
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกำรประกวดนวัตกรรมข้ำวไทย

ประจ ำปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021)

       400,000.00         400,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มูลนิธิข้ำวไทย ในพระบรม

รำชูปถัมภ์

        400,000.00 มูลนิธิข้ำวไทย ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ 400,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0050-65

1 พ.ย. 64

2
ขออนุมัติจัดซ้ือเข็มเจำะของเคร่ืองเจำะกระดำษไฟฟ้ำ

 2 รู เน่ืองจำกช ำรุดตำมสภำพกำรใช้งำน

           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

PO6511-039

2 พ.ย. 64

3
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรช่ำงเพ่ือบ ำรุงรักษำห้อง

ท ำงำน อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

       380,000.00         369,150.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มีสตำงค์ ซัพ

พลำย

        369,150.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มีสตำงค์ ซัพ

พลำย 369,150.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

สจ-0051-65

10 พ.ย. 64

4
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

นวัตกรรมส่ือ (Media Innovation)

       231,000.00         231,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยชนำธิป โทแหล่ง         231,000.00 นำยชนำธิป โทแหล่ง 231,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6511-042

15 พ.ย. 64

5
ขออนุมัติจัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ สนช.            3,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด            2,889.00 บริษัท เอดิส 247 จ ำกัด 2,889.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6511-043

17 พ.ย. 64

6
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กระดำษช ำระม้วน

ใหญ่ห้องน้ ำ)

         20,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด           18,300.05 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 

18,300.05

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6511-044

23 พ.ย. 64

7
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กระดำษ A4 และ

กระดำษถ่ำยเอกสำร)

         40,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 

จ ำกัด

          38,092.00 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 

จ ำกัด 38,092.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6511-045

23 พ.ย. 64

8
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรช่ำงเฉพำะทำงเพ่ือท ำกำร

เปล่ียนอุปกรณ์ Solenoinds Intermittent 12 VCD

         11,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

           9,095.00 บริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด 9,095.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6511-046

25 พ.ย. 64

9
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (คูปองน้ ำด่ืม)          22,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด           21,400.00 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ ำกัด 

21,400.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6511-047

25 พ.ย. 64

10
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองของเคร่ืองพิมพ์เอกสำร

ส ำหรับส ำนักงำน

       135,000.00         130,112.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด

        130,112.00 บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด 130,112.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6511-048

30 พ.ย. 64

11
ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขำวด ำ

สมรรถนะสูง

       200,000.00         130,112.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด

        169,060.00 บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมช่ัน

เซอร์วิส จ ำกัด 169,060.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6511-049

30 พ.ย. 64

12
ขออนุมัติเช่ำตู้กดน้ ำด่ืมแบบร้อน- เย็น มีระบบกรอง

น้ ำในตัว เพ่ิมเติม จ ำนวน 1 เคร่ือง

         30,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย)

 จ ำกัด

          26,750.00 บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 26,750.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6511-050

30 พ.ย. 64

13
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนจัดหลักสูตร “NIA x 

SCB Innovation Based Enterprise” รุ่นท่ี 3

       400,000.00         400,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ำกัด

        400,000.00 บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ำกัด 400,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0053-65

30 พ.ย. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 7 ธันวาคม 2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ


