
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

680,000.00        

บริษัท ทรีจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ำกัด

595,000.00        

 บริษัท ดินสอ แอดเวอร์ไทซ่ิง 

จ ำกัด

695,500.00        

บริษัท จัสมิน เซอร์วิส จ ำกัด 648,555.00        

2
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ 

Samsung 5510ND

15,943.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 

คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด

15,943.00          บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ 

เซอร์วิส จ ำกัด 15,943.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6211-039

6 ธ.ค. 61

3

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรระบบกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร

มหำชน)

300,000.00       250,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อินฟินิท ไอที ซิสเตมส์ 

จ ำกัด

251,450.00        บริษัท อินฟินิท ไอที ซิสเตมส์ 

จ ำกัด 251,450.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-040

7 ธ.ค. 61

4

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม ประจ ำพ้ืนท่ีภำคกลำง ระยะท่ี 2

1,000,000.00     1,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ไรซ์ อิมแพค จ ำกัด 999,000.00        บริษัท ไรซ์ อิมแพค จ ำกัด 

999,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0018-62

11 ธ.ค. 61

5
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 43 รำยกำร 21,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 20,501.47          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

20,501.47

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6212-041

11 ธ.ค. 61

6
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (กระดำษ 

A4)

12,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน)

11,850.00          บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(มหำชน) 11,850.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6212-042

11 ธ.ค. 61

7

ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเดินทำงไปลงนำมและ

เข้ำพบหำรือควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ณ

 ประเทศฟินแลนด์

317,000.00       317,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บลูสไมล์ จ ำกัด 317,000.00        บริษัท บลูสไมล์ จ ำกัด 317,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-042.1

11 ธ.ค. 61

8
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ 

Samsung 5510ND

15,943.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 

คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด

15,943.00          บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ 

เซอร์วิส จ ำกัด 15,943.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6212-043

14 ธ.ค. 61

9
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรเดินทำงไปปฏิบัติ

รำชกำร ณ สำธำรณรัฐชิลี

2,700,000.00     2,700,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 2,700,000.00      บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

2,700,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-044

14 ธ.ค. 61

1

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0016-62

6 ธ.ค. 61

ขออนุมัติจัดงำนแถลงข่ำวเปิดตัวกรอบแนวคิด \"กำร

ทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy)\"

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 680,000.00

       700,000.00 700,000.00        

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 มกราคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 มกราคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

10

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation Driving 

unit) ประจ ำพ้ืนท่ีภำคเหนือตอนล่ำงและภำคกลำง

ตอนบน ระยะท่ี 2

1,400,000.00     1,400,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยนเรศวร 1,400,000.00      มหำวิทยำลัยนเรศวร 

1,400,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0020-62

17 ธ.ค. 61

11
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6 รำยกำร 17,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 16,233.23          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

16,233.23

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6212-045

17 ธ.ค. 61

12

ขออนุมัติจัดจ้ำงท่ีปรึกษำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง

องค์กร ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

1,100,000.00     970,000.00        
ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 1,100,000.00      บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 

1,100,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
ปษ-0003-62

18 ธ.ค. 61

บริษัท ป่ำสำละ จ ำกัด 1,499,851.10      

บริษัท ลำนเกียร์ เทคโนโลยี 

จ ำกัด

1,400,000.00      

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

1,289,000.00      

บริษัท ทรีจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ำกัด

1,190,000.00      

15

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation Driving 

unit) ประจ ำพ้ืนท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะท่ี 2

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0023-62

24 ธ.ค. 61

16

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation Driving 

unit) แบบมุ่งเป้ำ พ้ืนท่ี 10 จังหวัดยำกจน 1 พ้ืนท่ี

เป้ำหมำย

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1,000,000.00      ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0024-62

24 ธ.ค. 61

13

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนกำรออกแบบเคร่ืองมือ

เรียนรู้ออนไลน์เก่ียวกับผลลัพธ์ทำงสังคม

1,500,000.00     1,500,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ป่ำสำละ จ ำกัด 

1,499,851.10

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0021-62

19 ธ.ค. 61

สจ-0022-62

20 ธ.ค. 61

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 1,285,000.00

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

1,000,000.00      1,300,000.00     ขออนุมัติจัดกิจกรรมในงำนถนนสำยวิทยำศำสตร์ 

ประจ ำปี 2562
14



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 มกราคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

17

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งำน Global Startup 

Hub

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวลลิต ศรีธรำ 150,000.00        นำงสำวลลิต ศรีธรำ 150,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-046

24 ธ.ค. 61

18
ขออนุมัติกำรจ้ำงเหมำลูกจ้ำงด ำเนินงำนและกำร

ปฏิบัติงำนของงำนบริหำรและติดตำมโครงกำร

180,000.00       162,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวปวีณำ โควำวิเศษสุต 162,000.00        นำงสำวปวีณำ โควำวิเศษสุต 

162,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-047

24 ธ.ค. 61

19

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักส่งเสริมนวัตกรรม ศูนย์สร้ำงสรรค์ธุรกิจ

นวัตกรรมกำรเกษตร

114,000.00       114,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยทินวัฒน์ ศรีทัดจันทำ 114,000.00        นำยทินวัฒน์ ศรีทัดจันทำ 

114,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-048

24 ธ.ค. 61

20
ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร

 ณ สำธำรณรัฐชิลี

1,915,400.00     1,915,400.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 1,915,400.00      บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

1,915,400.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-049

25 ธ.ค. 61

21
ขออนุมัติจัดพิมพ์แค็ตตำล็อกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 120,000.00       114,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 114,000.00        บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 

114,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6212-050

26 ธ.ค. 61

22

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงโครงกำร ในงำนสร้ำงควำมตระหนักด้ำน

นวัตกรรม

200,000.00       200,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยอรุณวิชญ์ วัฒนำพัฒน์กิตติ 200,000.00        นำยอรุณวิชญ์ วัฒนำพัฒน์กิตติ 

200,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-051

28 ธ.ค. 61

23

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงโครงกำรในงำนประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำง

แบรนด์

78,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวดุจรพี เชำวนปรีชำ 78,000.00          นำงสำวดุจรพี เชำวนปรีชำ 

78,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-052

28 ธ.ค. 61

24

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงโครงกำรในงำนประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำง

แบรนด์

66,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยพงศกร นวลตำ 66,000.00          นำยพงศกร นวลตำ 66,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-053

28 ธ.ค. 61

25

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำง ในงำนพัฒนำเครือข่ำยนวัตกรรม (กลุ่ม

เครือข่ำยเยำวชน)

72,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอรวรรญำ โลหะชำติกุล 72,000.00          นำงสำวอรวรรญำ โลหะชำติกุล 

72,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-054

28 ธ.ค. 61

26
ขออนุมัติจัดจ้ำงบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ประจ ำปี

งบประมำณ 2562

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 300,000.00        บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-055

28 ธ.ค. 61



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 มกราคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

27
ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 150,000.00       101,115.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 101,115.00        บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

101,115.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6212-056

28 ธ.ค. 61

28

ขออนุมัติจัดท ำตู้เก็บเอกสำรในห้อง 402 ช้ัน 4 

อำคำรอุทยำนนวัตกรรมเพ่ือใช้เก็บเอกสำรทำงด้ำน

บัญชีของส ำนักงำนฯ

26,800.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยอินทรำบ สอนศิริ 26,800.00          นำยอินทรำบ สอนศิริ 26,800.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6212-057

28 ธ.ค. 61

29
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนจัดท ำแผนกำรส่ือสำร

และส่งเสริมนวัตกรรม

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยสำคร ชนะไพฑูรย์ 300,000.00        นำยสำคร ชนะไพฑูรย์ 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0024.1-62

28 ธ.ค. 61

30
ขออนุมัติจ้ำงผลิตส่ือนิทรรศกำรย่ำนนวัตกรรมโยธี ณ

 ท ำเนียบรัฐบำล

50,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนไทยอิงค์เจ็ท พับลิชช่ิง 21,400.00          ห้ำงหุ้นส่วนไทยอิงค์เจ็ท พับลิชช่ิง 

21,4000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-058

28 ธ.ค. 61


