
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1 ขออนุมัติซ้ือแบตเตอร่ีส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 21,400.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บีพี เจนเนอเรเตอร์ จ ำกัด 21,400.00          บริษัท บีพี เจนเนอเรเตอร์ จ ำกัด 

21,400.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6301-085

2 ม.ค. 63

2 ขออนุมัติเช่ำตู้กดน้ ำด่ืมแบบร้อน – เย็น มีระบบ

กรองน้ ำในตัว ณ อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

100,000.00       72,225.00          วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

72,225.00          บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 72,225.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6301-083

2 ม.ค. 63

3 ขออนุมัติจัดจ้ำงเหมำบริกำรระบบกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติงำน ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน)

300,000.00       278,200.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อินฟินิท ไอที ซิสเตมส์ 

จ ำกัด

278,200.00        บริษัท อินฟินิท ไอที ซิสเตมส์ 

จ ำกัด 278,200.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6301-084

2 ม.ค. 63

4 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนพัสดุ 75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยภูเบศ ไชยทอง 74,193.55          นำยภูเบศ ไชยทอง 74,193.55 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6301-086

2 ม.ค. 63

5 ขออนุมัติจัดท ำแผ่นป้ำยตรำสัญลักษณ์ สนช. 110,000.00       107,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท มหำนคร โฆษณำ จ ำกัด 107,000.00        บริษัท มหำนคร โฆษณำ จ ำกัด 

107,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6301-088

8 ม.ค. 63

6 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรตกแต่งและบริหำร

จัดกำรนิทรรศกำร “International Green Week 

2020” ณ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ระหว่ำงวันท่ี 

15 – 20 มกรำคม 2563

500,000.00       435,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 435,000.00        บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

435,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0051-63

8 ม.ค. 63

7 ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนยุวชนสร้ำงชำติ พบ

นำยกรัฐมนตรี

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด

500,000.00        บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0052-63

8 ม.ค. 63

8 ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจฝึกอบรมหลักสูตรกำรก ำหนด

เป้ำหมำยและตัวช้ีวัดในองค์กร (Goals & KPIs / 

OKRs Setting)

74,900.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บิสซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ 

เทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด

74,900.00          บริษัท บิสซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ 

เทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 

74,900.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6301-089

10 ม.ค. 63

9 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองของเคร่ืองพิมพ์ 

(Printer)

15,943.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ 

คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด

15,943.00          บริษัท มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ 

เซอร์วิส จ ำกัด 15,943.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6301-091

13 ม.ค. 63

10 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส ำหรับบ ำรุงรักษำ

และตกแต่งพ้ืนท่ีอำคำร

44,875.80         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 44,875.80          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

44,875.80

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6301-092

13 ม.ค. 63

11 ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจโปรแกรมเงินเดือนประจ ำปี 

พ.ศ. 2563

12,840.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จ ำกัด 12,840.00          บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จ ำกัด

 12,840.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6301-090

13 ม.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

12 ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจกำรอบรมกิจกรรม Team 

building

60,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ 

จ ำกัด

60,000.00          บริษัท ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ 

จ ำกัด 60,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6301-093

16 ม.ค. 63

13 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับบ ำรุงรักษำอำคำร 25,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 24,630.33          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

24,630.33

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6301-094

16 ม.ค. 63

บริษัท แคเรียร์วีซ่ำ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

2,898,900.00      

บริษัท ไบแทค จ ำกัด 2,858,900.00      

15 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้ำระบบปรับ

อำกำศ

100,000.00       90,522.00          วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอร์โค จ ำกัด 90,522.00          บริษัท แอร์โค จ ำกัด 90,522.00 เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6301-095

21 ม.ค. 63

16 ขออนุมัติจ้ำงเหมำซ่อมแซมท่อน้ ำระบบปรับอำกำศ

ห้อง 608 และปรับปรุงพ้ืนช้ัน 6

75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บำงกอก ซันชำยน์ จ ำกัด 69,550.00          บริษัท บำงกอก ซันชำยน์ จ ำกัด 

69,550.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6301-096

21 ม.ค. 63

17 ขออนุมัติจ้ำงเหมำปรับปรุงประตูและเสริมเหล็กจับ

ยึดโครงผนัง ช้ันดำดฟ้ำ

50,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท สิตรำ อินเตอร์เทค จ ำกัด 49,904.80          บริษัท สิตรำ อินเตอร์เทค จ ำกัด 

49,904.80

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6301-097

21 ม.ค. 63

18 ขออนุมัติจ้ำงเหมำปรับปรุง ซ่อมแซม กระจกห้อง 

301 ช้ัน 3

11,823.50         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท สิตรำ อินเตอร์เทค จ ำกัด 11,823.50          บริษัท สิตรำ อินเตอร์เทค จ ำกัด 

11,823.50

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6301-099

24 ม.ค. 63

19 ขออนุมัติกำรเดินทำงและอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำร

ปฏิบัติรำชกำร ณ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์

110,000.00       105,930.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ็กซ์เปิร์ต ทัวร์ แพลนน่ิง

 จ ำกัด

105,930.00        บริษัท เอ็กซ์เปิร์ต ทัวร์ แพลนน่ิง 

จ ำกัด 105,930.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6301-098

24 ม.ค. 63

20 ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจอบรมหลักสูตรกำรอบรมเพ่ือ

พัฒนำ Core Values of NIA ผ่ำนกระบวนกำร 5I

70,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท สำระภำพ จ ำกัด 60,990.00          บริษัท สำระภำพ จ ำกัด 60,990.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6301-100

24 ม.ค. 63

21 ขออนุมัติเช่ำใช้ Tablet เพ่ือแสดงสถำนะหน้ำห้อง

ประชุม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (กุมภำพันธ์ - 

กันยำยน 2563)

170,000.00       146,666.68        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน)

146,666.68        บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(มหำชน) 146,666.68

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6301-107

27 ม.ค. 63

22 ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครสมำชิกเว็บไซต์ 

123RF.com

60,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โปรไฟล์ โฟโต้ ไลบรำร่ี 

จ ำกัด

58,850.00          บริษัท โปรไฟล์ โฟโต้ ไลบรำร่ี 

จ ำกัด 58,850.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6301-101

28 ม.ค. 63

14 ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำเยำวชนสู่กำร

เป็นนวัตกร Founder Apprentice 2563

3,000,000.00     2,954,270.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท แคเรียร์วีซ่ำ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 2,880,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0054-63

20 ม.ค. 63



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

23 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำหรับจัดสัมมนำเชิง

ปฏิบัติกำรของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร

มหำชน) คร้ังท่ี 34

2,902.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 2,902.00           บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

2,902.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6301-102

28 ม.ค. 63

24 ขออนุมัติจ้ำงเหมำถ่ำยภำพน่ิงบุคคลเพ่ือใช้ในกำร

ส่ือสำรภำพลักษณ์องค์กร

100,000.00       85,000.00          วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ลิตเต้ิล แบร์ จ ำกัด 85,000.00          บริษัท ลิตเต้ิล แบร์ จ ำกัด 

85,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6301-104

29 ม.ค. 63

25 ขออนุมัติจ้ำงเหมำออกแบบพร้อมด ำเนินกำรจัด

แสดงนิทรรศกำรและกิจกรรมในงำนวันนักประดิษฐ์ 

ประจ ำปี 2563

45,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บี.เอ.เอ็น.เค เอ็นเตอร์

ไพรส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด

30,000.00          บริษัท บี.เอ.เอ็น.เค เอ็นเตอร์ไพรส์

 กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 

30,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6301-105

29 ม.ค. 63

26 ขออนุมัติจ้ำงเหมำรวบรวมและเรียบเรียงเน้ือหำ

หนังสือรำยงำนประจ ำปี สนช. 2562

40,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงอโนมำ สอนบำลี 40,000.00          นำงอโนมำ สอนบำลี 40,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6301-106

29 ม.ค. 63

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด

26,889,100.00    

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

จ ำกัด(มหำชน)

25,466,000.00    

28 ขออนุมัติงบประมำณด ำเนินโครงกำรอบรมผู้สร้ำง

นวัตกร ผ่ำนหลักสูตร STEAM4INNOVATOR

350,000.00       345,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ ำกัด 345,000.00        บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ ำกัด 

345,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0056-63

29 ม.ค. 63

29 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร 20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 18,900.00          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

18,900.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6301-103

29 ม.ค. 63

30 ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำเว็บไซต์ของ

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

500,000.00       467,590.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์

 ดีไซน์ จ ำกัด

467,590.00        บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ 

ดีไซน์ จ ำกัด 467,590.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0056-63

31 ม.ค. 63

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด 26,800,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0055-63

29 ม.ค. 63

27 ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรม Startup Thailand 

League ภำยใต้โครงกำรกองทุนยุวสตำร์ทอัพ 

(Youth Startup Fund)

27,000,000.00   26,900,000.00    ประกวด

รำคำ 

e-bidding


