
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

1 จา้งบํารุงรักษากลอ้งจลุทรรศน์อเิล็กตรอน 1 ปี 85,600.00     ตกลงราคา บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั'น จํากัด 80,000.00 บาท บรษิัท โคแอกซ ์กรุป คอรป์อเรชั'น จํากัด 80,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 1042160008 ########

2 เชา่เครื'องถ่ายเอกสาร  24 งวด 102,720.00 102,720.00     ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 96,000.00 บาท บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 96,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 1043160159 ########

3 จา้งเหมารักษาความสะอาด 11 งวด 162,426.00 162,426.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีออล เซอรว์สิ จํากัด 162,426.00 บาท บรษิัท เอ็น.ซ.ีซ.ีออล เซอรว์สิ จํากัด 162,426.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 1043160160 ########

ศนูยบ์รกิารวเิคราะหท์ดสอบ (NCTC)

4 ซื?อนํ?าดื'ม 120 ถัง ระยะเวลา 6 เดอืน 6 งวด 8,388.80     ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.วอเตอร ์จํากัด 8,388.80 บาท บรษิัท เอ็ม.วอเตอร ์จํากัด 8,388.80 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 1043160161 ########

5 จา้งออกแบบและจัดทํา Flash Interactive        1 รายการ 15,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 15,000.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 15,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160394 1/9/16 00:00

6 ซื?อแทน่ประจไุฟฟ้าแบตเตอรี'ฯ        4 รายการ 14,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ฟิลเทค อนิเตอรเ์นชั'นแนล (2002) จํากัด 12,503.00 บาท บรษิัท ฟิลเทค อนิเตอรเ์นชั'นแนล (2002) จํากัด 12,503.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนดและราคาตํ'าสดุ 5041160395 ########

บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด 13,120.00 บาท

7 จา้งลงสอืโฆษณา digital LED P19,        1 รายการ 500,000.00 500,000.00       พเิศษ บรษิัท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด 467,289.72 บาท บรษิัท แพลน บ ีมเีดยี จํากัด 467,289.72 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160396 1/9/16 00:00

Digital MRTและSiam Paragon In Mall

8 จา้งพมิพห์นังสอื Thailand Tech Show 2016      5,000 เลม่ 436,560.00 436,560.00       พเิศษ หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟิค 408,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แคนนา กราฟิค 408,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนดและราคาตํ'าสดุ 5041160397 1/9/16 00:00

บรษิัท ซกิมา กราฟ ฟิคส ์จํากัด 460,635.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 476,150.00 บาท

9 จา้งพมิพแ์ผ่นพับโครงการยกเวน้ภาษี 300%        3,000 ใบ 6,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 6,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 6,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160398 5/9/16 00:00

10 ซื?ออปุกรณ์ลกูบดิและโชค๊ประต ูINC2          72 ชดุ 91,200.00     ตกลงราคา บรษิัท อัสซา่ อะบลอย (ประเทศไทย) จํากัด 91,200.00 บาท บรษิัท อัสซา่ อะบลอย (ประเทศไทย) จํากัด 91,200.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160399 5/9/16 00:00

11 จา้งทําป้ายชื'อหน่วยงน Food Innoplis           1 งาน 989,750.00 989,750.00       พเิศษ บรษิัท ดมีาเตโก ้จํากัด 925,000.00 บาท บรษิัท ดมีาเตโก ้จํากัด 925,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160400 9/9/16 00:00

12 ซื?อปกผา้ไหมสําหรับใสป่ระกาศนียบัตรฯ           53 ปก 7,925.23     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ภัทรการพมิพ์ 7,925.23 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ภัทรการพมิพ์ 7,925.23 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160401 7/9/16 00:00

13 ซื?อป้ายความปลอดภัยในอาคารกลุม่นวัตกรรม2          53 อัน 21,110.00     ตกลงราคา บรษิัท นีโอ เซ็นเตอร ์เทรดิ?ง จํากัด 21,110.00 บาท บรษิัท นีโอ เซ็นเตอร ์เทรดิ?ง จํากัด 21,110.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160402 ########

14 จา้งพมิพแ์ผ่นพับหลักสตูรInfographicฯ      2,000 แผ่น 10,000.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 10,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 10,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160403 7/9/16 00:00

15 ซื?อไมโครโฟนไรส้ายแบบมอืถอื TCC        2 รายการ 110,680.80 110,680.80     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 98,440.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 98,440.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160404 8/9/16 00:00

16 จา้งตดิตั ?งPartitionสําหรับงานNCTC         52 ช ิ?น 6,947.00     ตกลงราคา บรษิัท นูโว เทค จํากัด 6,254.00 บาท บรษิัท นูโว เทค จํากัด 6,254.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160405 9/9/16 00:00

17 จา้งถ่ายวดีโีองาน 30ปี เอ็มเทคฯ        1 รายการ 22,500.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอซายน์ ครเีอทฟี 22,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไอซายน์ ครเีอทฟี 22,500.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160407 9/9/16 00:00

18 จา้งตดิตั ?ง-รื?อถอนบธูเคลื'อนท(่การตลาด)           1 งาน 9,630.00     ตกลงราคา บรษิัท ภาคนิ บมู จํากัด 9,000.00 บาท บรษิัท ภาคนิ บมู จํากัด 9,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160409 ########

19 เชา่ LCD Projetor พรอ้มจอ Screen ของTCC           1 ชดุ 5,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ตน้จั'น มัลตมิเีดยี จํากัด 5,000.00 บาท บรษิัท ตน้จั'น มัลตมิเีดยี จํากัด 5,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160410 ########

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบ กนัยายน 59

ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ีสํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

20 เชา่คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค้และจอมอนเิตอร ์NSA      20 เครื'อง 20,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 20,000.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์จํากัด 20,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160411 ########

21 จา้งปรุบปรุงภมูทิัศน์บรเิวณ The CORE:INC        1 รายการ 298,210.00 298,210.00     ตกลงราคา บรษิัท สตดูโิอ แมงโก ้จํากัด 278,740.00 บาท บรษิัท สตดูโิอ แมงโก ้จํากัด 278,740.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160412 ########

22 ซื?อเครื'องดดูตะไคร่นํ?า (INC2)           1 ชดุ 88,437.64     ตกลงราคา บรษิัท ส.นภา (ประเทศไทย) จํากัด 82,652.00 บาท บรษิัท ส.นภา (ประเทศไทย) จํากัด 82,652.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160413 ########

23 จา้งทําป้ายบอกทางTower A,B,C,D อาคาร INC2        9 รายการ 299,921.00 299,921.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 280,300.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 280,300.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160416 ########

24 จา้งจัดทําวดิทีัศน์เสนอผลงานวจิัย สวทช.           4 ตอน 8,000.00     ตกลงราคา นางสาว พรรณปพร บรริักษ์เลศิ 8,000.00 บาท นางสาว พรรณปพร บรริักษ์เลศิ 8,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160418 ########

25 จา้งปรับปรุงตะแกรงเหล็กรางระบายนํ?า           1 งาน 50,452.64     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีเจนเนอรัล ซัพพอรต์ 47,152.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีเจนเนอรัล ซัพพอรต์ 47,152.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160419 ########

26 ซื?ออปุกรณ์ตดิตั ?งมเิตอรว์ัดคา่นํ?าประปาฯ        9 รายการ 6,823.53     ตกลงราคา บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน์ โปรดักส ์จํากัด 6,823.53 บาท บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน์ โปรดักส ์จํากัด 6,823.53 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนดและราคาตํ'าสดุ 5041160421 ########

บรษิัท สยาม เอส.เค เอ็นจเินียริ'ง จํากัด 7,900.00 บาท

27 ซื?อชดุเครื'องนอนสําหรับหอ้งพักINC2        6 รายการ 16,716.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด สวทีดรมี อนิเตอรเ์ทรด 16,716.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สวทีดรมี อนิเตอรเ์ทรด 16,716.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160422 ########

28 ซื?ออปุกรณ์ปรับปรุงทอ่นํ?าทิ?งบรเิวณฯ        9 รายการ 28,499.50     ตกลงราคา บรษิัท สยามปทมุ กรุ๊ป จํากัด 28,449.50 บาท บรษิัท สยามปทมุ กรุ๊ป จํากัด 28,449.50 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนดและราคาตํ'าสดุ 5041160423 ########

บรเิวณพื?นที' PTEC ชั ?น Ground Tower D บรษิัท สยาม เอส.เค เอ็นจเินียริ'ง จํากัด 34,648.44 บาท

 อาคารกลุม่นวัตกรรม 2 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอส.เค 38,870.00 บาท

29 ซื?อกระดาษชาํระมว้นใหญ่        2 รายการ 150,142.40 150,142.40     ตกลงราคา บรษิัท วันธัชช ์โปรเฟสชั'นนัล จํากัด 140,320.00 บาท บรษิัท วันธัชช ์โปรเฟสชั'นนัล จํากัด 140,320.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160424 ########

และกระดาษเชด็มอื

30 ซื?อถุงขยะสดีา        3 รายการ 18,903.69     ตกลงราคา บรษิัท เพิ'มมติรกรุ๊ป จํากัด 17,667.00 บาท บรษิัท เพิ'มมติรกรุ๊ป จํากัด 17,667.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160425 ########

31 จา้งผลติเสื?อสําหรับกจิกรรม SEA Makerthon         150 ตัว 33,000.00     ตกลงราคา รา้น นานา อนิเตอรเ์ทรด โดย น.ส.จดิาภา ลาภพรไกร 33,000.00 บาท รา้น นานา อนิเตอรเ์ทรด โดย น.ส.จดิาภา ลาภพรไกร 33,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160426 ########

32 จา้งออกแบบรวมผลติป้ายX-Stand และ Full Frame           4 อัน 12,050.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 12,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.มเีดยี 12,050.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160427 ########

สําหรับกจิกรรม SEA Makerthon 2016

33 ซื?อโพเดี?ยพรอ้มขยายเสยีง INC2           1 ชดุ 14,338.00     ตกลงราคา บรษิัท เดอะทรอนซ ์จํากัด 13,400.00 บาท บรษิัท เดอะทรอนซ ์จํากัด 13,400.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5041160428 ########

34 จา้งเหมาบรกิารพนักงานขับรถโดยสาร          12 งวด 228,000.00 228,000.00     ตกลงราคา บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากัด 228,000.00 บาท บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากัด 228,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5052160048 ########

ขับเคลื'อนดว้ยพลังงานไฟฟ้า

    ตกลงราคา

35 จา้งตดิตั ?ง-รื?อถอนบธูเคลอืนที' (MKT)            1 ปี 96,300.00 บรษิัท ภาคนิ บมู จํากัด 90,000.00 บาท บรษิัท ภาคนิ บมู จํากัด 90,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5052160049 ########

36 จา้งบํารุงรักษาคณุภาพนํ?าเย็นฯ INC2        15 เดอืน 48,150.00     ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิัล แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 45,000.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟค เคมคิัล แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 45,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5052160050 ########

37 จา้งที'ปรกึษาดําเนนิการประเมนิโครงการ          12 งวด 2,350,000.00 2,350,000.00 ที'ปรกึษา/ผูเ้ชี'ยวชาญ มลูนธิ ิบัณฑติยสภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ 2,350,000.00 บาท มลูนธิ ิบัณฑติยสภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ 2,350,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5053160002 ########

วจิัยฯ ระยะที' 13

38 เชา่เครื'องถ่ายเอกสาร          24 งวด 102,720.00 102,720.00     ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 96,000.00 บาท บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด 96,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5057160004 ########
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วธิกีาร           ผูเ้สนอราคา และราคาที#เสนอ         ผูท้ ี#ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา           เหตผุลที#คดัเลอืก เลขที#เอกสาร วนัที#

39 เชา่เครื'องถ่ายเอกสารระบบดจิติอล           3 งวด 25,466.00     ตกลงราคา บรษิัท ชารป์ไทย จํากัด 23,800.00 บาท บรษิัท ชารป์ไทย จํากัด 23,800.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5057160005 ########

ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

40 จา้งซอ่มเกา้อี?ประชมุ&เกา้อี?พนักพงิสงู          56 ตัว 33,900.00     ตกลงราคา บรษิัท โปรรโีนเวชั'น จํากัด 33,900.00 บาท บรษิัท โปรรโีนเวชั'น จํากัด 33,900.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5141160044 ########

41 วัสดสุํานักงานเพื'อใชใ้นโครงการ Start-up        3 รายการ 5,130.00     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 5,130.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 5,130.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5141160045 9/9/16 00:00

42 ซื?อที'แขวนอปุกรณ์ทําความสะอาด&ราวตากผา้          70 อัน 9,750.00     ตกลงราคา รา้น ส.สงวนพานชิ 9,750.00 บาท รา้น ส.สงวนพานชิ 9,750.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5141160046 ########

43 ซื?อผา้คลมุโตะ๊ ลงทะเบยีน อาหารฯ        2 รายการ 22,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ซสิโก ้เซอรว์สิ จํากัด 22,000.00 บาท บรษิัท ซสิโก ้เซอรว์สิ จํากัด 22,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5141160047 ########

44 ซื?อวัสดสุํานักงาน 13 รายการ (SWP)       13 รายการ 13,599.70     ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ 12,710.00 บาท รา้น พัฒนากจิ 12,710.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5141160048 ########

45 ซื?ออะไหลส่ขุภัณฑใ์นหอ้งนํ?าของ SWP          25 ชดุ 17,950.00     ตกลงราคา บรษิัท ซันเทค(ไทยแลนด)์ จํากัด 17,950.00 บาท บรษิัท ซันเทค(ไทยแลนด)์ จํากัด 17,950.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5141160049 ########

46 ซื?อเครื'องPrinterและอปุกรณ์สําหรับอบรม        3 รายการ 100,000.00 100,000.00     ตกลงราคา บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 93,457.94 บาท บรษิัท กราวเิทคไทย (ไทยแลนด)์ จํากัด 93,457.94 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5141160050 ########

47 จา้งเหมาบรกิาร รับ-สง่เอกสาร SWP            1 ปี 174,000.00 174,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ท ีด ีเอ็กซเ์พรส จํากัด 174,000.00 บาท บรษิัท ท ีด ีเอ็กซเ์พรส จํากัด 174,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 5152160018 ########

48 ซื?อ SSD Samsung for Notebook           5 ตัว 21,400.00     ตกลงราคา บรษิัท เอ แอนด ์เอ นีโอเทคโนโลยี 16,635.50 บาท บรษิัท ไวส ์โซลชูั'น แอนด ์คอนซัลติ?ง จํากัด 15,887.85 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนดและราคาตํ'าสดุ 1241160001 5/9/16 00:00

บรษิัท ไวส ์โซลชูั'น แอนด ์คอนซัลติ?ง จํากัด 15,887.85 บาท

บรษิัท นครพงิค ์ซ ีแอนด ์ซ ีจํากัด 17,550.00 บาท

49 จา้งเหมาปฏบิัตงิานและจัดทํารายงานผล           1 งาน 70,000.00     ตกลงราคา นาย ดนุวัต  เพ็งอน้ 70,000.00 บาท นาย ดนุวัต  เพ็งอน้ 70,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 1241160002 5/9/16 00:00

50 จา้งจัดทําผลติภัณฑพ์รอ้มบรรจภุัณฑ์        3 รายการ 22,500.00     ตกลงราคา บรษิัท เชยีงใหมไ่บโอเวกกี? จํากัด 21,028.00 บาท บรษิัท เชยีงใหมไ่บโอเวกกี? จํากัด 21,028.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 1241160003 ########

51 จา้งเหมาดําเนนิการจัดนทิรรศการ เดอืน ก.ย.         1 เดอืน 14,500.00     ตกลงราคา บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั'น จํากัด 13,551.40 บาท บรษิัท อภชิดา คอปอเรชั'น จํากัด 13,551.40 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 1241160004 6/9/16 00:00

52 ซื?อหมกึดําเครื'องพมิพ ์Canon MF-8380         1 กลอ่ง 6,152.50     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ทอ๊ปเทล เพาเวอร์ 5,233.64 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ทอ๊ปเทล เพาเวอร์ 5,233.64 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 1241160005 8/9/16 00:00

53 จา้งจัดทําป้ายไวนลิและป้ายโฟมคัทงานวจิัย        3 รายการ 8,050.00     ตกลงราคา  มสิเตอรเ์จมส์ 8,050.00 บาท  มสิเตอรเ์จมส์ 8,050.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 1241160007 8/9/16 00:00

54 จา้งจัดพมิพใ์บปลวิ งานวจิัย
       15000 

ใบ
40,981.00     ตกลงราคา  เวยีงบัวการพมิพ์ 35,840.00 บาท  เวยีงบัวการพมิพ์ 35,840.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนด 1241160008 9/9/16 00:00

55 จา้งจัดทําชดุจัดแสดงสนิคา้สง่เสรมิการขาย           3 ชดุ 40,000.00     ตกลงราคา บรษิัท ลักกี? ซดี จํากัด 42,500.00 บาท รา้น Win Event Suply 40,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนดและราคาตํ'าสดุ 1241160009 9/9/16 00:00

หา้งหุน้สว่นจํากัด โปรดัค คลเิอชั'น 45,000.00 บาท

รา้น Win Event Suply 40,000.00 บาท

56 จา้งบรกิารทําความสะอาด 12เดอืน(ตค.59-กย.60) 12 เดอืน 128,400.00 128,400.00     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด พรพพิธิ 120,000.00 บาท บรษิัท เชยีงใหม ่ธร ีเซอรว์สิ จํากัด 117,757.08 บาท เสนอรายละเอยีดตามขอ้กําหนดและราคาตํ'าสดุ 1252160001 ########

บรษิัท เชยีงใหม ่ธร ีเซอรว์สิ จํากัด 117,757.08 บาท
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