
 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ 

โครงการด าเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ  

ตามมาตรการคูปองดิจทิัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล  

ประจ าปีงบประมาณ 2564  (รอบ 2) 

ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

รายชื่อผู้ประกอบการทีผ่่านการคัดเลือก มาตรฐาน ISO/IEC 29110 4-1 Basic Profile  

ส าหรับผู้ประกอบการที่พัฒนาซอฟต์แวร์ 

จ านวนทั้งสิ้น 33 บริษทั ได้แก ่

1.บริษัท ยูโทเปีย เอ็นแอนด์เอ็น จ ากัด 

2.บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จ ากัด 

3.บริษัท งานใหญ่ จ ากัด 

4.บริษัท ไทย ดิจิทัล แมพ จ ากัด 

5.บริษัท เรสคอม เทคโนโลยีส์ จ ากัด 

6.บริษัท เบรนเนอร์จ้ี จ ากัด 

7.บริษัท วิศวกรรม ซอฟต์แวร์ จ ากัด 



8.บริษัท ที-เดฟ จ ากัด  

9.บริษัท คิสรา จ ากัด 

10.บริษัท บนเมฆ จ ากัด 

11.บริษัท พีพี ออนไทม์ จ ากัด 

12.บริษัท ซอยล์ฟิช จ ากัด  

13.บริษัท เพิร์ล เชน เทค จ ากัด 

14.บริษัท เทเลเมดกิ้า จ ากัด 

15.บริษัท ดิจิเทค วัน จ ากัด 

16.บริษัท กัสแอเรีย จ ากัด 

17.บริษัท ซมิ ซิสเตม็ (ประเทศไทย) จ ากัด 

18.บริษัท จัมโบ้ อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากัด 

19.บริษัท เนสเตด จ ากัด 

20.บริษัท อาร์ติคูลัส จ ากัด 

21.บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จ ากัด  

22.บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จ ากัด 

23.บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จ ากัด 

24.บริษัท แวมสแตค จ ากัด 

25.บริษัท เอชไอพี โกลบอล จ ากัด 

26.บริษัท อีซีไรช์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จ ากัด 

27.บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จ ากัด 

28.บริษัท เทคนิมอล จ ากัด 



29.บริษัท บานาน่า ซอฟท์แวร์ จ ากัด  

30.บริษัท ทรอปปิคอลเทค จ ากัด 

31.บริษัท สกลบิซ กรุ๊ป จ ากัด 

32.บริษัท มิเนอร์วา คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

33.บริษัท วีเดฟซอฟท์ จ ากัด 

 

ทั้งนี้ขอเชิญผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและหน่วยส ารอง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด

โครงการฯ ในวันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 9.00-12.00 น.  Video Conference ผ่าน MS Teams และเตรียม

ช าระเงินค่าธรรมเนียมโครงการฯ ช่วงวันที่ 14-30 มิ.ย. 64 (โดยจะแจ้งช าระเงินไปยังอีเมลประสานงานของ

บริษัท หากไม่ช าระเข้ามาตามช่วงวันทีก่ าหนดขอตัดสิทธิ์ทุนให้บริษัทที่มีความพร้อมในล าดับถัดไป) 

*รายละเอียดทั้งหมดในข้างต้นจะแจ้งไปยังอีเมลแต่ละบริษัท* 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ 

โครงการด าเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ  

ตามมาตรการคูปองดิจทิัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล  

ประจ าปีงบประมาณ 2564  (รอบ 2) 

ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

รายชื่อผู้ประกอบการทีผ่่านการคัดเลือก มาตรฐาน ISO/IEC 29110 4-3 Service Delivery  

ส าหรับผู้ประกอบการที่พัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะของบริการดิจทิัล 

จ านวนทั้งสิ้น 12 บริษทั ได้แก ่

1.บริษัท ดาวอย จ ากัด 

2.บริษัท ไอแท็กซ ์อินคอเปอร์เรช่ัน จ ากัด 

3.บริษัท อี บรองโค่ จ ากัด 

4.บริษัท วิสดอม วาสท์ จ ากัด 

5.บริษัท โกอิ้งเจ็ส จ ากัด 

6.บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จ ากัด 

7.บริษัท เวลไฟน์เทค จ ากัด 



8.บริษัท กรีนวิล โซลูชั่น จ ากัด 

9.บริษัท ต.จรัสชัย สากลก่อสร้าง จ ากัด 

10.บริษัท วิซเทค เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

11.บริษัท ไอคิวบ์ จ ากัด 

12.บริษัท คอร์สสแควร์ จ ากัด 

 

ทั้งนี้ขอเชิญผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและหน่วยส ารอง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด

โครงการฯ ในวันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 9.00-12.00 น.  Video Conference ผ่าน MS Teams และเตรียม

ช าระเงินค่าธรรมเนียมโครงการฯ ช่วงวันที่ 14-30 มิ.ย. 64 (โดยจะแจ้งช าระเงินไปยังอีเมลประสานงานของ

บริษัท หากไม่ช าระเข้ามาตามช่วงวันทีก่ าหนดขอตัดสิทธิ์ทุนให้บริษัทที่มีความพร้อมในล าดับถัดไป) 

*รายละเอียดทั้งหมดในข้างต้นจะแจ้งไปยังอีเมลแต่ละบริษัท* 


