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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี

ลําดับ      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่
1 ซอืเครอืงฉายภาพทบึแสง                   33,600.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160029 2/11/2015

 
2 ซอืกระดานไวทบ์อรด์ 13,942.06      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160031 6/11/2015

 
3 จา้งเหมาบรกิารดําเนนิการจัดงานแถลงขา่ว     700,000.00 700,000.00      สอบราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตําสดุ 5041160032 2/11/2015

4 จา้งซอ่มนํารัวอาคารกลุม่นวัตกรรม         297,353.00 297,353.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160033 3/11/2015

                                                                                                                                                                                                                                 
 

5 128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160034 4/11/2015

 
6 จา้งพมิพแ์ผน่พับแนะนําหลักสตูร             14,400.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160035 6/11/2015

 
7 จา้งซอ่มแซมเครอืงกรองนําออ่น             71,144.30      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160036 6/11/2015

     อาคารศนูยป์ระชมุอทุยาานวทิยาศาสตรฯ์                                                                                                                                                                                                                                   
 

8 18,000.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160037 6/11/2015

 
9 จา้งเหมาทําความสะอาดทอ่ระบายความ           29,414.30      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160038 6/11/2015

     รอ้นเครอืงทํานําเย็น                                                                                                                                                                                                                                                  
 

10 จา้งแผน่พับประชาสัมพันธ ์                 34,000.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160039 9/11/2015

 
11 ซอืเครอืงบันทกึเสยีงชนดิพกพา            10,156.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160040 12/11/2015

 
12 2,426.76      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160042 9/11/2015

 
13 5,649.60      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160043 9/11/2015

 
14 21,314.40      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160044 9/11/2015

 
15 เชา่คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค                   13,500.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160045 10/11/2015

 
16 เชา่คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค                   69,000.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160046 13/11/2015

 
17 เชา่คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค                   16,340.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160047 12/11/2015

 
18 ซอืกรอบอะคลลิคิใสประกบคู ่               10,800.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160048 10/11/2015

 
19 ซอืกรอบอะคลลิคิใสประกบคู ่               7,200.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160049 10/11/2015

 
20 ซอืกรอบอะคลลิคิใสประกบคู ่               18,000.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160050 10/11/2015

 
21 จา้งปรับปรงุภมูทิัศนด์า้นหนา้ และสวน      140,000.00 140,000.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160051 11/11/2015

                                                                                                                                                                                                                                 
 

22 152,154.00 152,154.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160052 12/11/2015

 
23 เชา่โน๊คบุ๊คพรอ้มตดิตัง                  14,100.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160053 12/11/2015

 
24 62,595.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160055 12/11/2015

 
25 เชา่โน๊คบุ๊ค                              6,860.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160056 13/11/2015

 
26 ซอืหมกึสําหรับเครอืงปรนิเตอร ์          20,820.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160057 13/11/2015

 
27 จา้งผลติเสอืยดื                          33,000.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160058 16/11/2015

 
28 จา้งจัดทํากระเป๋าเอกสาร สําหรับผูเ้ขา้อบรม  6,720.33      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160060 17/11/2015

     โปรแกรมฝึกอบรมนวัตกรรมเชงิปฏบิัตกิาร                                                                                                                                                                                                                                  
 

29 เชา่เกา้อพีลาสตกิของฝ่ายบรหิารศนูยป์ระชมุ 8,900.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160061 16/11/2015

 
30 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงสบูนํา              19,800.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160062 18/11/2015

 
31 จา้งออกแบบรวมผลติป้าย                     18,600.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160063 18/11/2015

 
32 260,000.00 260,000.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนดและราคาตําสดุ            5041160064 19/11/2015

                                                                                                                                                                                                                            
 

33 จา้งจัดทํากระเป๋าเอกสาร สําหรับผูเ้ขา้อบรม  24,961.22      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160065 19/11/2015

     โปรแกรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการขัน                                                                                                                                                                                                                              

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

        รายละเอยีดจัดซื้อ/จัดจาง
4 เครือง บรษิัท ไฮไบรท ์จํากดั                                      33,600.00 บาท บรษิัท ไฮไบรท ์จํากดั                                         33,600.00 บาท 

2 เซต บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน)                          13,942.06 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน)                          13,942.06 บาท 

1 งาน บรษิัท เฟมัส อนิฟินติ ีจํากดั                              549,065.42 บาท บรษิัท เฟมัส อนิฟินติ ีจํากดั                              549,065.42 บาท 
บรษิัท ด ูไอดลี จํากดั                                      658,050.00  บาท
หา้งหุน้สว่นจํากดั ทพี ีซสิเท็ม                           660,190.00 บาท
บรษิัท เอค็ซเ์ซลเลน เอเจนซ ีจํากดั               6,313,000.00 บาท

1 งาน บรษิัท สปีรติ บลิด ์จํากดั                                  277,900.00 บาท บรษิัท สปีรติ บลิด ์จํากดั                                  277,900.00 บาท 
อาคาร D ชนั 10, 11                       

จา้งพฒันาหลักสตูรและฝึกอบรม “การสรา้ง Infographic อยา่งมอือาชพี” 1 งาน บรษิัท ไลค ์ม ีจํากดั                                       120,000.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากดั                                       120,000.00 บาท 

      1,600 แผน่ หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี                       14,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี                       14,400.00 บาท 

1 งาน บรษิัท แอล เอส พ ีสยาม อนิเตอรเ์ทรด จํากดั        66,490.00 บาท บรษิัท แอล เอส พ ีสยาม อนิเตอรเ์ทรด จํากดั        66,490.00 บาท 

จา้งผลติแผน่พบัประชาสัมพันธ ์TCC          4,000 ใบ หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี                       18,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี                       18,000.00 บาท 

1 งาน บรษิัท แอล เอส พ ีสยาม อนิเตอรเ์ทรด จํากดั       27,490.00 บาท บรษิัท แอล เอส พ ีสยาม อนิเตอรเ์ทรด จํากดั       27,490.00 บาท 

4,000 ใบ หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี                       34,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี                       34,000.00 บาท 

1 เครือง บรษิัท ไฮไบรท ์จํากดั                                        9,500.00 บาท บรษิัท ไฮไบรท ์จํากดั                                        9,500.00 บาท 

ซอืแฟ้ม 2 หว่งสอดปก จํานวน 36 แฟ้ม        36 แฟ้ม รา้น พฒันากจิ                                                   2,268.00 บาท รา้น พฒันากจิ                                                   2,268.00 บาท 

ซอืแฟ้ม 2 หว่งสอดปก จํานวน 96 แฟ้ม        96 แฟ้ม รา้น พฒันากจิ                                                   5,280.00 บาท รา้น พฒันากจิ                                                   5,280.00 บาท 

ซอืแฟ้ม 2 หว่งสอดปก จํานวน 336 แฟ้ม       336 แฟ้ม รา้น พฒันากจิ                                                 19,920.00 บาท รา้น พฒันากจิ                                                 19,920.00 บาท 

25 เครอืง บรษิัท โฟรเ์อม็ มัลตมิเีดยี จํากดั                          13,500.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อม็ มัลตมิเีดยี จํากดั                          13,500.00 บาท 

30 เครอืง บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากดั      69,000.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากดั      69,000.00 บาท 

43 เครอืง  บ ีจ ีกรุ๊ป                                                       16,340.00 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป                                                       16,340.00 บาท 

36 ชนิ บรษิัท ควิต ีเลเซอร ์โปรดท ์จํากดั                       10,800.00 บาท บรษิัท ควิต ีเลเซอร ์โปรดท ์จํากดั                       10,800.00 บาท 

24 ชนิ บรษิัท ควิต ีเลเซอร ์โปรดท ์จํากดั                         7,200.00 บาท บรษิัท ควิต ีเลเซอร ์โปรดท ์จํากดั                         7,200.00 บาท 

60 ชนิ บรษิัท ควิต ีเลเซอร ์โปรดท ์จํากดั                       18,000.00 บาท บรษิัท ควิต ีเลเซอร ์โปรดท ์จํากดั                       18,000.00 บาท 

1 งาน นาย สทุัศน ์โตใหญ ่                                       140,000.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ ่                                       140,000.00 บาท 
North Garden ของอาคารกลุม่นวัตกรรม2       

จา้งเปลยีนอะไหลบ่นัไดเลอืน TCC          1 งาน บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากดั                   142,200.00 บาท บรษิัท ไอบซี.ีเทคนคิอล ลฟิต ์จํากดั                   142,200.00 บาท 

19 เครอืง บรษิัท โฟรเ์อม็ มัลตมิเีดยี จํากดั                          14,100.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อม็ มัลตมิเีดยี จํากดั                          14,100.00 บาท 

ซอืดนิสอ HB ใหศ้นูยป์ระชมุอทุยานวทิย ์       30,000 แทง่ บรษิัท ททีเีอม็ อนิดัสเตรียล จํากดั                       58,500.00 บาท บรษิัท ททีเีอม็ อนิดัสเตรียล จํากดั                       58,500.00 บาท 

14 เครอืง  บ ีจ ีกรุ๊ป                                                         6,370.00 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป                                                         6,370.00 บาท 

12 เซต บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั                                       20,820.00 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั                                       20,820.00 บาท 

150 ตัว นาย ธติวิัฒน ์ไชยเพชราวัฒน ์                             33,000.00 บาท นาย ธติวิัฒน ์ไชยเพชราวัฒน ์                             33,000.00 บาท 

84 ใบ บรษิัท สหพลการกระเป๋า จํากดั                             6,280.68 บาท บรษิัท สหพลการกระเป๋า จํากดั                             6,280.68 บาท 

1,500 เซต นาย อารมย ์กลําอยูส่ขุ                                       8,900.00 บาท นาย อารมย ์กลําอยูส่ขุ                                       8,900.00 บาท 

1 งาน บรษิัท ท.ีซ.ีเอม็.เวสทว์อเตอร ์จํากดั                     19,800.00 บาท บรษิัท ท.ีซ.ีเอม็.เวสทว์อเตอร ์จํากดั                     19,800.00 บาท 

3 ชนิ หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซเีอช.มเีดยี                         18,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซเีอช.มเีดยี                         18,600.00 บาท 

จา้งทําสอือนิโฟกราฟฟิคและ VDO             1 งาน บรษิัท ไลค ์ม ีจํากดั                                       260,000.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากดั                                       260,000.00 บาท 
บรษิัท แฮปปิโอ ้จํากดั                                     320,000.00 บาท 

312 ใบ บรษิัท สหพลการกระเป๋า จํากดั                           23,328.24 บาท บรษิัท สหพลการกระเป๋า จํากดั                           23,328.24 บาท 
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ลําดับ      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่        รายละเอยีดจัดซื้อ/จัดจาง
 

34 จา้งจัดทํากระเป๋าเอกสาร สําหรับผูเ้ขา้อบรม  2,880.14      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160066 19/11/2015

     ผูน้ําดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวัตกรรม                                                                                                                                                                                                                              
 

35 ซอืสตกิเกอรส์ําหรับตดิภาชนะบรรจขุองเสยี   7,600.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160067 19/11/2015

 
36 จา้งพมิพแ์ผน่พับเพอืประชาสัมพันธโ์ปรแกร  27,285.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160068 19/11/2015

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                 

 
37 จัดซอืวัสดไุฟฟ้าเพอืรองรับการตดิตังอปุกรณข์องผูเ้ชา่พนืที 5,447.18      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160069 20/11/2015

 
38 53,500.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160070 20/11/2015

 
39 จัดซอืแผน่แมเ่หล็กยดึกระดาษทราย          15,600.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด             5041160071 24/11/2015

 
40 ซอืเฟอรน์เิจอร ์สําหรับงานสง่เสรมินวัตกรรม 49,022.05      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5041160072 25/11/2015

 

41 จา้งเตอืนและคา่ธรรมเนียมสทิธบิัตร         2,200 USD     ตกลงราคา      CPA Global Limited                                       2,100.00 USD  CPA Global Limited                                       2,100.00 USD เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5042160004 19/11/2015

 

42 จา้งเตอืนและคา่ธรรมเนียมสทิธบิัตร         3886.71 USD 3886.71 USD     ตกลงราคา      CPA Global Limited                                       3,709.61 USD  CPA Global Limited                                       3,709.61 USD เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5042160005 20/11/2015

 
43 เครอืงวเิคราะหธ์าตดุว้ยรังสเีอ็กซเ์รย ์   416,000.00 USD 416,000.00 USD พเิศษ  EDAX INC.                                                416,000.00 USD  EDAX INC.                                                416,000.00 USD เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5051160003 2/11/2015

     แบบฟลอูอเรสเซนต ์                                                                                                                                                                                                                                                     
 

44 เครอืงขัดตัวอยา่งดว้ยไอออน  70,224.72 USD  70,224.72 USD พเิศษ  Hitachi High-Technologies                            70,224.72 USD  Hitachi High-Technologies                            70,224.72 USD เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5051160004 2/11/2015

 
45 กลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบสอ่งกราด      604,561.69 USD      604,561.69 USD พเิศษ  Hitachi High-Technologies                          604,561.69 USD  Hitachi High-Technologies                          604,561.69 USD เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5051160005 2/11/2015

                                                                                                                                                                                                                                 
 

46 243,960.00 243,960.00 ตกลงราคา เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5052160012 24/11/2015

 
47 64,200.00  ตกลงราคา เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5052160013 26/11/2015

 
48 256,051.00 256,051.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 5141160002 9/11/2015

 
49 ซอืบัลลาสตส์ําหรับโปรเจคเตอร ์            15,000.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5141160003 12/11/2015

 
50 ซอืเนสกาแฟเรดคัพ ไมโล และคอฟฟีเมต       12,536.12      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5141160004 16/11/2015

 
51 ซอืตูเ้ย็น สําหรับเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ 25,359.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตําสดุ 5141160005 19/11/2015

                                                                                                                                                                                                                            
 

52 14,380.00      ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5141160006 27/11/2015

 
53 เชา่เครอืงคอมพวิเตอรต์ังโต๊ะ            5,100.00                           ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5141160007 27/11/2015

 
54 จา้งทําป้ายและสตกิเกอรต์ดิโฟมบอรด์        8,900.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5241160011 10/11/2015

55 ซอืแผน่ฉนวนทนความรอ้นจากวัสดเุหลอืใชฯ้   5,600.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5241160012 13/11/2015

56 45,154.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดและราคาตําสดุ     5241160013 16/11/2015

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                      

57 จา้งทําวดีทีัศนก์ระบวนการผลติเตาชวีมวลฯซงัขา้ว 10,700.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5241160014 19/11/2015

58 6,600.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5241160015 20/11/2015

59 ซอืเตาและแมแ่บบขนึรปูเตาชวีมวลฯซงัขา้ว  5,778.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5241160016 23/11/2015

60 7,000.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5241160017 26/11/2015

                                                                                                                                                                                                           

61 14,500.00     ตกลงราคา     เสนอรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด          5241160018 27/11/2015

36 ใบ บรษิัท สหพลการกระเป๋า จํากดั                             2,691.72 บาท บรษิัท สหพลการกระเป๋า จํากดั                             2,691.72 บาท 

20 ถงุ บรษิัท เลเบล คอนเวอรเ์ตอร ์จํากดั                        7,600.00 บาท บรษิัท เลเบล คอนเวอรเ์ตอร ์จํากดั                        7,600.00 บาท 

1 งาน หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี                       25,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซเีอช.มเีดยี                       25,500.00 บาท 
นวัตกรรมเชงิปฏบิตักิาร จํานวน 2 หลักสตูร   
หลักสตูร Service Innovation Masterclass   

3 รายการ บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์โปรดักส ์จํากดั                    5,090.74 บาท บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน ์โปรดักส ์จํากดั                    5,090.74 บาท 

จา้งพมิพโ์ฆษณาในหนังสอื Thailand Automotive Industry Directory 1 รายการ บรษิัท คอสมคิ เอนเตอรไ์พรส ์จํากดั                    50,000.00 บาท บรษิัท คอสมคิ เอนเตอรไ์พรส ์จํากดั                    50,000.00 บาท 

3 รายการ บรษิัท เทสตงิ อนิสทรเูมนท ์จํากดั                       15,600.00 บาท บรษิัท เทสตงิ อนิสทรูเมนท ์จํากดั                       15,600.00 บาท 

4 รายการ บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั        45,815.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์เิจอร ์จํากดั        45,815.00 บาท 

1 รายการ

5 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ
ชนดิฟิลดอ์มิชินั(SEM)พรอ้มอปุกรณ์

จา้งเหมาผลติสอื Infographic การตลาด อวท  1 งาน บรษิัท วชิวลไลซ ์แล็บ จํากดั                            228,000.00 บาท บรษิัท วชิวลไลซ ์แล็บ จํากดั                            228,000.00 บาท 

จา้งเหมาบรกิารดแูล Website TLO            1 งาน บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากดั                                60,000.00 บาท บรษิัท ดจิติอล มายด ์จํากดั                                60,000.00 บาท 

จา้งเหมาปรับปรงุหอ้ง Server ของ SWP       1 งาน รา้น นวิาสแอรบ์า้น                                          239,300.00 บาท รา้น นวิาสแอรบ์า้น                                          239,300.00 บาท 

1 ชนิ บรษิัท ไฮไบรท ์จํากดั                                       15,000.00 บาท บรษิัท ไฮไบรท ์จํากดั                                       15,000.00 บาท 

3 รายการ บรษิัท เอม็ พรอสเปอร ์จํากดั                              11,716.00 บาท บรษิัท เอม็ พรอสเปอร ์จํากดั                              11,716.00 บาท 

3 เครือง บรษิัท ยเูนียน ออดโิอ จํากดั                              25,205.61 บาท บรษิัท กูด๊ ดลี คอรป์อเรชัน จํากดั                        23,700.00 บาท 
บรษิัท กูด๊ ดลี คอรป์อเรชัน จํากดั                        23,700.00 บาท 

จัดซอืกระดาษ A4 ( 80 แกรม)               200 รีม บรษิัท พคีอค ฟอรม์ส ์แอนด ์ เปเปอร ์จํากดั          14,380.00 บาท บรษิัท พคีอค ฟอรม์ส ์แอนด ์ เปเปอร ์จํากดั          14,380.00 บาท 

17 เครอืง บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากดั        5,100.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค อารท์ ออฟ เทคโนโลย ีจํากดั        5,100.00 บาท 

25 ชนิ รา้น ตะวันคอมพวิเตอร ์                                       8,900.00 บาท รา้น ตะวันคอมพวิเตอร ์                                       8,900.00 บาท 

140 แผน่ นาย มาโนช  นาคสาทา                                       5,600.00 บาท นาย มาโนช  นาคสาทา                                       5,600.00 บาท 

จา้งจัดนทิรรศการ งาน Craft and Folk Art   1 งาน บรษิัท อภชิดา คอปอเรชัน จํากดั                         42,200.00 บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชัน จํากดั                         42,200.00 บาท 
บรษิัท ดนตรสีสีัน จํากดั                                    81,500.00 บาท 
บรษิัท เมก้กะมเีดยีแอดเวอร ์จํากดั                      67,500.00 บาท 

1 งาน รา้น เคเอม็มเีดยี                                                8,000.00 บาท รา้น เคเอม็มเีดยี                                                8,000.00 บาท 

จา้งจัดทํา Roll Up ขนาด 80x200 cm.         3 ชดุ รา้น กรอบศลิป์                                                  5,400.00 บาท รา้น กรอบศลิป์                                                  5,400.00 บาท 

3 ชดุ นาย สายสร  เขยีนพรอ้ม                                     5,400.00 บาท นาย สายสร  เขยีนพรอ้ม                                     5,400.00 บาท 

จา้งจนท.บรกิารทําความสะอาด,รับ-สง่เอกสาร   1 เดอืน นาง ณภทัร  ปภาวรทิร ์                                       7,000.00 บาท นาง ณภทัร  ปภาวรทิร ์                                       7,000.00 บาท 
สํานักงาน เดอืน ธ.ค.58                     

จา้งเหมาดําเนนิการจัดนทิรรศการ-ธ.ค.58      1 เดอืน บรษิัท อภชิดา คอปอเรชัน จํากดั                         13,551.40 บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชัน จํากดั                         13,551.40 บาท 


