
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 9 รำยกำร 15,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 14,566.15          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

14,566.15

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6207-165

1 ก.ค. 62

2
ขออนุมัติจัดท ำส่ืงส่ิงพิมพ์งำนแถลงข่ำว “บทบำท

และกำรด ำเนินงำนของ NIA ภำยใต้กระทรวง อว.”

695.50             วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง

695.50              ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง 695.50

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6207-166

2 ก.ค. 62

3
ขออนุมัติจัดท ำโปสเตอร์งำน Bio World Congress 

on Industrial Biotechnology

5,539.39           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง

5,539.39           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง 5,539.39

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6207-167

2 ก.ค. 62

4

ขออนุมัติจัดท ำส่ือส่ิงพิมพ์งำน Biofach Southeast 

Asia 2019 และงำน Natural Expo Southeast 

Asia 2019

1,560.06           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง

1,560.06           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง 1,560.06

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6207-168

4 ก.ค. 62

5

ขออนุมัติจ้ำงเหมำศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำร

สร้ำงระบบนิเวศนวัตกรรมระดับภูมิภำคของประเทศ

ไทย

1,900,000.00     1,900,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1,900,000.00      ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

1,900,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0115-62

4 ก.ค. 62

6

ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ Samsumg รุ่น 

ML-5510ND และเคร่ืองสแกนเนอร์ HP รุ่น Scanjet

 N6350

7,300.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 7,300.00           ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

7,300.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6207-169

5 ก.ค. 62

7

ขออนุมัติจ้ำงเหมำพัฒนำเน้ือหำองค์ควำมรู้ด้ำนกำร

พัฒนำองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization

 BOK)

700,000.00       700,000.00        ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 680,000.00        บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 

680,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0118-62

8 ก.ค. 62

บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็น

เตอร์ จ ำกัด

1,300,000.00      

บริษัท อำร์ วี คอนเน็กซ์ จ ำกัด 1,407,157.00      

บริษัท ฮีท แอนด์ ลี เซอร์วิส จ ำกัด 1,485,000.00      

9
ขออนุมัติจัดซ้ือประกันควำมเส่ียงภัยทรัพย์สิน และ

กำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 

(มหำชน)

64,456.80          บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 

(มหำชน) 64,456.80

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6207-170

8 ก.ค. 62

8

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำแผนควำมม่ันคง

ปลอดภัยสำรสนเทศ (Cyber Security) ส ำหรับศูนย์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

บริษัท อำร์ วี คอนเน็กซ์ จ ำกัด  

1,407,157.00

สจ-0116-62

8 ก.ค. 62

1,600,000.00     1,505,180.00      

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 สิงหาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 สิงหาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

10
ขออนุมัติจ้ำงเหมำปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ตู้ Unit 

Substation ระบบไฟฟ้ำ ณ อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

30,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) 26,750.00          บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) 

26,750.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6207-171

9 ก.ค. 62

11
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5 รำยกำร 30,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 27,708.11          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

27,708.11

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6207-172

9 ก.ค. 62

บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน 

จ ำกัด

880,000.00        

บริษัท อัพบีน จ ำกัด 934,000.00        

บริษัท สมูทกรำฟ คอนเน็ค จ ำกัด 861,168.00        

บริษัท เจเอ็ม แอนด์ เจเอ็ม 

โซลูช่ัน จ ำกัด

965,490.00        

13
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนเสวนำ “The Current War

 จุดประกำยก ำเนิดธุรกิจนวัตกรรมเปล่ียนโลก”

350,000.00       298,530.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ำกัด 350,000.00        บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ำกัด 

350,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0120-62

19 ก.ค. 62

14
ขออนุมัติจ้ำงเหมำผลิตส่ือประชำสัมพันธ์งำนเปิดตัว 

MOOCs

50,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ำกัด 50,000.00          บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ำกัด 

50,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6207-173

19 ก.ค. 62

15
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรม Venture World 500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สมำคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงิน

ร่วมลงทุน

500,000.00        สมำคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงิน

ร่วมลงทุน 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0123-62

22 ก.ค. 62

16
ขออนุมัติเช่ำพ้ืนท่ีจัดงำน Startup Thailand 2019 7,500,000.00     7,500,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ทรู ดิจิทัล พำร์ค จ ำกัด 7,500,000.00      บริษัท ทรู ดิจิทัล พำร์ค จ ำกัด 

7,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สช-0004-62

22 ก.ค. 62

17
ขออนุมัติเช่ำพ้ืนท่ีจัดงำน Startup Thailand 2019 

(เพ่ิมเติม)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

(มหำชน)

1,000,000.00      บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

(มหำชน) 1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สช-0004.1-62

22 ก.ค. 62

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด

3,900,000.00      

บริษัท ไบแทค จ ำกัด 3,850,000.00      

19

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำร

นวัตกรรมท่ีได้รับกำรสนับสนุน ปีงบประมำณ 2558

 -2562

100,000.00       100,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เดฟ เอ็กซ์โค จ ำกัด 100,000.00        บริษัท เดฟ เอ็กซ์โค จ ำกัด 

100,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6207-174

23 ก.ค. 62

สจ-0119-62

12 ก.ค. 62

12

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรเตรียม

ควำมพร้อมกำรเร่ิมต้นธุรกิจสตำร์ทอัพ18

4,000,000.00     บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด 3,900,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0125-62

23 ก.ค. 62

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำระบบรวบรวมข้อมูลและ

ติดตำมพัฒนำกำรด้ำนศักยภำพนวัตกรรมของ

เยำวชนโครงกำร STEAM4INNOVATOR (Tracking)

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

บริษัท อัพบีน จ ำกัด 934,000.00

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

1,000,000.00     1,000,000.00      



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 สิงหาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

20
ขออนุมัติจ้ำงเหมำผลิตดนตรีเพ่ือผลักดันอุตสำหกรรม

เทคโนโลยีด้ำนดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมนันทนำกำร

500,000.00       494,100.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ฟังใจ จ ำกัด 490,000.00        บริษัท ฟังใจ จ ำกัด 490,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0124-62

23 ก.ค. 62

21

ขออนุมัติจ้ำงเหมำปรับปรุงอำคำร งำนติดต้ังผนัง

กระจกและประตูบำนสไลด์ช้ัน 2, 3 และช้ัน 4 ณ 

อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

250,000.00       242,360.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บำงกอก ซันชำยน์ จ ำกัด 224,700.00        บริษัท บำงกอก ซันชำยน์ จ ำกัด 

224,700.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

สจ-0126-62

25 ก.ค. 62


