แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน มกราคม 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทา 3 กุมภาพันธ์ 2560
ลำดับที่

1
2

3

4
5

6

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ชื่อ
54,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)

ขออนุมัติเช่ำใช้บริกำรเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขำวดำ

54,000.00

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพื่อปฏิบัติงำนใน
ฝ่ำยยุทธศำสตร์นวัตกรรม

225,000.00

225,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำววรรณิตำ ทองพัด

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์
เครือข่ำยนวัตกรรม (Innovation Network)

69,000.00

69,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำว ณัฐกฤตำ อุ่นใจ

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดทำชั้นวำงอุปกรณ์นิทรรศกำร

67,000.00

ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ระบบดิจิตอล IP
Phone และสิทธิ์กำรใช้งำน
ขออนุมัติจัดทำเช็คต่อเนื่องเพื่อใช้ในกำรจ่ำยเงินของ
สำนักงำนฯ

180,000.00

ตกลงรำคำ บริษัท เอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
180,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท พร็อฟแฟ็ค จำกัด

30,610.00

ตกลงรำคำ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้
พริ้นติ้ง จำกัด (มหำชน)

300,000.00

7

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดโครงกำรประกวดภำพถ่ำย
นวัตกรรม “Innovation Thailand Photo
Contest 2016”

297,000.00 ตกลงรำคำ สมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์

8

ขออนุมัติจ้ำงที่ปรึกษำภำยนอกเพื่อประเมินผล
กระทบจำกกลไกกำรสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม

3,500,000.00

2,000,000.00 วิธีพเิ ศษ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี

9

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงำน 1 รำยกำร (หมึกปริ๊น
เตอร์)

10

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำรในงำนถนนสำย
วิทยำศำสตร์ ประจำปี 2560

800,000.00

750,000.00

ขออนุมัติจ้ำงเหมำงำนตกแต่งภำยในเพื่อป้องกัน
11 อุบัติเหตุอันเนื่องมำจำกผนังกระจกและบันไดชั้น 5 - 6

300,000.00

292,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ยูซี รอย จำกัด

30,000.00

ตกลงรำคำ บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรด
ดิ้ง จำกัด
วิธีพเิ ศษ บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตติ้ง
จำกัด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของ
รำคำ
โดยสรุป
สัญญำ
54,000.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6001-073
(มหำชน) 54,000.00
และรำคำเหมำะสม
04 ม.ค. 60
198,000.00 นำงสำววรรณิตำ ทองพัด
198,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6001-074
04 ม.ค. 60

69,000.00 นำงสำว ณัฐกฤตำ อุ่นใจ 69,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6001-075
04 ม.ค. 60

66,821.50 บริษัท เอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
66,821.5
161,570.00 บริษัท พร็อฟแฟ็ค จำกัด
161,570.00
24,610.00 บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้น
ติ้ง จำกัด (มหำชน) 24,610.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6001-076
และรำคำเหมำะสม
05 ม.ค. 60
เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6010-077
05 ม.ค. 60

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6010-078
และรำคำเหมำะสม
05 ม.ค. 60

283,550.00 สมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ_0016_60
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 283,550.00 และรำคำเหมำะสม
06 ม.ค. 60
2,000,000.00 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี 2,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0004-60
06 ม.ค. 60

25,252.00 บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิ้ง
จำกัด 25,252.00

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6001-079
10 ม.ค. 60

798,755.00 บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตติ้ง
จำกัด 798,755.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0017-60
และรำคำเหมำะสม
10 ม.ค. 60

298,958.00 บริษัท ยูซี รอย จำกัด 298,958.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0016-60
และรำคำเหมำะสม
12 ม.ค. 60

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน มกราคม 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทา 3 กุมภาพันธ์ 2560
ลำดับที่

12
13
14
15
16
17

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงำน 1 รำยกำร (กระดำษ A4)
ขออนุมัติจ้ำงที่ปรึกษำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรทำนำมบัตรพนักงำน สนช.

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ชื่อ
ตกลงรำคำ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย
จำกัด

15,000.00
970,000.00

วิธีซื้อ/จ้ำง

970,000.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ
PO6001-080
16 ม.ค. 60

รำคำ
14,081.20 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย
จำกัด 14,081.20

โดยสรุป
เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

วิธีพเิ ศษ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

970,000.00 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
970,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง ปษ-0005-60
และรำคำเหมำะสม
16 ม.ค. 60

ตกลงรำคำ บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์
จำกัด

8,774.00 บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์
จำกัด 8,774.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6001-081
และรำคำเหมำะสม
17 ม.ค. 60

ตกลงรำคำ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)

35,355.06 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
35,355.06

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6001-082
18 ม.ค. 60

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงำน 5 รำยกำร

40,000.00

จัดซื้อระบบสำรองข้อมูลสำหรับโครงกำรคูปอง
นวัตกรรมฯ

55,000.00

55,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น
จำกัด

49,969.00 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น
จำกัด 49,969.00

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6001-083
19 ม.ค. 60

ขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่มแบบขวด

50,400.00

50,400.00 ตกลงรำคำ บูรพำ วอเตอร์

50,400.00 บูรพำ วอเตอร์ 50,400.00

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6001-084
19 ม.ค. 60

18

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงเนื้อหำและเรียบ
เรียงหนังสือ "กำรจัดกำรนวัตกรรมสำหรับผู้บริหำร"

100,000.00

100,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวจำรุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์

100,000.00 นำงสำวจำรุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
100,000.00

19

ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำหนังสือรำยงำน
ประจำปี สนช. 2559

270,000.00

265,400.00 ตกลงรำคำ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล บี
เพรส

256,800.00 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล บี เพรส เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0018-60
256,800.00
และรำคำเหมำะสม
20 ม.ค. 60

20

ขออนุมัติงบประมำณเพื่อจัดงำนแถลงข่ำวเปิด
นิทรรศกำรภำพถ่ำยนวัตกรรม

300,000.00

267,500.00 ตกลงรำคำ บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตติ้ง
จำกัด

298,500.00 บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตติ้ง
จำกัด 298,500.00

800,000.00 สอบรำคำ บริษัท เคทีซี เทคโนโลยี แอนด์
ซัพพลำย จำกัด

372,360.00 บริษัท ฮัลโหลเวิลด์ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0020-60
จำกัด 417,300.00
และรำคำเหมำะสม
23 ม.ค. 60

ขออนุมัติกำรจ้ำงเหมำบริกำรทำเว็บไซต์และระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับโครงกำร Global
Acceleration Program ของสำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
21

850,000.00

บริษัท แม็กซิมั่ม เด็บ จำกัด

589,329.00

บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูชั่น
จำกัด

750,000.00

บริษัท แช็ปเตอร์ 2 เอ็นเทอร์เท
นเม้นท์ จำกัด

497,225.00

บริษัท เอไจล์ แร็พ จำกัด

649,800.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6001-085
และรำคำเหมำะสม
20 ม.ค. 60

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0019-60
และรำคำเหมำะสม
23 ม.ค. 60

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน มกราคม 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทา 3 กุมภาพันธ์ 2560
ลำดับที่

22

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนนวัตกรรมจำกพ่อ

วงเงินงบประมำณ

300,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ชื่อ
บริษัท ฮัลโหลเวิลด์ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด

รำคำ
417,300.00

บริษัท ดำตำ เซอร์เคิล
เทคโนโลยี จำกัด

727,600.00

บริษัท วัน มีเดียซอฟท์ เอ็กซ์
เพิร์ท จำกัด

645,500.00

บริษัท สเตดดี้สเตป จำกัด

619,000.00

267,500.00 ตกลงรำคำ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด
(มหำชน)

299,600.00 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด
(มหำชน) 299,600.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0021-60
และรำคำเหมำะสม
25 ม.ค. 60

