แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจาปีงบประมาณ 2561
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทา 6 ธันวาคม 2560
ลำดับที่

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

1

150,000.00

2

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ลูกจ้ำง ในส่วนของผู้ประสำนงำนโครงกำรนวัตกรรม
เชิงพื้นที่

150,000.00 วิธีเฉพำะ นำงสำว เธียรวนันต์ จอมสืบ
เจำะจง

209,000.00

3

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพื่อดำเนินงำนและ
กำรปฏิบัติงำนของงำนนวัตกรรมแบบเปิด (ส่วนงำน
สนับสนุน - Administration Staff)

209,000.00 วิธีเฉพำะ นำงสำว วรนันท์ โกยทอง
เจำะจง

4

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ลูกจ้ำงโครงกำร ใน S4-2 งำนสร้ำงกำรรับรู้ด้ำน
นวัตกรรม

5

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเอกชนดำเนินงำนด้ำนกฎหมำยกับ
ลูกหนี้ของสำนักงำนฯ

300,000.00
1,200,000.00

6

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรศึกษำดูงำนและร่วม
ประชุมเรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และย่ำน
นวัตกรรม (Innovation District) ณ เมืองบำร์เซโลน่ำ
ประเทศสเปน ในระหว่ำงวันที่ 12-18 พฤศจิกำยน
2560

7

ขออนุมัติทำลำยและจ้ำงขนย้ำยเอกสำรรับเข้ำ และ
เอกสำรส่งออก (ตั้งแต่ปี 2545 ถึง ปี 2558) และสื่อ
สิ่งพิมพ์ ที่ชำรุด เสียหำย จำกเหตุน้ำท่วม

8
9

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ
PO6111-021
1 พ.ย. 60

150,000.00 นำงสำว เธียรวนันต์ จอมสืบ
150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6111-022
1 พ.ย. 60

209,000.00 นำงสำว วรนันท์ โกยทอง
209,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6111-023
1 พ.ย. 60

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6111-024
1 พ.ย. 60

รำคำ
โดยสรุป
156,000.00 นำย พลพินิจ พินิจชอบ 156,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

156,000.00

20,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

ชื่อ
156,000.00 วิธีเฉพำะ นำย พลพินิจ พินิจชอบ
เจำะจง

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ลูกจ้ำง ในส่วนของผู้ประสำนงำนโครงกำรนวัตกรรม
เชิงพื้นที่

63,000.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

วิธีเฉพำะ นำงสำวเมดำริน กฤษณะรำช
เจำะจง
288,900.00 วิธีเฉพำะ บริษัท พับบลิค ลอว์ จำกัด
เจำะจง
1,200,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จำกัด

วิธีเฉพำะ บริษัท แม็กซ์ มูฟ จำกัด
เจำะจง

63,000.00 นำงสำวเมดำริน กฤษณะรำช
63,000.00
288,900.00 บริษัท พับบลิค ลอว์ จำกัด
288,900.00
1,199,033.40 บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จำกัด
1,199,033.40

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0018-61
และรำคำเหมำะสม
1 พ.ย. 60
เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-025
และรำคำเหมำะสม
3 พ.ย. 60

12,840.00 บริษัท แม็กซ์ มูฟ จำกัด 12,840.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-026
และรำคำเหมำะสม
3 พ.ย. 60

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงำน 2 รำยกำร

3,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
เจำะจง

2,560.04 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
2,560.04

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6111-027
3 พ.ย. 60

ขออนุมัติจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ส่วนกลำง

2,500.00

วิธีเฉพำะ บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
เจำะจง โปรโมชั่นส์ จำกัด

1,926.00 บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
โปรโมชั่นส์ จำกัด 1,926.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-028
และรำคำเหมำะสม
3 พ.ย. 60

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจาปีงบประมาณ 2561
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทา 6 ธันวาคม 2560
ลำดับที่

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ
2,140.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ชื่อ
วิธีเฉพำะ บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์
เจำะจง จำกัด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

รำคำ
2,140.00 บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์
จำกัด 2,140.00

เลขที่และวันที่ของ
โดยสรุป
สัญญำ
เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-029
และรำคำเหมำะสม
3 พ.ย. 60

64,200.00 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นพับลิซิ่ง
64,200.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-030
และรำคำเหมำะสม
7 พ.ย. 60

10

ขออนุมัติจัดจ้ำงพิมพ์นำมบัตรพนักงำน โครงกำร
Startup Thailand

11

ขออนุมัติจัดจ้ำงแปลภำษำในเว็บไซต์ของสำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

110,000.00

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอปกรณ์ เพื่อใช้ในกำรบำรุงและ
12 รักษำซ่อมแซมอำคำรอุทยำนนวัตกรรม ตลอดจน
อุปกรณ์ที่จำเป็นในกรณีต่ำงๆ ในปี 2561

2,600.00

วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นิภำ อัมพร
เจำะจง

2,503.80 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นิภำ อัมพร
2,503.80

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

8,560.00 บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จำกัด
8,560.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-032
และรำคำเหมำะสม
7 พ.ย. 60

84,438.00 วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นพับลิซิ่ง
เจำะจง

PO6111-031
7 พ.ย. 60

13

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คระบบสัญญำณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ชั้น B2

8,560.00

วิธีเฉพำะ บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จำกัด
เจำะจง

14

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดขัดล้ำงพื้น
และฆ่ำเชื้อดับกลิ่น

12,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท คลีนเวฟ จำกัด
เจำะจง

15

ขออนุมัติจัดจ้ำงผลิต X-Frame โครงกำรวิสำหกิจ
นวัตกรรมเชิงสังคม

4,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
เจำะจง โปรโมชั่นส์ จำกัด

ขออนุมัติจัดซื้อคูปองน้ำดื่ม

30,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
เจำะจง

25,680.00 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
25,680.00

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6111-035.1
13 พ.ย. 60

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงำน 4 รำยกำร

30,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
เจำะจง

25,582.22 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
25,582.22

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6111-035.2
13 พ.ย. 60

380,000.00

343,500.00 วิธีเฉพำะ บริษัท โปรซำยน์เอ็นทิฟคิ 2009
เจำะจง จำกัด

350,000.00 บริษัท โปรซำยน์เอ็นทิฟคิ 2009
จำกัด 350,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0020-61
และรำคำเหมำะสม
15 พ.ย. 60
เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-036
และรำคำเหมำะสม
17 พ.ย. 60

16
17
18

ขออนุมัติจ้ำงเหมำผู้ดำเนินกำรจัดงำนแถลงข่ำวเปิดตัว
โครงกำรนวัตกรรมแบบมุ่งเป้ำ

ขออนุมัติจัดจ้ำงผลิตชุดนิทรรศกำรสำเร็จรูปสำหรับ
19 งำนแถลงข่ำวโครงกำรนวัตกรรมแบบเปิด (Open
Innovation)
20

ขออนุมัติจ้ำงพิมพ์แผ่นพับประชำสัมพันธ์โครงกำร
นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

10,165.00 บริษัท คลีนเวฟ จำกัด 10165.00
3,937.60 บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
โปรโมชั่นส์ จำกัด 3,937.60

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-034
และรำคำเหมำะสม
9 พ.ย. 60
เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-035
และรำคำเหมำะสม
13 พ.ย. 60

60,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
เจำะจง โปรโมชั่นส์ จำกัด

59,984.20 บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
โปรโมชั่นส์ จำกัด 59,984.20

20,000.00

วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล บี
เจำะจง เพรส

19,795.00 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล บี เพรส เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-037
19,795.00
และรำคำเหมำะสม
17 พ.ย. 60

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจาปีงบประมาณ 2561
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทา 6 ธันวาคม 2560
ลำดับที่

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรเข้ำร่วมงำน Slush
ประจำปี 2560 ณ กรุงเฮลซิงกิ สำธำรณรัฐฟินแลนด์
และประชุมควำมร่วมมือ Stockholm’s Tech
21 Scene ณ กรุงสต็อกโฮล์ม รำชอำณำจักรสวีเดน ใน
ระหว่ำงวันที่ 28 พฤศจิกำยน - 3 ธันวำคม 2560

วงเงินงบประมำณ
1,500,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ชื่อ
1,459,300.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จำกัด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

รำคำ
1,434,900.00 บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จำกัด
1,434,900.00

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของ
โดยสรุป
สัญญำ
เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-038
และรำคำเหมำะสม
20 พ.ย. 60

ขออนุมัติจัดจ้ำงพิธีกรดำเนิน "งำนแถลงข่ำวเปิดตัว
22 โครงกำรนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation
Kick-off) และกิจกรรม Open Innovation 101"

20,000.00

วิธีเฉพำะ นำยชลวิศว์ วงศ์ศรีวอ
เจำะจง

20,000.00 นำยชลวิศว์ วงศ์ศรีวอ 20,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-039
และรำคำเหมำะสม
20 พ.ย. 60

23

ขออนุมัติจัดทำตู้เก็บเอกสำรเพื่อใช้เก็บเอกสำร
ทำงด้ำนบัญชีของสำนักงำนฯ

40,200.00

วิธีเฉพำะ นำยอินทรำบ สอนศิริ
เจำะจง

40,200.00 นำยอินทรำบ สอนศิริ 40,200.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-040
และรำคำเหมำะสม
20 พ.ย. 60

24

ขออนุมัติจัดจ้ำงพิมพ์แผ่นพับประชำสัมพันธ์ สนช.
ฉบับภำษำอังกฤษ

20,000.00

วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล บี
เจำะจง เพรส

19,260.00 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล บี เพรส เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-041
19,260.00
และรำคำเหมำะสม
20 พ.ย. 60

25

ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหำยเนื่องจำกเหตุ
น้ำท่วม

8,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จำกัด
เจำะจง

ขออนุมัติจัดซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทำงปฏิบัติรำชกำร
26 ณ กรุงเฮลซิงกิ สำธำรณรัฐฟินแลนด์ และกรุงสต็อก
โฮล์ม รำชอำณำจักรสวีเดน
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบันทึกภำพเคลื่อนไหวกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร “เสริมสร้ำงควำมรู้และวัฒนธรรมแก่
27 บุคลำกรเพื่อพัฒนำองค์กร (NIA Organization
Development : NIA-OD)”
28

ขออนุมัติจัดจ้ำงผลิตสมุดบันทึก Time Planner 2018

วิธีเฉพำะ บริษัท ทรำเวล แอนด์ มอร์ จำกัด
เจำะจง
4,000.00

150,000.00

วิธีเฉพำะ นำยสุภชัย แซ่ตั้ง
เจำะจง

149,800.00 วิธีเฉพำะ บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จำกัด
เจำะจง

7,276.00 บริษัท แอคคำส กรุ๊ป จำกัด
7,276.00
บริษัท ทรำเวล แอนด์ มอร์ จำกัด

4,000.00 นำยสุภชัย แซ่ตั้ง 4,000.00

140,000.00 บริษัท จี.พี. ไซเบอร์พรินท์ จำกัด
140,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-042
และรำคำเหมำะสม
23 พ.ย. 60
เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-042.1
และรำคำเหมำะสม
27 พ.ย. 61
เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-043
และรำคำเหมำะสม
28 พ.ย. 60

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6111-044
และรำคำเหมำะสม
30 พ.ย. 60

