
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด

    14,990,000.00 

บริษัท เวิร์ค อิท จ ำกัด 13,350,000.00    

บริษัท เฟมัส อินฟินิต้ี จ ำกัด 14,500,000.00    

บริษัท ไวท์ไลน์แอคทิเวชัน จ ำกัด 14,519,472.00    

2

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำกำร

สัญจรภำยในย่ำนนวัตกรรมกำรแพทย์โยธี  และกำร

จัดท ำแนวทำงกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์ BOI

3,000,000.00     3,000,000.00      วิธีคัดเลือก ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3,000,000.00      ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

3,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0164-63

1 มิ.ย. 63

3

ขออนุมัติจ้ำงด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยย่ำน

นวัตกรรมกำรแพทย์โยธี

2,500,000.00     2,500,000.00      วิธีคัดเลือก ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2,500,000.00      ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

2,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0165-63

1 มิ.ย. 63

4

ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับตกแต่งสถำนท่ี

ประดับพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระ

บรมรำชินี

65,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 60,562.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

60,562.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6306-156.1

2 มิ.ย. 63

5
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (กระดำษ

ถ่ำย A4)

21,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 

จ ำกัด

20,116.00          บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 

จ ำกัด

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6306-157

5 มิ.ย. 63

6
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ส ำหรับ

ส ำนักงำน

8,078.50           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด

8,078.50           บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6306-158

5 มิ.ย. 63

7

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรศูนย์ One Stop 

Service (OSS) District C-True Digital Park

1,500,000.00     1,500,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ทรู ดิจิทัล พำร์ค จ ำกัด 1,498,000.00      บริษัท ทรู ดิจิทัล พำร์ค จ ำกัด 

1,498,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0168-63

8 มิ.ย. 63

8

ขออนุมัติกำรจ้ำงเหมำบริกำรช่ำงเฉพำะทำงเพ่ือกำร

บ ำรุงรักษำและจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำหรับซ่อมแซม

อุปกรณ์

75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

70,031.50          บริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด 70,031.50

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6306-159

8 มิ.ย. 63

9
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ส ำหรับ

ส ำนักงำน (หมึกปร๊ินเตอร์)

104,539.00       104,539.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด

104,539.00        บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด 104,539.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6306-160

8 มิ.ย. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กรกฎาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดกิจกรรมแสดงผล

งำนมหำวิทยำลัยแห่งกำรประกอบกำร

1

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

สจ-0163-63

1 มิ.ย. 63

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด 14,990,000.00

15,000,000.00   14,999,000.00    



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กรกฎาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

10
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบ 

Busway  อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

53,500.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วีเพำเวอร์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

53,500.00          บริษัท วีเพำเวอร์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 53,500.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6306-161

8 มิ.ย. 63

11

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรศูนย์ One Stop 

Service (OSS) ย่ำนเชียงใหม่ – Chiangmai&Co

1,500,000.00     1,500,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อริสโท โซลูช่ันส์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

1,500,000.00      บริษัท อริสโท โซลูช่ันส์ เทคโนโลยี

 จ ำกัด 1,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0169-63

9 มิ.ย. 63

12

ขออนุมัติจ้ำงเหมำออกแบบและจัดนิทรรศกำร

นวัตกรรมผู้สูงอำยุส ำหรับเด็ก STEAM4INNOVATOR

480,000.00       433,350.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ็ม.พำร์ต้ี จ ำกัด 479,895.00        บริษัท เอ็ม.พำร์ต้ี จ ำกัด 

479,895.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0171-63

9 มิ.ย. 63

บริษัท พีนำด้ำ จ ำกัด 2,595,000.00      

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

2,989,800.00      

บริษัท เค.เอส. ริชเชส จ ำกัด 2,565,050.00      

บริษัท ลำเวลล์ เอ็นเตอร์เท

นเม้นท์ จ ำกัด

3,446,000.00      

บริษัท อิมเมจ โซลูช่ัน จ ำกัด 3,280,513.00      

บริษัท พิค แอนด์ โพสต์ จ ำกัด 3,594,130.00      

บริษัท มำสเตอร์มำยด์ แอดเวอร์

ไทซ่ิง จ ำกัด

3,366,578.45      

บริษัท เวิร์ค อิท จ ำกัด 3,449,000.00      

บริษัท คอร์น ครีเอทีฟ เอเจนซ่ี 

จ ำกัด

3,599,908.00      

บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ 

จ ำกัด

3,480,000.00      

บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จ ำกัด 3,599,480.00      

 บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 2,930,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0172-63

12 มิ.ย. 63

14

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนวันนวัตกรรมแห่งชำติ 

ประจ ำปี 2563

3,600,000.00     3,480,800.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จ ำกัด 

3,599,480.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0173-63

12 มิ.ย. 63

13

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยนวัตกร

รุ่นใหม่และผู้สนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมในส่วน

ภูมิภำค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY 

ACTIVITY) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ณ 

จังหวัดนครรำชสีมำ

3,000,000.00     2,996,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กรกฎาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท เพรสทีจ บิสซิเนส แอนด์ 

อีเว้นท์ จ ำกัด

3,200,900.00      

15

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือแนวโน้ม

นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ 

(Innovation Trends in AgTech)

350,000.00       347,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ธนธัชกำรพิมพ์ จ ำกัด 347,000.00        บริษัท ธนธัชกำรพิมพ์ จ ำกัด 

347,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0174-63

15 มิ.ย. 63

16
ขออนุมัติจัดซ้ือแพ็กเกจกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมงำน Healthylicious 2020

1,300,000.00     1,284,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด 

(มหำชน)

1,284,000.00      บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด 

(มหำชน) 1,284,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สซ-0002-63

15 มิ.ย. 63

17

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

โครงกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน 

(พัสดุ) ฝ่ำยนวัตกรรมเพ่ือสังคม

100,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวแก้วกร กล่ินรอด 84,000.00          นำงสำวแก้วกร กล่ินรอด 

84,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6306-162

15 มิ.ย. 63

18
ขออนุมัติกำรจ้ำงเหมำโครงกำรบริหำรจัดกำรและ

วิเครำะห์ฐำนข้อมูล STEAM4INNOVATOR

75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสุภำรัตน์ เช้ือโชติ 75,000.00          นำงสำวสุภำรัตน์ เช้ือโชติ 

75,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6306-163

15 มิ.ย. 63

19
ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในกำร

บ ำรุงรักษำระบบ CCTV

25,359.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด

25,359.00          บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด 25,359.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6306-164

23 มิ.ย. 63

20
ขออนุมัติงบประมำณจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์

กิจกรรมของสถำบันวิทยำกำรนวัตกรรม

250,000.00       250,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วัน อินฟินิต จ ำกัด 250,000.00        บริษัท วัน อินฟินิต จ ำกัด 

250,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6306-165

24 มิ.ย. 63

21

ขออนุมัติจ้ำงด ำเนินกำรเผยแพร่แนวทำงกำรประเมิน

ดัชนีนวัตกรรมส ำหรับเมือง  (Innovation Index for

 Inclusive, Sustainable and Connected City 

(ISC))

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

2,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0176-63

26 มิ.ย. 63

22

ขออนุมัติจ้ำงเหมำโครงกำรศึกษำภำพอนำคต

แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี  เพ่ือพัฒนำ

นวัตกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล

2,000,000.00     2,000,000.00      วิธีคัดเลือก สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 1,999,999.00      สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

 1,999,999.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0177-63

26 มิ.ย. 63

บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน

 จ ำกัด

9,844,000.00      

บริษัท อิมเมจ โซลูช่ัน จ ำกัด 8,898,880.00      

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0178-63

26 มิ.ย. 63

บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน 

จ ำกัด 9,720,000.00

10,000,000.00   10,000,000.00    ขออนุมัติจ้ำงเหมำส่ือสำรสร้ำงกำรรับรู้นวัตกรรม

ประเทศไทย (Innovation Thailand)
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14

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนวันนวัตกรรมแห่งชำติ 

ประจ ำปี 2563

3,600,000.00     3,480,800.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จ ำกัด 

3,599,480.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0173-63

12 มิ.ย. 63



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 กรกฎาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ำกัด 9,111,000.00      

บริษัท เจซีแอนด์โค พับลิครี

เลช่ันส์ จ ำกัด

9,500,000.00      

บริษัท 124 คอมมิวนิเคช่ันส 

คอนซัลต้ิง จ ำกัด

8,888,000.00      

บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด 8,988,000.00      

24
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 39 รำยกำร 11,474.12         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 11,474.12          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

11,474.12

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6306-166

30 มิ.ย. 63

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0178-63

26 มิ.ย. 63

บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน 

จ ำกัด 9,720,000.00

10,000,000.00   10,000,000.00    ขออนุมัติจ้ำงเหมำส่ือสำรสร้ำงกำรรับรู้นวัตกรรม

ประเทศไทย (Innovation Thailand)
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