุนทโรทัย 248,400.00       นำยพิสิษฐ์ สิริสุนทโรทัย 

248,400.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-009

1 ต.ค. 64

10

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม โครงกำร

สนำมกำรเรียนรู้นวัตกรรมพลังงำนไฟฟ้ำ

75,000.00        75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยสุขวัฒก์ จันทร 75,000.00         นำยสุขวัฒก์ จันทร 75,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-010

1 ต.ค. 64

11

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม สถำบัน

วิทยำกำรนวัตกรรม  (STEAM4I)

295,200.00      295,200.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำววรำงคณำ ฐิติธ

นำวัฒนกุล

295,200.00       นำงสำววรำงคณำ ฐิติธนำวัฒน

กุล 295,200.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-011

1 ต.ค. 64

12

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม โครงกำร

สนำมกำรเรียนรู้นวัตกรรมพลังงำนไฟฟ้ำ

120,000.00      120,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวธัญญำเรศ ล้อมรัตนพ

นำ

120,000.00       นำงสำวธัญญำเรศ ล้อมรัตนพนำ

 120,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-012

1 ต.ค. 64

13

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม สถำบัน

วิทยำกำรนวัตกรรม (STEAM4I)

120,000.00      120,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวนภัคอร เมธชนัน 120,000.00       นำงสำวนภัคอร เมธชนัน 

120,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-013

1 ต.ค. 64

14

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม สถำบัน

วิทยำกำรนวัตกรรม (STEAM4I)

249,120.00      249,120.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวธิตยำ ขุขันธิน 249,120.00       นำงสำวธิตยำ ขุขันธิน 

249,120.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-014

1 ต.ค. 64

15

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม โครงกำร

สนำมกำรเรียนรู้นวัตกรรมพลังงำนไฟฟ้ำ

75,000.00        75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวบัวรัตน์ อุบลประเสริฐ 75,000.00         นำงสำวบัวรัตน์ อุบลประเสริฐ 

75,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-015

1 ต.ค. 64

16

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม โครงกำร

สนำมกำรเรียนรู้นวัตกรรมพลังงำนไฟฟ้ำ

75,000.00        75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยวงศธร ชุณหะวัณ 75,000.00         นำยวงศธร ชุณหะวัณ 75,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-016

1 ต.ค. 64



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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำ

แบบ สขร.1

17

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม โครงกำร

สนำมกำรเรียนรู้นวัตกรรมพลังงำนไฟฟ้ำ

60,000.00        60,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวจุฑำทิพย์ ลิลำพันธิสิทธ์ิ 60,000.00         นำงสำวจุฑำทิพย์ ลิลำพันธิสิทธ์ิ 

60,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-017

1 ต.ค. 64

18

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม โครงกำร

สนำมกำรเรียนรู้นวัตกรรมพลังงำนไฟฟ้ำ

75,000.00        75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอชิรญำ นันทนำนนท์ 75,000.00         นำงสำวอชิรญำ นันทนำนนท์ 

75,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-018

1 ต.ค. 64

19

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม โครงกำร

สนำมกำรเรียนรู้นวัตกรรมพลังงำนไฟฟ้ำ

75,000.00        75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยไพสิฐ หวังรังสีสถิตย์ 75,000.00         นำยไพสิฐ หวังรังสีสถิตย์ 

75,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-019

1 ต.ค. 64

20

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม โครงกำร

สนำมกำรเรียนรู้นวัตกรรมพลังงำนไฟฟ้ำ

60,000.00        60,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวจิตำภำ  ต้ังศรีอู่ยำ 60,000.00         นำงสำวจิตำภำ  ต้ังศรีอู่ยำ 

60,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-020

1 ต.ค. 64

21

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

ศูนย์กลำงวิสำหกิจเร่ิมต้นระดับโลก ฝ่ำยพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรนวัตกรรม

252,000.00      252,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสุดำรัตน์ คุณยศย่ิง 252,000.00       นำงสำวสุดำรัตน์ คุณยศย่ิง 

252,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-021

1 ต.ค. 64

22

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบโทรศัพท์

และระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์อำคำรอุทยำน

นวัตกรรม ปีงบประมำณ 2565

200,000.00      197,950.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท พร็อฟแฟ็ค จ ำกัด 197,950.00       บริษัท พร็อฟแฟ็ค จ ำกัด 

197,950.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ี

โดยตรง และรำคำเหมำะสม

PO6510-022

1 ต.ค. 64

23

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบ

ตู้ควบคุมไฟฟ้ำหลักอำคำร ระบบ Ring Main Unit 

และ Transformer อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

290,000.00      288,900.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) 288,900.00       บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) 

288,900.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ี

โดยตรง และรำคำเหมำะสม

PO6510-023

1 ต.ค. 64



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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำ

แบบ สขร.1

24

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบปรับ

อำกำศ อำคำรอุทยำนนวัตกรรม ส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

240,000.00      239,466.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอร์โค จ ำกัด 239,466.00       บริษัท แอร์โค จ ำกัด 239,466.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ี

โดยตรง และรำคำเหมำะสม

PO6510-024

1 ต.ค. 64

25
ขออนุมัติจัดซ้ือบริกำรจัดส่งข่ำวออนไลน์ต่อเน่ือง 200,000.00      199,020.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด 199,020.00       บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด 

199,020.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-025

1 ต.ค. 64

26

ขออนุมัติเช่ำใช้บริกำรระบบบันทึกเวลำเข้ำ-ออกงำน

 (Cloud – TA)

35,000.00        33,063.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อินโนวำ ซอฟต์แวร์ จ ำกัด 33,063.00         บริษัท อินโนวำ ซอฟต์แวร์ จ ำกัด

 33,063.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-026

1 ต.ค. 64

27

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดและป้องกัน ปลวก 

มด หนู แมลงสำบ ยุง และแมลงต่ำงๆ อำคำร

อุทยำนนวัตกรรม

80,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท มินิ บ๊ัค จ ำกัด 77,040.00         บริษัท มินิ บ๊ัค จ ำกัด 77,040.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ี

โดยตรง และรำคำเหมำะสม

PO6510-027

1 ต.ค. 64

28

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรกำรบ ำรุงรักษำลิฟต์ รุ่น 

UAG-750-CO60,9S/9F จ ำนวน 2 เคร่ือง  และ 

UAG-1000-2PCO60 จ ำนวน 1 เคร่ือง

150,000.00      143,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

143,000.00       บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 143,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ี

โดยตรง และรำคำเหมำะสม

PO6510-028

1 ต.ค. 64

29

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบ 

Generator  อำคำรอุทยำนนวัตกรรม  ส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

60,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บีพี เจนเนอเรเตอร์ 

จ ำกัด

55,051.50         บริษัท บีพี เจนเนอเรเตอร์ จ ำกัด

 55,051.50

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ี

โดยตรง และรำคำเหมำะสม

PO6510-029

1 ต.ค. 64

30

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแล บ ำรุงรักษำระบบ Fire

 Alarm ระบบ Lighting Protection  และระบบ

ควบคุมแสงสว่ำง (Two Wire Remote) อำคำร

อุทยำนนวัตกรรม

180,000.00      177,620.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท พีทีเทค กรุ๊ป จ ำกัด 177,620.00       บริษัท พีทีเทค กรุ๊ป จ ำกัด 

177,620.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ี

โดยตรง และรำคำเหมำะสม

PO6510-030

1 ต.ค. 64

31
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบ 

Busway  อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

55,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วีเพำเวอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 53,500.00         บริษัท วีเพำเวอร์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 53,500.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ี

โดยตรง และรำคำเหมำะสม

PO6510-031

1 ต.ค. 64



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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำ

แบบ สขร.1

32

ขออนุมัติเช่ำตู้กดน้ ำด่ืมแบบร้อน- เย็น มีระบบกรอง

น้ ำในตัว จ ำนวน 3 เคร่ือง

98,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

96,300.00         บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย)

 จ ำกัด 96,300.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6510-032

1 ต.ค. 64

33
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริหำรงำนพนักงำนรับส่งเอกสำร 240,000.00      231,120.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โปร เซอร์วิส จ ำกัด 231,120.00       บริษัท โปร เซอร์วิส จ ำกัด 

231,120.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ี

โดยตรง และรำคำเหมำะสม

PO6510-033

1 ต.ค. 64

34

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแล บ ำรุงรักษำระบบ Fire

 Pump, Jockey Pump, Chiller Pump, Cold 

Water Pump and Booster Pump อำคำร

อุทยำนนวัตกรรม

90,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

89,397.43         บริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด 89,397.43

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ี

โดยตรง และรำคำเหมำะสม

PO6510-034

1 ต.ค. 64

35
ขออนุมัติจ้ำงท่ีปรึกษำอำวุโสด้ำนกำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์องค์กรและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร

540,000.00      540,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยประยูร เช่ียววัฒนำ 540,000.00       นำยประยูร เช่ียววัฒนำ 

540,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0001-65

1 ต.ค. 64

36

ขออนุมัติจัดจ้ำงท่ีปรึกษำด ำเนินโครงกำรนวัตกรรม

แบบเปิดในภูมิภำคเหนือ

2,850,000.00    2,850,000.00     วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 2,850,000.00     มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 2,850,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0002-65

1 ต.ค. 64

37

ขออนุมัติจัดจ้ำงท่ีปรึกษำด ำเนินโครงกำรนวัตกรรม

แบบเปิดในภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

2,850,000.00    2,850,000.00     วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 2,850,000.00     มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

2,850,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0003-65

1 ต.ค. 64

38

ขออนุมัติจัดจ้ำงท่ีปรึกษำด ำเนินโครงกำรนวัตกรรม

แบบเปิดในภูมิภำคใต้

2,850,000.00    2,850,000.00     วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2,850,000.00     มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

2,850,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0004-65

1 ต.ค. 64

39

ขออนุมัติจัดจ้ำงท่ีปรึกษำด ำเนินโครงกำรนวัตกรรม

แบบเปิดในภูมิภำคกลำงและตะวันออก

2,950,000.00    2,950,000.00     วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้ำธนบุรี

2,950,000.00     มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุรี 2,950,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0006-65

1 ต.ค. 64



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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำ

แบบ สขร.1

40

จ้ำงเหมำบริกำรระบบ Cloud Service ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565

2,600,000.00    2,426,760.00     ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ

ไทย จ ำกัด (มหำชน)

2,324,040.00     บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

จ ำกัด (มหำชน) 2,324,040.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0001-65

1 ต.ค. 64

41

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์โดยสำรส่วนบุคคล 

ลักษณะรถตู้ ชนิด 11 ท่ีน่ัง จ ำนวน 2 คัน พร้อม

พนักงำนขับรถ ระยะเวลำ 12 เดือน

1,303,560.00    1,303,560.00     วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แมจิค รูทส์ จ ำกัด 1,303,560.00     บริษัท แมจิค รูทส์ จ ำกัด 

1,303,560.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0002-65

1 ต.ค. 64

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส

 จ ำกัด

2,339,448.00     

บริษัท สยำมนคร จ ำกัด 2,380,000.00     

บริษัท เอส แอนด์ เอ็ม คริสตัล

 คลีน จ ำกัด

2,386,800.00     

บริษัท พงศกำนต์กรุ๊ป จ ำกัด 2,496,000.00     

บริษัท เจเอสพี คลีนน่ิง จ ำกัด 3,088,800.00     

บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ 

แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด

2,315,976.00     

บริษัท คลีนเวฟ จ ำกัด 2,478,000.00     

บริษัท ฟอลโล่อัพ จ ำกัด 2,580,000.00     

บริษัท ไนซ์ เนทเวิร์ค จ ำกัด 2,480,000.00     

บริษัท ทรูวัน จ ำกัด 2,592,000.00     

บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จ ำกัด 2,499,999.00     

บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

3,042,000.00     

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บี.เจ.

เซอร์วิส 2018

2,486,299.08     

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส 

จ ำกัด 2,339,448.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0003-65

1 ต.ค. 64

42

จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรอุทยำน

นวัตกรรม

3,100,000.00    2,600,100.00     



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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำ

แบบ สขร.1

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี.ดี. คลีน 

แอนด์ เซอร์วิส

2,679,280.00     

บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส 

จ ำกัด

2,418,000.00     

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส 

จ ำกัด

2,257,785.00     

บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส 

โซลูช่ัน จ ำกัด

2,169,960.00     

บริษัท อำทิวรำ แมเนจเม้นท์ 

จ ำกัด

2,282,866.40     

บริษัท ทีดับบลิว ฟำซิลิต้ี 

เซอร์วิส จ ำกัด

2,285,520.00     

บริษัท มำร์เวล เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส จ ำกัด

2,298,000.00     

บริษัท อำร์เอสจี แบง พร็อพ

เพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด

2,249,000.00     

บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิ

เคช่ันส์ จ ำกัด

2,925,000.00     

บริษัท เอ็ม วัน เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 2,738,081.85     

45
ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรในต ำแหน่งนักกล

ยุทธ์นวัตกรรม (งำนเลขำนุกำร ผสนช.)

356,160.00      356,160.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยธนะชัย กุลสมบูรณ์สินธ์ 348,000.00       นำยธนะชัย กุลสมบูรณ์สินธ์ 

348,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0009-65

1 ต.ค. 64

46
ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (กำรมองอนำคต)

วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0010-65

1 ต.ค. 64

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส 

จ ำกัด 2,339,448.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0003-65

1 ต.ค. 64

43

จ้ำงเหมำควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมประกอบ

อำคำรและสำธำรณูปโภค

3,000,000.00    2,290,000.00     ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ทีดับบลิว ฟำซิลิต้ี เซอร์วิส

 จ ำกัด 2,270,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0004-65

1 ต.ค. 64

42

จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรอุทยำน

นวัตกรรม

3,100,000.00    2,600,100.00     

บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิ

เคช่ันส์ จ ำกัด 2,900,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0005-65

1 ต.ค. 64
44

จ้ำงเหมำบริกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 3,000,000.00    2,998,333.33     



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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำ

แบบ สขร.1

47
ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ระบบนวัตกรรม)

324,000.00      324,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสุพัตรำ เจรสำริกิจ 324,000.00       นำงสำวสุพัตรำ เจรสำริกิจ 

324,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0011-65

1 ต.ค. 64

48

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงด ำเนินงำนและกำร

ปฏิบัติงำนของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

336,000.00      336,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยประวีร์  มำนพ 336,000.00       นำยประวีร์  มำนพ 336,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0012-65

1 ต.ค. 64

49

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนรับโทรศัพท์ 354,000.00      354,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอรุณวดี ศรีประเสริฐ 354,000.00       นำงสำวอรุณวดี ศรีประเสริฐ 

354,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0013-65

1 ต.ค. 64

50

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนพัสดุ 

ฝ่ำยบริหำรองค์กร

318,000.00      318,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวแก้วกร กล่ินรอด 318,000.00       นำงสำวแก้วกร กล่ินรอด

318,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0014-65

1 ต.ค. 64

51

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนพัฒนำ

วิสำหกิจเร่ิมต้นรำยสำขำ ฝ่ำยพัฒนำผู้ประกอบกำร

นวัตกรรม

360,000.00      360,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยทินวัฒน์ ศรีทัดจันทำ 360,000.00       นำยทินวัฒน์ ศรีทัดจันทำ 

360,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0015-65

1 ต.ค. 64

52

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีลูกจ้ำง

งำนนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based Innovation)

306,000.00      306,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวนิลุบล จินดำศิริ 306,000.00       นำงสำวนิลุบล จินดำศิริ 

306,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0016-65

1 ต.ค. 64

53

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีลูกจ้ำง

งำนนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based Innovation)

319,800.00      319,800.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวฐิตำมร อัชชวลำพร 319,800.00       นำงสำวฐิตำมร อัชชวลำพร 

319,800.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0017-65

1 ต.ค. 64

54

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ

354,000.00      354,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวปำรมี หม่ืนรำม 354,000.00       นำงสำวปำรมี หม่ืนรำม 

354,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0018-65

1 ต.ค. 64



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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำ

แบบ สขร.1

55

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีลูกจ้ำง

โครงกำรศูนย์วิสำหกิจเร่ิมต้นระดับโลก งำนพัฒนำ

ระบบนิเวศด้ำนกำรลงทุน

330,000.00      330,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวปรีชญำ ปัญญำเครือ 330,000.00       นำงสำวปรีชญำ ปัญญำเครือ 

330,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0019-65

1 ต.ค. 64

56

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีลูกจ้ำง 

โครงกำรศูนย์วิสำหกิจเร่ิมต้นระดับโลก งำนพัฒนำ

ระบบนิเวศด้ำนกำรตลำด

315,000.00      315,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวผุสดี อ้ึงทรงเกียรติ 315,000.00       นำงสำวผุสดี อ้ึงทรงเกียรติ 

315,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0020-65

1 ต.ค. 64

57

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนแผน

งำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคม

และชุมชน ฝ่ำยนวัตกรรมเพ่ือสังคม

369,600.00      369,600.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอธิชำ ชูสุทธ์ิ 369,600.00       นำงสำวอธิชำ ชูสุทธ์ิ 369,600.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0021-65

1 ต.ค. 64

58

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนแผน

งำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคม

และชุมชน ฝ่ำยนวัตกรรมเพ่ือสังคม

319,200.00      319,200.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวพิชญำภัค เพชรสีสุข 319,200.00       นำงสำวพิชญำภัค เพชรสีสุข 

319,200.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0022-65

1 ต.ค. 64

59

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนแผน

งำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคม

และชุมชน ฝ่ำยนวัตกรรมเพ่ือสังคม

336,000.00      336,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยณรงค์ธร เน้ือจันทำ 336,000.00       นำยณรงค์ธร เน้ือจันทำ 

336,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0023-65

1 ต.ค. 64

60

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือด ำเนินงำน

และกำรปฏิบัติงำนของงำนโครงกำรกำรพัฒนำ 

ส่งเสริม และสนับสนุนนวัตกรรมภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

348,000.00      348,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสุภำพร  คณะพรม 348,000.00       นำงสำวสุภำพร  คณะพรม 

348,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0024-65

1 ต.ค. 64

61

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือด ำเนินงำน

และกำรปฏิบัติงำนของงำนโครงกำรกำรพัฒนำ และ

สนับสนุนวิสำหกิจฐำนนวัตกรรม-ภำคใต้ชำยแดน

302,400.00      302,400.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวฟำฎีละห์ ยือโร๊ะ 302,400.00       นำงสำวฟำฎีละห์ ยือโร๊ะ 

302,400.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0025-65

1 ต.ค. 64



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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำ

แบบ สขร.1

62

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งำนพัฒนำศักยภำพ

วิสำหกิจเร่ิมต้นระดับมหำวิทยำลัย

360,000.00      360,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอำรียำ เอมวงษ์ 360,000.00       นำงสำวอำรียำ เอมวงษ์ 

360,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0026-65

1 ต.ค. 64

63

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงส ำหรับปฏิบัติงำนในส่วน

ของงำนนวัตกรรมพ้ืนท่ีและภูมิภำค

315,000.00      315,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยณัฐวุฒิ มรกฎ 315,000.00       นำยณัฐวุฒิ มรกฎ 315,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0027-65

1 ต.ค. 64

64

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

ศูนย์กลำงวิสำหกิจเร่ิมต้นระดับโลก ฝ่ำยพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรนวัตกรรม

432,000.00      432,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอติกำนต์ สุทธิวงษ์ 432,000.00       นำงสำวอติกำนต์ สุทธิวงษ์ 

432,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0028-65

1 ต.ค. 64

65

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

ศูนย์กลำงวิสำหกิจเร่ิมต้นระดับโลก ฝ่ำยพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรนวัตกรรม

315,000.00      315,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวพัชรวรรณ อักษร

สวำสด์ิ

315,000.00       นำงสำวพัชรวรรณ อักษรสวำสด์ิ

 315,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0029-65

1 ต.ค. 64

66

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม สถำบัน

วิทยำกำรนวัตกรรม (งำนบริหำรสถำบัน)

444,000.00      444,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสุทธภำ ชัยสุกวัฒน์ 444,000.00       นำงสำวสุทธภำ ชัยสุกวัฒน์ 

444,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0030-65

1 ต.ค. 64

67

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม สถำบัน

วิทยำกำรนวัตกรรม (Moocs)

378,000.00      378,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยปรเมศวร์ ฉิมครำม 378,000.00       นำยปรเมศวร์ ฉิมครำม 

378,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0031-65

1 ต.ค. 64

68

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม สถำบัน

วิทยำกำรนวัตกรรม (งำนบริหำรสถำบัน)

360,000.00      360,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอนพัทย์ นันทนำนนท์ 360,000.00       นำงสำวอนพัทย์ นันทนำนนท์ 

360,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0032-65

1 ต.ค. 64

69

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม สถำบัน

วิทยำกำรนวัตกรรม (3E)

310,800.00      310,800.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวกนกวรรณ ศรีศุภร 310,800.00       นำงสำวกนกวรรณ ศรีศุภร 

310,800.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0033-65

1 ต.ค. 64



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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำ

แบบ สขร.1

70

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม สถำบัน

วิทยำกำรนวัตกรรม (3E)

348,000.00      348,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำววรัญญำ สอำดย่ิง 348,000.00       นำงสำววรัญญำ สอำดย่ิง 

348,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0034-65

1 ต.ค. 64

71

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

ศูนย์กลำงวิสำหกิจเร่ิมต้นระดับโลก ฝ่ำยพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรนวัตกรรม

315,000.00      315,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำววรำภัสร์ อยู่สุข 315,000.00       นำงสำววรำภัสร์ อยู่สุข 

315,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0035-65

1 ต.ค. 64

72

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งำนพัฒนำนวัตกรรม

รำยสำขำ

360,000.00      360,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยรัฐพล วงศำโรจน์ 360,000.00       นำยรัฐพล วงศำโรจน์ 

360,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0036-65

1 ต.ค. 64

73

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนด้ำน

บัญชีและกำรเงินเพ่ือรองรับโครงกำรพัฒนำส่งเสริม 

และสนับสนุนวิสำหกิจฐำนนวัตกรรม

318,000.00      318,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอัจฉรำ ทินบุตร 318,000.00       นำงสำวอัจฉรำ ทินบุตร 

318,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0037-65

1 ต.ค. 64

74

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนด้ำน

บัญชีและกำรเงินเพ่ือรองรับโครงกำรพัฒนำส่งเสริม 

และสนับสนุนวิสำหกิจฐำนนวัตกรรม

      354,000.00        354,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวพิริยำ ต้ังใจมงคลฤกษ์ 354,000.00       นำงสำวพิริยำ ต้ังใจมงคลฤกษ์ 

354,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0038-65

1 ต.ค. 64

75

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนท่ี

เก่ียวข้องกับโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร

ธุรกิจนวัตกรรมสู่กำรลงทุน

      327,600.00        327,600.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยธนำคม ปล่ังสมบัติ 327,600.00       นำยธนำคม ปล่ังสมบัติ 

327,600.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0039-65

1 ต.ค. 64

76

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำและบริกำร

ช่วยเหลือกำรจัดกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยของ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์

      500,000.00        496,551.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อำร์ วี คอนเน็กซ์ จ ำกัด 492,200.00       บริษัท อำร์ วี คอนเน็กซ์ จ ำกัด 

492,200.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0041-65

1 ต.ค. 64

77
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำและบริกำร

ช่วยเหลือกำรจัดกำรระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

350,000.00      350,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด

315,650.00       บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด 315,650.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0042-65

1 ต.ค. 64



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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำ

แบบ สขร.1

78

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรพัฒนำงำนภำยใต้

โครงกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองและคุณภำพ  (พัฒนำ

ระบบกำรท ำงำน)

600,000.00      600,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอัจฉรำ วงศ์แสงจันทร์ 600,000.00       นำงสำวอัจฉรำ วงศ์แสงจันทร์ 

600,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0043-65

1 ต.ค. 64

79

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรพัฒนำงำนภำยใต้

โครงกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองและคุณภำพ  (ระบบ

ควบคุมภำยในและธรรมำภิบำล)

492,000.00      492,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยสำคร ชนะไพฑูรย์ 492,000.00       นำยสำคร ชนะไพฑูรย์ 

492,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0044-65

1 ต.ค. 64

80

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนผู้

ประสำนงำนโครงกำร (งำนงบประมำณฯ) เพ่ือ

รองรับโครงกำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุน

วิสำหกิจฐำนนวัตกรรม

330,000.00      330,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยศิริพงษ์ เติมประเสริฐสกุล 330,000.00       นำยศิริพงษ์ เติมประเสริฐสกุล 

330,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0046-65

1 ต.ค. 64

81

ขออนุมัติเช่ำใช้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565

500,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด

499,476.00       บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด 499,476.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สช-0001-65

1 ต.ค. 64

82

ขออนุมัติเช่ำใช้บริกำรระบบงำนสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

400,000.00      499,476.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี 

จ ำกัด

385,200.00       บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี 

จ ำกัด 385,200.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สช-0002-65

1 ต.ค. 64

83

ขออนุมัติเช่ำใช้ซอฟต์แวร์ระบบประชุม

อิเล็กทรอนิกส์และฮำร์ดแวร์ท่ีใช้ส ำหรับองค์ประชุม

500,000.00      499,476.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม จ ำกัด 499,476.00       บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม 

จ ำกัด 499,476.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สช-0003-65

1 ต.ค. 64

บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด 542,490.00       

บริษัท เท็น ซอฟท์ จ ำกัด 556,132.50       

บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค 

จ ำกัด

529,650.00       
84

จัดซ้ือสิทธ์ิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์พ้ืนฐำนส ำหรับงำน

เอกสำร Microsoft 365 Business Standard

760,000.00      722,197.00       ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ำกัด

529,650.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สซ-0001-65

1 ต.ค. 64



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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำ

แบบ สขร.1

บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสช่ันแนล

ไอที จ ำกัด

625,950.00       

85

ขออนุมัติจัดซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

คอมพิวเตอร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

500,000.00      442,980.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อำร์ วี คอนเน็กซ์ จ ำกัด 442,980.00       บริษัท อำร์ วี คอนเน็กซ์ จ ำกัด 

442,980.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สซ-0002-65

1 ต.ค. 64

86

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับตกแต่งสถำนท่ี

จัดกิจกรรมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เน่ืองใน

 วันคล้ำยวันสวรรคต

35,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 31,244.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

31,244.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และ

รำคำเหมำะสม

PO6510-035

5 ต.ค. 64

87

ขออนุมัติกำรจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำม

ปลอดภัยและอ ำนวยกำรจรำจร ประจ ำปี

งบประมำณ 2565

3,100,000.00    2,823,864.00     วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

 องค์กำรทหำรผ่ำนศึก ในพระ

บรมรำชูปถัมภ์

2,823,864.00     ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 

องค์กำรทหำรผ่ำนศึก ในพระ

บรมรำชูปถัมภ์ 2,823,864.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0048-65

15 ต.ค. 65

88
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบก่อสร้ำงห้อง

ประชุมผู้บริหำร ช้ัน 2 ณ อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

250,000.00      214,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท สยำมไฟเบอร์กลำส 

จ ำกัด

214,000.00       บริษัท สยำมไฟเบอร์กลำส จ ำกัด

 214,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ี

โดยตรง และรำคำเหมำะสม

PO6510-038

25 ต.ค. 65

84

จัดซ้ือสิทธ์ิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์พ้ืนฐำนส ำหรับงำน

เอกสำร Microsoft 365 Business Standard

760,000.00      722,197.00       ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ำกัด

529,650.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สซ-0001-65

1 ต.ค. 64


