
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม ประจ ำพ้ืนท่ีภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ 4,000,000.00      มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0039-63

2 ธ.ค. 62

2
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม ประจ ำพ้ืนท่ีภำคเหนือตอนบน 2

6,000,000.00     6,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยพะเยำ 6,000,000.00      มหำวิทยำลัยพะเยำ มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0040-63

2 ธ.ค. 62

3
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม ประจ ำพ้ืนท่ีภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย

6,000,000.00     6,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยทักษิณ 6,000,000.00      มหำวิทยำลัยทักษิณ มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0041-63

2 ธ.ค. 62

4

ขออนุมัติจัดซ้ือต๋ัวเดินทำงเพ่ือปฏิบัติงำนภำยใต้

หลักสูตร PPCIL ประเทศเอสโตเนียและเข้ำพบเพ่ือ

หำรือกับเอกอัครรำชทูตไทยประจ ำประเทศฟินแลนด์

298,000.00       298,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอมมิที ทรำเวล จ ำกัด 298,000.00        บริษัท แอมมิที ทรำเวล จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6311-072

2 ธ.ค. 62

5

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเดินทำงเพ่ือปฏิบัติงำนภำยใต้

หลักสูตร PPCIL ประเทศเอสโตเนีย และเข้ำพบเพ่ือ

หำรือกับเอกอัครรำชทูตไทยประจ ำประเทศฟินแลนด์

256,000.00       256,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอมมิที ทรำเวล จ ำกัด 256,000.00        บริษัท แอมมิที ทรำเวล จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6312-072

2 ธ.ค. 62

6
ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรส่งเสริมนวัตกรรมช่ำงชุมชน 330,000.00       298,500.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท นวัตกรรมชำวบ้ำน จ ำกัด 310,000.00        บริษัท นวัตกรรมชำวบ้ำน จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0043-63

2 ธ.ค. 62

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด น่ำมนต์เก้ำเก้ำ 7,890,000.00      

บริษัท ไร้ท์แมน จ ำกัด 8,388,800.00      

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

8,489,000.00      

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. มีเดีย จ ำกัด 8,121,300.00      

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

7,890,000.00      

8

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนหน่วยขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม ประจ ำพ้ืนท่ีภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2

4,000,000.00     4,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 4,000,000.00      มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

4,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0045-63

2 ธ.ค. 62

7

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 8,300,000.00

ขออนุมัติจ้ำงเหมำกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรุ่น

ใหม่และผู้สนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมในส่วน

ภูมิภำค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY 

ACTIVITY)

8,500,000.00     8,500,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0044-63

2 ธ.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 มกราคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 มกราคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

9
ขออนุมัติจัดซ้ือเข็มเจำะของเคร่ืองเจำะกระดำษไฟฟ้ำ 3,500.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด

3,500.00           บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ำกัด 3,500.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6312-073

6 ธ.ค. 62

10
ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำเพ่ือใช้ในกำรแข่งขันกีฬำ

 อว. เกมส์ ประจ ำปี 2562

5,369.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แกรนด์มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 5,369.00           บริษัท แกรนด์มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 

5,369.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6312-074

9 ธ.ค. 62

11
ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิดอัตโนมัติ 150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส

เท็มส์ จ ำกัด

90,000.00          บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส

เท็มส์ จ ำกัด 90,000.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6312-075

13 ธ.ค. 62

12
ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก ประจ ำปี 2563 139,000.00       139,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วัฒนกิจฟุตแวร์ 139,000.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วัฒนกิจฟุตแวร์ 

139,000.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6312-076

13 ธ.ค. 62

13
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 9,879.03           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 9,879.03           บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

9,879.03

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6312-077

13 ธ.ค. 62

14
ขออนุมัติจัดซ้ือถำดคีย์บอร์ด ขำว เฟอร์รำเดค KD56 1,250.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 1,250.00           บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

1,250.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6312-078

13 ธ.ค. 62

15
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (กระดำษ

ถ่ำยเอกสำร A4)

20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

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

15,836.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6312-079

18 ธ.ค. 62

บริษัท ดีไซน์ อะไลฟ จ ำกัด 1,298,980.00      

บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ำกัด 1,045,892.00      

บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็น

เทช่ัน จ ำกัด

2,877,000.00      

บริษัท ซน ซน จ ำกัด 2,655,000.00      

บริษัท เทคอินสไปเรช่ัน จ ำกัด 3,000,000.00      

18

ขออนุมัติจ้ำงเหมำโครงกำรจัดท ำหนังสือร้อยคนไทย

หัวใจนวัตกรรม เล่ม 2

1,500,000.00     1,500,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1,498,200.00      ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

1,498,200.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0050-63

26 ธ.ค. 62

19
ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 126,393.75       126,393.75        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 126,393.75        บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

126,393.75

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6312-080

26 ธ.ค. 62

17

ขออนุมัติจ้ำงเหมำ “กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมกำร

จัดกำรนวัตกรรม ส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจ

นวัตกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนใต้” (Deep South 

Innovation Business Coaching Program)

3,000,000.00     3,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท เทคอินสไปเรช่ัน จ ำกัด 

2,850,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0049-63

25 ธ.ค. 62

บริษัท ดีไซน์ อะไลฟ จ ำกัด 

1,285,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0048-63

18 ธ.ค. 6216

ขออนุมัติด ำเนินกำรจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมในงำนถนน

สำยวิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2563

1,300,000.00     1,285,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 มกราคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

20
ขออนุมัติจัดท ำนำมบัตร สนช. 5,778.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

5,778.00           บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด 5,778.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6312-081

26 ธ.ค. 62

21

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือด ำเนินงำน

และกำรปฏิบัติงำนของงำนนวัตกรรมด้ำนเศรษฐกิจ

และกำรพัฒนำระบบนิเวศนวัตกรรม

229,500.00       229,500.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสุภำพร  คณะพรม 228,677.42        นำงสำวสุภำพร  คณะพรม 

228,677.42

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6312-082

26 ธ.ค. 62

22
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส ำหรับรองรับกำร

ประชุม

25,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 19,466.78          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

19,466.78

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6312-082.1

26 ธ.ค. 62


