
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบโทรศัพท์

และระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์อำคำรอุทยำน

นวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2563

200,000.00       197,950.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท พร็อฟแฟ็ค จ ำกัด 197,950.00        บริษัท พร็อฟแฟ็ค จ ำกัด 

197,950.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-001

1 ต.ค. 62

2
ขออนุมัติเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำปีงบประมำณ 

2563

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 300,000.00        บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-002

1 ต.ค. 62

3
ขออนุมัติจัดหำกำรให้บริกำรเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์

ขำวด ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

150,000.00               150,000.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน)

        150,000.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(มหำชน) 150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-003

1 ต.ค. 62

4

ขออนุมัติจัดซ้ือและต่ออำยุสิทธ์ิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์

ส ำหรับงำนออกแบบส่ิงพิมพ์ (Adobe Creative 

Cloud) ประจ ำปีงบประมำณ 2563

120,000.00               117,486.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อีคอน เซิร์ฟ จ ำกัด         117,486.00 บริษัท อีคอน เซิร์ฟ จ ำกัด 

117,486.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-004

1 ต.ค. 62

5
ขออนุมัติเช่ำใช้บริกำรระบบงำนสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

400,000.00               385,200.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี 

จ ำกัด

        385,200.00 บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด

 385,200.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-005

1 ต.ค. 62

6
ขออนุมัติจัดซ้ือบริกำรจัดส่งข่ำวออนไลน์ต่อเน่ือง 130,000.00               121,980.00 วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด         121,980.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด 

121,980.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-006

1 ต.ค. 62

7
ขออนุมัติเช่ำใช้บริกำรระบบบันทึกเวลำเข้ำ-ออกงำน 

(Cloud – TA)

35,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อินโนวำ ซอฟต์แวร์ จ ำกัด 31,458.00          บริษัท อินโนวำ ซอฟต์แวร์ จ ำกัด 

31,458.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-007

1 ต.ค. 62

8
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดและป้องกัน ปลวก มด

 หนู แมลงสำบ ยุง และแมลงต่ำงๆ

80,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท มินิ บ๊ัค จ ำกัด 77,040.00          บริษัท มินิ บ๊ัค จ ำกัด 77,040.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6310-008

1 ต.ค. 62

9
ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงด ำเนินงำนและกำร

ปฏิบัติงำนของงำนบริหำรและติดตำมโครงกำร

117,000.00       117,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวปวีณำ โควำวิเศษสุต 117,000.00        นำงสำวปวีณำ โควำวิเศษสุต 

117,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-009

1 ต.ค. 62

10
ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงด ำเนินงำนและกำร

ปฏิบัติงำนของงำนบริหำรและติดตำมโครงกำร

132,000.00       132,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยธีรวัฒน์ หงส์วงค์ 132,000.00        นำยธีรวัฒน์ หงส์วงค์ 132,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-010

1 ต.ค. 62

11
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอำรียำ เอมวงษ์ 300,000.00        นำงสำวอำรียำ เอมวงษ์ 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-011

1 ต.ค. 62

12
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวจิรสุตำ บุญเจือ 300,000.00        นำงสำวจิรสุตำ บุญเจือ 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-012

1 ต.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

13
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยรัฐพล วงศำโรจน์ 300,000.00        นำยรัฐพล วงศำโรจน์ 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-013

1 ต.ค. 62

14
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสุฑำพร อ ำมร 300,000.00        นำงสำวสุฑำพร อ ำมร 300,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-014

1 ต.ค. 62

15

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่ม

เยำวชน)

138,000.00       138,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวธัญญำเรศ ล้อมรัตนพนำ 138,000.00        นำงสำวธัญญำเรศ ล้อมรัตนพนำ 

138,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-015

1 ต.ค. 62

16

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่ม

เยำวชน)

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำว กนกวรรณ ศรีศุภร 150,000.00        นำงสำว กนกวรรณ ศรีศุภร 

150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-016

1 ต.ค. 62

17
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบ

ตู้ควบคุมไฟฟ้ำหลักอำคำร อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

235,400.00       235,400.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) 235,400.00        บริษัท อำซีฟำ จ ำกัด (มหำชน) 

235,400.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-017

1 ต.ค. 62

18
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบปรับ

อำกำศ อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

105,609.00       105,609.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอร์โค จ ำกัด 105,609.00        บริษัท แอร์โค จ ำกัด 105,609.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-018

1 ต.ค. 62

19
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

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-019

1 ต.ค. 62

20

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบ

ควบคุมแสงสว่ำง (Two Wire Remote)  อำคำร

อุทยำนนวัตกรรม

46,010.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จ ำกัด 46,010.00          บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จ ำกัด 

46,010.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-020

1 ต.ค. 62

21

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแล บ ำรุงรักษำระบบ 

ระบบ Fire Pump,  Jockey Pump,  Chiller 

Pump, Cold Water Pump and Booster Pump 

 อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

74,900.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด

74,900.00          บริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด 74,900.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-021

1 ต.ค. 62

22
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแล บ ำรุงรักษำระบบ Fire

 Alarm  อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

77,682.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จ ำกัด 77,682.00          บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จ ำกัด 

77,682.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-022

1 ต.ค. 62



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

23

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบ 

Ring Main Unit และ Transformer  อำคำร

อุทยำนนวัตกรรม

26,750.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอ-ซำย เทคโนโลยี จ ำกัด 26,750.00          บริษัท เอ-ซำย เทคโนโลยี จ ำกัด 

26,750.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-023

1 ต.ค. 62

24
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแล บ ำรุงรักษำระบบ 

Lighting Protection  อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

19,260.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จ ำกัด 19,260.00          บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จ ำกัด 

19,260.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-024

1 ต.ค. 62

25
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบ 

Generator  อำคำรอุทยำนนวัตกรรม

25,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

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

21,400.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-025

1 ต.ค. 62

26
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ

162,000.00       162,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวปำรมี หม่ืนรำม 162,000.00        นำงสำวปำรมี หม่ืนรำม 

162,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-026

1 ต.ค. 62

27

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่ม

เยำวชน)

138,000.00       138,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวธัญญำเรศ ล้อมรัตนพนำ 138,000.00        นำงสำวธัญญำเรศ ล้อมรัตนพนำ 

138,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-027

1 ต.ค. 62

28

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่ม

เยำวชน)

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำว กนกวรรณ ศรีศุภร 150,000.00        นำงสำว กนกวรรณ ศรีศุภร 

150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-028

1 ต.ค. 62

29
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวปรีชญำ ปัญญำเครือ 300,000.00        นำงสำวปรีชญำ ปัญญำเครือ 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-029

1 ต.ค. 62

30
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

240,000.00       240,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวผุสดี อ้ึงทรงเกียรติ 240,000.00        นำงสำวผุสดี อ้ึงทรงเกียรติ 

240,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-030

1 ต.ค. 62

31

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักส่งเสริมนวัตกรรมโครงกำรพัฒนำ

นวัตกรรมรำยสำขำ (Sector based Innovation, 

SBI)

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยทินวัฒน์ ศรีทัดจันทำ 150,000.00        นำยทินวัฒน์ ศรีทัดจันทำ

150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-031

1 ต.ค. 62

32
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนพัสดุ 75,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยภูเบศ ไชยทอง 75,000.00          นำยภูเบศ ไชยทอง 75,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-032

1 ต.ค. 62



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

33
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรงำนพนักงำนรับส่งเอกสำร 60,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยอดิศักด์ิ ฟักแฟง 60,000.00          นำยอดิศักด์ิ ฟักแฟง 60,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-033

1 ต.ค. 62

34
ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม

270,000.00       270,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวจิลลำ ณ สุวรรณ 270,000.00        นำงสำวจิลลำ ณ สุวรรณ 

270,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-034

1 ต.ค. 62

35
ขออนุมัติเช่ำพ้ืนท่ีจัดงำน Open Tech Summit 

Thailand

230,000.00       209,688.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุรี

209,688.00        มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุรี 209,688.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-034.1

1 ต.ค. 62

36
ขออนุมัติเช่ำใช้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

(Internet) ประจ ำปีงบประมำณ 2563

500,000.00       499,476.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด

499,476.00        บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด 499,476.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สช-0001-63

1 ต.ค. 62

37
ขออนุมัติจัดจ้ำงท่ีปรึกษำอำวุโสด้ำนยุทธศำสตร์องค์กร 540,000.00       540,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยประยูร เช่ียววัฒนำ 540,000.00        นำยประยูร เช่ียววัฒนำ 

540,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0001-63

1 ต.ค. 62

38

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรระบบ Cloud Service 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563

1,800,000.00     1,766,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

จ ำกัด (มหำชน)

1,412,400.00      บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

จ ำกัด (มหำชน) 1,412,400.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0001-63

1 ต.ค. 62

บริษัท คลินิกคอล เอ็นจิเนียร์ร่ิง 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด

2,750,000.00      

บริษัท ทีดับบลิว ฟำซิลิต้ี เซอร์วิส

 จ ำกัด

2,324,040.00      

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์

 จ ำกัด

2,824,800.00      

บริษัท มำร์เวล เอ็นจิเนียร่ิง 

เซอร์วิส จ ำกัด

2,325,110.00      

40

ขอนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์โดยสำรส่วนบุคคล 

ลักษณะตู้ ชนิด 12 ท่ีน่ัง จ ำนวน 2 คัน

พร้อมพนักงำนขับรถ ระยะเวลำ 12 เดือน

1,560,000.00     1,554,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท แมจิค รูทส์ จ ำกัด 1,546,800.00      บริษัท แมจิค รูทส์ จ ำกัด 

1,546,800.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0003-63

1 ต.ค. 62

บริษัท เดสพำซีโต บูล จ ำกัด 2,345,678.00      

บริษัท ทีดับบลิว ฟำซิลิต้ี เซอร์วิส 

จ ำกัด 2,324,040.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0002-63

1 ต.ค. 62

41

ประกวด

รำคำ 

e-bidding

ขออนุมัติจ้ำงเหมำควบคุมดูแลระบบวิศวกรรม

ประกอบอำคำรและสำธำรณูปโภค

39

3,000,000.00     2,330,000.00      

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ของ

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
ประกวด

รำคำ 

e-bidding

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0004-63

1 ต.ค. 62

2,478,000.00      2,500,000.00     บริษัท เจซีแอนด์โค พับลิครีเลช่ันส์

 จ ำกัด 2,478,000.00



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

บริษัท เจซีแอนด์โค พับลิครี

เลช่ันส์ จ ำกัด

2,478,000.00      

42
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนรับโทรศัพท์ 336,000.00       336,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอรุณวดี ศรีประเสริฐ 336,000.00        นำงสำวอรุณวดี ศรีประเสริฐ 

336,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0006-63

1 ต.ค. 62

43
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำและบริกำร

ช่วยเหลือกำรจัดกำรระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

450,000.00       410,345.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 410,345.00        บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

 410,345.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0007-63

1 ต.ค. 62

44
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีลูกจ้ำง

โครงกำรสถำบันวิทยำกำรนวัตกรรม

312,000.00       312,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำววรัญญำ สอำดย่ิง 312,000.00        นำงสำววรัญญำ สอำดย่ิง 

312,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0008-63

1 ต.ค. 62

45
ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม

324,000.00       324,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสุพัตรำ เจรสำริกิจ 324,000.00        นำงสำวสุพัตรำ เจรสำริกิจ 

324,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0009-63

1 ต.ค. 62

46
จ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง

นักกลยุทธ์นวัตกรรม

356,400.00       356,400.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวพิมพ์ชนก เกสพำนิช 356,400.00        นำงสำวพิมพ์ชนก เกสพำนิช 

356,400.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0010-63

1 ต.ค. 62

47
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

384,000.00       384,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอติกำนต์ สุทธิวงษ์ 384,000.00        นำงสำวอติกำนต์ สุทธิวงษ์ 

384,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0014-63

1 ต.ค. 62

48

ขออนุมัติจ้ำงท่ีปรึกษำอำวุโสต่ำงประเทศในโครงกำร

 “Strategic Innovation Project and 

Collaboration with Japanese Organizations 

on Innovative Projects”

600,000.00       600,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

Mr. Yuzo Takahashi 600,000.00        Mr. Yuzo Takahashi 600,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0008-62

1 ต.ค. 62

49

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือด ำเนินงำน

และกำรปฏิบัติงำนของงำนนวัตกรรม ด้ำนเศรษฐกิจ

และกำรพัฒนำระบบนิเวศนวัตกรรมภำคเหนือ

330,000.00       330,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงปวันรัตน์ วงศ์วรรณไพศำล 330,000.00        นำงปวันรัตน์ วงศ์วรรณไพศำล 

330,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0020-63

2 ต.ค. 62

50

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือด ำเนินงำน

และกำรปฏิบัติงำนของงำนนวัตกรรม ด้ำนเศรษฐกิจ

และกำรพัฒนำระบบนิเวศนวัตกรรมภำคใต้

354,000.00       354,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยสุนันท์ ขำมิ 354,000.00        นำยสุนันท์ ขำมิ 354,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0021-63

2 ต.ค. 62

51
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (กระดำษ

ถ่ำยเอกสำร A4)

16,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ำกัด 15,836.00          บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จ ำกัด 

15,836.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6310-035

3 ต.ค. 62

41

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ของ

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
ประกวด

รำคำ 

e-bidding

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0004-63

1 ต.ค. 62

2,478,000.00      2,500,000.00     บริษัท เจซีแอนด์โค พับลิครีเลช่ันส์

 จ ำกัด 2,478,000.00



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

52
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่ำยธุรกิจ

 (Business Networking)

500,000.00       499,690.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 499,690.00        สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

 499,690.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0022-63

10 ต.ค. 63

53
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดซุ้มนิทรรศกำรแสดงสินค้ำ

ภำยในงำน Thailand Sport Expo 2019

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

(มหำชน)

500,000.00        บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

(มหำชน) 500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0022-63

10 ต.ค. 63

54

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

ทรัพย์สินทำงปัญญำ (IP) ฝ่ำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

นวัตกรรม

474,000.00       474,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวจุฑำมำศ รัตนำยุ 461,258.06        นำงสำวจุฑำมำศ รัตนำยุ 

461,258.06

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0013-63

11 ต.ค. 62

55
ขออนุมัติซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือเดินทำงปฏิบัติรำชกำร 

ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน

90,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 36,990.00          บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

36,990.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-036

15 ต.ค. 62

56
ขออนุมัติจ้ำงเหมำออกแบบและติดต้ังส่ือ

ประชำสัมพันธ์กิจกรรม GovInsider

150,000.00       149,800.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

149,800.00        บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 149,800.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-037

15 ต.ค. 62

57
ขออนุมัติซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือเดินทำงปฏิบัติรำชกำร 

ณ ประเทศคำซัคสถำน

268,860.00       268,860.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 268,860.00        บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

268,860.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-038

18 ต.ค. 62

58

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรในกิจกรรมศึกษำดูงำน

ต่ำงประเทศ ภำยใต้โครงกำรห้องเรียนนวัตกรรม 

STEAM4INNOVATOR@school ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

ในระหว่ำงวันท่ี 20 – 25 ตุลำคม 2562

500,000.00       497,500.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอมมิที ทรำเวล จ ำกัด 497,500.00        บริษัท แอมมิที ทรำเวล จ ำกัด 

497,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-039

18 ต.ค. 62

59
ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์เพ่ือทดแทนเคร่ือง

เดิมท่ีเส่ือมสภำพ

50,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน)

48,000.00          บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(มหำชน) 48,000.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6310-040

18 ต.ค. 62

60

อนุมัติจ้ำงเหมำออกแบบนิทรรศกำรกำรพัฒนำ

นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีของประเทศไทย  ภำยในงำน 

Smart City Expo World Congress 2019

300,000.00       300,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดี ซิกซ์ต้ี ทรี จ ำกัด 300,000.00        บริษัท ดี ซิกซ์ต้ี ทรี จ ำกัด 

300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6310-41

22 ต.ค. 62

61
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 17 รำยกำร 7,000.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน)            5,328.96 บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

5,328.96

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6310-042

29 ต.ค. 62

62
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 15 รำยกำร 9,374.86           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน)            9,374.86 บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

9,374.86

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6310-043

29 ต.ค. 62



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

63
ขออนุมัติจัดท ำแฟ้มผ้ำไหมส ำหรับใบประกำศนียบัตร 50,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรกำรพิมพ์           42,800.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรกำรพิมพ์ 

42,800.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6310-044

29 ต.ค. 62

64
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนจัดท ำแผนกำรส่ือสำร

และส่งเสริมนวัตกรรม

540,000.00       540,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยสำคร ชนะไพฑูรย์ 540,000.00        นำยสำคร ชนะไพฑูรย์ 540,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0030-63

31 ต.ค. 62

65
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรพัฒนำงำนภำยใต้โครงกำร

บริหำรควำมต่อเน่ืองและคุณภำพ

440,000.00       440,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอัจฉรำ วงศ์แสงจันทร์ 440,000.00        นำงสำวอัจฉรำ วงศ์แสงจันทร์ 

440,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0031-63

31 ต.ค. 62

66

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบจัดกำร

กิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำ (Event and 

Directory Management - EDM)

500,000.00       481,500.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 481,500.00        บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

 481,500.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0032-63

31 ต.ค. 62


