
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดประกวดตรำสัญลักษณ์กำร

ประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ

500,000.00       495,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สมำคมนักศึกษำเก่ำ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

495,000.00        สมำคมนักศึกษำเก่ำมหำวิทยำลัย

ศิลปำกร 495,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0089-62

1 เม.ย. 62

2

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบันทึกภำพภำพน่ิงและเคล่ือนไหว

ส ำหรับกิจกรรมพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรนวัตกรรม

เพ่ือผลิตส่ือกำรเรียนรู้

400,000.00       370,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ำกัด 370,000.00        บริษัท วิวิด ดิวิช่ัน จ ำกัด 

370,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

สจ-0090-62

1 เม.ย. 62

3

ขออนุมัติจ้ำงเหมำติดต้ังฟิล์มกรองแสง ส่วนส ำนักงำน

 ศูนย์วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย ช้ัน 2 ห้อง 201

26,750.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนไทยอิงค์เจ็ท พับลิชช่ิง 26,750.00          ห้ำงหุ้นส่วนไทยอิงค์เจ็ท พับลิชช่ิง 

26,750.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6204-112

4 เม.ย. 62

4

ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเดินทำงปฏิบัติรำชกำร ณ

 กรุงนำมำ ประเทศบำห์เรน

150,000.00       130,500.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 130,500.00        บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

130,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6204-113

4 เม.ย. 62

5

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

136,666.67       136,666.67        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวณิชำรีย์ แสนรำช 136,666.67        นำงสำวณิชำรีย์ แสนรำช 

136,666.67

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6204-116

11 เม.ย. 62

6
ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก ประจ ำปี 2562 111,200.00       111,200.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เบลสท์ โพรดักส์ ออฟ 

เอเชีย จ ำกัด

111,200.00        บริษัท เบลสท์ โพรดักส์ ออฟ 

เอเชีย จ ำกัด 111,200.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6204-115

11 เมย. 62

7

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำแนวทำงกำรรวบรวมข้อมูล

พ้ืนฐำนด้ำนนวัตกรรมของประเทศไทย ตำมแนวทำง

ดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index – 

GII)

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 878,000.00        มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 878,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0092-62

19 เม.ย. 62

8

ขออนุมัติจัดท ำ Backdrop พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลง

ควำมร่วมมือ ร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

4,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนไทยอิงค์เจ็ท พับลิชช่ิง 1,465.90           ห้ำงหุ้นส่วนไทยอิงค์เจ็ท พับลิชช่ิง 

1,465.90

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6204-117

19 เม.ย. 62

9
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร (หมึกปร๊ิน

เตอร์)

22,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรด

ด้ิง จ ำกัด

21,507.00          บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง 

จ ำกัด 21,507.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6204-118

24 เม.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 พฤษภาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 พฤษภาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

10

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรฐำนข้อมูลวิสำหกิจเร่ิมต้น

และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรท่ีได้รับกำร

สนับสนุนจำกสนช.

2,000,000.00     1,700,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท เอจีดับเบิลยู (ไทยแลนด์)

 จ ำกัด

2,000,000.00      บริษัท เอจีดับเบิลยู (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด 2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0094-62

25 เม.ย. 62

11
ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 75,836.25         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 75,836.25          บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

75,836.25

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6204-119

25 เม.ย. 62

12

ขออนุมัติจ้ำงเหมำส ำรวจควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำรจำกส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

495,000.00        ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

495,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0095-62

25 เม.ย. 62

13

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรเดินทำงไปปฏิบัติ

รำชกำร ณ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

1,029,000.00     1,029,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ไอทีเอ็น อินเตอร์ จ ำกัด 1,029,000.00      บริษัท ไอทีเอ็น อินเตอร์ จ ำกัด 

1,029,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6204-120

26 เม.ย. 62

14
ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำนำมบัตร สนช. 7,918.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

7,918.00           บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด 7,918.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6204-121

26 เม.ย. 62

15
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 11 รำยกำร 9,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 8,242.10           บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

8,242.10

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6204-122

30 เม.ย. 62

16

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

นวัตกรรมส่ือ (Media Innovation)

70,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

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

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6204-123

30 เม.ย. 62

17
ขออนุมัติจัดท ำ Backdrop งำนพระรำชพิธีบรม

รำชำภิเษกในหลวงรัชกำลท่ี 10

10,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนไทยอิงค์เจ็ท พับลิชช่ิง 9,951.00           ห้ำงหุ้นส่วนไทยอิงค์เจ็ท พับลิชช่ิง 

9,951.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6204-124

30 เม.ย. 62

18

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุง ตกแต่งสถำนท่ี

กิจกรรมร่วมแสดงควำมจงรักภักดี พระรำชพิธีบรม

รำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 ณ อำคำรอุทยำน

นวัตกรรม

40,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 39,697.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

39,697.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6204-125

30 เม.ย. 62


