
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

63127022480

ประกวดราคาจ้างสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ GI พร้อมขยายตลาดสินค้า GI สู่ช่องทาง Online ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,000,000.00 บาท

3,000,000.00 บาท

0105533107192 บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด 2,895,981.75
จ้างสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ GI พร้อมขยายตลาดสินค้า GI สู่ช่องทาง

Online
1

0105538151033
บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด สำนัก

งานใหญ่
2,390,000.00

0105547060541 บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทชั่น จำกัด 2,890,000.00

0105551070505 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด 2,650,000.00

0105554100791 บริษัท 168 มีเดีย เอเจนซี่ จำกัด 2,696,800.00

0105561188975 บริษัท นิวโรจีเนียส จำกัด 2,350,000.00

0105563081574 บริษัท ไอซี อิมเพรส จำกัด 2,905,150.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105561188975 บริษัท นิวโรจีเนียส จำกัด 640224001059 60/2564 01/02/2564 2,350,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

63127312871

บำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

972,000.00 บาท

967,500.00 บาท

0105546064209 บริษัท ซอฟท์ซวีท จำกัด 970,000.00การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และการสนับสนุน(81.11.22.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546064209 บริษัท ซอฟท์ซวีท จำกัด 640206000107 61/2564 04/02/2564 967,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

63117364504

จ้างจ้างพัฒนาระบบสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent Design) ในส่วนชองกระบวนงาน (work flow) และระบบยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล้กทรอนิกส์ (e-Filing)

โดยวิธีคัดเลือก
6,942,600.00 บาท

6,942,000.00 บาท

0105546016549 บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด 6,837,300.00

จ้างพัฒนาระบบสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent Design) ในส่วนชองกระบวนงาน

(work flow) และระบบยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล้กทรอนิกส์

(e-Filing)

1

0105546064209 บริษัท ซอฟท์ซวีท จำกัด 6,741,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546064209 บริษัท ซอฟท์ซวีท จำกัด 640224001309 62/2564 04/02/2564 6,741,000.00 ส่งงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

64017574513

จ้างจัดกิจกรรมการจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

499,690.00 บาท

0105560007586 บริษัท ไอเดีย ดี จำกัด 499,690.00บริการด้านประชาสัมพันธ์(80.14.16.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560007586 บริษัท ไอเดีย ดี จำกัด 640224002826 63/2564 08/02/2564 499,690.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

63127553482

ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,000,000.00 บาท

4,000,000.00 บาท

0105547020027 บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด 3,995,000.00บริการด้านประชาสัมพันธ์(80.14.16.02 )1

0105556176379 บริษัท เพลย์เมคเกอร์ ออกาไนเซอร์ จำกัด 4,000,000.00

0105563044555 บริษัท ลีฟวิ่ง อีซี่ จำกัด 3,780,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547020027 บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด 640224005489 64/2564 10/02/2564 3,995,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

63107348238

จ้างดำเนินงานตามโครงการนำเข้าข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (พีซีที) และคำขออื่นๆ หลังการประกาศโฆษณา

ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก
3,806,000.00 บาท

3,591,526.00 บาท

0105546064209 บริษัท ซอฟท์ซวีท จำกัด 3,590,000.00บริการจัดการข้อมูลบันทึก(71.15.11.03 )1

0105555107764 บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด 3,317,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546064209 บริษัท ซอฟท์ซวีท จำกัด 640224003791 65/2564 15/02/2564 3,570,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก





ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

64027291861

จ้างโครงการบริการจัดการคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,860,000.00 บาท

1,859,987.00 บาท

0105555107764 บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด 1,859,986.99เครื่องหมายตรา(55.12.17.20 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105555107764 บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด 640324002848 67/2564 25/02/2564 1,859,986.99 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

































                แบบ สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

(ชื่อหน่วยงาน)  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 
  

วงเงิน
งบประมาณ  
(ราคากลาง) 

(บาท) 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคา  
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1 จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 16 
รายการ (สล.) 

3,390 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน เพ่ือน โอ.เอ.2001 
เสนอราคา 3,390บาท 

ร้าน เพ่ือน โอ.เอ.2001 
วงเงิน 3,390บาท 
บจ. 230/2564 ลว. 2 ก.พ. 2564 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และเสนอรายละเอียด 
เป็นไปตามที่กรมก าหนด 

2 จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 6 
รายการ (สล.) 

1,120 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน เพ่ือน โอ.เอ.2001 
เสนอราคา 1,120บาท 

ร้าน เพ่ือน โอ.เอ.2001 
วงเงิน 1,120 บาท 
บจ. 231/2564 ลว. 2 ก.พ. 2564 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และเสนอรายละเอียด 
เป็นไปตามที่กรมก าหนด 

3 จัดจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน 
(กม.) 

๘๔,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวเจษณี แก้วมะเริง 
เสนอราคา ๘๔,000 บาท 

นางสาวเจษณี แก้วมะเริง 
วงเงิน ๘๔,000 บาท 
บจ. ๒๓๗/๒๕๖๔ ลว. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และเสนอรายละเอียด 
เป็นไปตามที่กรมก าหนด 

4 จัดจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน 
(สบ.) 

๑0๕,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

นางสาวกนกพร ประสทธิ์วนิชย์ 
เสนอราคา ๑0๕,000 บาท 

นางสาวกนกพร ประสทธิ์วนิชย์ 
เสนอราคา ๑0๕,000 บาท 
บจ. ๒๓๘/๒๕๖๔ ลว. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และเสนอรายละเอียด 
เป็นไปตามที่กรมก าหนด 

5 จัดจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน 
(สล.) 

๘๔,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวนัฏฐภัสส ์ไชยธนัทมงคล 
เสนอราคา ๘๔,000 บาท 

นางสาวนัฏฐภัสส ์ไชยธนัทมงคล 
เสนอราคา ๘๔,000 บาท 
บจ. ๒๔๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และเสนอรายละเอียด 
เป็นไปตามที่กรมก าหนด 

6 จัดจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน 
(กม.) 

๗0,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

นางสาวอลิษา ปิ่นสุข 
เสนอราคา ๗0,000 บาท 
 

นางสาวอลิษา ปิ่นสุข 
เสนอราคา ๗0,000 บาท 
บจ 242/2564 ลว. 25 ก.พ. ๒๕๖๔ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และเสนอรายละเอียด 
เป็นไปตามที่กรมก าหนด 

  


