
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

บริษัท มำร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย 

จ ำกัด

2,867,600.00      

บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 2,950,000.00      

2

ขออนุมัติเช่ำพ้ืนท่ีและกำรให้บริกำรของหน่วยงำน

บริกำรแบบ One-stop service ย่ำนเชียงใหม่–

Chiangmai&Co.

2,247,240.00     2,247,240.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อริสโท โซลูช่ันส์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

2,247,240.00      บริษัท อริสโท โซลูช่ันส์ เทคโนโลยี

 จ ำกัด 2,247,240.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สช-0002-62

1 ก.พ. 62

3
ขออนุมัติซ่อมมอเตอร์ Condensing Chiller 2 17,334.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอร์โค จ ำกัด 17,334.00          บริษัท แอร์โค จ ำกัด 17,334.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6201-076

1 ก.พ. 62

4
ขออนุมัติเปล่ียนอะไหล่จอ Dell Latitude 7490 7,490.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสช่ันแนลไอ

ที จ ำกัด

7,490.00           บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสช่ันแนลไอที

 จ ำกัด 7,490.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6201-077

1 ก.พ. 62

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบ้ำนดอยปุย 2,780,000.00      

บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จ ำกัด 2,260,000.00      

บริษัท ไบรท์ ทีวี จ ำกัด 2,424,242.00      

6
ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำนำมบัตร สนช. 5,136.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

5,136.00           บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด 5,136.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6201-078

4 ก.พ. 62

7

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือจัดงำนแถลงข่ำวทิศทำงกำร

ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมด้ำนเศรษฐกิจ

และสังคม

500,000.00       495,848.70        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

489,000.00        บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 489,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0068-62

4 ก.พ. 62

8
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (กระดำษ 

A4)

16,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 

จ ำกัด

15,087.00          บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 

จ ำกัด 15,087.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6202-079

4 ก.พ. 62

9

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0071-62

5 ก.พ. 62

สจ-0067-62

4 ก.พ. 625

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรส่ือสำร

ประชำสัมพันธ์ สนช. ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์แบบ

บูรณำกำร

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

3,000,000.00     2,850,110.00      ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบ้ำนดอยปุย 

2,780,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0004-62

1 ก.พ. 62

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
1

ขออนุมัติจัดจ้ำงศึกษำผลกระทบทำงเศรษฐกิจและ

สังคมของโครงกำรนวัตกรรม ท่ีได้รับกำรสนับสนุน

จำกส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2560

3,000,000.00     3,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 

2,950,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มีนาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มีนาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

10

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

1,000,000.00      สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0070-62

5 ก.พ. 62

11

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรแสดงผลงำนและ

กิจกรรมของวิสำหกิจเร่ิมต้นในงำน SXSW 2019 ณ 

เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกำ

4,000,000.00     3,732,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ฟังใจ จ ำกัด 4,000,000.00      บริษัท ฟังใจ จ ำกัด 4,000,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0069-62

5 ก.พ. 62

12
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำส่ือวิดิทัศน์งำน Startup 

Thailand

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท สเฟียร์ วัน จ ำกัด 500,000.00        บริษัท สเฟียร์ วัน จ ำกัด 

500,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

สจ-0072-62

7 ก.พ. 62

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด

23,950,000.00    

บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ำกัด 22,888,888.00    

บริษัท เฟมัส อินฟินิต้ี จ ำกัด 23,848,888.00    

14

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร กำรแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 

League)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 1,000,000.00      มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0074-62

11 ก.พ. 62

15
ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ำด่ืมแบบขวด 90,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท  เค.จี.เอ็น. วอเตอร์ จ ำกัด 89,880.00          บริษัท  เค.จี.เอ็น. วอเตอร์ จ ำกัด 

89,880.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6202-081

11 ก.พ. 62

16

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งำนเร่งสร้ำงวิสำหกิจ

เร่ิมต้น

150,710.00       150,710.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยสุรัติ ทีปะโยธิน 150,710.00        นำยสุรัติ ทีปะโยธิน 150,710.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6202-082

12 ก.พ. 62

บริษัท ออนป้ำ จ ำกัด 890,000.00        

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ำกัด 1,456,000.00      

บริษัท ดรีมเมอร์ สตูดิโอ จ ำกัด 1,599,650.00      

บริษัท ฟ้ำหลวง ครีเอช่ัน จ ำกัด 1,555,000.00      

บริษัท จัสมิน เซอร์วิส จ ำกัด 1,488,555.00      

บริษัท แก่นสำระ จ ำกัด 1,264,740.00      

บริษัท แก่นสำระ จ ำกัด 

1,250,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0075-62

14 ก.พ. 62

17

ขออนุมัติจ้ำงเหมำโครงกำรจัดท ำหนังสือ The 

Founder

1,600,000.00     1,585,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

13

ขออนุมัติจ้ำงจัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน 

Startup ระดับประเทศ  (Startup Thailand 

League : U-League) 2019

24,000,000.00   24,000,000.00    ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด 23,950,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0073-62 

11 ก.พ. 62



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มีนาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

18

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพ

กำรจัดกำรนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรในตลำด

หลักทรัพย์

2,200,000.00     2,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยมหิดล 2,200,000.00      มหำวิทยำลัยมหิดล 2,200,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0076-62

18 ก.พ. 62

19
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือคู่มือกำร

มองอนำคต

300,000.00       299,600.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ภำพพิมพ์ จ ำกัด 299,600.00        บริษัท ภำพพิมพ์ จ ำกัด 

299,600.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6202-083

18 ก.พ. 62

20
ขออนุมัติซ่อมแผง Control Booster Pump 26,750.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

26,750.00          บริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด 26,750.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6202-084

20 ก.พ. 62

21

ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับปรับปรุงอำคำร 11,545.30         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 11,545.30          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

11,545.30

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6202-085

25 ก.พ. 62

22
ขออนุมัติเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร ณ เมืองออสติน 

สหรัฐอเมริกำ

564,000.00       564,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 564,000.00        บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

564,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6202-086

25 ก.พ. 62

23
ขออนุมัติจัดท ำ Backdrop งำน Innovation 

Thailand Photo Contest 2019

1,465.90           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนไทยอิงค์เจ็ท พับลิชช่ิง 1,465.90           ห้ำงหุ้นส่วนไทยอิงค์เจ็ท พับลิชช่ิง 

1,465.90

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6202-087

27 ก.พ. 62

บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 22,800,000.00    

บริษัท เนสท์ กรุ๊ป ประเทศไทย 

จ ำกัด

23,000,000.00    

25

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

นวัตกรรมส่ือ (Media Innovation)

90,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำย กรัตถ์ เล่ห์มงคล 90,000.00          นำย กรัตถ์ เล่ห์มงคล 90,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6202-088

28 ก.พ. 62

26

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนสร้ำง

ควำมตระหนักด้ำนนวัตกรรมและกำรสร้ำง

ภำพลักษณ์องค์กร

87,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำว ศนิษำ เศรษฐก ำเนิด 87,000.00          นำงสำว ศนิษำ เศรษฐก ำเนิด 

87,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6202-089

28 ก.พ. 62

27

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำระบบเว็บไซต์ย่ำน

นวัตกรรมกำรแพทย์โยธี

120,000.00       120,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 120,000.00        บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 

120,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6202-090

28 ก.พ. 62

24

23,000,000.00   22,900,000.00    ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท เนสท์ กรุ๊ป ประเทศไทย 

จ ำกัด 23,000,000.00

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือด ำเนินกำรโครงกำร Global 

AgTech Acceleration Program (Project 

Proposal of operating the Global AgTech 

Acceleration Program)

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0093-62

28 ก.พ. 62



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มีนาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

28

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่ม

เยำวชน)

54,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำว วรำพร ล้ีเลิศล้ ำ 54,000.00          นำงสำว วรำพร ล้ีเลิศล้ ำ มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6202-091

28 ก.พ. 62

29

ขออนุมัติจ้ำงเหมำผู้ด ำเนินกำรจัดประกวดและตัดสิน

ภำพถ่ำยนวัตกรรม ประจ ำปี 2562

330,000.00       315,650.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย

 ในพระบรมรำชูปถัมภ์

315,650.00        สมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0077-62

28 ก.พ. 62


