
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1

ขออนุมัติกำรจ้ำงเหมำบริกำรแก้ไขและจัดซ้ือวัสดุ

ส้ินเปลืองส ำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

ระบบ Fire Alarm

29,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

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

28,997.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6309-197

1 ก.ย. 63

2
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขถำด Drain ของระบบปรับ

อำกำศ

38,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท สยำม 108 ไพร์ม มูฟว์

เวอร์ จ ำกัด

37,985.00          บริษัท สยำม 108 ไพร์ม มูฟว์เวอร์

 จ ำกัด 37,985.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6309-198

1 ก.ย. 63

บริษัท สมำร์ท เทคโนโลยี 

โซลูช่ัน จ ำกัด

2,498,407.20      

บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสช่ันแนลไอ

ที จ ำกัด

2,490,000.00      

บริษัท อเวนิว เพอร์เฟคท์ ไอที 

จ ำกัด

2,478,762.00      

บริษัท ทีเอ็ม ฟิวเจอร์คอนสตรัค

ชัน จ ำกัด

2,500,000.00      

บริษัท เซนเตอร์ไลน์ จ ำกัด 2,896,946.34      

5
ขออนุมัติจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ผลกำรประกวด

รำงวัลนวัตกรรมนวัตกรรมแห่งชำติ ประจ ำปี 2563

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

จ ำกัด (มหำชน)

495,000.00        บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

จ ำกัด (มหำชน) 495,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

สจ-0219-63

15 ก.ย. 63

6
จ้ำงเหมำจัดท ำโล่รำงวัลส ำหรับรำงวัลนวัตกรรม

แห่งชำติ ด้ำนองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปี 2563

40,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ทีเอชไอเอ็นเคเค จ ำกัด 29,960.00          บริษัท ทีเอชไอเอ็นเคเค จ ำกัด 

29,960.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6309-199

15 ก.ย. 63

7

ขออนุมัติจัดพิมพ์แผ่นพับประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ฉบับ

ภำษำอังกฤษ

60,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 58,850.00          บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ำกัด 

58,850.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6309-200

15 ก.ย. 63

8
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ศูนย์บ่ม

เพำะภำยใต้โครงกำรยุววิสำหกิจเร่ิมต้น

500,000.00       495,800.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ใหญ่ดี ครีเอทีฟเฮำส์ จ ำกัด 499,478.00        บริษัท ใหญ่ดี ครีเอทีฟเฮำส์ จ ำกัด

 499,478.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0221-63

25 ก.ย. 63

9
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนแถลงข่ำวจัดโครงกำร

ประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภำค 2563

400,000.00       398,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไน

เซอร์ จ ำกัด

390,000.00        บริษัท แพชช่ันเท็น ออร์แกไนเซอร์

 จ ำกัด 390,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0222-63

25 ก.ย. 63

บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสช่ันแนลไอที

 จ ำกัด 2,490,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สช-0004-63

3 ก.ย. 63

4

ขออนุมัติจ้ำงเหมำปรับปรุงพ้ืนท่ีส ำนักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนภำคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม่

3,000,000.00     2,357,899.52      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ทีเอ็ม ฟิวเจอร์คอนสตรัคชัน

 จ ำกัด 2,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0218-63

7 ก.ย. 63

3

ขออนุมัติเช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ตุลำคม 2563 – 

กันยำยน 2566)

2,500,000.00     2,492,629.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กันยายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 ตุลาคม 2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ


