
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือด ำเนินงำน

และกำรปฏิบัติงำนของงำนนวัตกรรมด้ำน  เศรษฐกิจ

และกำรพัฒนำระบบนิเวศนวัตกรรมภำคเหนือ

216,750.00       216,750.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงปวันรัตน์ วงศ์วรรณไพศำล 216,750.00        นำงปวันรัตน์ วงศ์วรรณไพศำล 

216,750.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6212-059

9 ม.ค. 62

2 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร 30,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 27,800.10          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

27,800.10

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม
PO6201-060

11 ม.ค. 62

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

5,689,000.00      

บริษัท เอ็กซ์พิเรียนซ์ อีเวนท์ 

จ ำกัด

5,200,000.00      

บริษัท พี แอนด์ พี อีเว้นท์ จ ำกัด 5,830,000.00      

4 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0026-62

14 ม.ค. 62

5 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลรัตนโกสินทร์

1,000,000.00      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

รัตนโกสินทร์ 1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0027-62

14 ม.ค. 62

6 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลศรีวิชัย

1,000,000.00      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

ศรีวิชัย 1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0028-62

14 ม.ค. 62

7 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0030-62

14 ม.ค. 62

8 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 1,000,000.00      สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0031-62

14 ม.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0025-62

14 ม.ค. 62

3 จ้ำงเหมำกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถ

ทำงนวัตกรรม  ส ำหรับผู้ประกอบกำรท่ีมีควำมพร้อม

เข้ำจดทะเบียนบริษัทในตลำดหลักทรัพย์ รุ่นท่ี 3 

(Innovation Driven Enterprise to Initial Public 

Offering: IDE to IPO #3)

6,000,000.00     5,700,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 5,689,000.00



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

9 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช

นครินทร์

1,000,000.00      มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช

นครินทร์ 1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0032-62

14 ม.ค. 62

10 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0033-62

14 ม.ค. 62

11 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0034-62

14 ม.ค. 62

12 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0035-62

14 ม.ค. 62

13 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรังสิต 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยรังสิต 1,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0036-62

14 ม.ค. 62

14 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 1,000,000.00      จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0037-62

14 ม.ค. 62

15 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0038-62

14 ม.ค. 62

16 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำพระนครเหนือ

1,000,000.00      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำพระนครเหนือ 1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0039-62

14 ม.ค. 62



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

17 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

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-0040-62

14 ม.ค. 62

18 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยมหิดล 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยมหิดล 1,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0041-62

14 ม.ค. 62

19 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยนเรศวร 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยนเรศวร 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0042-62

14 ม.ค. 62

20 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0043-62

14 ม.ค. 62

21 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0044-62

14 ม.ค. 62

22 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0045-62

14 ม.ค. 62

23 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0046-62

14 ม.ค. 62

24 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยบูรพำ 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยบูรพำ 1,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0047-62

14 ม.ค. 62



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

25 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0048-62

14 ม.ค. 62

26 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุรี

1,000,000.00      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุรี 1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0049-62

14 ม.ค. 62

27 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0050-62

14 ม.ค. 62

28 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยศรีปทุม 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยศรีปทุม 1,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0051-62

14 ม.ค. 62

29 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลอีสำน

1,000,000.00      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

อีสำน 1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0052-62

14 ม.ค. 62

30 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

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-0053-62

14 ม.ค. 62

31 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0057-62

14 ม.ค. 62

32 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0059-62

15 ม.ค. 62

33 ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครสมำชิกเว็บไซต์ 

123RF.com

60,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท โปรไฟล์ โฟโต้ ไลบรำร่ี 

จ ำกัด

58,850.00          บริษัท โปรไฟล์ โฟโต้ ไลบรำร่ี 

จ ำกัด 58,850.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6201-061

15 ม.ค. 62



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

34 ขออนุมัติจัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์โครงกำร 

AgTech

1,560.06           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ำกัด

1,560.06           บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ำกัด 1,560.06

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม
PO6201-062

15 ม.ค. 62

35 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรเดินทำงศึกษำดูงำน

ด้ำนนวัตกรรม  ระหว่ำงวันท่ี 22 – 27 มกรำคม 

2562 ณ รำชอำณำจักรเบลเย่ียมและ

รำชอำณำจักรเนเธอแลนด์

3,000,000.00     2,788,800.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

2,788,800.00      บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด 2,788,800.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6201-063

15 ม.ค. 62

บริษัท ไทม์ ดิจิทัล จ ำกัด 2,850,000.00      

บริษัท จัสมิน เซอร์วิส จ ำกัด 2,888,555.00      

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น.เอ็น.เค 

คอนสตรัคช่ัน

3,000,000.00      

บริษัท ดีพเซำท์ อินสไปเรช่ัน 

จ ำกัด

2,919,000.00      

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 2,980,000.00

มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช

นครินทร์

3,000,000.00      

37 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

นวัตกรรมส่ือ (Media Innovation)

54,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยพิวัสส์ ประจงกิจ 54,000.00          นำยพิวัสส์ ประจงกิจ 54,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6201-064

18 ม.ค. 62

38 ขออนุมัติจัดท ำแผ่นป้ำยตรำสัญลักษณ์ สนช. 110,000.00       107,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท มหำนคร โฆษณำ จ ำกัด 107,000.00        บริษัท มหำนคร โฆษณำ จ ำกัด 

107,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6201-065

18 ม.ค. 62

39 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (หมึกปร๊ิน

เตอร์)

83,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรด

ด้ิง จ ำกัด

82,818.00          บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง 

จ ำกัด 82,818.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6201-065.1

18 ม.ค. 62

40 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

21 ม.ค. 62

41 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ควบคุมแรงดัน เพรสเชอร์สวิต 9,309.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 9,309.00           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

9,309.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6201-066

22 ม.ค. 62

ขออนุมัติจ้ำงเหมำ \"กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมกำร

จัดกำรนวัตกรรมส ำหรับพัมนำผู้ประกอบกำรธุรกิจ

นวัตกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้\" คร้ังท่ี 2

3,000,000.00     3,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น.เอ็น.เค 

คอนสตรัคช่ัน 2,850,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0061-62

16 ม.ค. 62

36



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

42 ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยจ้ำงเหมำจัดท ำ “หนังสือกำร์ตูน

พลังงำนชุมชน”

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บันลือ พับลิเคช่ันส์ จ ำกัด 449,400.00        บริษัท บันลือ พับลิเคช่ันส์ จ ำกัด 

449,400.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

สจ-0062-62

24 ม.ค. 62

43 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 1,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0063-62

24 ม.ค. 62

44 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยพะเยำ 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยพะเยำ 1,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0064-62

24 ม.ค. 62

45 ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0065-62

24 ม.ค. 62

46 ขออนุมัติจ้ำงเหมำเอกชนในกำรจัดงำนแถลงข่ำว

เปิดตัว “โครงกำรบ่มเพำะและเร่งรัดกำรเติบโตของ

วิสำหกิจ ด้ำนธุรกิจนวัตกรรมอำหำร (FoodTech 

Startup Incubation and Acceleration 

Program)”

400,000.00       345,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

398,000.00        บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 398,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0066-62

28 ม.ค. 62

47 ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งำนสร้ำงกำรรับรู้และ

ควำมร่วมมือภำยในประเทศ

224,000.00       224,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสำวิตรี สุขวิชำ 224,000.00        นำงสำวสำวิตรี สุขวิชำ 224,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6201-067

28 ม.ค. 62

48 ขออนุมัติค่ำจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งำนพัฒนำศักยภำพ

วิสำหกิจเร่ิมต้นระดับมหำวิทยำลัย

160,000.00       160,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอำรียำ เอมวงษ์ 160,000.00        นำงสำวอำรียำ เอมวงษ์ 

160,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6201-068

28 ม.ค. 62

49 ขออนุมัติกำรจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือด ำเนินงำน

และกำรปฏิบัติงำนของงำนนวัตกรรมด้ำน  เศรษฐกิจ

และกำรพัฒนำระบบนิเวศนวัตกรรมภำคใต้

204,000.00       204,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยสุนันท์ ขำมิ 204,000.00        นำยสุนันท์ ขำมิ 204,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6201-069

28 ม.ค. 62



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

50 ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักส่งเสริมนวัตกรรม ศูนย์สร้ำงสรรค์ธุรกิจ

นวัตกรรมกำรเกษตร

240,000.00       240,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวมณีรัตน์ ว่องเจริญพร 240,000.00        นำงสำวมณีรัตน์ ว่องเจริญพร 

240,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6201-070

28 ม.ค. 62

51 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

นวัตกรรมส่ือ (Media Innovation)

69,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวจิตลัดดำ ศรีพล 69,000.00          นำงสำวจิตลัดดำ ศรีพล 69,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6201-071

28 ม.ค. 62

52 ขออนุมัติจ้ำงเหมำออกแบบพร้อมด ำเนินกำรจัด

แสดงนิทรรศกำรและกิจกรรมในงำนวันนักประดิษฐ์ 

ประจ ำปี 2562

140,000.00       139,100.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บี.เอ.เอ็น.เค เอ็นเตอร์

ไพรส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด

139,100.00        บริษัท บี.เอ.เอ็น.เค เอ็นเตอร์ไพรส์

 กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 

139,100.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6201-072

29 ม.ค. 62

53 ขออนุมัติงบประมำณจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุง

เว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์โครงกำร

นวัตกรรมด้ำนเศรษฐกิจ

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอส เอส พี เอ็นจิน จ ำกัด 300,000.00        บริษัท เอส เอส พี เอ็นจิน จ ำกัด 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6201-073

31 ม.ค. 62

54 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมเคร่ืองเจำะรูไฟฟ้ำ

ท่ีช ำรุดใช้งำนไม่ได้

3,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

3,000.00           บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด 3,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6201-074

31 ม.ค. 62

55 ขออนุมัติเช่ำใช้ Tablet เพ่ือแสดงสถำนะหน้ำห้อง

ประชุม ประจ ำปีงบประมำณ 2562

300,000.00       250,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน)

250,000.00        บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(มหำชน) 250,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6201-075

31 ม.ค. 62


