
แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

1
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำและบริกำร

ช่วยเหลือกำรจัดกำรระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

       300,000.00 264,825.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 288,900.00        บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

 288,900.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-001

1 ต.ค. 61

2

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

นวัตกรรมส่ือ (Media Innovation) ในส่วนกำร

ออกแบบและจัดท ำส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์

69,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวกนกวรรณ คุรุสวัสด์ิ 69,000.00          นำงสำวกนกวรรณ คุรุสวัสด์ิ 

69,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-002

1 ต.ค. 61

3
ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก

ปฏิบัติงำนนวัตกรรมส่ือ (Media Innovation)

69,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวธัญญำเรศ ล้อมรัตนพนำ 69,000.00          นำงสำวธัญญำเรศ ล้อมรัตนพนำ 

69,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-003

1 ต.ค. 61

4
ขออนุมัติเช่ำใช้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

(Internet) ประจ ำปีงบประมำณ 2562

500,000.00       494,340.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด

494,340.00        บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์

ปอเรช่ัน จ ำกัด 494,340.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สช-0001-62

1 ต.ค. 61

5
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนนวัตกรรม (MIND CREDIT)

420,000.00       420,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวจุฑำมำศ รัตนำยุ 420,000.00        นำงสำวจุฑำมำศ รัตนำยุ 420,000.00มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0001-62

1 ต.ค. 61

6
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมปลอดภัย

และอ ำนวยกำรจรำจร ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน)

2,800,000.00     2,604,828.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง
ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 

องค์กำรทหำรผ่ำนศึก ในพระ

บรมรำชูปถัมภ์

2,729,832.00      ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 

องค์กำรทหำรผ่ำนศึก ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ 2,729,832.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0002-62

1 ต.ค. 61

บริษัท นิโอ ทำร์เก็ต จ ำกัด 2,392,520.00      

บริษัท กู๊ด เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 2,321,900.00      

บริษัท เจซีแอนด์โค พับลิครี

เลช่ันส์ จ ำกัด

2,489,000.00      

8
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรงำนดูแลและบ ำรุงรักษำ

ด้ำนระบบสำรสนเทศ

600,000.00       584,220.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 584,220.00        บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

 584,220.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0004-62

1 ต.ค. 61

9
ขออนุมัติจัดหำกำรให้บริกำรเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์

ขำวด ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2562

160,000.00       160,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน)

160,000.00        บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(มหำชน)

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-004

1 ต.ค. 61

10
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดและป้องกัน ปลวก มด

 หนู แมลงสำบ และยุง

120,000.00       วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท มินิ บ๊ัค จ ำกัด 77,040.00          บริษัท มินิ บ๊ัค จ ำกัด เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6210-005

1 ต.ค. 61

11
ขออนุมัติจัดซ้ือบริกำรจัดส่งข่ำวออนไลน์ต่อเน่ือง 130,000.00       121,980.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด 121,980.00        บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-006

1 ต.ค. 61

บริษัท เจซีแอนด์โค พับลิครีเลช่ันส์

 จ ำกัด 2,478,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0003-62

1 ต.ค. 61
7

ขออนุมัติจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์เชิงรุกของส ำนักงำน 2,500,000.00     2,000,000.00      ประกวด

รำคำ 

e-bidding

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2561

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2561

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

12

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงโครงกำรในงำนสร้ำงควำมตระหนักด้ำน

นวัตกรรม

105,000.00       105,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวเมดำริน กฤษณะรำช 105,000.00        นำงสำวเมดำริน กฤษณะรำช มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-007

1 ต.ค. 61

13
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรงำนพนักงำนรับโทรศัพท์ 324,000.00       324,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวอรุณวดี ศรีประเสริฐ 324,000.00        นำงสำวอรุณวดี ศรีประเสริฐ 

324,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0005-62

1 ต.ค. 61

14
ขออนุมัติจ้ำงเหมำดูแลและบ ำรุงรักษำสภำพภูมิทัศน์

สวนน้ ำตก สวนช้ัน 6 และถนนด้ำนหน้ำอำคำร

อุทยำนนวัตกรรม

450,000.00       450,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 450,000.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิภำ อัมพร 

450,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

สจ-0006-62

1 ต.ค. 61

15

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบโทรศัพท์

และระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในอำคำร

อุทยำนนวัตกรรม

200,000.00       155,150.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท พร็อฟแฟ็ค จ ำกัด 155,150.00 บริษัท พร็อฟแฟ็ค จ ำกัด 

155,150.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6210-009

1 ต.ค. 61

16
ขออนุมัติเช่ำใช้บริกำรระบบบันทึกเวลำเข้ำออกงำน 65,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อินโนวำ ซอฟต์แวร์ จ ำกัด 62,916.00 บริษัท อินโนวำ ซอฟต์แวร์ จ ำกัด 

62,916.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-010

1 ต.ค. 61

17

ขออนุมัติจัดซ้ือและต่ออำยุสิทธ์ิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์

ส ำหรับงำนออกแบบส่ิงพิมพ์ (Adobe Creative 

Cloud)

120,000.00       103,785.72        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท เอซอฟท์วัน จ ำกัด 103,785.72 บริษัท เอซอฟท์วัน จ ำกัด 

103,785.72

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6210-011

1 ต.ค. 61

18

ขออนุมัติจ้ำงเหมำลูกจ้ำงโครงกำรเพ่ือปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักส่งเสริมนวัตกรรม ศูนย์สร้ำงสรรค์ธุรกิจ

นวัตกรรมกำรเกษตร

208,000.00       208,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวภำดำ โพธ์ิสอำด 208,000.00 นำงสำวภำดำ โพธ์ิสอำด 

208,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-012

1 ต.ค. 61

19
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงโครงกำรในต ำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม

150,000.00       150,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวสุพัตรำ เจรสำริกิจ 150,000.00 นำงสำวสุพัตรำ เจรสำริกิจ 

150,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-013

1 ต.ค. 61

20
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงโครงกำรในต ำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม

165,000.00       165,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวพิมพ์ชนก เกสพำนิช 165,000.00 นำงสำวพิมพ์ชนก เกสพำนิช 

165,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-014

1 ต.ค. 61

21
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน

เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนนวัตกรรม (MIND CREDIT)

70,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวเปรมนภำ โชติญำณ

พิทักษ์

70,000.00 นำงสำวเปรมนภำ โชติญำณพิทักษ์

 70,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-017

1 ต.ค. 61



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2561

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

22
ขออนุมัติจัดจ้ำงท่ีปรึกษำอำวุโสด้ำนกำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์องค์กรและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร

270,000.00       270,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำยประยูร เช่ียววัฒนำ 270,000.00        นำยประยูร เช่ียววัฒนำ 

270,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
ปษ-0001-62

1 ต.ค. 61

23
ขออนุมัติจัดซ้ือฐำนข้อมูลออนไลน์ Frost & Sullivan

 ปี 2562

2,354,000.00     2,354,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด

2,354,000.00      บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน 

(ไทยแลนด์) จ ำกัด 2,354,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สซ-0001-62

1 ต.ค.61

24

ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งำนพัฒนำศักยภำพ

วิสำหกิจเร่ิมต้นระดับมหำวิทยำลัย

156,000.00       156,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวไพจิตร จันทร์ภักดี 156,000.00 นำงสำวไพจิตร จันทร์ภักดี

156,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-017.1

1 ต.ค. 61

25
ขออนุมัติจ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีลูกจ้ำงศูนย์

วิสำหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย งำนบริหำรจัดกำรศูนย์

126,000.00       126,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

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

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-017.2

1 ต.ค. 61

26

ขออนุมัติเช่ำใช้บริกำรระบบ Cloud Service ของ

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562

898,800.00       924,480.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

จ ำกัด (มหำชน)

898,800.00 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

จ ำกัด (มหำชน) 898,800.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0006.1-62

1 ต.ค. 61

27
ขออนุมัติจัดท ำโปสเตอร์นิทรรศกำรสินค้ำนวัตกรรม

ในงำน Lao Tech Mart 2018

5,500.00           วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ำกัด

5,489.10 บริษัท โอเรียนเทล-เวสเทิร์น 

โปรโมช่ันส์ จ ำกัด 5,489.10

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6210-018

3 ต.ค. 61

28

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี

ลูกจ้ำงโครงกำรในต ำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม 

(Future Enterprise)

259,838.71       259,838.71        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

นำงสำวจิลลำ ณ สุวรรณ 259,838.71 นำงสำวจิลลำ ณ สุวรรณ 

259,838.71

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-019

8 ต.ค. 61

29
ขออนุมัติจัดท ำชุดนิทรรศกำรมหกรรมทำงกำรศึกษำ

เพ่ือพัฒนำวิชำชีพครู คร้ังท่ี 11 (EDUCA2018)

80,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แฟบริค ซิสเทมส์ จ ำกัด 75,290.55 บริษัท แฟบริค ซิสเทมส์ จ ำกัด 

75,290.55

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6210-019.1

12 ต.ค. 61

30
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3 รำยกำร 25,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 24,330.00 บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 

24,330.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6210-020

18 ต.ค. 61

31
ขออนุมัติจ้ำงเหมำผลิตโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนกำรจัด

งำนสัปดำห์นวัตกรรมไทย ประจ ำปี 2561

14,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ธนกร ถ้วยรำงวัล จ ำกัด 13,856.50          บริษัท ธนกร ถ้วยรำงวัล จ ำกัด 

13,856.50

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6210-020.1

18 ต.ค. 61

32
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร (กระดำษ 

A4)

16,000.00         วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 

จ ำกัด

15,087.00 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 

จ ำกัด 15,087.00

เป็นผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์ และรำคำ

เหมำะสม

PO6210-021

18 ต.ค. 61



แบบ สขร.1

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

ช่ือ รำคำ โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันท่ีจัดท า 5 พฤศจิกายน 2561

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำ

33
ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดกิจกรรม Startup Thailand 

Town Hall Meeting

200,000.00       200,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท วำย คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 200000 บริษัท วำย คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 

200,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
PO6210-021.1

22 ต.ค. 61

34

ขออนุมัติค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถโดยสำรส่วนบุคคล

ลักษณะรถตู้ ชนิดไม่น้อยกว่ำ 11 ท่ีน่ัง จ ำนวน 2 คัน

 พร้อมพนักงำนขับรถ ระยะเวลำ 12 เดือน

1,698,000.00     1,554,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท แมจิค รูทส์ จ ำกัด 1,554,000.00 บริษัท แมจิค รูทส์ จ ำกัด 

1,554,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
สจ-0007-62

22 ต.ค. 61

35

ขออนุมัติจ้ำงท่ีปรึกษำศึกษำวิจัยแนวทำงกำรพัฒนำ

และยกระดับนวัตกรรมในอุตสำหกรรมท่องเท่ียว 

ระยะท่ี 2 (Leverage Innovation in Tourist Indus

4,500,000.00     4,500,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 4,500,000.00 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

4,500,000.00

มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอรำคำ

เหมำะสม ภำยในวงเงินงบประมำณ
ปษ-0002-62

24 ต.ค. 61

36
ขออนุมัติจัดท ำส่ือวีดิทัศน์น ำเสนองำนนวัตกรรมเชิง

พ้ืนท่ี (Area-based Innovation)

260,000.00       260,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 256,800.00 บริษัท คีน อำยน์ จ ำกัด 

256,800.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6210-022

24 ต.ค. 61

37

ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรเดินทำงเข้ำร่วมงำน

 Web Summit 2018  ณ กรุงลิสบอน สำธำรณรัฐ

โปรตุเกส

792,000.00       792,000.00        วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 792,000.00 บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

792,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6210-023

24 ต.ค. 61

38

ขออนุมัติเดินทำงศึกษำดูงำนนวัตกรรมของ

คณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติและจัดกำรประชุม

คณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 11/2561  

ระหว่ำงวันท่ี 10 – 18 พฤศจิกำยน 2561 ณ 

สำธำรณรัฐออสเตรียและรำชอำณำจักรสเปน

5,800,000.00     5,750,000.00      วิธีเฉพำะ

เจำะจง

บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด

5,750,000.00 บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ำกัด 5,750,000.00

เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบอำชีพน้ีโดยตรง

 และรำคำเหมำะสม

PO6210-024

24 ต.ค. 61


