สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 30 เดือน มิถนุ ำยน 2561
ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

1 จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มอื การใช้แบบประเมินการสอบ
สัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ปีงบประมาณ 2561

60,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
ราคา 49,485.36 บาท
ราคา 49,485.36 บาท
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

2 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด จานวน 2 จุดและเดินสาย LAN
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

15,000.00

-

3 จ้างย้ายประตูทางเข้าห้อง 3611 ชั้น 36 พร้อมติดตั้งม่านปรับแสง
และระบบไฟฟ้า,ระบบโทรศัพท์ พร้อมทั้งติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

30,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท อปริมาณ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จากัด บริษัท อปริมาณ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จากัด เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
ราคา 13,322.24 บาท
ราคา 13,322.24 บาท
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี
เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสพี เซอร์วสิ 2559 จากัด บริษัท เอสเอสพี เซอร์วสิ 2559 จากัด เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
ราคา 27,820 บาท
ราคา 27,820 บาท
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

4 จ้างทาบล็อกฉลากขวดน้าดื่มของ สทศ.

10,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ที.น้าดื่ม จากัด
ราคา 10,500.-บาท

บริษัท พี.ที.น้าดื่ม จากัด
ราคา 10,500.-บาท

เป็นผู้มีความชานาญในการจัดทาฉลากขวดน้า

4,500.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เพกาซัส ครีเอชั่น จากัด
ราคา 3,400 บาท

บริษัท เพกาซัส ครีเอชั่น จากัด
ราคา 3,400 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด
ราคา 220,000.-บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

บริษัท พรรณีพริ้นติ้งเซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 32,276.55 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

5 จ้างจัดทา CD ข้อมูล คู่มอื การใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

และเอกสารโครงการ จานวน 170 แผ่น
6 จ้างสานักงานตรวจสอบบัญชี ประจาปีงบประมาณ 2561

7 จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในโครงการพัฒนา

300,000.00

220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ราคา 290,000.-บาท
บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด
ราคา 220,000.-บาท

35,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรรณีพริ้นติ้งเซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 32,276.55 บาท

7,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด เสนอราคาต่าสุด
ราคา 5,917.10 บาท
ราคา 5,917.10 บาท
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จากัด
มีผลงานที่ดี
ราคา 6,741.00 บาท

คุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ไปใช้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8 จ้างพิมพ์คู่มอื การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นพระพุทธศาสนา
(B-NET) ปีการศึกษา 2561 สาหรับศูนย์สอบ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

รอ สตง.ตอบรับ

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 30 เดือน มิถนุ ำยน 2561
ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

9 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์และการจัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นพระพุทธศาสนา (B-NET)
ปีการศึกษา 2561 ให้กบั 12 ศูนย์สอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
60,000.00

รำคำกลำง
-

จ้างส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 21,186 บาท

บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ราคา 2,870 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 21,186 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด
ราคา 2,870 บาท

สทศ.เป็นสมาชิกอยู่

10 จ้างพิมพ์คู่มอื การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้น ป.6 และ ม.3

70,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
ราคา 60,990 บาท
ราคา 60,990 บาท
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
บริษัท คิว แอดเวอไทล์ซิ่ง จากัด
มีผลงานที่ดี
ราคา 70,620 บาท

11 จ้างดาเนินการจัดจ้างทาเกียรติบัตรและวุฒิบัตร สาหรับครูผู้ตรวจ
ข้อสอบฯ ที่ผา่ นเกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

50,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
ราคา 39,500.12 บาท
ราคา 39,500.12 บาท
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

12 จ้างพร้อมเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรถตู้รับจ้าง จานวน 7 คัน

25,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นายนิรุต มิ่งเมือง
ราคา 3,600 บาท
นายพลบดี โชคตระกูลทรัพย์
ราคา 3,600 บาท
นายปัญญา อินทรศร
ราคา 3,600 บาท
นายบุญธรรม ยอดศรีทอง
ราคา 3,600 บาท
นายวีรภัช ศรีจนิ ดา
ราคา 3,600 บาท
นายยงยุทธ เพิ่มวงศ์
ราคา 3,600 บาท
นายธนัสชัย สุขจงเจริญ
ราคา 3,600 บาท

นายนิรุต มิ่งเมือง
ราคา 3,600 บาท
นายพลบดี โชคตระกูลทรัพย์
ราคา 3,600 บาท
นายปัญญา อินทรศร
ราคา 3,600 บาท
นายบุญธรรม ยอดศรีทอง
ราคา 3,600 บาท
นายวีรภัช ศรีจนิ ดา
ราคา 3,600 บาท
นายยงยุทธ เพิ่มวงศ์
ราคา 3,600 บาท
นายธนัสชัย สุขจงเจริญ
ราคา 3,600 บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 30 เดือน มิถนุ ำยน 2561
ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

13 จ้างรถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์สาหรับการประชุมพัฒนาเครือข่าย
การสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา
(B-NET) ปีการศึกษา 2561
14 จ้างจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3
ปีการศึกษา 2561

15 จ้างขนส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3
ปีการศึกษา 2561

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง
15,000.00

200,000.00

90,000.00

รำคำกลำง
-

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 6,000.-บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 6,000.-บาท

200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 170,959.25 บาท
ราคา 170,959.25 บาท
บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 211,367.80 บาท
บริษทั สหมิตรพริ้นติง้ แอนด์พบั ลิสซิง่ จากัด
ราคา 179,529 บาท
-

16 จ้างเหมาบริการรถ 4 ที่นั่ง พร้อมคนขับ สาหรับใช้สว่ นกลาง
จานวน 1 คัน

150,000.00

17 จ้างที่ปรึกษาดาเนินงานโครงการประเมินผลการดาเนินงานของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

2,000,000.00 1,570,000.00

18 จ้างพร้อมเบิกจ่ายค่าบริการตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 90,000.-บาท

138,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 138,080.-บาท
คัดเลือก

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มศว.
ราคา 1,800,000 บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

เสนอราคาต่าสุด
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

สทศ42/2561
19-มิ.ย.-61

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 90,000.-บาท

เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

บริษัท พรีเมียร์คาร์เร้นท์ จากัด
ราคา 138,080.-บาท

เป็นผู้รับจ้างที่สถาบันฯ เคยใช้บริการ
มีผลงานที่ดี

สทศ44/2561
26-มิ.ย.-61

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มศว.
ราคา 1,800,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
และเสนอราคาเป็นไปตามข้อกาหนด

45/2561
26-ก.ค.-61

6,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทเลคอม จากัด
ราคา 5,350 บาท

บริษัท พี.ซี.เทเลคอม จากัด
ราคา 5,350 บาท

เป็นบริษัทที่ตดิ ตั้งระบบตู้สาขาอยู่แล้ว
มีความเชี่ยวชาญ

19 จ้างดาเนินการจัดทาถุงผ้า สทศ. พร้อมพิมพ์ทาลาย เพื่อใช้สาหรับการประชุ4ม5,000.00
เชิงปฏิบัตกิ ารตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท มิลนั ดา เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 40,125.-บาท

บริษัท มิลนั ดา เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 40,125.-บาท

ผู้รับจ้างมีผลงานที่ดี และเสนอราคา
อยู่ในวงเงินที่กาหนด

20 จ้างรถขนส่งอุปกรณ์สาหรับการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การพัฒนาครู 30,000.00
เครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 30,000 บาท

บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จากัด
ราคา 30,000 บาท

ผู้รับจ้างมีผลงานที่ดี และเสนอราคา
อยู่ในวงเงินที่กาหนด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 30 เดือน มิถนุ ำยน 2561

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

21 จ้างทาตรายางหมึกในตัว จานวน 2 อัน

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

2,300.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน sweetystamp
ราคา 489 บาท

22 จ้างพิมพ์คู่มอื การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอิสลามศึกษา (I-NET)10,000.00
ปีการศึกษา 2561 สาหรับศูนย์สอบ

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
ราคา 8,988 บาท
ราคา 8,988 บาท
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

23 จ้างจัดทาถุงผ้าสาหรับบรรจุเอกสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

33,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท มิลนั ดา เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 32,100 บาท

บริษัท มิลนั ดา เทรดดิ้ง จากัด
ราคา 32,100 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

24 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และการจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอิสลามศึกษา (I-NET)
ปีการศึกษา 2561 ให้กบั 31 ศูนย์สอบและ สทศ.

60,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 48,631.50 บาท

บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จากัด
ราคา 48,631.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

25 จ้างและอนุมตั เิ บิกจ่ายค่าจ้างบริการขนย้ายเครื่องออกกาลังกาย
จานวน 6 รายการ

3,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์กู๊ด เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด
ราคา 3,000 บาท

บริษัท ไลฟ์กู๊ด เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด
ราคา 3,000 บาท

เป็นผู้ขายเครื่องออกกาลังกาย
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

26 จ้างพร้อมเบิกจ่ายค่าจ้างพิมพ์แบบสารวจความคิดเห็นของคณะทางาน
ระดับศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
เกีย่ วกับบทเรียนพัฒนาบุคลากรระดับสนามสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 2,996 บาท

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
ราคา 2,996 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
เป็นไปตามข้อกาหนดและ
มีผลงานที่ดี

27 จัดซื้อหนังสือ แบบเรียนฯ เพื่อใช้ในการจัดประชุมการพัฒนาครู
เครือข่ายในด้านการสร้างเครื่องมือ

25,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั สานักพิมพ์ พัฒนาวิชาการ (พว.) จากัด
ราคา 3,614.40 บาท
สานักพิมพ์ศูนย์สง่ เสริมอาชีวะ
ราคา 16,410.-บาท

บริษทั สานักพิมพ์ พัฒนาวิชาการ (พว.) จากัด เสนอราคาอยู่ในวงเงินที่กาหนด

28 จัดซื้อน้าดื่มสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ
(ชนิดขวด 150 โหล ชนิดถัง 30 ถัง)

10,500.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี น้าดื่ม จากัด
ราคา 8,460.-บาท

บริษัท พี ซี น้าดื่ม จากัด
ราคา 8,460.-บาท

-

ร้าน sweetystamp
ราคา 489 บาท

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป
ผู้รับจ้างมีผลงานที่ดี และเสนอราคา
อยู่ในวงเงินที่กาหนด

ราคา 3,614.40 บาท
สานักพิมพ์ศูนย์สง่ เสริมอาชีวะ
ราคา 16,410.-บาท
ผู้ขายมีสนิ ค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถนุ ำยน 2561
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วันที่ 30 เดือน มิถนุ ำยน 2561

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

29 จัดซื้อกระดาษสลิปคาร์บอน เพื่อใช้สาหรับการออก Username
และ Password ในการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

7,500.00

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เซ็นท์ สเต๊ป
ราคา 5,885 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เซ็นท์ สเต๊ป
ราคา 5,885 บาท

30 จัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับใช้สว่ นกลาง จานวน 20 รายการ
ประจาเดือน มิถนุ ายน 2561

85,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จากัด
ราคา 22,525.51 บาท
บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล วินเนอร์จี จากัด
30,495.-บาท
บริษัท โฟทีกา้ จากัด
ราคา 21,560.50 บาท

บริษัท ซีโอแอล จากัด
ผู้ขายมีสนิ ค้าตามที่กาหนด
ราคา 22,525.51 บาท
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด
บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ ดิจิตอล วินเนอร์จี จากัด
30,495.-บาท
บริษัท โฟทีกา้ จากัด
ราคา 21,560.50 บาท

31 ขออนุมตั จิ ดั ซื้อน้าดื่มสาหรับใช้ภายในสถาบันทดสอบฯ
(ชนิดขวด 150 โหล ชนิดถัง 30 ถัง)

10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี น้าดื่ม จากัด
ราคา 8,460.-บาท

บริษัท พี ซี น้าดื่ม จากัด
ราคา 8,460.-บาท

ซึ่งมีความชานาญในการจัดทา
ฉลากขวดน้า

32 ขออนุมตั จิ ดั ซื้อรูปภาพและภาพกราฟิกประเภท vector

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรไฟล์ โฟโต้ ไลบรารี่ จากัด
ราคา 10,486 บาท

บริษัท โปรไฟล์ โฟโต้ ไลบรารี่ จากัด
ราคา 10,486 บาท

ผู้ขายมีสนิ ค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

111,210.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 111,209.40 บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 111,209.40 บาท

ผู้ขายมีสนิ ค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

33 ขออนุมตั จิ ดั ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด (เพิ่มเติม)
จานวน 58 เล่ม

111,210.00

ผู้ขายมีสนิ ค้าตามที่กาหนด
และอยู่ในวงเงินที่กาหนด

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซือ้ หรือจ้ำง

