
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1

ขออนุมัติจ้ำงด ำเนินกำรจัดท ำสมุดปกขำว (White 

Paper)  ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี (Area – 

Based Innovation)

1,500,000.00     1,500,000.00      วิธีคัดเลือก จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 1,500,000.00      จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

1,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0096-62

1 พ.ค. 62

2

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรเดินทำงกำรเข้ำ

ร่วมงำนประชุม และแสดงนิทรรศกำรนำนำชำติ 

“F&A Next 2019” และศึกษำดูงำนนวัตกรรม

ทำงด้ำนกำรเกษตร ณ รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ 

ระหว่ำงวันท่ี 11 – 19 พฤษภำคม 2562

1,800,000.00     1,797,675.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 1,797,675.00      บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

1,797,675.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6205-126

1 พ.ค. 62

3

ขออนุมัติจ้ำงเหมำพัฒนำเว็บไซต์ระบบพัฒนำ

ศักยภำพด้ำนนวัตกรรมองค์กร (Innovative 

Organization Program – IOP)

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอทไทย โซลูช่ัน แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ำกัด

490,233.64        บริษัท แอทไทย โซลูช่ัน แอนด์ 

คอนซัลแทนท์ จ ำกัด 490,233.64

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0097-62

1 พ.ค. 62

4

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำง

ศักยภำพวิสำหกิจเร่ิมต้นกำรเกษตรออกสู่ตลำด

ต่ำงประเทศหรือได้รับกำรลงทุน (AgTech Battle)

1,300,000.00     1,300,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท กีคคอน วัลเลย์ จ ำกัด 1,300,000.00      บริษัท กีคคอน วัลเลย์ จ ำกัด 

1,300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0098-62

1 พ.ค. 62

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด

29,800,000.00    

บริษัท อิมเมจ โซลูช่ัน จ ำกัด 26,158,825.00    

บริษัท ฟร้อนท์เพจ จ ำกัด 25,268,050.00    

6
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรม Media Tech Camp 492,500.00       492,500.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ฟิล ทู จ ำกัด 492,500.00        บริษัท ฟิล ทู จ ำกัด 492,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0100-62

1 พ.ค. 62

7
ขออนุมัติจัดซ้ือดร้ัม Samsung R-309 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

PO6205-127

8 พ.ค. 62

8

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ

ยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์กลำง (Single Sign-On) 

ของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

500,000.00       491,666.67        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอ๊พส์เคลเวอร์ จ ำกัด 480,000.00        บริษัท แอ๊พส์เคลเวอร์ จ ำกัด 

480,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0101-62

8 พ.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มิถุนายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด 29,800,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0099-62

1 พ.ค. 62
5

ขออนุมัติจ้ำงประชำสัมพันธ์งำน Startup Thailand 

2019

30,000,000.00   30,000,000.00    ประกวด

รำคำ 

e-bidding



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มิถุนายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

9
ขออนุมัติจัดซ้ือคูปองน ้ำด่ืมขนำด 18.9 ลิตร 43,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด 42,800.00          บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด 

42,800.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6205-128

10 พ.ค. 62

บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จ ำกัด 2,782,000.00      

บริษัท กู๊ด เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 2,749,900.00      

บริษัท บลูสกำย (บำงกอก) จ ำกัด 2,500,000.00      

บริษัท ฟอร์ฟิล์ม จ ำกัด 2,850,000.00      

บริษัท ลักษดูเศรษฐ์ โปรดัคช่ัน 

จ ำกัด

2,560,000.00      

บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ำกัด 2,782,000.00      

บริษัท มำกมิตร โปรดักช่ัน จ ำกัด 2,870,800.00      

11
ขออนุมัติจ้ำงพิมพ์หนังสือรำยงำนประจ ำปี สนช. 

2561

150,000.00       141,240.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 141,240.00        บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 

141,240.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6205-130

13 พ.ค. 62

12
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8 รำยกำร 20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 18,763.91          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

18,763.91

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6205-129

13 พ.ค. 62

13

ขอจ้ำงเหมำด ำเนินกำรออกแบบผลิตส่ือ

ประชำสัมพันธ์ และบริหำรกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

ผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่มเยำวชน) TIA19

1,500,000.00     1,380,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

1,498,000.00      บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 1,498,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0103-62

13 พ.ค. 62

14
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 24 รำยกำร 13,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 12,861.00          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

12,861.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6205-131

16 พ.ค. 62

15
ขออนุมัติจ้ำงเหมำปรับปรุงเว็บไซต์รำงวัลนวัตกรรม

แห่งชำติ

500,000.00       481,500.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด 495,410.00        บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด 495,410.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0104-62

21 พ.ค. 62

16
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับปรับปรุงอำคำร 212,887.20       212,887.20        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 212,887.20        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

212,887.20

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6205-132

22 พ.ค. 62

17
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรงำนระบบลงนำม

อิเล็กทรอนิกส์

200,000.00       128,400.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี 

จ ำกัด

128,400.00        บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด

 128,400.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6205-133

24 พ.ค. 62

10

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0102-62

10 พ.ค. 62

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรด ำเนินกำรผลิตรำยกำร

โทรทัศน์ส ำหรับผู้ท่ีสนใจในกำรท ำธุรกิจนวัตกรรม

3,000,000.00     2,860,110.00      บริษัท มำกมิตร โปรดักช่ัน จ ำกัด 

2,870,800.00



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มิถุนายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

18
ขออนุมัติจ้ำงผลิตแผ่นพับขอกำรสนับสนุนงำน 

Innovation Thailand Expo 2019

7,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 6,687.50           บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 

6,687.50

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6205-134

27 พ.ค. 62

19
ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเดินทำงปฏิบัติรำชกำร ณ

 สหรัฐเม็กซิโก สำธำรณรัฐชิลีและสำธำรณรัฐบรำซิล

250,000.00       238,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 238,000.00        บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

238,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6205-135

27 พ.ค. 62

20
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนสร้ำง

ควำมตระหนักด้ำนนวัตกรรม

116,000.00       116,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำว ศนิษำ เศรษฐก ำเนิด 116,000.00        นำงสำว ศนิษำ เศรษฐก ำเนิด 

116,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6205-136

28 พ.ค. 62

21

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฎิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนสร้ำงควำมตระหนักด้ำนนวัตกรรม 

(รำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ)

100,000.00       100,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวปำรมี หม่ืนรำม 100,000.00        นำงสำวปำรมี หม่ืนรำม 

100,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6205-137

28 พ.ค. 62

22
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

PO6205-138

28 พ.ค. 62

23
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

92,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวปุญญตำ พิทักษ์ธำนิน 92,000.00          นำงสำวปุญญตำ พิทักษ์ธำนิน 

92,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6205-139

29 พ.ค. 62

24
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

100,000.00       100,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวจิรสุตำ บุญเจือ 100,000.00        นำงสำวจิรสุตำ บุญเจือ 

100,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6205-140

29 พ.ค. 62

25
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

92,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยรัฐพล วงศำโรจน์ 92,000.00          นำยรัฐพล วงศำโรจน์ 92,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6205-141

29 พ.ค. 62

26
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

92,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสุฑำพร อ ำมร 92,000.00          นำงสำวสุฑำพร อ ำมร 92,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6205-142

29 พ.ค. 62

27
ขออนุมัติจัดซ้ือ Propeller Fan 27,349.20         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ร้ำน เอส พี ไอ อินเตอร์เทรด 27,349.20          ร้ำน เอส พี ไอ อินเตอร์เทรด 

27,349.20

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6205-143

30 พ.ค. 62

28
ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือเดินทำงเข้ำร่วมกำร

ประชุม Asia-Pacific Innovation Forum 2019

141,000.00       141,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 141,000.00        บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

141,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6205-144

31 พ.ค. 62



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 มิถุนายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

29

ขออนุมัติด ำเนินกำรบันทึกภำพเคล่ือนไหวและ

ภำพน่ิงโครงกำรห้องเรียนนวัตกรรม 

STEAM4INNOVATOR@school ร่วมกับโรงเรียน

สำมเสนวิทยำลัย

120,000.00       119,412.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ห้ำดี จ ำกัด 119,412.00        บริษัท ห้ำดี จ ำกัด 119,412.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6205-145

31 พ.ค. 62

30

ขออนุมัติด ำเนินกิจกรรมโครงกำรห้องเรียนนวัตกรรม

 STEAM4INNOVATOR@school ร่วมกับโรงเรียน

สำมเสนวิทยำลัย

120,000.00       120,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ไบโอเนียร์ เอเชีย จ ำกัด 120,000.00        บริษัท ไบโอเนียร์ เอเชีย จ ำกัด 

120,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6205-146

31 พ.ค. 62

31
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนประชำสัมพันธ์กำรจัด

ประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ

500,000.00       481,500.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท มำกมิตร โปรดักช่ัน จ ำกัด 495,800.00        บริษัท มำกมิตร โปรดักช่ัน จ ำกัด 

495,800.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0106-62

31 พ.ค. 62


