
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1

จ้ำงเหมำจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำและ

ส่งเสริมวิสำหกิจเร่ิมต้น และจัดท ำสมุดปกขำว 

(White Paper)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี

 จ ำกัด

1,000,000.00      บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี 

จ ำกัด 1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0008-62

1 พ.ย. 61

2
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนสตำร์ทอัพร่วมก ำหนด

อนำคตประเทศไทย

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด

500,000.00        บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0009-62

1 พ.ย. 61

3
ขออนุมัติจัดซ้ือคูปองน ้ำด่ืม 26,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด 25,680.00          บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด 

25,680.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6211-025

2 พ.ย. 61

4

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรศึกษำดูงำนเร่ือง

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเข้ำร่วมจัดแสดง

นิทรรศกำรย่ำนนวัตกรรม (Innovation District) ใน

งำนประชุม Smart City Expo World Congress 

2018 ณ เมืองบำร์เซโลน่ำ ประเทศสเปน ในระหว่ำง

วันท่ี 10-18 พฤศจิกำยน 2561

2,100,000.00     2,100,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

1,825,800.00      บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด 1,825,800.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6211-026

2 พ.ย. 61

5

จัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือเดินทำงศึกษำดูงำนนวัตกรรม

ของคณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติและจัดกำร

ประชุมคณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 

11/2561  ระหว่ำงวันท่ี 10 – 18 พฤศจิกำยน 2561

 ณ สำธำรณรัฐออสเตรียและรำชอำณำจักรสเปน

134,500.00       134,500.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

134,500.00        บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด 134,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6211-027

6 พ.ย. 61

6
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมปลอดภัย

และอ ำนวยกำรจรำจร ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน)

2,800,000.00     2,604,828.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง
ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 

องค์กำรทหำรผ่ำนศึก ในพระ

บรมรำชูปถัมภ์

2,729,832.00      ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 

องค์กำรทหำรผ่ำนศึก ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ 2,729,832.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0010-62

7 พ.ย. 61

7

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรเข้ำร่วมกิจกรรมศึกษำดู

งำนด้ำนอุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต์ และกำร

ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจำกกำรทรวงเศรษฐกิจ 

กำรค้ำ

150,000.00       119,300.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ จ ำกัด 119,300.00        บริษัท เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ จ ำกัด 

119,300.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6211-028

9 พ.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 ธันวาคม 2561

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 ธันวาคม 2561

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

8
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

นวัตกรรมส่ือ (Media Innovation)

140,000.00       126,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวเพียงกมล ดุกสุขแก้ว 126,000.00        นำงสำวเพียงกมล ดุกสุขแก้ว 

126,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-028.1

12 พ.ย. 61

9

จัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือเดินทำงศึกษำดูงำนนวัตกรรม

ของคณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติและจัดกำร

ประชุมคณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 

11/2561 ระหว่ำงวันท่ี 10 – 18 พฤศจิกำยน 2561

 ณ สำธำรณรัฐออสเตรียและรำชอำณำจักรสเปน

500,000.00       475,570.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

475,570.00        บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด 475,570.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6211-029

13 พ.ย. 61

10
ขออนุมัติจัดจ้ำงและงบประมำณเพ่ือจ้ำงเหมำจัด

กิจกรรมกำรแข่งขันวิสำหกิจเร่ิมต้นด้ำนกำรพัฒนำ

ธุรกิจเพ่ือสังคม (Hult Prize)

500,000.00       470,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด

495,848.70        บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด 495,848.70

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0012-62

14 พ.ย. 61

11
ขออนุมัติจัดท ำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 500,000.00       485,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บุ๊กค์คำเซ่ จ ำกัด 460,100.00        บริษัท บุ๊กค์คำเซ่ จ ำกัด 

460,100.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0011-62

15 พ.ย. 61

12

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งำนสร้ำงกำรรับรู้และ

ควำมร่วมมือภำยในประเทศ

114,000.00       114,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวปุญญตำ พิทักษ์ธำนิน 114,000.00        นำงสำวปุญญตำ พิทักษ์ธำนิน 

114,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6211-030

22 พ.ย. 61

13
ขออนุมัติซ่อมไฟแฟลซย่ีห้อ Nikon รุ่น SB-5000 AF

 Speedlight ของ สนช.

6,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด

5,478.40           บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด 5,478.40

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6211-031

22 พ.ย. 61

14
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรงำนระบบลงนำม

อิเล็กทรอนิกส์

200,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี 

จ ำกัด

192,600.00        บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด

 192,600.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6211-032

26 พ.ย. 61

15
ขออนุมัติจ้ำงพิมพ์สมุดบันทึก Time Planner 2019 150,000.00       149,800.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 149,800.00        บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 

149,800.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6211-033

26 พ.ย. 61

16
ขออนุมัติจัดท ำนำมบัตร สนช. 12,198.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

12,198.00          บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด 12,198.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6210-033.1

26 พ.ย. 61

17
ขออนุมัติเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรพระบิดำแห่งศำสตร์ 9

 แขนง ในส่วนพระบิดำแห่งนวัตกรรมไทย

500,000.00       470,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

(มหำชน)

499,690.00        บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

(มหำชน) 499,690.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0013-62

26 พ.ย. 61



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 ธันวาคม 2561

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

18
ขออนุมัติซ่อมชุดชำร์จแบตเตอร่ี Fire Alarm 5,350.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จ ำกัด 5,350.00           บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จ ำกัด 

5,350.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6211-034

27 พ.ย. 61

19
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนแถลงข่ำวสรุปผลกำร

ด ำเนินงำนปี 2561

350,000.00       345,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

345,000.00        บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 345,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0014-62

27 พ.ย. 61

20

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม แบบมุ่งเป้ำ พ้ืนท่ี 10 จังหวัด

ยำกจน 2 พ้ืนท่ีเป้ำหมำย

1,500,000.00     1,500,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท แฮนอัพ เน็ทเวิร์ค จ ำกัด 1,500,000.00      บริษัท แฮนอัพ เน็ทเวิร์ค จ ำกัด 

1,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0015-62

28 พ.ย. 61

21

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำวิดีทัศน์ผลด ำเนินงำนตำม

ยุทธศำสตร์นวัตกรรมแห่งชำติของส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

95,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วำย คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 94,000.00          บริษัท วำย คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 

94,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6211-035

28 พ.ย. 61

22

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบันทึกภำพเคล่ือนไหวและภำพน่ิง

ส ำหรับกิจกรรมพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรนวัตกรรม

ส ำหรับผู้ประกอบกำรในตลำดหลักทรัพย์

100,000.00       100,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยชัยเชียรโรจน์ ทวีธนำนนท์ 100,000.00        นำยชัยเชียรโรจน์ ทวีธนำนนท์ 

100,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6211-035.1

28 พ.ย. 61

23

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation Driving 

unit) ประจ ำพ้ืนท่ีภำคใต้

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยทักษิณ 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยทักษิณ 1,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0016-62

30 พ.ย. 61

24
ขออนุมัติจ้ำงท ำสำยคล้องบัตรเจ้ำหน้ำท่ี สนช. 20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท กำร์ดครีเอช่ัน จ ำกัด 12,412.00          บริษัท กำร์ดครีเอช่ัน จ ำกัด 

12,412.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6211-038

30 พ.ย. 61

25

ขออนุมัติจ้ำงเหมำปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบประชุม

อิเล็กทรอนิกส์และเช่ำฮำร์ดแวร์ท่ีใช้ส ำหรับองค์

ประชุม

300,000.00       288,900.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม จ ำกัด 299,332.50        บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม จ ำกัด

 299,332.50

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6211-036

30 พ.ย. 61

26

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำง ในงำนพัฒนำเครือข่ำยนวัตกรรม (กลุ่ม

เครือข่ำยเยำวชน)

92,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำว กนกวรรณ ศรีศุภร 92,000.00          นำงสำว กนกวรรณ ศรีศุภร 

92,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6211-037

30 พ.ย. 61


