แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 ประจาปีงบประมาณ 2561
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทา 4 มิถุนายน 2561
ลำดับที่

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ชื่อ

1

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ลูกจ้ำงศูนย์
วิสำหกิจเริ่มต้นประเทศไทย งำนสร้ำงกำรรับรู้และ
ควำมร่วมมือภำยในประเทศ

2

ขออนุมัติจ้ำงเขียนหนังสือเพื่อรวบรวมผลงำน
ภำพถ่ำยนวัตกรรม ประจำปี 2560

3

ขออนุมัติจัดทำ Backdrop พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน) และ UNITED NATIONS
DEVELOPMENT

210,000.00

210,000.00 วิธีเฉพำะ นำงสำวรำมินธฐ์ ฉัตรวดีภูววงศ์
เจำะจง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
รำคำ
210,000.00 นำงสำวรำมินธฐ์ ฉัตรวดีภูววงศ์
210,000.00

90,000.00

วิธีเฉพำะ นำงสำว ปริตตำ หวังเกียรติ
เจำะจง

90,000.00 นำงสำว ปริตตำ หวังเกียรติ
90,000.00

1,733.40

วิธีเฉพำะ บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
เจำะจง โปรโมชั่นส์ จำกัด

1,733.40 บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
โปรโมชั่นส์ จำกัด 1,733.40

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6105-131.1
1 พ.ค. 61

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6105-132.1
1 พ.ค. 61

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-132.2
และรำคำเหมำะสม
4 พ.ค. 61

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงำน 10 รำยกำร

18,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
เจำะจง

17,749.01 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
17,749.01

5

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงำน 1 รำยกำร (กระดำษ
ถ่ำยเอกสำร A4)

12,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย)
เจำะจง จำกัด (มหำชน)

11,850.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
(มหำชน) 11,850.00
เหมำะสม

6

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน
เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนนวัตกรรม (MIND)

170,000.00

170,000.00 วิธีเฉพำะ นำงสำวเปรมนภำ โชติญำณ
เจำะจง พิทักษ์

4

7

ขออนุมัติจัดซื้อคูปองน้ำดื่ม
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรข้อมูลเรื่องวิสำหกิจ
เริ่มต้น (Startup) ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์

8

30,000.00
2,100,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
เจำะจง
2,056,000.00

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูชั่น
ประกวด จำกัด
รำคำ
บริษัท อะกำลิโก โมทีฟ จำกัด
e-bidding
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.ลอฟ
บริษัท อริสโท โซลูชั่นส์
เทคโนโลยี จำกัด

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

170,000.00 นำงสำวเปรมนภำ โชติญำณพิทักษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
170,000.00
25,680.00 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
25,680.00

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

1,990,000.00 บริษัท อริสโท โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
จำกัด 2,100,000.00
1,900,000.00
1,770,000.00
1,690,000.00
2,100,000.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ

PO6105-133
7 พ.ค. 61
PO6105-133.1
7 พ.ค. 61
PO6105-133.2
8 พ.ค. 61
PO6105-133.3
8 พ.ค. 61
สจ-0088-61
8 พ.ค. 61

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 ประจาปีงบประมาณ 2561
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทา 4 มิถุนายน 2561
ลำดับที่

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ชื่อ

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดงำน Startup Thailand 2018

90,000,000.00

9

10

ขออนุมัติจัดซื้อชุดควำมร้อนสำหรับ Printer
Samsung

วิธีเฉพำะ บริษัท บุญ เทคโนโลยี จำกัด
เจำะจง

รำคำ
89,970,856.00 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด
(มหำชน) 89,470,856.00
5,600.00 บริษัท บุญ เทคโนโลยี จำกัด
5,600.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0089-61
8 พ.ค. 61

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6105-134
10 พ.ค. 61

150,000.00

150,000.00 วิธีเฉพำะ บริษัท พับบลิค ลอว์ จำกัด
เจำะจง

150,000.00 บริษัท พับบลิค ลอว์ จำกัด
150,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0090-61
และรำคำเหมำะสม
10 พ.ค. 61

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบันทึกภำพเคลื่อนไหว และภำพนิ่ง
กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกำรศึกษำทำงไกล
12 “หลักสูตรกำรจัดกำรนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบกำร”

20,000.00

วิธีเฉพำะ นำยกิตติพงศ์ สงค์ประกอบ
เจำะจง

20,000.00 นำยกิตติพงศ์ สงค์ประกอบ
20,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-135
และรำคำเหมำะสม
11 พ.ค. 61

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบันทึกภำพเคลื่อนไหว และภำพนิ่ง
งำนสัมมนำ “สตำร์ทอัพ 102 สำขำธุรกิจนวัตกรรม
13 กำรเกษตร (Startup 102 : AgTech Startup)”

260,000.00

260,000.00 วิธีเฉพำะ นำยชัยเชียรโรจน์ ทวีธนำนนท์
เจำะจง

260,000.00 นำยชัยเชียรโรจน์ ทวีธนำนนท์
260,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-135.1
และรำคำเหมำะสม
11 พ.ค. 61

ขออนุมัติจ้ำงเหมำดำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมวิสำหกิจ
เริ่มต้นเข้ำร่วมแสดงผลงำนในระดับสำกล ในงำน
14 Govtech Pioneers และ Pioneers’18 ณ ประเทศ
ออสเตรีย

2,000,000.00

2,000,000.00 วิธีเฉพำะ บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จำกัด
เจำะจง

1,961,000.00 บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จำกัด
1,961,000.00

498,335.00 วิธีเฉพำะ บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสชั่นแนลไอ
เจำะจง ที จำกัด

11

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเอกชนบริกำรด้ำนกฎหมำย

5,600.00

90,000,000.00 ประกวด บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด
รำคำ (มหำชน)
e-bidding

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

15

ขออนุมัติดำเนินกำรเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งำน
ชั่วครำวในระยะเวลำ 4 เดือน

496,480.00

16

ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบปรับอำกำศ และ
ตัวไทม์เมอร์สำหรับระบบ Fire Alarm

14,680.40

วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นิภำ อัมพร
เจำะจง

10,000.00

วิธีเฉพำะ นำยขวัญชัย สิริวัฒนเกตุ
เจำะจง

ขออนุมัติจ้ำงเหมำติดตั้งกุญแจล๊อคตู้ในห้องประชุม
17 510 และห้องประชุม 511 ชั้น 5 อำคำรอุทยำน
นวัตกรรม

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6105-136
15 พ.ค. 61

496,480.00 บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสชั่นแนลไอที มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
จำกัด 496,480.00

สช-0005-61
15 พ.ค. 61

14,680.40 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นิภำ อัมพร
14,680.40

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6105-136.1
16 พ.ค. 61

8,000.00 นำยขวัญชัย สิริวัฒนเกตุ 8,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-137
และรำคำเหมำะสม
18 พ.ค. 61

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 ประจาปีงบประมาณ 2561
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทา 4 มิถุนายน 2561
ลำดับที่

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ชื่อ

รำคำ

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ

110,000.00

ขออนุมัติจัดพิมพ์กระดำษหัวจดหมำยและซอง
จดหมำย สนช.

30,000.00

วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล บี
เจำะจง เพรส

20,865.00 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิล บี เพรส เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-139
20,865.00
และรำคำเหมำะสม
18 พ.ค. 61

ขออนุมัติจัดจ้ำงผลิต Backdrop และ X-Stand งำน
สัมมนำ “สตำร์ทอัพ 102 สำขำธุรกิจนวัตกรรม
20 กำรเกษตร (Startup 102 : AgTech Startup)”

22,577.00

วิธีเฉพำะ บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
เจำะจง โปรโมชั่นส์ จำกัด

22,577.00 บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
โปรโมชั่นส์ จำกัด 22,577.00

9,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์
เจำะจง เนชั่นแนล จำกัด

19

21

ขออนุมัติซ่อมเลนส์ Nikon AF-S VR DX 18-200
MM ของ สนช.

22

ขออนมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดทำแค็ตตำล็อกผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม สำขำอำหำรและเสริมอำหำร

23

ขออนุมัติจัดทำนำมบัตร สนช.

ขออนุมัติเช่ำระบบเว็บไซต์และระบบกำรรับสมัคร
24 ออนไลน์ ภำยใต้โครงกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรม
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

107,000.00 บริษัท มหำนคร โฆษณำ จำกัด
107,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก

ขออนุมัติจัดทำแผ่นป้ำยตรำสัญลักษณ์ สนช.

18

107,000.00 วิธีเฉพำะ บริษัท มหำนคร โฆษณำ จำกัด
เจำะจง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

6,848.00 บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด 6,848.00

245,030.00

245,030.00 วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทัชเทคดีไซน์
เจำะจง

245,030.00 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทัชเทคดีไซน์
245,030.00

7,490.00

วิธีเฉพำะ บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์
เจำะจง จำกัด

7,490.00 บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์
จำกัด 7,490.00

72,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท เจโนไซส์ จำกัด
เจำะจง

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-138
และรำคำเหมำะสม
18 พ.ค. 61

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-140
และรำคำเหมำะสม
18 พ.ค. 61

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-140.1
และรำคำเหมำะสม
18 พ.ค. 61
เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-141
และรำคำเหมำะสม
22 พ.ค. 61
เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-141.1
และรำคำเหมำะสม
22 พ.ค. 61

72,000.00 บริษัท เจโนไซส์ จำกัด 72,000.00 เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม
เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

PO6105-141.2 22
พ.ค. 61

ขออนุมัติจ้ำงดำเนินงำนศึกษำควำมเป็นไปได้กำรสร้ำง
รูปแบบธุรกิจนวัตกรรมกำรเกษตรโดยประยุกต์ใช้
25 เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intellige)

500,000.00

500,000.00 วิธีเฉพำะ นำงสำว มนฤทัย ระดีรมย์
เจำะจง

500,000.00 นำงสำว มนฤทัย ระดีรมย์
500,000.00

สจ-0091-61
23 พ.ค. 61

ขออนุมัติจ้ำงเหมำออกแบบจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
บันทึกภำพเคลื่อนไหว และภำพนิ่งสำหรับกิจกรรม
26 เครือข่ำยนวัตกรรมกลุ่มเยำวชน ภำยใต้โครงกำร
ประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

400,000.00

400,000.00 วิธีเฉพำะ รูมซิทเพลย์ โปรดักชั่น
เจำะจง

400,000.00 รูมซิทเพลย์ โปรดักชั่น 400,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง สจ-0092-61
และรำคำเหมำะสม
23 พ.ค. 61

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 ประจาปีงบประมาณ 2561
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทา 4 มิถุนายน 2561
ลำดับที่

งำน/จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ชื่อ

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำ

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดทำรำยงำนกำรจัดงำนสัปดำห์
นวัตกรรมไทย ประจำปี 2560

28

ขออนุมัติจัดทำ Roll up เพื่อใช้ในกำรเดินทำงปฏิบัติ
รำชกำรต่ำงจังหวัด

8,025.00

วิธีเฉพำะ บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
เจำะจง โปรโมชั่นส์ จำกัด

8,025.00 บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น
โปรโมชั่นส์ จำกัด 8,025.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-143
และรำคำเหมำะสม
24 พ.ค. 61

29

ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับคณะกรรมกำร
นวัตกรรมแห่งชำติที่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง

7,395.84

วิธีเฉพำะ บริษัท ซูกำเวีย จำกัด
เจำะจง

7,395.84 บริษัท ซูกำเวีย จำกัด 7,395.84

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ
เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6105-144
25 พ.ค. 61

30

ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับคณะกรรมกำร
นวัตกรรมแห่งชำติที่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง

8,250.00

วิธีเฉพำะ บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด
เจำะจง

8,250.00 บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด 8,250.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

PO6105-145
25 พ.ค. 61

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบันทึกภำพเคลื่อนไหว และภำพนิ่ง
กำรจัดกิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Innovation
31 Eco System Builder: นักพัฒนำโครงกำรนวัตกรรม
รุ่นที่ 1

10,000.00

วิธีเฉพำะ นำยวรพจน์ ดอนผำ
เจำะจง

ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับคณะกรรมกำร
นวัตกรรมแห่งชำติที่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง

45,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท เบลสท์ โพรดักส์ ออฟ เอเชีย จำกัด 16,560.00 บริษัท เบลสท์ โพรดักส์ ออฟ
เจำะจง
เอเชีย จำกัด 16,560.00

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

ขออนุมัติจัดจ้ำงปรับปรุงงำนห้องน้ำ

65,000.00

วิธีเฉพำะ บริษัท ยูซี รอย จำกัด
เจำะจง

65,000.00 บริษัท ยูซี รอย จำกัด 65,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-147
และรำคำเหมำะสม
28 พ.ค. 61

ขออนุมัติจัดซื้อโคมไฟและหลอดไฟสำหรับห้อง
ผู้บริหำร

11,196.48

วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นิภำ อัมพร
เจำะจง

11,196.48 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นิภำ อัมพร
11,196.48

เป็นผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ
เหมำะสม

33
34

150,000.00 วิธีเฉพำะ บริษัท กูรูดีไซน์ จำกัด
เจำะจง

รำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

27

32

150,000.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

150,000.00 บริษัท กูรูดีไซน์ จำกัด 150,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-142
และรำคำเหมำะสม
24 พ.ค. 61

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

10,000.00 นำยวรพจน์ ดอนผำ 10,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงที่ประกอบอำชีพนี้โดยตรง PO6105-145.1
และรำคำเหมำะสม
25 พ.ค. 61

PO6105-146
25 พ.ค. 61

PO6105-147.1
30 พ.ค. 61

