
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำระบบลิฟต์ รุ่น 

UAG-1000-2PCO60

5,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

4,000.00           บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 4,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6308-188

1 ส.ค. 63

2
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 13 รำยกำร (แม่บ้ำน) 35,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 33,689.07          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

33,689.07

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6308-189

3 ส.ค. 63

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ำกัด 1,950,000.00      

บริษัท สมูทกรำฟ คอนเน็ค จ ำกัด 1,861,539.00      

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 1,836,000.00      

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ำกัด 888,000.00        

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 

พับลิชช่ิง จ ำกัด (มหำชน)

984,400.00        

5
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6 รำยกำร 6,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 5,173.66           บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

5,173.66

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6308-190

4 ส.ค. 63

6

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมกำรแข่งขันสุดยอดแบ

รนด์ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภำคเหนือ  

(Thailand Inno-Biz Champion Regional Round)

3,500,000.00     3,500,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 3,500,000.00      มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

3,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0202-63

7 ส.ค. 63

7

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมกำรแข่งขันสุดยอดแบ

รนด์ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภำค  (Thailand 

Inno-Biz Champion Regional Round)

3,500,000.00     3,500,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 3,500,000.00      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

3,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0203-63

7 ส.ค. 63

8

ขออนุมัติจ้ำงเหมำกิจกรรมกำรแข่งขันสุดยอดแบรนด์

ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภำคกลำง  (Thailand 

Inno-Biz Champion Regional Round)

3,500,000.00     3,500,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 3,500,000.00      มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

3,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0204-63

7 ส.ค. 63

9
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร (กระดำษ

ถ่ำยเอกสำร A4 / กระดำษสีเหลือง 80 แกรม)

20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ำกัด 17,280.50          บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ำกัด 

17,280.50

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6308-191

10 ส.ค. 63

10
ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรช้ีแจง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

40,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยวัชรชัย ช่ำงประดับ 38,770.00          นำยวัชรชัย ช่ำงประดับ 38,770.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6308-192

10 ส.ค. 63

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ำกัด 

1,950,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0200-63

3 ส.ค. 63

4

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดท ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์ย่ำนนวัตกรรมกำรแพทย์โยธี คร้ังท่ี 2

1,000,000.00     1,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับ

ลิชช่ิง จ ำกัด (มหำชน) 984,400.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0201-63

3 ส.ค. 63

3

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล

นวัตกรรมภูมิภำคส ำหรับส ำนักงำนภำคเหนือ

2,000,000.00     2,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กันยายน 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กันยายน 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

11
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับตกแต่งสถำนท่ี

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ

110,000.00       103,897.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 103,897.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

103,897.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6308-193

11 ส.ค. 63

บริษัท ออลเดย์ปรินซ์ต้ิงแอนด์

เอ็กซิบิช่ัน จ ำกัด

1,980,000.00      

บริษัท ไอดู ไอเดีย ครีเอทีฟ จ ำกัด 1,712,000.00      

บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน 

จ ำกัด

1,699,160.00      

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 1,680,000.00      

บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จ ำกัด 1,749,000.00      

13
ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจฝึกอบรมหลักสูตร

ภำษำอังกฤษ คร้ังท่ี 3

5,350.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จ ำกัด 5,350.00           บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จ ำกัด 

5,350.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6208-194

19 ส.ค. 63

14

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัด “กิจกรรมกำรกระตุ้นเพ่ือสร้ำง

ธุรกิจนวัตกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้”

1,500,000.00     1,380,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

1,489,000.00      บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 1,489,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0206-63

20 ส.ค. 63

15

ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจหลักสูตร Creating 

Powerful Communication & Presentation กำร

ส่ือสำรและกำรน ำเสนอ เพ่ือกำรท ำงำนและสร้ำง

สัมพันธภำพสู่ควำมส ำเร็จ (หลักสูตร 2 วัน)

78,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ฮำบิ32 จ ำกัด 77,040.00          บริษัท ฮำบิ32 จ ำกัด 77,040.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6208-195

20 ส.ค. 63

16
ขออนุมัติจัดท ำ Backdrop กำรจัดกิจกรรม

ส่ือมวลชนสัญจร

1,500.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด 535.00              บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด 535.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6208-196

25 ส.ค. 63

บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จ ำกัด 4,600,000.00      

บริษัท เดอะ แซสซ่ี จ ำกัด 4,800,000.00      

บริษัท 928 ไอเดียส์ จ ำกัด 4,601,000.00      

บริษัท เดอะ แซสซ่ี จ ำกัด 

4,800,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0217-63

25 ส.ค. 63

5,000,000.00     4,900,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

12

2,000,000.00     1,985,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

17

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดกิจกรรมยกระดับ

มหำวิทยำลัยสู่กำรเป็น Certified Incubator

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0205-63

18 ส.ค. 63

บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน 

จ ำกัด 1,699,160.00

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรกิจกรรมในโครงกำร

พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมสู่กำร

ลงทุน ปี 2563 คร้ังท่ี 2


