
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำระบบเว็บไซต์ย่ำน

นวัตกรรมกำรแพทย์โยธี

120,000.00       120,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 120,000.00        บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 

120,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6202-090

1 มี.ค. 62

2
จ้ำงเหมำบริกำรงำนพนักงำนรับส่งเอกสำร 200,000.00       200,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยอดิศักด์ิ ฟักแฟง 200,000.00        นำยอดิศักด์ิ ฟักแฟง 200,000.00 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6203-091

1 มี.ค. 62

3

ขออนุมัติจัดจ้ำงท่ีปรึกษำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

“ส่งเสริมควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม ส ำหรับกลุ่ม

ผู้น ำภำครัฐและเอกชน (DRIVE CONNECT) รุ่นท่ี 1”

1,000,000.00     1,000,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1,000,000.00      ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้

ค ำปรึกษำแห่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0005-62

5 มี.ค. 62

4
ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ Samsumg รุ่น 

ML-5510ND

2,950.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2,950.00           ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

2,950.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6203-092

7 มี.ค. 62

5
ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือนวัตกรรม

แห่งอนำคต

100,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท พิมพ์ดี จ ำกัด 88,221.50          บริษัท พิมพ์ดี จ ำกัด 88,221.50 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6203-093

12 มี.ค. 62

6
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3 รำยกำร 20,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 19,730.00          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

19,730.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6203-094

12 มี.ค. 62

7
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8 รำยกำร 50,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 46,834.12          บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

46,834.12

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6203-095

12 มี.ค. 62

8
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

PO6203-096

13 มี.ค. 62

บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ จ ำกัด 2,540,000.00      

บริษัท ไทม์ ดิจิทัล จ ำกัด 2,480,000.00      

บริษัท แคเรียร์วีซ่ำ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

2,596,248.00      

สจ-0078-62

14 มี.ค. 62

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพ

เยำวชนสู่กำรเป็นนวัตกร Founder Apprentice 

2562

2,600,000.00     2,581,339.33      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท แคเรียร์วีซ่ำ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 2,575,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

9

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

10

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรเดินทำงศึกษำดูงำน

ด้ำนนวัตกรรม  ระหว่ำงวันท่ี 1 – 7 เมษำยน 2562 

ณ สำธำรณรัฐออสเตรียและประเทศฮังกำรี

1,000,000.00     957,200.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

957,200.00        บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด 957,200.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6203-097

14 มี.ค. 62

11

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีลูกจ้ำง

โครงกำร D3-2-5 กำรบริหำรจัดกำรสถำบัน

วิทยำกำรนวัตกรรม

169,000.00       169,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำววรัญญำ สอำดย่ิง 169,000.00        นำงสำววรัญญำ สอำดย่ิง 

169,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6203-098

14 มี.ค. 62

12

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

235,741.94       235,741.94        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวก ำไลทิพย์ ปิยพิทยำนันต์ 235,741.94        นำงสำวก ำไลทิพย์ ปิยพิทยำนันต์ 

235,741.94

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6203-098.1

14 มี.ค. 62

13

ขออนุมัติจัดจ้ำงท่ีปรึกษำส ำหรับโครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพวิสำหกิจเร่ิมต้นสู่กำรลงทุน (Growth 

Program)

840,000.00       840,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำว มนธิดำ พัชรภิญโญพงศ์ 840,000.00        นำงสำว มนธิดำ พัชรภิญโญพงศ์ 

840,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0006-62

15 มี.ค. 62

14
ขออนุมัติซ่อมแซม Sensor Evap และสำยเมนของ 

Chiller 2

30,559.20         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แอร์โค จ ำกัด 30,559.20          บริษัท แอร์โค จ ำกัด 30,559.20 เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6203-099

18 มี.ค. 62

บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จ ำกัด 2,782,000.00      

บริษัท กู๊ด เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 2,749,900.00      

บริษัท บลูสกำย (บำงกอก) จ ำกัด 2,500,000.00      

บริษัทฟอร์ฟิล์มจ ำกัด 2,850,000.00      

บริษัท ลักษดูเศรษฐ์ โปรดัคช่ัน 

จ ำกัด

2,560,000.00      

บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ำกัด 2,782,000.00      

บริษัท มำกมิตร โปรดักช่ัน จ ำกัด 2,870,800.00      

15

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรด ำเนินกำรผลิตรำยกำร

โทรทัศน์ส ำหรับผู้ท่ีสนใจในกำรท ำธุรกิจนวัตกรรม

3,000,000.00     2,860,110.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท มำกมิตร โปรดักช่ัน จ ำกัด 

2,870,800.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0097-62

18 มี.ค. 62



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

16

ขออนุมัติจัดท ำส่ือวีดิทัศน์เพ่ือน ำเสนอควำมคืบหน้ำ

กำรด ำเนินงำนพัฒนำย่ำนนวัตกรรมกำรแพทย์โยธี

80,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยวีระชัย จ๋ิวเจริญ 80,000.00          นำยวีระชัย จ๋ิวเจริญ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6203-100

18 มี.ค. 62

17

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือพัฒนำโครงกำร

นวัตกรรมแบบเปิดจำก “เครือข่ำยธุรกิจนวัตกรรม

หอกำรค้ำไทย”

480,000.00       480,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

หอกำรค้ำไทย 480,000.00        หอกำรค้ำไทย มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0079-62

18 มี.ค. 62

บริษัท เอ็นอำร์ไอ คอนซัลต้ิง 

แอนด์ โซลูช่ันส์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด

3,149,000.00      

บริษัท ไทม์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด 3,150,000.00      

19

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำง

ศักยภำพวิสำหกิจเร่ิมต้นกำรเกษตรออกสู่ตลำด

ต่ำงประเทศหรือได้รับกำรลงทุน (AgTech Battle)

1,300,000.00     1,300,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท กีคคอน วัลเลย์ จ ำกัด 1,300,000.00      บริษัท กีคคอน วัลเลย์ จ ำกัด 

1,300,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0098-62

20 มี.ค. 62

20

ขออนุมัติจ้ำงเหมำด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำร

ประเมินและขยำยผลลัพธ์ทำงสังคม คร้ังท่ี 2

1,000,000.00     800,000.00        ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท ไนส์คอร์ป เอส. อี. จ ำกัด 1,000,000.00      บริษัท ไนส์คอร์ป เอส. อี. จ ำกัด 

1,000,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0091-62

21 มี.ค. 62

21
ขออนุมัติซ่อมเคร่ือง Notebook DELL XPS 40,660.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสช่ันแนลไอ

ที จ ำกัด

40,660.00          บริษัท ไอแพ็คโปรเฟสช่ันแนลไอที

 จ ำกัด 40,660.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6203-101

22 มี.ค. 62

22

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรให้ค ำปรึกษำส ำหรับ

วิสำหกิจเร่ิมต้นด้ำนกฎหมำย ธุรกิจ และ SMART 

Visa

500,000.00       500,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ทูเอ็กซิท จ ำกัด 500,000.00        บริษัท ทูเอ็กซิท จ ำกัด 500,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0081-62

25 มี.ค. 62

23
ขออนุมัติจัดท ำ Backdrop โครงกำรห้องเรียน

นวัตกรรม STEAM4INNOVATOR

14,798.10         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนไทยอิงค์เจ็ท พับลิชช่ิง 14,798.10          ห้ำงหุ้นส่วนไทยอิงค์เจ็ท พับลิชช่ิง 

14,798.10

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6203-102

26 มี.ค. 62

3,210,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

บริษัท เอ็นอำร์ไอ คอนซัลต้ิง 

แอนด์ โซลูช่ันส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

 3,149,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0080-62

20 มี.ค. 62
18

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำแผนนโยบำย

และแนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำน Smart 

logistics และ Supply chain management ใน

อุตสำหกรรมเกษต

3,500,000.00     



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

24

ขออนุมัติจัดจ้ำงท่ีปรึกษำอำวุโสด้ำนกำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์องค์กรและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร

270,000.00       270,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยประยูร เช่ียววัฒนำ 270,000.00        นำยประยูร เช่ียววัฒนำ มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

ปษ-0007-62

27 มี.ค. 62

25

ขออนุมัติจัดซ้ือหลักสูตรภำษำอังกฤษแบบออนไลน์

เพ่ือพัฒนำบุคลำกร

190,000.00       188,388.48        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จ ำกัด 188,388.48        บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สซ-0002-62

27 มี.ค. 62

บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 

พับลิชช่ิง จ ำกัด(มหำชน)

3,482,315.00      

สมำคมหน่วยบ่มเพำะธุรกิจและ

อุทยำนวิทยำศำสตร์ไทย

3,480,000.00      

บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย 

จ ำกัด

4,425,520.00      

สมำคมหน่วยบ่มเพำะธุรกิจและ

อุทยำนวิทยำศำสตร์ไทย

4,480,000.00      

28

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมในงำน 

STEAM4INNOVATOR@WeLearn ประจ ำปี 2562

500,000.00       495,848.70        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด

489,000.00        บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด 489,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0084-62

28 มี.ค. 62

29

ขออนุมัติจ้ำงเหมำผลิตส่ือประชำสัมพันธ์โครงกำร

พัฒนำเยำวชนสู่กำรเป็นนวัตกร Founder 

Apprentice 2562

500,000.00       300,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยชัยเชียรโรจน์ ทวีธนำนนท์ 450,000.00        นำยชัยเชียรโรจน์ ทวีธนำนนท์ 

450,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

สจ-0085-62

28 มี.ค. 62

30

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรปรับปรุงระบบภำพและ

เสียงห้องประชุม 509 ณ อำคำรอุทยำนนวัตกรรม 

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

440,872.10       440,872.10        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท สิตรำ อินเตอร์เทค จ ำกัด 440,872.10        บริษัท สิตรำ อินเตอร์เทค จ ำกัด 

440,872.10

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

สจ-0086-62

29 มี.ค. 62

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0082-62

28 มี.ค. 62

27

ขออนุมัติจ้ำงเหมำกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรุ่น

ใหม่และผู้สนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมในส่วน

ภูมิภำค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY 

ACTIVITY)

4,500,000.00     4,500,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

สมำคมหน่วยบ่มเพำะธุรกิจและ

อุทยำนวิทยำศำสตร์ไทย 

4,480,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

สจ-0083-62

28 มี.ค. 62

26

ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรมพัฒนำเครือข่ำย

ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสร้ำงมุมมองใหม่จำกธุรกิจ

ท้องถ่ินสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับโลก (Empowering 

with Mindset Changing of Innovation 

Business from local to Global Business)

3,500,000.00     3,500,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

สมำคมหน่วยบ่มเพำะธุรกิจและ

อุทยำนวิทยำศำสตร์ไทย 

3,480,000.00



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 เมษายน 2562

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

31

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

174,000.00       174,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอติกำนต์ สุทธิวงษ์ 174,000.00        นำงสำวอติกำนต์ สุทธิวงษ์ 

174,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6203-103

29 มี.ค. 62

32

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย

120,000.00       120,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวปรีชญำ ปัญญำเครือ 120,000.00        นำงสำวปรีชญำ ปัญญำเครือ 

120,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6203-104

29 มี.ค. 62

33
ขออนุมัติกำรจ้ำงเหมำลูกจ้ำงด ำเนินงำนและกำร

ปฏิบัติงำนของงำนบริหำรและติดตำมโครงกำร

126,000.00       126,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยธีรวัฒน์ หงส์วงค์ 126,000.00        นำยธีรวัฒน์ หงส์วงค์ 126,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6203-105

29 มี.ค. 62

34

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม

165,000.00       165,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวพิมพ์ชนก เกสพำนิช 165,000.00        นำงสำวพิมพ์ชนก เกสพำนิช 

165,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6203-106

29 มี.ค. 62

35

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสุพัตรำ เจรสำริกิจ 150,000.00        นำงสำวสุพัตรำ เจรสำริกิจ 

150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6203-107

29 มี.ค. 62

36

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

PO6203-108

29 มี.ค. 62

37

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงโครงกำรในงำนประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำง

แบรนด์

156,000.00       156,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวดุจรพี เชำวนปรีชำ 156,000.00        นำงสำวดุจรพี เชำวนปรีชำ 

156,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6203-109

29 มี.ค. 62

38

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่ม

เยำวชน)

108,000.00       108,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวธัญญำเรศ ล้อมรัตนพนำ 108,000.00        นำงสำวธัญญำเรศ ล้อมรัตนพนำ 

108,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6203-110

29 มี.ค. 62

39

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงงำนพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม (กลุ่ม

เยำวชน)

138,000.00       138,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำว กนกวรรณ ศรีศุภร 138,000.00        นำงสำว กนกวรรณ ศรีศุภร 

138,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ

PO6203-111

29 มี.ค. 62


