แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน กันยายน 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทา 6 ตุลาคม 2560
ลำดับที่

1
2
3

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

ชื่อ
วิธีเฉพำะ บริษัท พำรำ แอดวำนซ์ อินโฟ
เจำะจง เทค จำกัด

รำคำ
โดยสรุป
13,696.00 บริษัท พำรำ แอดวำนซ์ อินโฟเทค มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
จำกัด 13,696.00
96,000.00 บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย) จำกัด 96,000.00

ขออนุมัติค่ำเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลำ 1 เดือน

15,000.00

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรบำรุงรักษำลิฟต์ รุ่น
UAG-1000-2PCO60,10S10F จำนวน 1 เครื่อง

96,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์
เจำะจง (ประเทศไทย) จำกัด

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงำน 5 รำยกำร

10,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
เจำะจง

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6009-210
และรำคำเหมำะสม
1 ก.ย. 60
เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรข้อมูลเรื่องวิสำหกิจ
เริ่มต้น (Startup) ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์

6

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนประกำศแนวโน้มนวัตกรรม
อำหำรแห่งอนำคตของประเทศไทย
และกำรแข่งขันนวัตกรรมอำหำรในเมือง
(Thailand food innovation trend
announcement & Thailand innovative urban
food challenge)

7

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่อง
และไส้กรองของ Fire Pump

26,418.30

8

ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำสำหรับตู้อุปกรณ์
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์

300,000.00

9

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดทำและติดตั้งป้ำยบอกทำง
ภำยในอำคำรอุทยำนนวัตกรรม

70,000.00

วิธีเฉพำะ นำยอลงกร ณ สงขลำ
เจำะจง

68,000.00 นำยอลงกร ณ สงขลำ
68,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6009-214
และรำคำเหมำะสม
6 ก.ย. 60

10

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คและบำรุงรักษำ
ระบบส่งจ่ำยไฟฟ้ำ (BUSWAY)

58,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท โปรลีดเดอร์ จำกัด
เจำะจง

53,500.00 บริษัท โปรลีดเดอร์ จำกัด
53,500.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6009-215
และรำคำเหมำะสม
6 ก.ย. 60

12

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงำน 1 รำยกำร
ขออนุมัติจัดซื้อ Flow Switch สำหรับ Chiller

2,000,000.00

1,985,000.00 สอบรำคำ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ลิฟวิ่งอีซี่
บริษัท อีเว้นท์ไนน์ มำร์เก็ตติ้ง
จำกัด

1,100.00
10,000.00

วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นิภำ อัมพร
เจำะจง
วิธีเฉพำะ บริษัท พร็อฟแฟ็ค จำกัด
เจำะจง

บริษัท อริสโท โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
จำกัด

PO6009-211
1 ก.ย. 60

5

11

วิธีเฉพำะ บริษัท อริสโท โซลูชั่นส์
เจำะจง เทคโนโลยี จำกัด

8,759.98 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
8,759.98

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ
PO6009-209
1 ก.ย. 60

1,718,000.00 บริษัท อีเว้นท์ไนน์ มำร์เก็ตติ้ง
1,950,000.00 จำกัด 1,950,000.00

26,418.30 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นิภำ อัมพร
26,418.30
227,375.00 บริษัท พร็อฟแฟ็ค จำกัด
227,375.00

สจ-0114-60
1 ก.ย. 60

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0115-60
1 ก.ย. 60

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6009-212
6 ก.ย. 60

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6009-213
6 ก.ย. 60

วิธีเฉพำะ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
เจำะจง

1,000.02 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
1,000.02

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6009-216
6 ก.ย. 60

วิธีเฉพำะ บริษัท แอร์โค จำกัด
เจำะจง

8,570.70 บริษัท แอร์โค จำกัด 8,570.70

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6009-217
7 ก.ย. 60

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน กันยายน 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทา 6 ตุลาคม 2560
ลำดับที่

13
14

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ

ขออนุมัติจัดซื้อชุดระบบ Control ATS ของตู้ EMDB

21,402.14

ขออนุมัติจัดทำป้ำยสื่อประชำสัมพันธ์ยุทธศำสตร์
นวัตกรรมตลำด

10,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ

ชื่อ
วิธีเฉพำะ บริษัท อำซีฟำ จำกัด (มหำชน)
เจำะจง

รำคำ
21,402.14 บริษัท อำซีฟำ จำกัด (มหำชน)
21,402.14

วิธีเฉพำะ บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
เจำะจง โปรโมชั่นส์ จำกัด

9,946.72 บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
โปรโมชั่นส์ จำกัด 9,946.72

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6009-219
และรำคำเหมำะสม
7 ก.ย. 60
เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0116-60
และรำคำเหมำะสม
8 ก.ย. 60

PO6009-218
7 ก.ย. 60

ขออนุมัติจ้ำงเหมำกำรจัดจ้ำงออกแบบและจัดทำโล่
15 รำงวัลกำรประกวดของสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน)

550,000.00

490,000.00 วิธีเฉพำะ บริษัท ทีเอชไอเอ็นเคเค จำกัด
เจำะจง

498,299.00 บริษัท ทีเอชไอเอ็นเคเค จำกัด
498,299.00

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรเข้ำร่วมงำน
16 Techinnovation 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่
18-20 กันยำยน 2560

567,000.00

520,000.00 วิธีเฉพำะ บริษัท ยูนีค ทรำเวิล เซอร์วิส
เจำะจง จำกัด

527,520.00 บริษัท ยูนีค ทรำเวิล เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6009-220
527,520.00
และรำคำเหมำะสม
11 ก.ย. 60

3,500.00

วิธีเฉพำะ บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
เจำะจง โปรโมชั่นส์ จำกัด

ขออนุมัติจัดจ้ำงผลิตป้ำยไวนิลสำหรับกำรจัดงำน
17 แถลงข่ำวและงำนสัมมนำ “นวัตกรรมระบบ
เพำะเลี้ยงกุ้งมังกรฯ”

3,338.40 บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
โปรโมชั่นส์ จำกัด 3,338.40

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6009-221
และรำคำเหมำะสม
12 ก.ย. 60

18

ขออนุมัติจ้ำงทำแฟ้มผ้ำไหมของสำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

20,000.00

วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกำรพิมพ์
เจำะจง

20,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกำรพิมพ์
20,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6009-222
และรำคำเหมำะสม
15 ก.ย. 60

19

ขออนุมัติจัดทำคู่มือข้อกำหนดและวิธีกำรใช้งำนตรำ
สัญลักษณ์ Startup Thailand

90,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท สีสันกรำฟฟิคส์ จำกัด
เจำะจง

80,250.00 บริษัท สีสันกรำฟฟิคส์ จำกัด
80,250.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6009-223
และรำคำเหมำะสม
15 ก.ย. 60

20

จ้ำงเหมำจัดแสดงนิทรรศกำรในงำน Thai Tech
EXPO 2017

300,000.00

299,600.00 วิธีเฉพำะ บริษัท ดี-โคด ครีเอทีฟ จำกัด
เจำะจง

120,000.00 บริษัท ดี-โคด ครีเอทีฟ จำกัด
120,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6009-224
และรำคำเหมำะสม
15 ก.ย. 60

ขออนุมัติจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์ผลงำนที่ได้รับรำงวัล
21 นวัตกรรมแห่งชำติ ประจำปี 2560 ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์
สองภำษำ

650,000.00

550,000.00 วิธีเฉพำะ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
เจำะจง จำกัด (มหำชน)

642,000.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0117-60
(มหำชน) 642,000.00
และรำคำเหมำะสม
15 ก.ย. 60

ขออนุมัติจ้ำงเหมำพัฒนำหลักสูตรออนไลน์กำรพัฒนำ
ธุรกิจวิสำหกิจเริ่มต้น

1,600,000.00

1,600,000.00 วิธีเฉพำะ สมำคมกำรค้ำเพื่อส่งเสริม
เจำะจง ผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีรำยใหม่

200,000.00

197,000.00 วิธีเฉพำะ บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จำกัด
เจำะจง

22
23

ขออนุมัติจัดจ้ำงพิมพ์หนังสือถึง...ฅนในอนำคต

1,600,000.00 สมำคมกำรค้ำเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีรำยใหม่
192,600.00 1,600,000.00
บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จำกัด
192,600.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0118-60
และรำคำเหมำะสม
15 ก.ย. 60
เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6009-225
และรำคำเหมำะสม
15 ก.ย. 60

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน กันยายน 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทา 6 ตุลาคม 2560
ลำดับที่

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ชื่อ
วิธีเฉพำะ บริษัท ไบร์ท ซิสเต็ม เจแปน
เจำะจง จำกัด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

รำคำ
โดยสรุป
27,713.00 บริษัท ไบร์ท ซิสเต็ม เจแปน จำกัด เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
27,713.00
เหมำะสม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ
PO6009-226
15 ก.ย. 60

ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ
24 ภำยนอก (External Storage)

35,000.00

25

ขออนุมัติจัดจ้ำงบริกำรกู้คืนข้อมูลอุปกรณ์สำหรับ
จัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก (External Storage)

15,000.00

26

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนแถลงข่ำวผลกำรดำเนินงำน
Startup Thailand 2017 ประจำปี 2560

2,000,000.00

1,880,000.00 วิธีเฉพำะ บริษัท อินทีเกรเต็ด โปรโมชัน
เจำะจง เทคโนโลยี

1,933,490.00 บริษัท อินทีเกรเต็ด โปรโมชัน
เทคโนโลยี 1,933,490.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0119-60
และรำคำเหมำะสม
18 ก.ย. 60

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำนสัปดำห์นวัตกรรม ประจำปี
27 2560 (Innovation Thailand Week 2017)

5,000,000.00

4,345,000.00 ประกวด บริษัท อีเว้นท์ไนน์ มำร์เก็ตติ้ง
รำคำ จำกัด

4,287,000.00 บริษัท อีเว้นท์ไนน์ มำร์เก็ตติ้ง
จำกัด 4,287,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0120-60
และรำคำต่ำสุด
20 ก.ย. 60

4,440,300.00
970,000.00 บริษัท มีเดีย ออลล์ อรำวด์ จำกัด
970,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0121-60
และรำคำเหมำะสม
20 ก.ย. 60

ขออนุมัติจ้ำงเหมำดำเนินงำนจัดกิจกรรมสื่อมวลชน
สัญจรร่วมทำข่ำวบทบำทของ วท. ในกำรนำ
28 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ประกอบกำรธุรกิจ Startup ระหว่ำงวันที่
26 – 27 กันยำยน 2560 ณ จังหวัดอุบลรำชธำนี

บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
971,000.00 วิธีเฉพำะ บริษัท มีเดีย ออลล์ อรำวด์ จำกัด
เจำะจง

9,095.00 บริษัท ไบร์ท ซิสเต็ม เจแปน จำกัด เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6009-227
9,095.00
และรำคำเหมำะสม
15 ก.ย. 60

1,600,000.00

1,600,000.00 วิธีเฉพำะ สมำคมสมองกลฝังตัวไทย
เจำะจง

1,600,000.00 สมำคมสมองกลฝังตัวไทย
1,600,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0122-60
และรำคำเหมำะสม
27 ก.ย. 60

ขออนุมัติจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์งำนสัปดำห์
30 นวัตกรรม ประจำปี 2560 (Innovation Thailand
Week 2017)

2,000,000.00

2,000,000.00 วิธีเฉพำะ บริษัท ฟร้อนท์เพจ จำกัด
เจำะจง

1,700,000.00 บริษัท ฟร้อนท์เพจ จำกัด
1,700,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0123-60
และรำคำเหมำะสม
28 ก.ย. 60

ขออนุมัติจ้ำงเหมำพัฒนำเครือข่ำยและจัดทำแผน
31 นโยบำยพัฒนำระบบนิเวศกำรลงทุนสำหรับวิสำหกิจ
เริ่มต้น

1,500,000.00

1,500,000.00 วิธีเฉพำะ สมำคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงิน
เจำะจง ร่วมลงทุน

1,500,000.00 สมำคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วม เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0124-60
ลงทุน 1,500,000.00
และรำคำเหมำะสม
28 ก.ย. 60

29

ขออนุมัติจ้ำงเหมำพัฒนำเครือข่ำยและจัดทำแผน
นโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรมสำขำนวัตกรรมเมือง

1,000,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท ไบร์ท ซิสเต็ม เจแปน
เจำะจง จำกัด

