
แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย 

จ ากัด

1,850,000.00

บริษัท โซดา ฟิล์ม 34 จ ากัด 1,758,010.00      

บริษัท วาวว่ี จ ากัด 1,838,000.00      

บริษัท หัวใหญ่ จ ากัด 1,830,984.00      

บริษัท แรบบิทแอนด์จอห์น จ ากัด 1,819,000.00      

บริษัท สกาย ค๊ิค จ ากัด 1,872,500.00      

บริษัท ปอมปาดัวร์ จ ากัด 1,872,500.00      

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ

 จ ากัด (มหาชน)

1,819,000.00      

บริษัท ภทร ครีเอช่ัน จ ากัด 1,936,700.00      

บริษัท จีโอดี วัน จ ากัด 1,788,000.00      

2
ขออนุมัติจัดซ้ือหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

เพ่ือพัฒนาบุคลากร กลุ่มท่ี1 คร้ังท่ี 2

2,675.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จ ากัด 2,675.00 บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จ ากัด 

2,675

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO 6407-165

1 ก.ค. 64

บริษัท โค้ชไทย คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

995,100.00        

บริษัท อินดีดครีเอช่ัน จ ากัด 1,177,000.00      

4
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าสต๊ิกเกอร์ในงาน

บริหารอาคารอุทยานนวัตกรรม

7,500.00           วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท นิวแอนด์เซฟ ควอลิต้ีโปร

ดักส์ จ ากัด

7,436.50 บริษัท นิวแอนด์เซฟ ควอลิต้ีโปร

ดักส์ จ ากัด 7,436.50

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6407-168

7 ก.ค. 64

5
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในงานของ

ส านักงานฯ

1,268.02 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 1,268.02 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 

1,268.02

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6407-172

12 ก.ค. 64

6
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในงานของ

ส านักงานฯ

14,000.00         วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 13,299.99 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 

13,299.99

เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และราคา

เหมาะสม

PO6407-173

12 ก.ค. 64

7
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการช่างเพ่ือการบ ารุงรักษาฝ้า

ภายนอกอาคารอุทยานนวัตกรรม

150,000.00       136,960.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสตางค์ ซัพ

พลาย

136,960.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสตางค์ ซัพ

พลาย 136,960.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6407-174

14 ก.ค. 64

8

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการช่างเพ่ือการบ ารุงรักษาและ

ส าหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ อาคารอุทยานนวัตกรรม

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสตางค์ ซัพ

พลาย

497,443.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสตางค์ ซัพ

พลาย 497,443.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

สจ-0248-64

14 ก.ค. 64

บริษัท อินดีดครีเอช่ัน จ ากัด 

1,150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0247-64

7 ก.ค. 643

ขออนุมัติจัดจ้างฝึกอบรมหลักสูตรการโค้ชส าหรับ

ผู้บริหาร

ประกวด

ราคา 

e-bidding

1,400,000.00     1,400,000.00      

ประกวด

ราคา 

e-bidding

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่องค์

ความรู้และผลงานนวัตกรรมผ่านส่ือสังคมออนไลน์

1

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0246-64

1 ก.ค. 64

2,000,000.00     1,899,250.00      บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย 

จ ากัด 1,850,000.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 สิงหาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา
ล าดับท่ี งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



แบบ สขร.1

ช่ือ ราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 สิงหาคม 2564

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญา
ล าดับท่ี งาน/จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

9

ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์หนังสือ

ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 2

1,000,000.00     998,366.67        ประกวด

ราคา 

e-bidding

บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิ

เคช่ันส์ จ ากัด

960,000.00        บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิ

เคช่ันส์ จ ากัด 960,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0249-64

16 ก.ค. 64

10

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบช้ีแจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(เพ่ิมเติม)

32,585.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

นายวัชรชัย  ช่างประดับ 32,585.00 นายวัชรชัย  ช่างประดับ 

32,585.00

เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบอาชีพน้ีโดยตรง

 และราคาเหมาะสม

PO6407-175

23 ก.ค. 64

11

ขออนุมัติจัดจ้างเหมาด าเนินงานโครงการส่งเสริมและ

เช่ือมโยงวิสาหกิจเร่ิมต้นสู่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไทย

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 500,000.00 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0251-64

23 ก.ค. 64

12

ขออนุมัติจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว “แนวทางการ

ส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเร่ิมต้นด้านการเกษตร 

ของประเทศไทย (Thailand AgTech Startup 

Ecosystem)”

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ากัด

489,000.00 บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ากัด 489,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

สจ-0252-64

23 ก.ค. 64

13
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดพิมพ์แคต

ตาล็อคผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Travel Tech

300,000.00       299,600.00 วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด 299,600.00 บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด 

299,600.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6407-176

30 ก.ค. 64

14
ขออนุมัติจัดซ้ือหลักสูตร “ทักษะการเจรจาต่อรอง” 154,080.00       154,080.00        วิธีเฉพาะ

เจาะจง

บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรน

น่ิง จ ากัด

154,080.00        บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนน่ิง

 จ ากัด 154,080.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ

PO6408-177

30 ก.ค. 64


