
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำแฟ้มผ้ำไหมของส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

6,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรกำรพิมพ์ 5,350.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรกำรพิมพ์ 

5,350.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6209-185

5 ก.ย. 62

2
ขออนุมัติซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือเดินทำงปฏิบัติรำชกำร 

ณ สหรัฐอเมริกำ

260,000.00       178,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 178,000.00        บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

178,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6209-186

5 ก.ย. 62

3
ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร “NIA x SCB 

Innovation Based Enterprise”

70,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดำเวช่ัน เซ็น

เตอร์ จ ำกัด

70,000.00          บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดำเวช่ัน เซ็น

เตอร์ จ ำกัด 70,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6209-187

5 ก.ย. 62

4
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6 รำยกำร 30,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 29,490.01          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

29,490.01

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6209-188

9 ก.ย. 62

5
ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับบ ำรุงรักษำอำคำร 60,384.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 60,348.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

60,348.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6209-193

12 ก.ย. 62

6
ขออนุมัติจัดจ้ำงผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ส ำหรับ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนนวัตกรรมองค์กร (IOP)

8,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง

6,848.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง 6,848.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6209-194

12 ก.ย. 62

7
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมค่ำยนวัตกรรมส ำหรับ

ผู้บริหำร (CEO CAMP) พ้ืนท่ีภำคใต้

107,000.00       107,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โพรนำลิต้ี จ ำกัด 107,000.00        บริษัท โพรนำลิต้ี จ ำกัด 

107,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6209-195

12 ก.ย. 62

8

ขออนุมัติจัดจ้ำงผลิตส่ือนิทรรศกำรกำรขับเคล่ือน

ระบบนวัตกรรมภูมิภำคและนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีของ 

สนช.

50,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง

29,960.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง 29,960.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6209-197

13 ก.ย. 62

9
ขออนุมัติจ้ำงพิมพ์หนังสือนวัตนคร (City of 

Innovation)

200,000.00       196,880.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 196,880.00        บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 

196,880.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6209-198

13 ก.ย. 62

10
ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจอบรมปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น 

(CPR)

30,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำกัด

 (มหำชน)

26,750.00          บริษัท โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำกัด 

(มหำชน) 26,750.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6209-199

13 ก.ย. 62

11
ขออนุมัติจัดจ้ำงพิมพ์ปกเจำะรู กระดำษหัวจดหมำย 

และซองจดหมำย สนช.

55,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทริปเปิล บี 

เพรส

53,874.50          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทริปเปิล บี 

เพรส 53,874.50

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6209-200

13 ก.ย. 62

12

ขออนุมัติจ้ำงผลิตแผ่นพับประชำสัมพันธ์ส ำหรับ

โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนนวัตกรรมองค์กร (IOP)

17,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทริปเปิล บี 

เพรส

16,996.95          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทริปเปิล บี 

เพรส 16,996.95

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6209-201

13 ก.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กันยายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 ตุลาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กันยายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 ตุลาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

13

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบันทึกภำพเคล่ือนไหวและภำพน่ิง

ส ำหรับกำรประชุมวิชำกำร  Asia-Pacific Futures 

Network Conference (APFN 2019)

65,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โอเอสเค คอนเนคท์ ไอ

เดีย จ ำกัด

64,200.00          บริษัท โอเอสเค คอนเนคท์ ไอเดีย

 จ ำกัด 64,200.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6209-196

13 ก.ย. 62

14
ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส ำหรับบ ำรุงรักษำและ

ตกแต่งพ้ืนท่ีอำคำร

44,875.80         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 44,875.80          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

44,875.80

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6209-202

13 ก.ย. 62

15

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสัมมนำเชิง

ปฏิบัติกำรเครือข่ำยนวัตกรรม กลุ่มเยำวชน  ภำยใต้

แผนพัฒนำศักยภำพเยำวชนด้ำนนวัตกรรม 

STEAM4INNOVATOR

300,000.00       297,460.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บี.เอ.เอ็น.เค เอ็นเตอร์

ไพรส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด

297,460.00        บริษัท บี.เอ.เอ็น.เค เอ็นเตอร์ไพรส์

 กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 

297,460.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0147-62

13 ก.ย. 62

16
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนสัมมนำ “THAI-JAPAN 

Smart Farming: Sharing Experience”

500,000.00       494,875.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

494,875.00        บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 494,875.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0148-62

13 ก.ย. 62

17

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำร่ำงกฎหมำยล ำดับรอง

ภำยใต้ร่ำงพระรำชบัญญัติ กำรพัฒนำและส่งเสริม

วิสำหกิจเร่ิมต้น

500,000.00       495,327.10        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี

 จ ำกัด

495,327.10        บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี 

จ ำกัด 495,327.10

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0149-62

13 ก.ย. 62

18

ขออนุมัติซ้ือแพ็กเกจเข้ำร่วมกิจกรรม กำรประชุม

วิชำกำรนำนำชำติ 36th IASP World Conference 

2019

360,000.00       360,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สมำคมหน่วยบ่มเพำะธุรกิจและ

อุทยำนวิทยำศำสตร์ไทย

360,000.00        สมำคมหน่วยบ่มเพำะธุรกิจและ

อุทยำนวิทยำศำสตร์ไทย 

360,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สซ-0004-62

16 ก.ย. 62

19
ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำโล่รำงวัลกำรประกวดของ

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

200,000.00       198,634.80        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ทีเอชไอเอ็นเคเค จ ำกัด 198,634.80        บริษัท ทีเอชไอเอ็นเคเค จ ำกัด เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6209-203

17 ก.ย. 62

20
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ควำมรู้

อุตสำหกรรมเทคโนโลยีด้ำนนันทนำกำรและกีฬำ

500,000.00       499,690.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 499,690.00        สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0150-62

17 ก.ย. 62

21
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำแฟ้มผ้ำไหมของส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

214,000.00       21,400.00          วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรกำรพิมพ์ 21,400.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรกำรพิมพ์ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6209-204

17 ก.ย. 62

22

ขออนุมัติจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์ผลงำนท่ีได้รับ

รำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 ผ่ำนส่ือ

ส่ิงพิมพ์สองภำษำ

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

จ ำกัด (มหำชน)

500,000.00        บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

จ ำกัด (มหำชน) 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0151-62

19 ก.ย. 62



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กันยายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 ตุลาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

5,479,200.00      

บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน 

จ ำกัด

5,400,000.00      
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5,000,000.00     4,981,973.50      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ ำกัด 4,981,973.50      บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จ ำกัด 

4,981,973.50

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สช-0006-62

27 ก.ย. 62

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 5,479,200.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0155-62

24 ก.ย. 62
23

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำรหลักสูตรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม

ส ำหรับกลุ่มผู้น ำรุ่นใหม่ภำครัฐและเอกชน รุ่นท่ี 1

5,500,000.00     5,500,000.00      
ประกวด

รำคำ 

e-bidding


