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1 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ Access Control PO6110-001 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรรุ่งโรจน์ 5,000.00 4,815.00

2 ขออนุมัติค่าเช่าใช้บริการระบบเวลาเข้าออกของส านักงาน PO6110-002 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จ ากัด 66,000.00 62,916.00

3 ขออนุมัติจัดซ้ือบริการจัดส่งข่าวออนไลน์ต่อเน่ือง PO6110-003 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 50,000.00 44,940.00

4
ขออนุมัติจัดจ้างผลิตโล่รางวัล Inspirational Innovator

ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
PO6110-004 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอชไอเอ็นเคเค จ ากัด 62,000.00 65,484.00

5
ขออนุมัติด าเนินการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เป็นระยะเวลา 1 ปี
PO6110-005 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พารา แอดวานซ์ อินโฟเทค 

จ ากัด
180,000.00 164,352.00

6
ขออนุมัติจ้างเหมาบันทึกภาพเคล่ือนไหว งานเสวนา Innovation Trends Workshops:

The Big Innovation
PO6110-006 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุภชัย แซ่ต้ัง 16,000.00 16,000.00

7
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้าง ใน S4-1 งานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม 

ส่วนงานพัฒนาระบบนวัตกรรม (Innovation Network System)
PO6110-007 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สลิลเกตน์ เกียรติระบิล 90,000.00 90,000.00

8
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้าง ใน S4-1 งานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม 

(กลุ่มเครือข่ายเยาวชน)
PO6110-008 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ 23,000.00 23,000.00

9 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้าง ใน S4-1 งานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม PO6110-009 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ 69,000.00 69,000.00

10 ขออนุมัติเช่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารและ SERVER PO6110-010 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
36,000.00 36,000.00

11 ขออนุมัติค่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 2561 PO6110-011 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
350,000.00 350,000.00

12
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองท าน้ าเย็น (Chiller) “TRANE” 

และอุปกรณ์ประกอบเลขท่ี Q5651-17-0120
PO6110-012 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด 201,160.00 201,160.00

13 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและบริการช่วยเหลือการจัดการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย PO6110-013 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 300,000.00 294,143.00

14
ขออนุมัติการจ้างเหมาลูกจ้างด าเนินงานและการปฏิบัติงานของงานนวัตกรรมแบบเปิด

(ส่วนงานสนับสนุน)
PO6110-014 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข 240,000.00 240,000.00

15
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถโดยสารส่วนบุคคลลักษณะรถตู้ ชนิดไม่น้อยกว่า 11 ท่ีน่ัง จ านวน 2 คัน 

พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 12 เดือน
สจ-0001-61 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมจิค รูทส์ จ ากัด 1,590,240.00 1,554,000.00

รายงานสรุปปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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16 ขออนุมัติจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ส านักงานฯ สจ-0002-61 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทริปเปิล เจ 

คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด
500,000.00 481,500.00

17
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม ส าหรับผู้ประกอบการในเครือข่ายตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Innovative Business Boot Camp)
สจ-0003-61 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย
400,000.00 400,000.00

18 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานดูแลและบ ารุงรักษาด้านระบบสารสนเทศ สจ-0004-61 02 ตุลาคม 2560
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 600,000.00 584,220.00

19 อนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานรับโทรศัพท์ สจ-0006-61 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณวดี ศรีประเสริฐ 300,000.00 300,000.00

20 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการเพ่ือปฏิบัติงานในฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สจ-0007-61 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิตา ทองพัด 306,000.00 306,000.00

21 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการเพ่ือปฏิบัติงานในฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สจ-0008-61 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรนิภา พงษ์ไทยสงค์ 252,000.00 252,000.00

22 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ “องค์กรนวัตกรรมยอดเย่ียม” ประจ าปี 2560 สจ-0009-61 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 300,000.00 297,000.00

23
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพ่ือด าเนินงานและการปฏิบัติงานของงานนวัตกรรมแบบเปิด 

(ส่วนงานพัฒนาโครงการ – Project Staff)
สจ-0010-61 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน์ ถาวรแก้ว 303,600.00 303,600.00

24
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพ่ือด าเนินงานและการปฏิบัติงานของงานนวัตกรรมแบบเปิด 

(ส่วนงานพัฒนาโครงการ – Project Staff)
สจ-0011-61 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา วิศาลบรรณวิทย์ 303,600.00 303,600.00

25
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพ่ือด าเนินงานและการปฏิบัติงานของงานนวัตกรรมแบบเปิด 

(ส่วนงานพัฒนาโครงการ – Project Staff)
สจ-0012-61 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ 362,400.00 362,400.00

26
ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาโครงการการออกแบบระบบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมส าหรับ

โครงการนวัตกรรมด้านสังคม
ปษ-0001-61 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง

ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1,300,000.00 1,296,110.00

27 ขออนุมัติเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ประจ าปีงบประมาณ 2561 สช-0001-61 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
500,000.00 494,340.00

28
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทยงานสร้างการรับรู้และ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
PO6110-014.1 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอักษราภัค สุขสดใสจารุวัฒน์ 58,000.00 58,000.00

29
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทยงานพัฒนาศักยภาพ

วิสาหกิจเร่ิมต้นระดับมหาวิทยาลัย
PO6110-014.2 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตร จันทร์ภักดี 75,000.00 75,000.00

30 ขออนุมัติเช่าบริการเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า PO6110-014.3 02 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
100,000.00 100,000.00

31 ขออนุมัติจัดจ้างเปิดตัวหนังสือและจัดท าหนังสือถึง...ฅนในอนาคตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ PO6110-015 03 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอน่ีไอ จ ากัด 300,000.00 295,855.00
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32 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) PO6110-016 03 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
13,000.00 12,679.50

33 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ (หมึกปร๊ินเตอร์) PO6110-017 05 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
50,000.00 44,940.00

34 ขออนุมัติจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบวิศวกรรมและระบบโสตทัศนูปกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 สจ-0013-61 10 ตุลาคม 2560
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ทีดับบลิว ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด 6,000,000.00 4,660,000.00

35
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและอ านวยการจราจร

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สจ-0015-61 10 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง

ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
2,800,000.00 2,604,828.00

36 ขออนุมัติจัดจ้างผลิต X-Frame งานประชุมด้านการท่องเท่ียว ไทย - ลาว PO6110-017.1 11 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
8,000.00 7,909.44

37 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม (Social Innovation Business) PO6110-017.2 16 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช ท่วมจร 189,750.00 189,750.00

38
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกสและสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

ระหว่างวันท่ี 4 - 12 พฤศจิกายน 2560
PO6110-018 17 ตุลาคม 2560 วิธีคัดเลือก บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 6,500,000.00 6,331,000.00

39
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมส าหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร
สจ-0016-61 20 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาดีมีโต จ ากัด 1,800,000.00 1,800,000.00

40
ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ระยะท่ี 2 

(อบรมและพัฒนาองค์กร) ส าหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์
ปษ-0002-61 24 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง

สมาคมการจัดการธุรกิจ

แห่งประเทศไทย
3,000,000.00 3,000,000.00

41 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ PO6110-019 30 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 7,000.00 6,354.98

42 ขออนุมัติจัดซ้ือสิทธ์ิการใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับงานออกแบบส่ิงพิมพ์ (Adobe Creative Cloud) PO6110-020 30 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอซอฟท์วัน จ ากัด 50,000.00 49,648.00

43
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการโครงการส่งเสริมการสร้างวิสาหกิจเร่ิมต้นเข้าร่วมแสดงผลงานในระดับ

สากล ในงาน Tech in Asia: Jakarta 2017
สจ-0019-61 30 ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง

สมาคมการค้าเพ่ือส่งเสริม

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่
1,600,000.00 1,600,000.00

44 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้าง ในส่วนของผู้ประสานงานโครงการนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี PO6111-021 01 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย พลพินิจ พินิจชอบ 156,000.00 156,000.00

45 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้าง ในส่วนของผู้ประสานงานโครงการนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี PO6111-022 01 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว เธียรวนันต์ จอมสืบ 150,000.00 150,000.00

46
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพ่ือด าเนินงานและการปฏิบัติงานของงานนวัตกรรมแบบเปิด 

(ส่วนงานสนับสนุน - Administration Staff)
PO6111-023 01 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรนันท์ โกยทอง 209,000.00 209,000.00

47
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้างโครงการ ใน S4-2 

งานสร้างการรับรู้ด้านนวัตกรรม
PO6111-024 01 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเมดาริน กฤษณะราช 63,000.00 63,000.00

48 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานด้านกฎหมายกับลูกหน้ีของส านักงานฯ สจ-0018-61 01 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พับบลิค ลอว์ จ ากัด 300,000.00 288,900.00
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49

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานและร่วมประชุมเร่ืองเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

และย่านนวัตกรรม (Innovation District) ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

ในระหว่างวันท่ี 12-18 พฤศจิกายน 2560

PO6111-025 03 พฤศจิกายน 2560 วิธีคัดเลือก บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 1,200,000.00 1,199,033.40

50
ขออนุมัติจ้างเหมาท าลายและขนย้ายเอกสารรับเข้า-ส่งออก ต้ังแต่ปี 2545 ถึง ปี 2558 

และส่ือส่ิงพิมพ์ ท่ีช ารุด เสียหาย จากเหตุน้ าท่วม
PO6111-026 03 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซ์ มูฟ จ ากัด 20,000.00 12,840.00

51 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ PO6111-027 03 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 3,000.00 2,560.04

52 ขออนุมัติจัดท าสต๊ิกเกอร์ติดรถยนต์ส่วนกลาง PO6111-028 03 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
2,500.00 1,926.00

53 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์นามบัตรพนักงาน โครงการ Startup Thailand PO6111-029 03 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
2,140.00 2,140.00

54 ขออนุมัติจัดจ้างแปลภาษาในเว็บไซต์ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) PO6111-030 07 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โมเดิร์นพับลิซ่ิง 110,000.00 64,200.00

55
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอปกรณ์ เพ่ือใช้ในการบ ารุงและรักษาซ่อมแซมอาคารอุทยานนวัตกรรม 

ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในกรณีต่างๆ ในปี 2561
PO6111-031 07 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 2,600.00 2,503.80

56 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ช้ัน B2 PO6111-032 07 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จ ากัด 8,560.00 8,560.00

57 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท าความสะอาดขัดล้างพ้ืนและฆ่าเช้ือดับกล่ิน PO6111-034 09 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 10,165.00 10,165.00

58 ขออนุมัติจัดจ้างผลิต X-Frame โครงการวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม PO6111-035 13 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
3,937.60 3,937.60

59 ขออนุมัติจัดซ้ือคูปองน ้าด่ืม PO6111-035.1 13 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด 30,000.00 25,680.00

60 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ PO6111-035.2 13 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 30,000.00 25,582.22

61 ขออนุมัติจ้างเหมาผู้ด าเนินการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า สจ-0020-61 15 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โปรซายน์เอ็นทิฟิค 2009 

จ ากัด
380,000.00 350,000.00

62
ขออนุมัติจัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการส าเร็จรูปส าหรับงานแถลงข่าวโครงการนวัตกรรมแบบเปิด 

(Open Innovation)
PO6111-036 17 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
59,984.20 59,984.20

63 ขออนุมัติจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) PO6111-037 17 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล บี เพรส 19,795.00 19,795.00

64

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการเข้าร่วมงาน Slush ประจ าปี 2560 ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐ

ฟินแลนด์ และประชุมความร่วมมือ Stockholm’s Tech Scene ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักร

สวีเดน ในระหว่างวันท่ี 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560

PO6111-038 20 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 1,500,000.00 1,434,900.00
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65
ขออนุมัติจัดจ้างพิธีกรด าเนิน \"งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการนวัตกรรมแบบเปิด

(Open Innovation Kick-off) และกิจกรรม Open Innovation 101\" PO6111-039 20 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชลวิศว์ วงศ์ศรีวอ 20,000.00 20,000.00

66 ขออนุมัติจัดท าตู้เก็บเอกสารเพ่ือใช้เก็บเอกสารทางด้านบัญชีของส านักงานฯ PO6111-040 20 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอินทราบ สอนศิริ 40,200.00 40,200.00

67 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สนช. ฉบับภาษาอังกฤษ PO6111-041 20 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล บี เพรส 20,000.00 19,260.00

68 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหายเน่ืองจากเหตุน้ าท่วม PO6111-042 23 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จ ากัด 10,000.00 7,276.00

69
ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือเดินทางปฏิบัติราชการ ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ 

และกรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
PO6111-042.1 27 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราเวล แอนด์ มอร์ จ ากัด 200,000.00 175,000.00

70
ขออนุมัติจ้างเจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้และวัฒนธรรมแก่บุคลากรเพ่ือพัฒนา

องค์กร (NIA Organization Development : NIA-OD)”
PO6111-043 28 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุภชัย แซ่ต้ัง 4,000.00 4,000.00

71 ขออนุมัติจัดจ้างผลิตสมุดบันทึก Time Planner 2018 PO6111-044 30 พฤศจิกายน 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด 150,000.00 149,800.00

72
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงาน Social Innovation Driving unit

ประจ าพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน
สจ-0021-61 01 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,800,000.00 1,800,000.00

73
ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาในการด าเนินงาน “การส่ือสารประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรม” 

(Innovation Communication)
ปษ-0003-61 01 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง

ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
412,500.00 412,500.00

74 ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานเร่งสร้างวิสาหกิจเร่ิมต้น PO6112-045 01 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว อรุณวรรณ เกตุสิริ 200,000.00 200,000.00

75 ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานข้อมูลระบบนิเวศ PO6112-046 01 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ธัญกรณ์ ชวลิตพิเชฐ 150,000.00 150,000.00

76 ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานติดตามประเมินผล PO6112-047 01 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว นันทิกานต์ ม่ันมาก 150,000.00 150,000.00

77 ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเร่ืองวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สจ-0021.1-61 01 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อริสโท โซลูช่ันส์ เทคโนโลยี 

จ ากัด
450,000.00 450,000.00

78 ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์ส าหรับเป็นพ้ืนท่ีแสดงผลงานและเช่ือมโยงเครือข่ายนวัตกรรมสจ-0022-61 04 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัพบีน จ ากัด 300,000.00 299,600.00

79 ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดอบรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้นระดับอาชีวศึกษา สจ-0023-61 06 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อริสโท โซลูช่ันส์ เทคโนโลยี 

จ ากัด
360,000.00 360,000.00

80 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ PO6112-048 06 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 20,000.00 18,885.03

81
ขออนุมัติจ้างเหมาผู้ด าเนินการจัดงานเพ่ือจัดนิทรรศการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในงาน 

“ท่องเท่ียวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน”
สจ-0024-61 08 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรซายน์เอ็นทิฟิค 2009 

จ ากัด
500,000.00 470,000.00

82 ขออนุมัติการจ้างเหมาเพ่ือบริหารจัดการโครงการ Global Acceleration Program ระยะท่ี 2/2561 สจ-0031-61 12 ธันวาคม 2560
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท เอจีดับเบิลยู (ไทยแลนด์) 

จ ากัด
13,500,000.00 13,500,000.00
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83 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5 รายการ PO6112-049 13 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 20,000.00 17,387.93

84
ขออนุมัติจัดจ้างผลิต X-Frame โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ระยะท่ี 2 

(อบรมและพัฒนาองค์กร)
PO6112-50 14 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
11,812.80 11,812.80

85 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบต่าง ๆ PO6112-51 14 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 17,314.74 17,314.74

86 ขออนุมัติจ้างเหมาหน่วยงานเพ่ือด าเนินงาน Social Innovation Driving unit ประจ าพ้ืนท่ีภาคกลาง สจ-0025-61 14 ธันวาคม 2560
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเร่ิมสร้างสรรค์

เพ่ือสังคม (ประเทศไทย)
1,000,000.00 1,000,000.00

87 ขออนุมัติจ้างเหมาผู้ด าเนินการจัดนิทรรศการ STI for OTOP Upgrade ในงาน “OTOP City\" 2017 สจ-0025.1-61 15 ธันวาคม 2560

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 1,980,000.00 1,980,000.00

88
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรม

แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 17 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันท่ี 20-25 ธันวาคม 2560
PO6112-052 18 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอมมิที ทราเวล จ ากัด 144,505.15 144,505.15

89 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบแสงสว่าง PO6112-053 18 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 44,351.50 44,351.50

90 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ PO6112-053.1 18 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ากัด 30,000.00 27,392.00

91
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบการจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูลลูกค้า 

(Event and Directory Management - EDM)
สจ-0026-61 20 ธันวาคม 2560

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,600,000.00 1,600,000.00

92
ขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรรม

(100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers)
สจ-0027-61 25 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด 500,000.00 460,100.00

93 ขออนุมัติจัดท านวัตกรรมส่ือ Cardboard Virtual Reality PO6112-054 26 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอพ ไพ จ ากัด 500,000.00 299,600.00

94 ขออนุมัติจัดซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานของ วท. ต่อ ครม. PO6112-055 26 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซูกาเวีย จ ากัด 15,000.00 15,000.00

95 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟ้า 2 รู เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชีของส านักงานฯ PO6112-056 27 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 40,000.00 39,000.00

96 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์นามบัตร สนช. PO6112-057 27 ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
12,000.00 11,770.00

97 ขออนุมัติจัดกิจกรรมในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2561 สจ-0028-61 28 ธันวาคม 2560

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 1,000,000.00 1,000,000.00



ท่ี รายการ
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ

/ส่ังจ้าง
ลงวันท่ี

วิธีการจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
บริษัท/หจก./ร้าน

งบประมาณ

(บาท)

จ านวนเงิน

(บาท)

98
ขออนุมัติจ้างเหมาการศึกษาและจัดท าคู่มือพลังงานทดแทนสู่ชุมชนเพ่ือสร้างสรรค์ส่ือและเผยแพร่

องค์ความรู้เทคโนโลยี
สจ-0029-61 03 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยนเรศวร 998,200.00 998,200.00

99
ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม ของผู้ประกอบการใหม่ภาคเหนือ 

รุ่นท่ี 2 (Northern Innovative Startup Thailand)
ปษ-0004-61 03 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
85,000.00 8,497,280.00

100
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานพัฒนาศักยภาพ

วิสาหกิจเร่ิมต้นระดับมหาวิทยาลัย
PO6112-058 03 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวไพจิตร จันทร์ภักดี 225,000.00 225,000.00

101 ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานเร่งสร้างวิสาหกิจเร่ิมต้น PO6112-059 03 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกะรัต ธนะบุญกอง 168,000.00 168,000.00

102
ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาอาวุโสโครงการ “Industrytech Sector Development & Leverating 

Manufaturing Innovation Projects for NIA Portfolio Management”
ปษ-0005-61 03 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประยูร เช่ียววัฒนา 405,000.00 405,000.00

103 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ัง Tablet เพ่ือแสดงสถานะหน้าห้องประชุม PO6101-060 03 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
300,000.00 247,491.00

104 ขออนุมัติเช่าใช้ Tablet เพ่ือแสดงสถานะหน้าห้องประชุม PO6101-061 03 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
300,000.00 290,000.00

105 ขออนุมัติเช่าใช้บริการเคร่ืองถ่ายเอกสารสี - ขาวด า ช้ัน 2 อาคารอุทยานนวัตกรรม PO6101-062 03 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
100,000.00 100,000.00

106 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มส่ือการเรียนด้านการพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น สจ-0063-61 29 มกราคม 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ดูทีวี มีเดีย จ ากัด 4,000,000.00 4,000,000.00

107 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) PO6101-063 05 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด 15,087.00 15,087.00

108
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดอบรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้นในครูอาจารย์

ระดับอาชีวศึกษา
PO6101-064 08 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินชัวร์ เอ็กซ์เพิร์ธ 

โบรคเกอร์ จ ากัด
200,000.00 171,200.00

109
ขออนุมัติจ้างเหมาบันทึกภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิง การบรรยายเร่ือง “ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
PO6101-064.1 10 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ สงค์ประกอบ 15,000.00 15,000.00

110 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงาน AgTech Innovation Forum สจ-0029.1-61 10 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 350,000.00 345,000.00

111 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลและบ ารุงรักษาสภาพภูมิทัศน์สวนน้ าตกและถนนด้านหน้าอาคารอุทยานนวัตกรรม สจ-0030-61 12 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 450,000.00 450,000.00

112 ขออนุมัติการจ้างเหมาเพ่ือบริหารจัดการโครงการ Global Acceleration Program ระยะท่ี 2/2561 สจ-0031-61 12 มกราคม 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท เอจีดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จ ากัด 13,500,000.00 13,000,000.00



ท่ี รายการ
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ

/ส่ังจ้าง
ลงวันท่ี

วิธีการจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
บริษัท/หจก./ร้าน

งบประมาณ

(บาท)

จ านวนเงิน

(บาท)

113 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์ของโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า PO6101-065 12 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส พี เอ็นจิน จ ากัด 300,000.00 300,000.00

114
ขออนุมัติจัดจ้างผลิต Backdrop พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเร่ือง “ความร่วมมือในการพัฒนา

นวัตกรรม

ด้านอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย”

PO6101-066 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
1,500.00 1,011.15

115
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0032-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศิลปากร 2,000,000.00 2,000,000.00

116
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0033-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2,000,000.00 2,000,000.00

117
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0034-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2,000,000.00 2,000,000.00

118
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0035-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยรังสิต 2,000,000.00 2,000,000.00

119
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0036-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,000,000.00 2,000,000.00

120 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ PO6101-066.1 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 1,000.00 696.06

121
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0037-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2,000,000.00 2,000,000.00

122
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0039-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล 2,000,000.00 2,000,000.00

123
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0040-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี
2,000,000.00 2,000,000.00

124
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0041-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2,000,000.00 2,000,000.00

125
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0042-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2,000,000.00 2,000,000.00

126
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0043-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์
2,000,000.00 2,000,000.00

127
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0044-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,000,000.00 2,000,000.00



ท่ี รายการ
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128
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0045-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2,000,000.00 2,000,000.00

129
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0046-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2,000,000.00 2,000,000.00

130
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0047-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยพะเยา 2,000,000.00 2,000,000.00

131
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0048-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2,000,000.00 2,000,000.00

132
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0049-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,000,000.00 2,000,000.00

133
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0050-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2,000,000.00 2,000,000.00

134
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0051-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2,000,000.00 2,000,000.00

135
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0052-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2,000,000.00 2,000,000.00

136
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0053-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน
2,000,000.00 2,000,000.00

137
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0054-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา 2,000,000.00 2,000,000.00

138
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0055-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2,000,000.00 2,000,000.00

139
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0056-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2,000,000.00 2,000,000.00

140
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0057-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2,000,000.00 2,000,000.00

141
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0058-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยทักษิณ 2,000,000.00 2,000,000.00
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142
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0059-61 15 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2,000,000.00 2,000,000.00

143
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างด าเนินงานและการปฏิบัติงานของงานนวัตกรรมแบบเปิด

ส่วนงานพัฒนาโครงการ
PO6101-066.2 17 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรรธนะ โกศัลวัฒน์ 88,500.00 88,141.94

144
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่หนังสือ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม

(100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers)”
สจ-0060-61 18 มกราคม 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 3,000,000.00 3,000,000.00

145 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ  “กรุงเทพฯ เมืองแห่งการเร่ิมต้นสตาร์ทอัพ” สจ-0060.1-61 19 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณดิษฐ์ มีเดียส์ จ ากัด 500,000.00 499,000.00

146 ขออนุมัติจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งาน District Summit 2018 คร้ังท่ี 2 สจ-0061-61 23 มกราคม 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ากัด
2,000,000.00 2,000,000.00

147 ขออนุมัติจัดงาน District Summit 2018 สจ-0062-61 25 มกราคม 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด 

(มหาชน)
9,000,000.00 9,000,000.00

148 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) PO6101-067 26 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
13,000.00 12,679.50

149
ขออนุมัติจัดจ้างผลิต X-Stand งาน MIND CREDIT กลไกสนับสนุน

ด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม
PO6101-068 26 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
5,906.40 5,906.40

150 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ “นวัตกรรมเพ่ือสังคม” PO6101-069 26 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล บี เพรส 30,000.00 24,610.00

151
ขออนุมัติจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม 8 สัปดาห์ ส าหรับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง
สจ-0067-61 01 กุมภาพันธ์ 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและ

อุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
4,200,000.00 4,196,640.00

152 ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาระบบบริหารความเส่ียงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปษ-0007-61 01 กุมภาพันธ์ 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,200,000.00 1,200,000.00

153
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างท่ีปรึกษาศีกษามูลค่าผลกระทบและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม

ของโครงการนวัตกรรม
ปษ-0006-61 01 กุมภาพันธ์ 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 2,000,000.00 2,000,000.00
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154
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0038-61 09 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2,000,000.00 2,000,000.00

155
ขออนุมัติจ้างเหมา \"บริการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม 

(Innovation management Project Application)\"
สจ-0069-61 16 กุมภาพันธ์ 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ 

ดีไซน์ จ ากัด
6,000,000.00 5,200,000.00

156
ขออนุมัติ “จัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการบ่งช้ีแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอร่ี 

(Biorefinery)  ในอนาคตของประเทศไทย” คร้ังท่ี 2
ปษ-0009-61 28 กุมภาพันธ์ 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,000,000.00 2,000,000.00

157 ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเร่ืองย่านนวัตกรรม (Innovation District) ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ PO6101-070 29 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ทโมสท์ สตูดิโอ จ ากัด 300,000.00 299,600.00

158 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ขนของ อาคารอุทยานนวัตกรรม สจ-0065-61 30 มกราคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
10,000,000.00 7,144,497.00

159 ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สนช. ประจ าปีงบประมาณ 2561 สจ-0066-61 01 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
450,000.00 450,000.00

160
ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก

ภายในอาคารอุทยานนวัตกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
PO6101-071 01 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ 

จ ากัด
60,000.00 53,500.00

161
ขออนุมัติจ้างเหมาการศึกษาทิศทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย
ปษ-0008-61 01 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1,000,000.00 989,500.00

162
ขออนุมัติเช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ 2561
สช-0002-61 01 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

จ ากัด (มหาชน)
400,000.00 385,200.00

163
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้างโครงการใน S4-2 งานสร้างการรับรู้ด้าน

นวัตกรรม ในส่วนของผู้ประสานงานโครงการจัดประกอบรางวัลนวัตกรรมและโครงการสร้างความ

ตระหนักด้านนวัตกรรม

PO6102-072 01 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเมดาริน กฤษณะราช 63,000.00 63,000.00

164
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้าง ใน S4-1 งานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม 

(กลุ่มเครือข่ายเยาวชน)
PO6102-073 01 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย 48,000.00 48,000.00

165
ขออนุมัติจ้างเหมาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation to IPO)
สจ-0068-61 02 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ากัด 2,000,000.00 1,950,000.00

166 ขออนุมัติจัดท าแฟ้มผ้าไหมส าหรับใบประกาศนียบัตร สนช. PO6102-074 06 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ 45,000.00 40,000.00

167 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 22 รายการ PO6102-075 06 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 11,000.00 10,073.75
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บริษัท/หจก./ร้าน

งบประมาณ

(บาท)

จ านวนเงิน

(บาท)

168 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดระบบ Control ATS ของตู้ EMDB PO6102-076 08 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) 21,402.14 21,402.14

169 ขออนุมัติจัดซ้ือปลอกไมค์สาย PO6102-077 08 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กโครแมช จ ากัด 4,750.80 4,750.80

170 ขออนุมัติจ้างเหมาบันทึกภาพเคล่ือนไหว และภาพน่ิงงานกิจกรรม Startup and Innovation 101 PO6102-078.1 14 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ สงค์ประกอบ 25,000.00 25,000.00

171 ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงาน Social Innovation Driving unit เฉพาะด้าน สจ-0068.1-61 15 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1,000,000.00 1,000,000.00

172 ขออนุมัติซ่อมชุดไมค์ประชุม PO6102-080.1 15 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กโครแมช จ ากัด 9,630.00 9,630.00

173 ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) สจ-0070-61 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย
2,000,000.00 2,000,000.00

174 ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) สจ-0071-61 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2,000,000.00 2,000,000.00

175 ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) สจ-0072-61 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 2,000,000.00 2,000,000.00

176
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือด าเนินการโครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

(Startup Thailand League)
สจ-0073-61 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2,000,000.00 2,000,000.00

177 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ PO6102-079 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 20,000.00 16,681.21

178 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ 123RF.com PO6102-080 20 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรไฟล์ โฟโต้ ไลบราร่ี จ ากัด 60,000.00 58,850.00

179
ขออนุมัติจ้างเหมาเปล่ียน/ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เหตุน้ าท่วมขังช้ันใต้ดิน B2

อาคารอุทยานนวัตกรรม
PO6102-078 20 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีดับบลิว ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส 

จ ากัด
200,787.64 200,787.64

180
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการออกแบบการส่ือสารภาพลักษณ์เครือข่ายเยาวชนและจัดแสดงนิทรรศการใน

งานวันนักประดิษฐ์ เพ่ือสร้างความตระหนักในแผนพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเยาวชน
PO6102-081 21 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไลท์ฟอค ครีเอทีฟ แอนด์ 

ดีไซน์ จ ากัด
300,000.00 299,600.00

181 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองโทรทัศน์เพ่ือติดต้ังบริเวณโถงเอนกประสงค์ ช้ัน 6 PO6102-082 21 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
100,000.00 52,323.00

182 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้างโครงการในต าแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ภูมิสารสนเทศ) PO6102-083 21 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เจรสาริกิจ 100,000.00 100,000.00

183 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้างโครงการในต าแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ผังเมือง) PO6102-084 21 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ชนก เกสพานิช 110,000.00 110,000.00

184 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์นามบัตร สนช. PO6102-085 22 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
7,276.00 7,276.00

185 ขออนุมัติจัดซ้ือ Dynaview ส าหรับ Chiller No.01 PO6102-086 27 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด 136,100.00 136,100.00

186
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานสร้างการรับรู้และ

ความร่วมมือภายในประเทศ
PO6102-087 28 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ศิริวรรณ หมินหมัน 120,000.00 120,000.00
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เลขท่ีใบส่ังซ้ือ
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จ านวนเงิน

(บาท)

187
ขออนุมัติจัดพิมพ์โปสเตอร์นิทรรศการส าหรับงาน Thailand Week 2018 ตามความร่วมมือระหว่าง

ประเทศไทยและประเทศศรีลังกา
PO6102-088 28 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
2,744.55 2,744.55

188
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีครงการศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 

(Agro Business Creative Center; ABC Center)
PO6102-089 28 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภาดา โพธ์ิสอาด 152,600.00 152,600.00

189 ขออนุมัติจัดท าป้ายช่ือเพ่ือติดต้ังหน้าห้องคณะผู้บริหาร PO6102-089.1 28 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
6,000.00 3,210.00

190
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบเปิดจาก 

\"เครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย\"
สจ-0076-61 28 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 660,000.00 660,000.00

191 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานเปิดตัว “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม” NIA Academy สจ-0077-61 28 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด
500,000.00 481,500.00

192 ขออนุมัติจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานเปิดตัว NIA Academy สจ-0079-61 28 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท์ 

ซิสเท็ม จ ากัด
450,000.00 450,000.00

193 ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Startup Thailand League 2018 สจ-0074-61 28 กุมภาพันธ์ 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ากัด
28,000,000.00 28,000,000.00

194
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพ่ือด าเนินงานและการปฏิบัติงานของงานบริหารและติดตาม

โครงการ 

ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ ส่วนงานเศรษฐกิจและสังคม

PO6102-089.2 28 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกวี วชิราพัศ 77,000.00 77,000.00

195 ขออนุมัติจ้างเหมาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สจ-0075-61 28 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ 

จ ากัด
500,000.00 495,631.49

196 ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงาน Social Innovation Driving unit ประจ าพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สจ-0078-61 28 กุมภาพันธ์ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1,000,000.00 1,000,000.00

197 ขออนุมัติเช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ส าหรับองค์ประชุม สช-0003-61 02 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม จ ากัด 500,000.00 499,732.80

198
ขอจ้างเหมาการบริการการดูแลและบ ารุงรักษาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์ของ

โครงการนวัตกรรมแบบเปิด
PO6103-089.3 02 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส พี เอ็นจิน จ ากัด 9,000.00 85,600.00

199
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าส่ือวีดีทัศน์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพ 

STEM4INNOVATOR กลุ่มเครือข่ายเยาวชน
PO6103-090 06 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทัสซ่ีดีไซน์ จ ากัด 44,940.00 44,940.00

200
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเดินทางเข้าร่วมงานประชุม “World Agri-Tech Innovation Summit 

2018” และศึกษาดูงานนวัตกรรมทางด้านนวัตกรรมการเกษตร
PO6103-091 06 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 2,495,000.00 2,319,000.00



ท่ี รายการ
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ

/ส่ังจ้าง
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จ านวนเงิน

(บาท)

201
ขออนุมัติจ้างพิมพ์คู่มือโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PO6103-092 06 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด 16,050.00 16,050.00

202
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นเข้าร่วมแสดงผลงานในระดับสากล 

ในงาน Last Mile Fulfilment Asia 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์
PO6103-93 07 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 500,000.00 492,800.00

203 ขออนุมัติจัดซ้ือไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) PO6103-094 08 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 59,064.00 59,064.00

204 ขออนุมัติการจ้างเหมาจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้เร่ืองย่านนวัตกรรม (Innovation District) PO6103-095 08 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด 

(มหาชน)
300,000.00 300,000.00

205 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (หมึกปร๊ินเตอร์) PO6103-096 12 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
82,000.00 81,748.00

206 ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบและจัดท าหนังสือ 10 Hottest Startups in Asia ฉบับภาษาอังกฤษ สจ-0080-61 15 มีนาคม 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

มีเดีย จ ากัด
900,000.00 900,000.00

207 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการก าจัดและป้องกัน ปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง PO6103-096.1 15 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มินิ บ๊ัค จ ากัด 44,800.01 44,800.01

208 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ PO6103-097 16 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 25,000.00 24,645.03

209
ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือเดินทางเข้าร่วมงานประชุม “World Agri-Tech Innovation 

Summit 2018” และศึกษาดูงานนวัตกรรมทางด้านนวัตกรรมการเกษตร
PO6103-097.1 16 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 800,000.00 763,300.00

210 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบต่างๆ PO6103-098 20 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 17,314.74 17,314.74

211 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบแสงสว่าง PO6103-099 20 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 44,351.50 44,351.50

212 ขออนุมัติเช่าพ้ืนท่ีในการจัดเก็บครุภัณฑ์  PO6103-099.1 21 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลิแคด จ ากัด 40,000.00 36,915.00

213
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดงาน Smart City and Urban Innovation:

Future Trends of Global Cities
สจ-0081-61 22 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เจซีแอนด์โค พับลิครีเลช่ันส์ 

จ ากัด
350,000.00 350,000.00

214 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 28 รายการ PO6103-100 23 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 13,000.00 12,543.65

215
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมงาน “Seedstars World Summit” และ

ประชุมหารือร่วมกับ IMD และ WIPO
PO6103-101 29 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 303,933.50 303,933.50

216 ขออนุมัติซ่อมโทรทัศน์ ห้อง 420 PO6103-102 29 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
5,000.00 3,368.00

217 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดหาและติดต้ัง Sticker Clear Film ช้ัน 4 ห้อง 402 PO6103-103 29 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
4,000.00 3,745.00
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218 ขออนุมัติจัดท า Sticker Clear Film ส าหรับติดห้อง 312 และ 313 PO6103-104 29 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
15,000.00 14,445.00

219 ขออนุมัติจัดท านามบัตร NIA PO6103-105 30 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
5,350.00 5,350.00

220 ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานบริหารจัดการศูนย์ PO6103-106 30 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ หงส์วงค์ 114,000.00 114,000.00

221
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย 

งานสร้างการรับรู้และความร่วมมือภายในประเทศ
PO6103-107 30 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรางทิพย์ สัจจทิพวรรณ 168,000.00 168,000.00

222 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (MIND) PO6103-108 30 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ รัตนายุ 207,000.00 207,000.00

223 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร Founder Apprentice สจ-0083-61 30 มีนาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แคเรียร์วีซ่า (ประเทศไทย) 

จ ากัด
500,000.00 499,940.00

224 ขออนุมัติงบประมาณจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เชิงรุกของส านักงานฯ สจ-0084-61 02 เมษายน 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท เจซีแอนด์โค พับลิครีเลช่ันส์ 

จ ากัด
2,000,000.00 2,000,000.00

225
ขออนุมัติจ้างเหมาเปล่ียนและติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) และเคร่ืองสูบน้ า

รักษาแรงดัน (Jockey pump) เหตุน้ าท่วมขังช้ัน
สจ-0084.1-61 10 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
1,000,824.50 1,000,824.50

226 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเว็บไซต์ Startup Thailand และระบบรับรองระบบนิเวศวิสาหกิจเร่ิมต้น สจ-0085-61 11 เมษายน 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

มีเดีย จ ากัด
10,000,000.00 10,000,000.00

227
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว \"กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้าน

นวัตกรรม\" (MIND CREDIT)
สจ-0086-61 18 เมษายน 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 1,000,000.00 1,000,000.00

228 ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางค์ ปษ-0010-61 20 เมษายน 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ากัด 2,500,000.00 2,500,000.00

229 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) PO6104-109 03 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด 16,000.00 15,087.00

230 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 23 รายการ PO6104-110 03 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 23,000.00 22,209.06

231 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ PO6104-111 04 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 6,000.00 5,680.76

232 ขออนุมัติซ่อมชุดไมค์ประชุมลอย PO6104-112 05 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กโครแมช จ ากัด 10,560.90 10,560.90
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233 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส าหรับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขาว-ด า Samsung รุ่น ML5510-ND PO6104-113 05 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
45,000.00 43,470.00

234
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการ การเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ระหว่างวันท่ี 17 - 25 เมษายน 2561
PO6104-114 05 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 1,590,000.00 1,590,000.00

235 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา PO6104-115 05 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 2,375,000.00 2,375,000.00

236 จัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือเดินทางปฏิบัติราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา PO6104-116 05 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 472,100.00 472,100.00

237
ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ เพ่ือเข้าร่วมการประชุม ณ เมืองเบอร์ลิน

ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันท่ี 17-25 เมษายน 2561
PO6104-117 09 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 707,600.00 707,600.00

238 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 18 รายการ PO6104-118 09 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 21,000.00 20,586.89

239 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (กระดาษ A4) PO6104-119 17 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด 11,000.00 10,058.00

240
ขออนุมัติจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” 

(MIND CREDIT)
PO6104-120 18 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด 45,000.00 28,890.00

241 ขออนุมัติจ้างประชาสัมพันธ์งาน Startup Thailand 2018 สจ-0087-61 19 เมษายน 2561 วิธีคัดเลือก
บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ากัด
20,000,000.00 20,000,000.00

242 ขออนุมัติจัดจ้างขนย้ายครุภัณฑ์เพ่ือส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัย PO6104-121 20 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลิแคด จ ากัด 50,000.00 36,915.00

243 ขออนุมัติจัดซ้ือบริการประกาศจัดหางานออนไลน์ PO6104-121.1 20 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากัด 42,265.00 42,265.00

244 ขออนุมัติจัดจ้างขนย้ายครุภัณฑ์เพ่ือส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัย PO6104-121.2 20 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ อรุณเรืองศิริเลิศ 11,750.00 11,750.00

245 ขออนุมัติจัดซ้ือ Dynaview ส าหรับ Chiller No.01 PO6104-122 24 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด 136,100.00 136,100.00

246 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ PO6104-123 24 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 11,000.00 10,812.11

247
ขออนุมัติจ้างเหมาบันทึกภาพเคล่ือนไหว และภาพน่ิงงานการจัดงานกิจกรรมสัมมนา

ในพ้ืนท่ีอุทยานนวัตกรรมช้ัน M
PO6104-123.1 25 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ สงค์ประกอบ 20,000.00 20,000.00

248 ขออนุมัติเช่าพ้ืนท่ีจัดงาน Startup Thailand 2018 สช-0004-61 26 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ 

ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด
16,800,000.00 16,800,000.00

249 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ด าเนินจัดฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมอพยพหนีไฟ PO6104-124 27 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แท็คติคคอล ไฟร์ การ์ด 

จ ากัด
10,773.59 10,773.59

250
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเพ่ือศึกษาดูงานนวัตกรรมทางด้านการเกษตร-อาหาร 

ณ รัฐอิสราเอล
PO6104-125 27 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 3,160,000.00 3,003,000.00
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251
ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินคณะเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ เพ่ือศึกษาดูงานนวัตกรรม

ทางด้านการเกษตร-อาหาร ณ รัฐอิสราเอล
PO6104-126 27 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 840,000.00 829,000.00

252 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมแบบขวด PO6104-127 27 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  เค.จี.เอ็น. วอเตอร์ จ ากัด 144,000.00 125,404.00

253 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับห้องน้ า และโช๊คประตูส านักงาน PO6104-127.1 27 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 83,000.00 82,957.10

254
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้าง ใน S4-1 งานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม 

(กลุ่มเครือข่ายเยาวชน)
PO6104-128 30 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย 80,000.00 80,000.00

255
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้าง (ผู้ประสานงานโครงการนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี:

การสร้างเครือข่ายย่านนวัตกรรม)
PO6104-129 30 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเธียรวนันต์ จอมสืบ 132,500.00 132,500.00

256
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้าง (ผู้ประสานงานโครงการนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี:

เมืองนวัตกรรม)
PO6104-130 30 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย พลพินิจ พินิจชอบ 132,500.00 132,500.00

257
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างด าเนินงานและการปฏิบัติงานของงานนวัตกรรมแบบเปิด

ส่วนงานพัฒนาโครงการ
PO6104-131 30 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรรธนะ โกศัลวัฒน์ 126,000.00 126,000.00

258 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้างโครงการในงานเผยแพร่นวัตกรรมสู่สาธารณะ PO6104-132 30 เมษายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเมดาริน กฤษณะราช 105,000.00 105,000.00

259 ขออนุมัติจ้างเขียนหนังสือเพ่ือรวบรวมผลงานภาพถ่ายนวัตกรรม ประจ าปี 2560 PO6105-132.1 01 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ปริตตา หวังเกียรติ 90,000.00 90,000.00

260
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานสร้างการรับรู้และ

ความร่วมมือภายในประเทศ
PO6105-131.1 01 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรามินธฐ์ ฉัตรวดีภูววงศ์ 210,000.00 210,000.00

261
ขออนุมัติจัดท า Backdrop พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) และ UNITED NATIONS DEVELOPMENT

PO6105-132.2 04 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
1,733.40 1,733.40

262 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ PO6105-133 07 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 18,000.00 17,749.01

263 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) PO6105-133.1 07 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
12,000.00 11,850.00

264 ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดการข้อมูลเร่ืองวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สจ-0088-61 08 พฤษภาคม 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อริสโท โซลูช่ันส์ เทคโนโลยี 

จ ากัด
2,100,000.00 2,100,000.00

265 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงาน Startup Thailand 2018 สจ-0089-61 08 พฤษภาคม 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด 

(มหาชน)
90,000,000.00 89,470,856.00

266 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (MIND) PO6105-133.2 08 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ 170,000.00 170,000.00
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267 ขออนุมัติจัดซ้ือคูปองน ้าด่ืม PO6105-133.3 08 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ากัด 30,000.00 25,680.00

268 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดความร้อนส าหรับ Printer Samsung PO6105-134 10 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญ เทคโนโลยี จ ากัด 5,600.00 5,600.00

269 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนบริการด้านกฎหมาย สจ-0090-61 10 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พับบลิค ลอว์ จ ากัด 150,000.00 150,000.00

270
ขออนุมัติจ้างเหมาบันทึกภาพเคล่ือนไหว และภาพน่ิง  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทางไกล

“หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ”
PO6105-135 11 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ สงค์ประกอบ 20,000.00 20,000.00

271
ขออนุมัติจ้างเหมาบันทึกภาพเคล่ือนไหว และภาพน่ิง งานสัมมนา “สตาร์ทอัพ 102 

สาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Startup 102 : AgTech Startup)”
PO6105-135.1 11 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยเชียรโรจน์ ทวีธนานนท์ 260,000.00 260,000.00

272 ขออนุมัติด าเนินการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานช่ัวคราวในระยะเวลา 4 เดือน สช-0005-61 15 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสช่ันแนลไอที 

จ ากัด
496,480.00 496,480.00

273
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้นเข้าร่วมแสดงผลงานในระดับสากล 

ในงาน Govtech Pioneers และ Pioneers’18 ณ ประเทศออสเตรีย
PO6105-136 15 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 2,000,000.00 1,961,000.00

274 ขออนุมัติจุดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับระบบปรับอากาศ และตัวไทม์เมอร์ส าหรับระบบ Fire Alarm PO6105-136.1 16 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 14,680.40 14,680.40

275
ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังกุญแจล๊อคตู้ในห้องประชุม 510 และห้องประชุม 511 ช้ัน 5 

อาคารอุทยานนวัตกรรม
PO6105-137 18 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย สิริวัฒนเกตุ 10,000.00 8,000.00

276 ขออนุมัติจัดท าแผ่นป้ายตราสัญลักษณ์ สนช. PO6105-138 18 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มหานคร โฆษณา จ ากัด 110,000.00 107,000.00

277 ขออนุมัติจัดพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและซองจดหมาย สนช. PO6105-139 18 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล บี เพรส 30,000.00 20,865.00

278
ขออนุมัติจัดจ้างผลิต Backdrop และ X-Stand งานสัมมนา “สตาร์ทอัพ 102 สาขาธุรกิจนวัตกรรม

การเกษตร (Startup 102 : AgTech Startup)”
PO6105-140 18 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
22,577.00 22,577.00

279 ขออนุมัติซ่อมเลนส์ Nikon AF-S VR DX 18-200 MM ของ สนช. PO6105-140.1 18 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พีเค จูเนียร์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
6,848.00 6,848.00

280 ขออนมัติจ้างเหมาบริการจัดท าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สาขาอาหารและเสริมอาหาร PO6105-141 22 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทัชเทคดีไซน์ 245,030.00 245,030.00

281 ขออนุมัติจัดท านามบัตร สนช. PO6105-141.1 22 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
7,490.00 7,490.00

282
ขออนุมัติเช่าระบบเว็บไซต์และระบบการรับสมัครออนไลน์ ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรม

แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 18
PO6105-141.2 22 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจโนไซส์ จ ากัด 72,000.00 72,000.00

283
ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพเคล่ือนไหว และภาพน่ิงส าหรับกิจกรรม

เครือข่ายนวัตกรรมกลุ่มเยาวชน ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 18
สจ-0092-61 23 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง รูมซิทเพลย์ โปรดักช่ัน 400,000.00 400,000.00
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284
ขออนุมัติจ้างด าเนินงานศึกษาความเป็นไปได้การสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรโดย

ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intellige)

สจ-0091-61 23 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว มนฤทัย ระดีรมย์ 500,000.00 500,000.00

285 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท ารายงานการจัดงานสัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจ าปี 2560 PO6105-142 24 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กูรูดีไซน์ จ ากัด 150,000.00 150,000.00

286 ขออนุมัติจัดท า Roll up เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติราชการต่างจังหวัด PO6105-143 24 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
8,025.00 8,025.00

287 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึกส าหรับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง PO6105-144 25 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซูกาเวีย จ ากัด 7,395.84 7,395.84

288 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึกส าหรับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง PO6105-145 25 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยู้ ฟิชบอล จ ากัด 8,250.00 8,250.00

289
ขออนุมัติจ้างเหมาบันทึกภาพเคล่ือนไหว และภาพน่ิง การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

Innovation Eco System Builder: นักพัฒนาโครงการนวัตกรรม รุ่นท่ี 1
PO6105-145.1 25 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรพจน์ ดอนผา 10,000.00 10,000.00

290 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึกส าหรับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง PO6105-146 25 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เบลสท์ โพรดักส์ ออฟ 

เอเชีย จ ากัด
20,000.00 16,560.00

291 ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงงานห้องน้ า PO6105-147 28 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูซี รอย จ ากัด 65,000.00 65,000.00

292 ขออนุมัติจัดซ้ือโคมไฟและหลอดไฟส าหรับห้องผู้บริหาร PO6105-147.1 30 พฤษภาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 11,196.48 11,196.48

293
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานสร้างการรับรู้และ

ความร่วมมือภายในประเทศ
PO6106-148 01 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกุลปรียา อ้ึงทรงเกียรติ 138,000.00 138,000.00

294 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานเปิดตัวโครงการ Founder Apprentice PO6106-149 01 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเป้ิล ไพรซ์ จ ากัด 73,081.00 73,081.00

295
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการบริการจัดการเข้าร่วมงาน CEBIT 2018 ระหว่างวันท่ี 9–17 มิถุนายน 

2561 ณ เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
PO6106-150 05 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 646,173.00 468,973.00

296 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมกลุ่มเยาวชน สจ-0092-61 06 มิถุนายน 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ไทม์ ดิจิทัล จ ากัด 1,400,000.00 1,380,000.00

297 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายการ PO6106-151 06 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 33,277.35 33,277.35

298 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ PO6106-152 06 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 4,000.00 3,529.99

299
ขออนุมัติจัดท า X-Stand งานส่งเสริมการตลาด CEBIT 2018 ณ เมืองฮันโนเวอร์ 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
PO6106-152.1 06 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
5,778.00 5,778.00

300
ขออนุมัติจัดท าโปสเตอร์เพ่ือเข้าร่วม \"กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมและการจับคู่ธุรกิจ 

International Invention and Innovation Show INTARG 2018\"
PO6106-153 07 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเซ็พท์พร้ินท์ จ ากัด 93,090.00 93,090.00

301 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส าหรับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขาว-ด า Samsung รุ่น ML5510-ND PO6106-154 07 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญ เทคโนโลยี จ ากัด 1,500.00 14,680.00



ท่ี รายการ
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ

/ส่ังจ้าง
ลงวันท่ี

วิธีการจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
บริษัท/หจก./ร้าน

งบประมาณ

(บาท)

จ านวนเงิน

(บาท)

302 ขออนุมัติจัดท า Backdrop จัดงานแถลงข่าวการจัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม ประจ าปี 2561 PO6106-155 07 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
1,516.73 1,516.73

303 ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินโครงการส ารวจความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียน ปษ-0011-61 11 มิถุนายน 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 3,000,000.00 2,946,000.00

304
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้  “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 

(100 Faces of Thailand’s  Innovation Inspirers)”
สจ-0093-61 11 มิถุนายน 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด 9,000,000.00 8,180,000.00

305

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเพ่ือแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมงานประกวดรางวัลแสดง

นิทรรศการและการเจรจาจับคู่ธุรกิจนานาชาติ (International Invention and Innovation Show 

INTARG 2018)และศึกษาดูงานนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันท่ี 17 - 24 มิถุนายน 

2561

PO6106-156 11 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
2,950,000.00 2,898,290.00

306
ขออนุมัติจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ \"กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้าน

นวัตกรรม\" 

(MIND CREDIT)

PO6106-157 11 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด 60,000.00 51,360.00

307 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายการ PO6106-158 11 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 20,000.00 18,948.05

308 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 23 รายการ PO6106-159 13 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 8,000.00 7,961.01

309 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพ่ือจ้างเหมาติดต้ังฟิล์มกรองแสงช้ัน 6 อาคารอุทยานนวัตกรรม PO6106-159.1 13 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
200,000.00 197,950.00

310 ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดการส่ือสารประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านส่ือสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ สจ_0094_61 13 มิถุนายน 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท เอ็กซ์ตร้า ซันเดย์ จ ากัด 3,000,000.00 3,000,000.00

311 ขออนุมัติจัดท า Backdrop งานแถลงข่าวความร่วมมือและงานสัมมนา ไบโอรีไฟเนอร่ี สู่ไทยแลนด์ 4.0 PO6106-160 15 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
25,000.00 23,919.85

312 ขออนุมัติจัดนิทรรศการในงาน Beyond Beauty Asean Bangkok 2018 สจ-0094-61 15 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน 

แมเนจเม้นท์ จ ากัด
1,200,000.00 1,053,950.00

313
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพ่ือด าเนินงานและการปฏิบัติงานของงานนวัตกรรมแบบเปิด 

(ส่วนงานพัฒนาโครงการ - Project Staff)
PO6106-161 20 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกะรัต ธนะบุญกอง 112,000.00 112,000.00

314
ขออนุมัติจ้างเหมาผู้ด าเนินการจัดงานและพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม Innovation 

Thailand Photo Contest 2018 Theme: “One Shot Knockout: Innovation District”
สจ-0095-61 20 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คลิกสเปซ จ ากัด 500,000.00 490,000.00



ท่ี รายการ
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ

/ส่ังจ้าง
ลงวันท่ี

วิธีการจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
บริษัท/หจก./ร้าน

งบประมาณ

(บาท)

จ านวนเงิน

(บาท)

315
ขออนุมัติจ้างเหมาผู้ด าเนินการจัดประกวดและตัดสินภาพถ่ายนวัตกรรม Innovation Thailand 

Photo 

Contest 2018 Theme: “One Shot Knockout: Innovation District”

สจ-0096-61 20 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์
500,000.00 498,620.00

316 ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาและก้ันห้องผู้บริหารช้ัน 6 อาคารอุทยานนวัตกรรม สจ-0097-61 25 มิถุนายน 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท บางกอก ซันชายน์ จ ากัด 6,000,000.00 5,778,000.00

317
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) เข้าร่วมแสดงผลงานใน

ระดับสากล ในงาน RISE Hong Kong ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
PO6106-162 26 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
2,100,000.00 2,100,000.00

318 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนวัตกรรมส่ือ (Media Innovation) PO6106-163 26 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ คุรุสวัสด์ิ 63,000.00 63,000.00

319 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HEWLETT PACKARD รุ่น Laserjet 1200 Series PO6106-164 26 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,100.00 2,100.00

320 ขออนุมัติจัดจ้างท าส่ือการเรียนหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ PO6106-165 26 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัชรชัย ช่างประดับ 27,000.00 26,700.00

321 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนวัตกรรมส่ือ (Media Innovation) PO6106-166 26 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญาเรศ ล้อมรัตนพนา 63,000.00 63,000.00

322 ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานเร่งสร้างวิสาหกิจเร่ิมต้น PO6106-167 27 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกวนล่ี พันธ์ุ 168,000.00 168,000.00

323
ขออนุมัติจ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งนักส่งเสริมนวัตกรรม

ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
PO6106-168 27 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทินวัฒน์ ศรีทัดจันทา 114,000.00 114,000.00

324 ขออนุมัติการจ้างเหมาลูกจ้างด าเนินงานและการปฏิบัติงานของงานบริหารและติดตามโครงการ PO6106-169 27 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา โควาวิเศษสุต 108,000.00 108,000.00

325 ขออนุมัติการจ้างเหมาลูกจ้างด าเนินงานและการปฏิบัติงานของงานบริหารและติดตามโครงการ PO6106-170 27 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายแก้วกานต์ แย้มบางยาง 114,000.00 114,000.00

326 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้างโครงการในต าแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ผังเมือง) PO6106-171 27 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ชนก เกสพานิช 82,500.00 82,500.00

327 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าท่ีลูกจ้างโครงการในต าแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (ภูมิสารสนเทศ) PO6106-172 27 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา เจรสาริกิจ 75,000.00 75,000.00

328 ขออนุมัติจ้างเหมาผลิตส่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ Founder Apprentice PO6106-172.1 29 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยเชียรโรจน์ ทวีธนานนท์ 300,000.00 300,000.00

329 ขออนุมัติต่ออายุบริการสนับสนุนลูกค้าซอฟต์แวร์ Tableau Desktop PO6106-172.3 29 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มโฟกัส จ ากัด 25,000.00 19,260.00

330
ขออนุมัติจ้างเหมาบันทึกภาพเคล่ือนไหว และภาพน่ิง งานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการพัฒนา

โครงการนวัตกรรมของวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Tech based 

enterprise) “Innovation 102 : InnoHub”

PO6106-172.2 30 มิถุนายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยเชียรโรจน์ ทวีธนานนท์ 240,000.00 240,000.00

331
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเพ่ือจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การด าเนินการ และศักยภาพ

ด้านนวัตกรรมอาหารภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในงานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 21  ณ กรุงเบิร์น 

สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันท่ี 5 – 11 กรกฎาคม 2561

PO6107-173 02 กรกฎาคม 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 1,450,000.00 1,320,080.00

332 ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ส าหรับผู้ประกอบการ (ระยะท่ี 3) ปษ-0012-61 02 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล 5,000,000.00 3,868,800.00



ท่ี รายการ
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333
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น ร่วมกับกรมอเมริกา

และแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
PO6107-174 02 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
1,430,000.00 1,425,600.00

334
ขออนุมัติจัดท าชุดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การด าเนินการและศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหาร 

ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในงานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 21 ณ กรุงเบิร์น สมาพันธสวิส
PO6107-175 02 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
36,380.00 36,380.00

335 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์ความปลอดภัยในอาคาร PO6107-175.1 02 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 7,075.91 7,075.91

336 ขออนุมัติจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สจ-0099-61 05 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจโนไซส์ จ ากัด 500,000.00 481,500.00

337

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเพ่ือแสดงนิทรรศการ เจรจาจับคู่ธุรกิจนานาชาติในงาน 

Bio World Congress on Industrial Biotechnology และศึกษาดูงานนวัตกรรม ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

PO6107-176 05 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
2,120,000.00 2,120,000.00

338 ขออนุมัติจัดงานสัมมนา AgTech Innovation Forum @แม่โจ้ สจ-0098-61 05 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 500,000.00 481,500.00

339
ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการบ่งช้ีแนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตขอ

งประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจท่ี 3 คร้ังท่ี 2
ปษ-0015-61 26 กรกฎาคม 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

(e-Bidding)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2,000,000.00 2,000,000.00

340
ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาอัตลักษณ์องค์กรตามแผนการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมและบุคลากร

แบบก้าวกระโดด
สจ-0100-61 09 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์ตร้า ซันเดย์ จ ากัด 500,000.00 481,500.00

341
ขออนุมัติจ้างเหมาสร้างเครือข่ายนวัตกรในการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวไทย 

(Rice Innovation Ecosystem Builder)
สจ-0103-61 20 กรกฎาคม 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 800,000.00 789,000.00

342 ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาชุดเคร่ืองมือการมองอนาคต (Foresight Tools Box) ปษ-0013-61 09 กรกฎาคม 2561 วิธีคัดเลือก
ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1,000,000.00 983,333.00

343
ขออนุมัติจัดท าโปสเตอร์โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยด้านเศรษฐกิจ

ฐานชีวภาพ (Bioeconomy)
PO6107-177 09 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
3,466.80 3,466.80

344 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สนช. ฉบับภาษาอังกฤษ PO6107-178 09 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล บี เพรส 19,260.00 19,260.00

345 ขออนุมัติจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการย่านนวัตกรรม (Area Base Innovation) PO6107-179 11 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
25,000.00 19,474.00

346 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ PO6107-179.1 09 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 20,000.00 16,998.14

347 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (กระดาษ A4) PO6107-179.2 09 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด 20,000.00 15,087.00



ท่ี รายการ
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ

/ส่ังจ้าง
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/จัดจ้าง
บริษัท/หจก./ร้าน
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จ านวนเงิน

(บาท)

348
ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และเสนอแนะรูปแบบ และแนวทางในการจัดต้ัง

ศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นด้านนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Incubation and Acceleration Center)
ปษ-0014-61 12 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 500,000.00 500,000.00

349 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานประกวด “AgSeed Episode I : New Farming Model” สจ-0101-61 13 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แซฟวี เวย์ จ ากัด 500,000.00 500,000.00

350 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าส่ือภาพน่ิงบุคคลเพ่ือใช้ในการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร PO6107-180 13 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลิตเต้ิล แบร์ จ ากัด 150,000.00 117,700.00

351 ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย PO6107-180.1 13 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
29,000.00 29,000.00

352 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือรักษาความปลอดภัยในอาคารอุทยานนวัตกรรม สจ-0102-61 17 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรรุ่งโรจน์ 500,000.00 467,140.60

353 ขออนุมัติจ้างเหมาท าสติกเกอร์ติดครุภัณฑ์ Co-working space PO6107-181 17 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ทู เอส เอ็คเพรส จ ากัด 33,000.00 32,187.31

354 ขออนุมัติจัดท าเช็คต่อเน่ืองเพ่ือใช้ในการจ่ายเงินของส านักงานฯ PO6107-182 20 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริต้ี 

พร้ินต้ิง จ ากัด (มหาชน)
25,680.00 25,680.00

355 ขออนุมัติจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี สนช. 2560 PO6107-183 20 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด 150,000.00 107,000.00

356
ขออนุมัติจ้างด าเนินการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบ 5D Simulation เพ่ือวิเคราะห์และ

พัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ี
สจ-0105-61 23 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา 1,000,000.00 1,000,000.00

357 ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สจ-0104-61 25 กรกฎาคม 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค 

แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด
1,500,000.00 1,240,000.00

358 ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานบริหารจัดการศูนย์ PO6107-184 26 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี สุขวิชา 168,000.00 168,000.00

359
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานพัฒนาศักยภาพ

วิสาหกิจ

เร่ิมต้นระดับมหาวิทยาลัย

PO6107-185 26 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา เอมวงษ์ 108,000.00 108,000.00

360 ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานเร่งสร้างวิสาหกิจเร่ิมต้น PO6107-186 26 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรัติ ทีปะโยธิน 120,000.00 120,000.00

361 ขออนุมัติจัดท านามบัตร สนช. PO6107-187 26 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
7,918.00 7,918.00

362 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพ่ือจ้างเหมาติดต้ังฟิล์มกรองแสง ช้ัน 4 ห้อง 401 อาคารอุทยานนวัตกรรม PO6107-189 26 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปภังกร ณคราวรดิษฐ์ 95,000.00 95,000.00

363 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอปกรณ์เพ่ือใช้ในการบ ารุงและรักษาซ่อมแซมอาคารอุทยานนวัตกรรม PO6107-190 26 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 33,180.70 33,180.70

364 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ PO6107-190.1 26 กรกฎาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 4,830.09 4,830.09

365 ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินงานจัดท าแผนการส่ือสารและส่งเสริมนวัตกรรม สจ-0106-61 01 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาคร ชนะไพฑูรย์ 300,000.00 300,000.00

366 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายการ PO6108-190.2 01 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 30,000.00 27,893.81

367 ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการโครงการ “Thailand IoT and Smart Cities Forum” สจ-0106.1-61 01 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมสมองกลฝังตัวไทย 500,000.00 500,000.00
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368
จ้างเหมาด าเนินการโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ส าหรับผู้ประกอบการ

ท่ีมีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัท รุ่น 2
สจ-0107-61 02 สิงหาคม 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท พี แอนด์ พี อีเว้นท์ จ ากัด 6,000,000.00 5,700,000.00

369 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 22 รายการ PO6108-190.3 07 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 10,000.00 9,148.84

370 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอปกรณ์ เพ่ือใช้ในการบ ารุงและรักษาซ่อมแซมอาคารอุทยานนวัตกรรม (เพ่ิมเติม) PO6108-190.4 07 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 1,605.00 1,605.00

371 ขออนุมัติจัดคูหานิทรรศการ สนช. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2561 สจ-0108-61 08 สิงหาคม 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด 

(มหาชน)
2,000,000.00 1,995,550.00

372 ขออนุมัติจ้างเหมาบันทึกภาพเคล่ือนไหว และภาพน่ิงส าหรับกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมผู้ประกอบการ PO6108-190.5 08 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยเชียรโรจน์ ทวีธนานนท์ 100,000.00 100,000.00

373 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ (หมึกปร๊ินเตอร์) PO6108-190.6 09 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
61,000.00 60,990.00

374
ขออนุมัติจัดงานสัมมนาAGrowth:ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรไทยสู่ตลาดโลกและจัดนิทรรศการ

นวัตกรรม

การเกษตรในงานHorti ASIAและAGRITECHNICA ASIA 2018

สจ-0110-61 10 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิช่ันส์ เอเชีย 

แปซิฟิค จ ากัด
500,000.00 499,000.00

375 ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดท าข้อมูลประวัติบุคลากรส านักงานฯ สจ-0109-61 10 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จ ากัด 350,000.00 321,000.00

376 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ PO6107-183.1 17 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 4,000.00 3,220.06

377 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส าหรับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขาว-ด า Samsung PO6108-191 14 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
14,490.00 14,490.00

378
ขออนุมัติจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจ าปี 2561 

(Thailand Innovation Week 2018)
สจ-0119-61 14 กันยายน 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ากัด
15,000,000.00 14,550,000.00

379 ขออนุมัติจัดจ้างผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ Startup Thailand คร้ังท่ี 2 สจ-0118-61 14 กันยายน 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

มีเดีย จ ากัด
22,000,000.00 22,000,000.00

380
ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาอาวุโสต่างประเทศในโครงการ “Strategic Innovation Project and 

Collaboration with Japanese Organizations on Innovative Projects”
ปษ-0016-61 15 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง Mr. Yuzo Takahashi 600,000.00 600,000.00

381
ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพโยธี (Yothi Medical &

 Health Innovation District Development & Implementation Plan)
ปษ-0017-61 15 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,000,000.00 4,000,000.00

382 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สจ-0111-61 17 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 1,200,000.00 1,170,000.00



ท่ี รายการ
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ

/ส่ังจ้าง
ลงวันท่ี

วิธีการจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
บริษัท/หจก./ร้าน

งบประมาณ

(บาท)

จ านวนเงิน

(บาท)

383 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 26 รายการ PO6108-191.1 17 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 20,000.00 18,941.18

384 ขออนุมัติจัดท าแฟ้มแบบบาง สนช. PO6108-192 21 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด 50,000.00 46,224.00

385 ขออนุมัติจัดท าถุงกระดาษ สนช. PO6108-193 21 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด 100,000.00 83,460.00

386 ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบสร้างอัตลักษณ์ย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี สจ-0113-61 23 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 500,000.00 500,000.00

387 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) สช-0006-61 23 สิงหาคม 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสช่ันแนลไอที 

จ ากัด
5,000,000.00 4,992,192.00

388
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลย่านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพโยธี (Yothi 

Medical & Health Innovation District Data Service Platform)
สจ-0112-61 23 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,000,000.00 2,000,000.00

389 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 17 รายการ PO6108-194 28 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 20,000.00 18,579.06

390
ขออนุมัติจ้างด าเนินการพัฒนาดัชนีนวัตกรรมส าหรับเมือง (Innovation Index for Inclusive, 

Sustainable and Connected City (ISC))
สจ-0121-61 29 สิงหาคม 2561 วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,500,000.00 2,500,000.00

391 ขออนุมัติจัดท านามบัตร สนช. PO6108-195 29 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
7,490.00 7,490.00

392
ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน เพ่ือเดินทางไปร่วมงาน “DLD Tel Aviv Innovation Festival” 

ณ ประเทศอิสราเอล 1-7 กันยายน 2561
สซ-0001-61 29 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย วัน คลิก จ ากัด 590,000.00 588,845.00

393
ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือร่วมงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติด้านนวัตกรรมและ

การส่งเสริมธุรกิจ Startups    “DLD Tel Aviv Innovation\"
PO6108-196 29 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย วัน คลิก จ ากัด 750,000.00 228,825.00

394 ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเดินทางไป Nanning, China PO6108-197 30 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 105,480.00 105,480.00

395 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) PO6108-198 31 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)
12,000.00 11,850.00

396
ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานสร้างการรับรู้และ

ความร่วมมือภายในประเทศ
PO6108-199 31 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรภา ทิพย์ศิริ 108,000.00 108,000.00

397
ขออนุมัติการจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการและเครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือการจัดเก็บใน

ระบบจัดการฐานข้อมูล
PO6108-200 31 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊พส์เคลเวอร์ จ ากัด 80,000.00 80,000.00

398 ขออนุมัติการจัดท า Web Application ส าหรับบริหารจัดการข้อมูลสารนิเทศของเครือข่าย ศปว. PO6108-201 31 สิงหาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จ ากัด 200,000.00 200,000.00

399 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงาน SouthernMOST Technology and Innovation Festival สจ-0115-61 03 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วังเมฆา คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1,200,000.00 1,100,000.00

400 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมส่ือ (Media Innovation Award) สจ-0116-61 03 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้น แซค เทรดด้ิง จ ากัด 500,000.00 497,550.00



ท่ี รายการ
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ

/ส่ังจ้าง
ลงวันท่ี

วิธีการจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
บริษัท/หจก./ร้าน

งบประมาณ

(บาท)

จ านวนเงิน

(บาท)

401
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเข้าร่วมการหารือเก่ียวกับนโยบายด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจ

เร่ิมต้น ณ ราชอาณาจักรสวีเดน
PO6108-201.1 03 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 2,000,000.00 1,616,000.00

402 ขออนุมัติจ้างเหมาสร้างแบรนด์ “นวัตกรรมประเทศไทย” (Innovation Thailand) สจ-0114-61 03 กันยายน 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน 

จ ากัด
2,000,000.00 2,000,000.00

403 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอปกรณ์ เพ่ือใช้ในการบ ารุงและรักษาซ่อมแซมอาคารอุทยานนวัตกรรม (เพ่ิมเติม) PO6109-202 05 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิภา อัมพร 3,195.02 3,195.02

404 ขออนุมัติเช่าพ้ืนท่ีจัดงานสัปดาห์นวัตกรรม ประจ าปี 2561 (Innovation Thailand Week 2018) สช-0008-61 05 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปรินทร จ ากัด 9,182,012.40 9,182,012.40

405 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการช่างเฉพาะทางเพ่ือการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2561 PO6109-203 06 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ซันชายน์ จ ากัด 118,984.00 118,984.00

406
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปีงบ 61
PO6109-206 07 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พร็อฟแฟ็ค จ ากัด 8,217.60 8,217.60

407
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอปกรณ์ เพ่ือใช้ในการบ ารุงและรักษาซ่อมแซมอาคารอุทยานนวัตกรรม 

ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในกรณีต่างๆ ในปี 2561
PO6109-204 07 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากัด 7,000.00 6,355.80

408 ขออนุมัติจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ “นวัตกรรมเพ่ือสังคม” PO6109-205 07 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล บี เพรส 40,000.00 32,100.00

409 ขออนุมัติจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีลูกจ้างศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งานบริหารจัดการศูนย์ PO6109-206.1 07 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย เทศวิเชียรชัย 20,000.00 20,000.00

410 ขออนุมัติจ้างด าเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมกล้วยน้ าไท ระยะท่ี 2 ปษ-0018-61 10 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5,000,000.00 5,000,000.00

411 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานสัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจ าปี 2561 (Thailand Innovation Week 2018) สจ-0117-61 12 กันยายน 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด 

(มหาชน)
30,000,000.00 29,572,750.00

412 ขออนุมัติเช่าพ้ืนท่ีจัดงาน Government Procurement Transformation สช-0007-61 13 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน 

แมเนจเม้นท์ จ ากัด
3,000,000.00 3,000,000.00

413
ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการบ่งช้ีแนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคต

ของ

ประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจท่ี 2

ปษ-0019-61 14 กันยายน 2561 วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2,000,000.00 2,000,000.00

414
ขออนุมัติเดินทางและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Smart Specialisation:

from the EU to the World
PO6109-207 17 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 231,000.00 231,000.00

415
ขออนุมัติการเดินทางและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Smart Specialisation:

from the EU to the world
PO6109-208 17 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 72,000.00 72,000.00



ท่ี รายการ
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ

/ส่ังจ้าง
ลงวันท่ี

วิธีการจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
บริษัท/หจก./ร้าน

งบประมาณ

(บาท)

จ านวนเงิน

(บาท)

416 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายผู้น านวัตกรรมรุ่นใหม่ (Next Innovation Leader Camp) สจ-0122-61 17 กันยายน 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

มีเดีย จ ากัด
5,500,000.00 5,500,000.00

417
ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม

(Chief City Innovation Officer: CCIO) คร้ังท่ี 2
สจ-0120-61 17 กันยายน 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 

พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)
5,000,000.00 5,000,000.00

418 ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารจัดการประชุมตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ PO6109-209 17 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจโนไซส์ จ ากัด 145,520.00 145,520.00

419 ขออนุมัติจัดท าแฟ้มผ้าไหมของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) PO6109-208.1 17 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ 20,000.00 20,000.00

420 ขออนุมัติจัดจ้างท าโล่รางวัลการประกวดของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สจ-0123-61 17 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอชไอเอ็นเคเค จ ากัด 400,000.00 338,334.00

421
ขออนุมัติจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานท่ีได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2561

ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์สองภาษา
สจ-0124-61 17 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 642,000.00 642,000.00

422 ขออนุมัติจัดท าหนังสือศาสตร์พระราชากับวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สจ-0126-61 18 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาพพิมพ์ จ ากัด 500,000.00 370,220.00

423
ขออนุมัติจัดท า Backdrop งานประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง QUT Creative Enterprise 

Australia และ สนช.
PO6109-210 19 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ากัด
1,733.40 1,733.40

424 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงาน Government Procurement Transformation สจ-0127-61 19 กันยายน 2561
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ากัด
27,000,000.00 26,900,000.00

425 ขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือการเติบโต PO6109-211 20 กันยายน 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด 199,983.00 199,983.00

426
ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตร

รุ่นใหม่และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 คร้ังท่ี 3
สจ-0128-61 24 กันยายน 2561

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-Bidding)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   8,000,000.00 8,000,000.00

427
ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการบ่งช้ีแนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคต

ของ

ประเทศไทย กลุ่มสาขาธุรกิจท่ี 1

ปษ-0020-61 24 กันยายน 2561 วิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2,000,000.00 2,000,000.00

614,958,202.38 609,853,819.93


