
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1

ขออนุมัติจ้ำงด ำเนินกำรจัดท ำสมุดปกขำว (White 

Paper)  ด้ำนกำรพัฒนำคลัสเตอร์ท่ีมีศักยภำพในกำร

พัฒนำนวัตกรรม พ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน

 2

2,500,000.00     2,500,000.00      วิธีคัดเลือก มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2,500,000.00      มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

2,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0180-63

1 ก.ค. 63

2

ขออนุมัติจ้ำงเหมำพัฒนำระบบฐำนข้อมูลย่ำน

นวัตกรรมกำรแพทย์โยธีระยะท่ี 3

3,000,000.00     2,985,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 2,988,000.00      บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 

2,850,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0181-63

1 ก.ค. 63

3
ขออนุมัติจ้ำงด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะด้ำน

นวัตกรรมภำยในย่ำนนวัตกรรมกำรแพทย์โยธี

2,000,000.00     1,999,830.00      วิธีคัดเลือก บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ 

กรุ๊ป จ ำกัด

1,955,425.00      บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป

 จ ำกัด 1,955,425.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0183-63

1 ก.ค. 63

4

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมออกแบบและพัฒนำ

ส่ือกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ ผ่ำนหลักสูตร 

STEAM4INNOVATOR (Creative Design Tools)

450,000.00       433,350.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ็กซ์พลอริท บีซี จ ำกัด 450,000.00        บริษัท เอ็กซ์พลอริท บีซี จ ำกัด 

450,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0184-63

1 ก.ค. 63

5
ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจฝึกอบรมหลักสูตร

ภำษำอังกฤษ

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

PO6306-167

1 ก.ค. 63

6
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำระบบลิฟต์ 25,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

23,750.00          บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 23,750.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6306-168

1 ก.ค. 63

7
ขออนุมัติจัดซ้ือเจลล้ำงมือ 11,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด 10,500.00          บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด 

10,500.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6306-169

6 ก.ค. 63

8

ขออนุมัติจัดจ้ำงติดตำมและประเมินผลโครงกำร

พัฒนำศักยภำพท่ีปรึกษำเทคโนโลยีด้ำนกำรสร้ำง

วิสำหกิจเร่ิมต้นท่ีประยุกต์ใช้ AI ส ำหรับภำคเกษตร

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำว มนฤทัย ระดีรมย์ 500,000.00        นำงสำว มนฤทัย ระดีรมย์ 

500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0197-63

6 ก.ค. 63

9

ขออนุมัติจ้ำงเหมำพัฒนำระบบรวบรวมข้อมูลกำร

ส่ือสำรและติดตำมพัฒนำกำรด้ำนศักยภำพนวัตกรรม

ของเยำวชน STEAM4INNOVATOR 

(Communication System)

500,000.00       467,590.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อัพบีน จ ำกัด 495,000.00        บริษัท อัพบีน จ ำกัด 495,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0186-63

10 ก.ค. 63

บริษัท เดสพำซีโต บูล จ ำกัด 850,000.00        

10

1,000,000.00     934,000.00        ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรระบบฐำนข้อมูลวิสำหกิจ

เร่ิมต้นและผู้ประกอบกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำก 

สนช. คร้ังท่ี 2

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท สเฟียร์เอท จ ำกัด 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0189-63

13 ก.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 สิงหาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 สิงหาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท ดิ เอกซ์แพนช่ัน จ ำกัด 677,310.00        

บริษัท สมูทกรำฟ คอนเน็ค จ ำกัด 861,168.00        

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 860,000.00        

บริษัท สเฟียร์เอท จ ำกัด 1,000,000.00      

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สตอมส์ 

เทคโนโลยี

888,880.00        

11
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดประกวดตรำสัญลักษณ์ครบรอบ

 12 ปี สนช.

500,000.00       496,480.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สมำคมนักศึกษำเก่ำ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร

495,000.00        สมำคมนักศึกษำเก่ำมหำวิทยำลัย

ศิลปำกร 495,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0190-63

13 ก.ค. 63

12
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับ

ส ำนักงำน

5,206.95           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 5,206.95           บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

5,206.95

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6307-171

13 ก.ค. 63

13
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับ

ส ำนักงำน

65,056.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด

65,056.00          บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด 65,056.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6307-172

13 ก.ค. 63

14
ขออนุมัติจ้ำงผลิตส่ือน ำเสนอนวัตกรรมทำง

กำรแพทย์ของย่ำนนวัตกรรมกำรแพทย์โยธี

10,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วำยอิง จ ำกัด 8,881.00           บริษัท วำยอิง จ ำกัด 8,881.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6307-173

13 ก.ค. 63

15
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองของเคร่ืองพิมพ์ 

(Printer)

6,599.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสช่ันแนลไอ

ที จ ำกัด

6,599.00           บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสช่ันแนลไอที

 จ ำกัด 6,599.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6307-174

13 ก.ค. 63

16
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรออกแบบและจัดพิมพ์แคต

ตำล็อกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Innovation in Crisis

300,000.00       251,022.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ธนธัชกำรพิมพ์ จ ำกัด 251,022.00        บริษัท ธนธัชกำรพิมพ์ จ ำกัด 

251,022.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6307-175

13 ก.ค. 63

17
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดอบรมหลักสูตร Personal Data

 Protection Act – PDPA

250,000.00       249,791.50        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซี คอร์ปเรช่ัน จ ำกัด 249,791.50        บริษัท ซี คอร์ปเรช่ัน จ ำกัด 

249,791.50

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6307-176

13 ก.ค. 63

18
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร 1,500.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 1,440.01           บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

1,440.01

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6307-177

13 ก.ค. 63

19
ขออนุมัติจัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ สนช. 2,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด 1,926.00           บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด 1,926.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6307-178

13 ก.ค. 63

10

1,000,000.00     934,000.00        ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรระบบฐำนข้อมูลวิสำหกิจ

เร่ิมต้นและผู้ประกอบกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำก 

สนช. คร้ังท่ี 2

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท สเฟียร์เอท จ ำกัด 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0189-63

13 ก.ค. 63



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 สิงหาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

20
ขออนุมัติจัดท ำนำมบัตร สนช. 4,280.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด

4,280.00           บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด 4,280.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6307-179

15 ก.ค. 63

21
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,887.07           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 3,887.07           บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

3,887.07

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6307-180

16 ก.ค. 63

22

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับตกแต่งสถำนท่ี

ประดับพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัว

88,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 87,312.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

87,312.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6307-181

17 ก.ค. 63

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ำกัด 888,000.00        

บริษัท เดสพำซีโต บูล จ ำกัด 913,000.00        

บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน 

จ ำกัด

950,000.00        

บริษัท แอท เฟิร์ส ไบท์ จ ำกัด 973,700.00        

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 921,800.00        

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

จ ำกัด (มหำชน)

840,000.00        

บริษัท ลำนเกียร์ เทคโนโลยี 

จ ำกัด

950,000.00        

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์

934,000.00        

มหำวิทยำลัยนเรศวร 750,000.00        

บริษัท ลำเวลล์ เอ็นเตอร์เท

นเม้นท์ จ ำกัด

1,795,555.00      

บริษัท ร้ำนช ำช่ำงคิด จ ำกัด 1,926,000.00      

บริษัท กอฟ ทู โกลบอล จ ำกัด 1,899,250.00      

24

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรประชำสัมพันธ์ผลงำน

นวัตกรรม ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพธุรกิจ

นวัตกรรมและต่อยอดกำรลงทุน คร้ังท่ี 2

2,000,000.00     2,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท กอฟ ทู โกลบอล จ ำกัด 

1,899,250.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0193-63

20 ก.ค. 63

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0192-63

20 ก.ค. 63

23

1,000,000.00     934,000.00        มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

930,000.00

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนโครงกำรแพลตฟอร์ม

ออนไลน์เพ่ือกำรเรียนรู้เร่ืองนวัตกรรมเพ่ือสังคม

ประกวด

รำคำ 

e-bidding



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 สิงหาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

25

ขออนุมัติจ้ำงเหมำกิจกรรมกำรแข่งขันสุดยอดแบรนด์

ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภำคใต้ (Thailand 

Inno-Biz Champion Regional Round)	

3,500,000.00     3,500,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 3,500,000.00      มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

3,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0194-63

24 ก.ค. 63

26
ขออนุมัติจ้ำงด ำเนินกำรจัดท ำกลไกกำรพัฒนำ

วิสำหกิจเร่ิมต้นย่ำนนวัตกรรมกล้วยน้ ำไท

1,300,000.00     1,300,000.00      วิธีคัดเลือก มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 1,294,700.00      มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

1,294,700.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0195-63

24 ก.ค. 63

บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จ ำกัด 1,177,000.00      

บริษัท เอ็ดไวซอร่ี จ ำกัด 1,380,000.00      

28
ขออนุมัติจัดท ำหนังสือเพ่ือรวบรวมผลงำนภำพถ่ำย

นวัตกรรม ประจ ำปี 2562

200,000.00       192,600.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทริปเปิล บี 

เพรส

192,600.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทริปเปิล บี 

เพรส 192,600.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6307-182

29 ก.ค. 63

29

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรแก้ไขและจัดซ้ือวัสดุ

ส้ินเปลืองส ำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

ระบบ Fire Alarm

28,997.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จ ำกัด 28,997.00          บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จ ำกัด 

28,997.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6307-183

29 ก.ค. 63

30
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับปรับปรุงอำคำร 

24 รำยกำร

62,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 61,476.85          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

61,476.85

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6307-184

29 ก.ค. 63

31
ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำเคร่ืองหมำยประกอบเคร่ืองแบบ

พิธีกำร

120,000.00       118,900.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท พีแอล กรุ๊ป จ ำกัด 118,900.00        บริษัท พีแอล กรุ๊ป จ ำกัด 

118,900.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6307-185

29 ก.ค. 63

32
ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจฝึกอบรมหลักสูตร

ภำษำอังกฤษ คร้ังท่ี 2

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

PO6307-186

29 ก.ค. 63

33

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร

เพ่ือพัฒนำเยำวชนสู่กำรเป็นนวัตกร ภำยใต้โครงกำร 

Active Tech Citizen ผ่ำนหลักสูตร 

STEAM4INNOVATOR

120,000.00       120,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แคเรียร์วีซ่ำ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

120,000.00        บริษัท แคเรียร์วีซ่ำ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 120,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6307-187

29 ก.ค. 63

บริษัท แมคฟิว่ำ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

11,192,200.00    

27

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำรคัดเลือกบุคลำกรผู้

มีศักยภำพสูงของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน)

1,500,000.00     1,450,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จ ำกัด 

1,177,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0196-63

29 ก.ค. 63

สจ-0198-63

29 ก.ค. 63

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร Startup 

Thailand Marketplace สู้ภัยโควิด-19

34

12,000,000.00   11,996,840.00    บริษัท วำย คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 

11,984,000.00



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 สิงหาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท วำย คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 11,984,000.00    

บริษัท เทคซอส มีเดีย จ ำกัด 10,385,000.00    

บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด 11,095,900.00    

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด

29,960,000.00    

บริษัท ไรส์ แอคเซล จ ำกัด 28,888,000.00    

สจ-0198-63

29 ก.ค. 63

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำร Startup 

Thailand Marketplace สู้ภัยโควิด-19

34

12,000,000.00   11,996,840.00    บริษัท วำย คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 

11,984,000.00

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

สจ-0199-63

30 ก.ค. 63

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนและประชำสัมพันธ์งำน 

Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 

2020
35

30,000,000.00   30,000,000.00    บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด 28,900,000.00


