
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรพัฒนำหนังสือนวัตกรรม 

(กลุ่มเยำวชน)

30,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำววรินทร จิวระประภัทร์ 30,000.00          นำงสำววรินทร จิวระประภัทร์ 

30,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6208-175

1 ส.ค. 62

2
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้ำน

มุมมองอนำคต Images of Futures

1,200,000.00     970,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 970,000.00        จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

970,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0127-62

1 ส.ค. 62

3

ขออนุมัติจ้ำงเหมำประเมินผลกำรด ำเนินกำรส่ือสำร

ประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำน โดยส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

500,000.00       477,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

450,000.00        บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด  450,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0128-62

1 ส.ค. 62

4

ขออนุมัติจัดจ้ำงด ำเนินงำนกำรจัดท ำแนวทำงกำร

สร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำควำมร่วมมือธุรกิจนวัตกรรม

กำรเกษตรโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ 

(AgTech.AI Business Consortium)

250,000.00       250,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำว มนฤทัย ระดีรมย์ 250,000.00        นำงสำว มนฤทัย ระดีรมย์

250,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6208-176

1 ส.ค. 62

5
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 22 รำยกำร 7,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 6,385.70           บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

6,385.70

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6208-177

6 ส.ค. 62

6

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนครบรอบ 10 ปี สนช. งำน 

Innovation Thailand 2019 และ งำนเฉลิมฉลอง

ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-

ออสเตรีย

25,000,000.00   23,550,000.00    ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

(มหำชน)

24,973,800.00    บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

(มหำชน) 24,931,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0130-62

7 ส.ค. 62

7

ขออนุมัติจัดคูหำนิทรรศกำร สนช. ในงำนมหกรรม

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ประจ ำปี 2562

2,000,000.00     1,995,550.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ดีไซน์ อะไลฟ จ ำกัด 1,997,690.00      บริษัท ดีไซน์ อะไลฟ จ ำกัด 

1,997,690.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0131-62

7 ส.ค. 62

บริษัท เทคอินสไปเรช่ัน จ ำกัด

9
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำรและประชำสัมพันธ์

กำรด ำเนินงำนย่ำนนวัตกรรมกำรแพทย์สวนดอก

450,000.00       400,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เกจิอินโฟ จ ำกัด 450,000.00        บริษัท เกจิอินโฟ จ ำกัด 

450,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0133-62

8 ส.ค. 62

8

3,200,000.00     3,200,000.00      

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กันยายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท เทคอินสไปเรช่ัน จ ำกัด 

3,198,300.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0132-62

8 ส.ค. 62
ประกวด

รำคำ 

e-bidding

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเอกชนในกำรจัดงำน 

SouthernMost Technology and Innovation 

Festival ตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำนักธุรกิจรุ่น

ใหม่



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กันยายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

10
ขออนุมัติจ้ำงเหมำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเชียงใหม่

เมืองนวัตกรรม (Chiang Mai City of Innovation)

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2,000,000.00      มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0134-62

13 ส.ค. 62

11

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรกำรเดินทำงศึกษำดู

งำนและร่วมประชุมเร่ือง กำรพัฒนำย่ำนนวัตกรรม

กำรแพทย์ ณ ภูมิภำคคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น ใน

ระหว่ำงวันท่ี 18-22 สิงหำคม 2562

100,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เฟิร์สสตำร์ 

ทรำเวล

89,238.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เฟิร์สสตำร์ ทรำ

เวล 89,238.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6208-179

15 ส.ค. 62

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล

 มีเดีย จ ำกัด

10,000,000.00    

บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซ่ี จ ำกัด 9,865,400.00      

บริษัท ฟร้อนท์เพจ จ ำกัด 9,761,369.00      

บริษัท แคร์ยู จ ำกัด 9,800,000.00      

บริษัท ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป จ ำกัด 9,897,500.00      

13
ขออนุมัติจ้ำงพิมพ์นำมบัตร  สนช. 13,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

12,840.00          บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด 12,840.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6208-180

16 ส.ค. 62

14

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบ และจัดพิมพ์แคต

ตำล็อกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สำขำอุตสำหกรรมทำง

กำรแพทย์

300,000.00       299,332.50        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แสงอรุณ พร้ินท์ แอนด์ 

แพ็ค จ ำกัด

299,332.50        บริษัท แสงอรุณ พร้ินท์ แอนด์ 

แพ็ค จ ำกัด 299,332.50

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6208-181

19 ส.ค. 62

15

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดประชุมวิชำกำร 

Asia-Pacific Futures Network Conference 

(APFN 2019)

500,000.00       489,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เดอะ เช้นท์ อินนิชิเอทีฟ 

จ ำกัด

495,000.00        บริษัท เดอะ เช้นท์ อินนิชิเอทีฟ 

จ ำกัด 495,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0136-62

19 ส.ค. 62

บริษัท แฟลทไฟว์ อินเตอร์ มีเดีย

 จ ำกัด

5,495,000.00      

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

5,469,200.00      

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

4,750,000.00      

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

ขออนุมัติจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์งำนครบรอบ 10 ปี 

สนช. งำน Innovation Thailand 2019 และ งำน

เฉลิมฉลองควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตครบรอบ 150 ปี 

ไทย-ออสเตรีย12

10,000,000.00   บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซ่ี จ ำกัด 

9,800,000.00

สจ-0135-62

16 ส.ค. 62

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0138-62

21 ส.ค. 62

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำรส่งเสริม

ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม ส ำหรับผู้ประกอบกำรท่ี

มีควำมพร้อมเข้ำจดทะเบียนบริษัทในตลำด

หลักทรัพย์รุ่นที 4

5,500,000.00     5,500,000.00      

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 5,469,200.00

16



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กันยายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

17

ขออนุมัติจ้ำงเหมำพัฒนำระบบฐำนข้อมูลย่ำน

นวัตกรรมกำรแพทย์โยธี  (Yothi Medical 

Innovation District : YMID)

3,000,000.00     2,938,000.00      วิธีคัดเลือก บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 2,985,300.00      บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 

2,985,300.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0139-62

23 ส.ค. 62

18
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำรภำพถ่ำยนวัตกรรม 

ประจ ำปี 2562

28,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง

26,750.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง 26,750.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6208-182

23 ส.ค. 62

19
ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 60,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 50,557.50          บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

50,557.50

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6208-183

26 ส.ค. 62

20

ขออนุมัติจัดจ้ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่ือสังคมออนไลน์ 

 ส ำหรับกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ 

ประจ ำปี 2562

500,000.00       450,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

497,550.00        บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 497,550.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0141-62

26 ส.ค. 62

21
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรม AgTech.AI Connect 500,000.00       492,500.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อะลำโมด จ ำกัด 500,000.00        บริษัท อะลำโมด จ ำกัด 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0142-62

26 ส.ค. 62

22

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนแสดงผลงำน Demo Day 

โครงกำรกำรบ่มเพำะสู่กำรเป็นวิสำหกิจเร่ิมต้นด้ำน

กำรเกษตร

500,000.00       492,500.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เฟรม บำย เฟรม โปร

ดักช่ัน จ ำกัด

500,000.00        บริษัท เฟรม บำย เฟรม โปรดักช่ัน

 จ ำกัด 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0143-62

26 ส.ค. 62

23
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนพัสดุ 25,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยภูเบศ ไชยทอง 25,000.00          นำยภูเบศ ไชยทอง 25,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6208-184

28 ส.ค. 62

บริษัท คิวบิค ทีม จ ำกัด 4,997,060.50      

บริษัท เอจีดับเบิลยู (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

4,996,900.00      

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 

พับลิชช่ิง จ ำกัด(มหำชน)

4,983,032.80      

25

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบันทึกภำพภำพน่ิงและเคล่ือนไหว 

ส ำหรับกิจกรรมพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรนวัตกรรม

เพ่ือผลิตส่ือกำรเรียนรู้

500,000.00       450,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แมกซิไมซ์ แมเนจเมนท์ 

จ ำกัด

500,000.00        บริษัท แมกซิไมซ์ แมเนจเมนท์ 

จ ำกัด 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0145-62

30 ส.ค. 62

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดหลักสูตรผู้บริหำร

เมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: 

CCIO) รุ่นท่ี 2
ประกวด

รำคำ 

e-bidding

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0144-62

30 ส.ค. 62

24

5,000,000.00     4,990,415.80      บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับ

ลิชช่ิง จ ำกัด (มหำชน) 

4,983,032.80



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กันยายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

26

ขออนุมัติซ้ือแพ็กเกจจัดงำนและค่ำบริกำรงำนแสดง

นิทรรศกำรอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ Medical Fair 

Thailand 2019

1,650,000.00     1,472,234.40      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ็กซโปซิส จ ำกัด 1,472,234.40      บริษัท เอ็กซโปซิส จ ำกัด 

1,472,234.40

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สซ-0003-62

30 ส.ค. 62


