
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (กระดำษ 

A4)

21,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 

จ ำกัด

20,116.00          บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 

จ ำกัด 20,116.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6206-147

10 มิ.ย. 62

2
ขออนุมัติจ้ำงผลิต Backdrop งำนแถลงข่ำว

นวัตกรรมข้ำวไทยปี 2562

1,887.48           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง

1,887.48           ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยอิงค์เจ็ท 

พับลิชช่ิง 1,887.48

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6206-148

10 มิ.ย. 62

3
ขออนุมัติจ้ำงพิมพ์ใบปลิวโครงกำรจัดประกวดรำงวัล

นวัตกรรมแห่งชำติ ประจ ำปี 2562

13,910.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 13,910.00          บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 

13,910.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม
PO6206-149

11 มิ.ย. 62

4
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (กระดำษ

ถ่ำยเอกสำร A4)

16,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ำกัด 15,836.00          บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ำกัด 

15,836.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม
PO6206-150

14 มิ.ย. 62

5
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรรวบรวมและจัดเตรียม

ข้อมูลผลงำนภำพถ่ำยนวัตกรรม ประจ ำปี 2561

90,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำว ปริตตำ หวังเกียรติ 90,000.00          นำงสำว ปริตตำ หวังเกียรติ 

90,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6206-151

17 มิ.ย. 62

6

ขออนุมัติจ้ำงเหมำผู้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพวิสำหกิจเร่ิมต้นสู่กำรลงทุน (Growth 

Program)

500,000.00       400,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เวิร์ค อิท จ ำกัด 500,000.00        บริษัท เวิร์ค อิท จ ำกัด 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0109-62

17 มิ.ย. 62

7

ขออนุมัติจ้ำงเหมำออกแบบและเขียนแบบพ้ืนท่ี

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

ส ำนักงำนภำคเหนือ ภำยในอำคำรอ ำนวยกำรอุทยำน

วิทยำศำสตร์ภำคเหนือ

100,000.00       100,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

อุทยำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

100,000.00        อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

100,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6206-152

18 มิ.ย. 62

8
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดประกวดรำงวัลนวัตกรรม

แห่งชำติ ประจ ำปี 2562 ด้ำนส่ือ

400,000.00       315,650.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยูบิ เวอร์ซิต้ี จ ำกัด 342,400.00        บริษัท ยูบิ เวอร์ซิต้ี จ ำกัด 

342,400.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0110-62

18 มิ.ย. 62

9

ขออนุมัติต่ออำยุบริกำรสนับสนุนลูกค้ำส ำหรับ

ซอฟต์แวร์วิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูล Tableau 

Desktop

20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ็มโฟกัส จ ำกัด 19,260.00          บริษัท เอ็มโฟกัส จ ำกัด 19,260.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6206-153

19 มิ.ย. 62

10
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในกำรบ ำรุงและ

รักษำซ่อมแซมอำคำรอุทยำนนวัตกรรม

18,896.20         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จ ำกัด 18,896.20          บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จ ำกัด 

18,896.20

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6206-155

20 มิ.ย. 62

11
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดหลักสูตร SHIFT to 

Social Innovation & Social Enterprise

140,000.00       140,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ไบโอเนียร์ เอเชีย จ ำกัด 140,000.00        บริษัท ไบโอเนียร์ เอเชีย จ ำกัด 

140,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6206-154

20 มิ.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กรกฎาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กรกฎาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

12

ขออนุมัติจ้ำง In-House Training หลักสูตร “กำรคิด

 (Thinking)” เพ่ือเสริมสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน

310,300.00       312,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ฮำบิ32 จ ำกัด 310,300.00        บริษัท ฮำบิ32 จ ำกัด 310,300.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0112-62

20 มิ.ย. 62

13

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรเดินทำงเพ่ือแสดง

นิทรรศกำร เจรจำจับคู่ธุรกิจนำนำชำติ ในงำน Bio 

World Congress on Industrial Biotechnology 

และศึกษำดูงำนนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ระหว่ำงวันท่ี 6 – 14 กรกฎำคม 2562 ภำยใต้

โครงกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน

ของไทยด้ำนเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ

2,450,000.00     2,450,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

2,260,000.00      บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด 2,260,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6206-156

21 มิ.ย. 62

14
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8 รำยกำร 11,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 10,695.01          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

10,695.01

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6206-157

21 มิ.ย. 62

15
ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน 180,000.00       180,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

180,000.00        บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด 180,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6206-158

21 มิ.ย. 62

16

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักส่งเสริมนวัตกรรม ศูนย์สร้ำงสรรค์ธุรกิจ

นวัตกรรมกำรเกษตร (Agro Business Creati

69,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยทินวัฒน์ ศรีทัดจันทำ 69,000.00          นำยทินวัฒน์ ศรีทัดจันทำ 

69,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6206-159

24 มิ.ย. 62

17
ขออนุมัติจ้ำงเหมำปรับปรุงพ้ืนอำคำรช้ัน 6 และช้ัน

ดำดฟ้ำ ณ อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

400,000.00       370,220.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท สิตรำ อินเตอร์เทค จ ำกัด 351,901.60        บริษัท สิตรำ อินเตอร์เทค จ ำกัด 

351,901.60

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

สจ-0113-62

25 มิ.ย. 62

18
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวลลิต ศรีธรำ 75,000.00          นำงสำวลลิต ศรีธรำ 75,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6206-160

27 มิ.ย. 62

19
ขออนุมัติจัดท ำแฟ้มผ้ำไหมส ำหรับใบประกำศนียบัตร 65,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรกำรพิมพ์ 64,200.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรกำรพิมพ์ 

64,200.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6206-163

27 มิ.ย. 62

20
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำลิฟต์ รุ่น 

UAG-750-2PCO60,9S/9F จ ำนวน 2 เคร่ือง

95,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

95,000.00          บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 95,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6206-161

28 มิ.ย. 62



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กรกฎาคม 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

21
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำลิฟต์ รุ่น 

UAG-1000-2PCO60,10S/10F จ ำนวน 1 เคร่ือง

48,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

48,000.00          บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 48,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6206-162

28 มิ.ย. 62

22

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือย่ำน

นวัตกรรมกรุงเทพมหำนคร (Bangkok Innovation 

Districts)

300,000.00       299,600.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ธนธัชกำรพิมพ์ จ ำกัด 299,600.00        บริษัท ธนธัชกำรพิมพ์ จ ำกัด 

299,600.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6206-164

28 มิ.ย. 62


