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การจัดหาพัสดุ
วิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง
วิธีสอบราคา วงเงินเกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
วิธีประกวดราคา วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
วิธีพิเศษ ไม่จากัดวงเงิน ตามเงื่อนไขที่ระเบียบกาหนด

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
(ราคากลาง)
4,400.00 ตกลงราคา

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ซื้อซอง/ผู้รับซอง
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด
4,339.94 บริษัท ออฟฟิศเมท
4,339.94 ราคาต่าสุด ปฏิบัติได้
(มหาชน)
จากัด (มหาชน)
ตามเงื่อนไขที่กาหนด

2 ซื้อบัตรอวยพรปีใหม่(ส.ค.ส) ปี 2558

20,000.00 ตกลงราคา

-

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรม
ราชูปถัมป์

20,000.00 มูลนิธิสายใจไทย ใน
พระบรมราชูปถัมป์

20,000.00 ราคาต่าสุด ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไขที่กาหนด

3 จ้างทาแผ่นพบประชาสัมพันธ์ทุนและ
หลักสูตรฝึกอบรม ปี2558

68,000.00 ตกลงราคา

-

นายกีรติกร สุทธิวงศ์

68,000.00 นายกีรติกร สุทธิวงศ์

68,000.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข

4 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,500.00 ตกลงราคา

-

5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

18,100.00 ตกลงราคา

-

หจก.เคพีเอ็น โปรเกรส
เซอร์วิส
หจก.ควอลิทิ ไอที เซอร์วิส

1,900.00 ตกลงราคา

-

เสรีเครื่องเย็น

3,477.50 หจก.เคพีเอ็น โปรเกรส
เซอร์วิส
18,050.90 หจก.ควอลิทิ ไอที
เซอร์วิส
1,819.00 เสรเครื่องเย็น

7 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจา
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานฯ
8 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางของสานักงานฯ
9 จ้างดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบรวม
อะไหล่ทั้งหมด)

168,000.00 ตกลงราคา

-

นายเสมือน ประสพบัว

168,000.00 นายเสมือน ประสพบัว

168,000.00 ตกลงราคา

-

นายอนุวัตน์ สุขสมโภชน์

168,000.00 นายอนุวัตน์ สุขสมโภชน์

66,340.00 ตกลงราคา

-

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด)

10 จ้างฝากเก็บเอกสารของสานักงานฯ

12,198.00 ตกลงราคา

66,340.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว
เตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด)
12,198.00 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย
จากัด (มหาชน)
150,000.00 บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส
จากัด

3,477.50 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข
18,050.90 มีความชานาญ บริการ
ได้ตามเงื่อนไข
1,819.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข
168,000.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข
168,000.00 มีความชานาญ บริการ
ได้ตามเงื่อนไข
66,340.00 มีความชานาญ บริการ
ได้ตามเงื่อนไข

6 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสานักงาน

11 จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารของสานักงานฯ

150,000.00 ตกลงราคา

-

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด
(มหาชน)
บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จากัด

12,198.00 มีความชานาญ บริการ
ได้ตามเงื่อนไข
150,000.00 มีความชานาญ บริการ
ได้ตามเงื่อนไข

12 สัญญาจ้างเหมาบริการตรวจสอบการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

494,340.00 พิเศษ

13 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสานักงานฯ

400,000.00 สอบราคา

14 จ้างทาความสะอาดอาคารสานักงานฯ

968,000.00 สอบราคา

15 ซื้อน้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 18.9
ลิตร แบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ
16 จ้างจัดกิจกรรมเสวนา Thai's Rice for
world : IRC 2014

79,000.00 ตกลงราคา
600,000.00 สอบราคา

17 ซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว
แบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ

350,000.00 สอบราคา

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบราคาคงที่ไม่จากัด
ปริมาณ

600,000.00 สอบราคา

-

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

494,340.00 บริษัท อินโฟเควสท์
จากัด

494,340.00 มีความชานาญ บริการ
ได้ตามเงื่อนไข

บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์
จากัด
บ.พีซีโอ (1992) จก.
บ.พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จก.
บ.ไทยคมเน็ทเวิร์ค จก.
บ.ดิทโก้ (ประเทศไทย) จก.
บ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยน
เนอรัล จก.

บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์
จากัด

378,000.00 บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็น
เตอร์ จากัด

378,000.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

บ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยน
เนอรัล จก.

850,800.00 ราคาต่าสุด ปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไขที่กาหนด

บริษัท คลีนเวฟ จากัด
บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์
คลีน จากัด
บริษัท โปรแคร์สเปเชียลตี้ จากัด

บริษัท คลีนเวฟ จากัด
บริษัท ทีเอ็นเอ็ม แคร์ แอนด์
คลีน จากัด
บริษัท โปรแคร์สเปเชียลตี้
จากัด
บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ทีม ทาเล้นท์ จากัด

850,800.00 บ.นิวอินเตอร์เนชั่นแน
ลเยนเนอรัล จก.
870,600.00
959,404.80

บริษัท ทีม ทาเล้นท์ จากัด
หจก.เอช.เอ็น.อินโนเวชั่น
บ.ยูนิควา ไนเซอร์ จก.
หจก.เอฟวายไอ คอมมูนิเคชั่น
ห้างหุ้นส่วนจากัด บรรณ
สารสเตชั่นเนอรี่
บ.ตากอรุณสิน จก.
บ.ซีนอนเทค จก.
บ.พี แอนด์ พีไฮทสปีด โซลูชั่น
จก.
บริษัท โฟนิกซ์ จากัด
บ.สหธุรกิจ จก.
บ.เมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชั่น
จก. (มหาชน)

1,022,952.00
78,580.80 บริษัท เนสท์เล่
(ประเทศไทย) จากัด
594,973.50 บริษัท ทีม ทาเล้นท์
จากัด

78,580.80 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด
594,973.50 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

ห้างหุ้นส่วนจากัด บรรณ
สารสเตชั่นเนอรี่
บ.ตากอรุณสิน จก.

348,186.16 ห้างหุ้นส่วนจากัด
บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
357,343.16

348,186.16 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

บริษัท โฟนิกซ์ จากัด

575,788.40 บริษัท โฟนิกซ์ จากัด

575,789.40 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด

บ.สหธุรกิจ จก.
บ.เมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชั่น
จก. (มหาชน)

628,774.80
629,467.09

หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
บ.ตากอรุณสิน จก.
บ.ซีนอนเทค จก.
บ.พี แอนด์ พีไฮทสปีด โซลูชั่น
จก.

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 ซื้อกล่องเก็บเอกสาร
2 จ้างบริการป้องกันและกาจัดปลวก/แมลง/มด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้ซื้อซอง/ผู้รับซอง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
1,500.00 ตกลงราคา
บ.ทรัพย์ศรีไทย จากัด
1,498.00 บ.ทรัพย์ศรีไทย จากัด
1,498.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
(มหาชน)
(มหาชน)
ได้ตามเงื่อนไข
10,000.00 ตกลงราคา

-

หจก.สมูทไลท์ เทรดดิ้ง

10,000.00 หจก.สมูทไลท์ เทรดดิ้ง

10,000.00 รวดเร็ว มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

9,000.00 ตกลงราคา

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด เคพีเอ็น
โปรเกรส เซอร์วิส

8,881.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เคพี
เอ็น โปรเกรส เซอร์วิส

8,881.00 รวดเร็ว มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

4 จ้างทาเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
ผลงานวิจัยรอบ 12 เดือน
5 จ้างจัดทาเล่มยุทธศาสตร์การวิจัยปี 2558

42,000.00 ตกลงราคา

-

บริษัท ธรรมวิวัต จากัด

41,623.00 บริษัท ธรรมวิวัต จากัด

-

บริษัท ธรรมวิวัต จากัด

69,999.40 บริษัท ธรรมวิวัต จากัด

16,500.00 ตกลงราคา

-

7 จ้างทาป้ายชื่อสแตนเลทของที่ปรึกษา
สานักงาน

5,000.00 ตกลงราคา

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วี เทค ซิส
เต็ม
พริ้นท์ เซ็นเตอร์

16,050.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด วี เทค
ซิสเต็ม
4,494.00 พริ้นท์ เซ็นเตอร์

41,623.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข
69,999.40 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข
16,050.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข
4,494.00 รวดเร็ว มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

70,000.00 ตกลงราคา

6 จ้างเดินสาย Lan และสายโทรศัพท์

8 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,100.00 ตกลงราคา

-

9 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในด้าน
วิเคราะห์ข้อมูลโครงการมุ่งเป้ากลุ่มเรื่อง
สมุนไพร
10 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในด้าน
สนับสนุนนักวิเคราะห์

77,880.00 ตกลงราคา

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ควอลิที ไอ
ที เซอร์วิส
นายอานุภาพ คาทอง

1,070.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ควอลิ
ที ไอที เซอร์วิส
77,880.00 นายอานุภาพ คาทอง

1,070.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข
77,880.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข

88,000.00 ตกลงราคา

-

น.ส.ธนภรณ์ ภัทรเมธาวรกุล

88,000.00 น.ส.ธนภรณ์ ภัทร
เมธาวรกุล

88,000.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข

11 จ้างออกแบบและผลิตชุดจัดนิทรรศการแบบ
สาเร็จรูป

600,000.00 สอบราคา

บริษัท บีบีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด

บริษัท บีบีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด

588,500.00 บริษัท บีบีเอ็กซ์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด

บริษัท ทีมทาเล้นท์ จากัด

บริษัท ทีมทาเล้นท์ จากัด

3 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

บ.สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จก.
บ.แอด ออน จก.

ไม่ผ่านเกณฑ์ด้าน
เทคนิค

588,500.00 พิจารณาราคาเฉพาะ
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์

บ.เทรด พลัส โฮลดิ้งส์ จก.
บ.ฟรีดอม เอเซีย จก.
บ.กริษฐา 2555 จก.
บ.แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซิ่ง
จก.

บ.ทรีแอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ โปร
ดักชั่น จก.
บ.เอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จก.
หจก.ซน ซน

12 จ้างออกแบบและผลิตเสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อ
โปโลเพื่อใช้เป็นของที่ระลึกสานักงานฯ

900,000.00 สอบราคา

บริษัท อินเตอร์เทรด ทรีโอ
จากัด

บริษัท อินเตอร์เทรด ทรีโอ
จากัด

878,256.00 บริษัท อินเตอร์เทรด ทรี
โอ จากัด

หจก.พีท.ี อินเฟอร์เมชั่น แอนด์
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย
บ.999 เท็กซ์ไทล์ อิมพอร์ต
แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จก.
บ.อัลเทค มาร์เก็ตติ้ง จก.

บ.999 เท็กซ์ไทล์ อิมพอร์ต ไม่ผ่านเกณฑ์ด้าน
แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จก.
เทคนิค
บ.ออเดอร์มี จก.
ไม่ผ่านเกณฑ์ด้าน
เทคนิค

878,256.00 พิจารณาราคาเฉพาะ
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์

บ.สหวัฒน์ การ์เม้นท์ จก.
บ.ออเดอร์มี จก.
บ.วัชราภรณ์ การ์เมนท์ จก.
13 จ้างเหมาจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press
Trip)ครั้งที่ 7

1,300,000.00 สอบราคา

บริษัท ทีมทาเล้นท์ จากัด

บริษัท ทีมทาเล้นท์ จากัด

1,281,870.70 บริษัท ทีมทาเล้นท์ จากัด

บ.ยูนิค คอมมูนิเคชั่น จก.

บ.แฮนด์ อัพ ครีเอชั่น จก.

1,299,889.50

บ.คอร์แอนด์พีค จก.

บ.กู๊ด เน็ตเวิร์ค จก.

บ.ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จก.
บ.กู๊ด เน็ตเวิร์ค จก.
บ.แฮนด์ อัพ ครีเอชั่น จก.
วี วิ โก

ไม่ผ่านเกณฑ์ด้าน
เทคนิค

1,281,870.70 พิจารณาราคาเฉพาะ
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์

14 จ้างออกแบบและผลิตปฏิทิน สวก. ประจาปี
2558

40,000.00 สอบราคา

บริษัท เปเปอร์คอรัส จากัด

บริษัท เปเปอร์คอรัส จากัด

บ.สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จก.

บ.ออเดอร์มี จก.

บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล
พับลิเคชั่น จก.
บ.คัลเลอร์บ๊อกซ์ จก.
บ.เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จก.
บ.คีย์เอจท์ จก.
บ.สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
จก.
หจก.เอฟวายไอ คอมมูนิเคชั่น
บ.ออนป้า จก.

399,324.00 บริษัท เปเปอร์คอรัส
จากัด
ไม่ผ่านเกณฑ์ด้าน
เทคนิค

399,324.00 พิจารณาราคาเฉพาะ
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์

ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1 จ้างการจัดทาแผนธุรกิจและแผนบริหาร
ความเสี่ยงของการร่วมทุนระหว่าง สวก.
และ บริษัท วิจัยเคยูเบทาโกร จากัด
2 จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในการเข้าร่วมจัด
นิทรรศการงานเวทีข้าวไทย

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วงเงินงบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้ซื้อซอง/ผู้รับซอง
(ราคากลาง)
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
180,000.00 ตกลงราคา
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร
180,000.00 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร
180,000.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข
7,800.00 ตกลงราคา

-

บริษัท ควิกไซน์ จากัด

3 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน

53,500.00 ตกลงราคา

-

4 จ้างลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน

31,000.00 ตกลงราคา

5 จ้างทาโล่รางวัลเกียรติยศผลงานเด่น สวก.
ประจาปี 2557
6 เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์
7 จ้างทาโครงการการจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ด้านปศุสัตว์
8 จ้างทาโครงการการจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ด้านประมง
9 จ้างออกแบบและจัดทาหนังสือรายงาน
ประจาปี 2557 และสมุดบันทึก สวก.
ประจาปี 2558

7,704.00 บริษัท ควิกไซน์ จากัด

7,704.00 รวดเร็ว มีความชานาญ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

53,500.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

53,500.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข

-

บริษัท มติชน จากัด (มหาชน)

22,000.00 ตกลงราคา

-

276,056.00 พิเศษ

-

898,150.00 พิเศษ

-

ร้านแอดวานซ์ ควอลิตี้ โปร
ดักส์
บริษัท โตโยต้า (พารา) รถเช่า
จากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

30,695.62 บริษัท มติชน จากัด
(มหาชน)
21,560.50 ร้านแอดวานซ์ ควอลิตี้
โปรดักส์
276,056.00 บริษัท โตโยต้า (พารา)
รถเช่า จากัด
898,150.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

30,695.62 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข
21,560.50 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข
276,056.00 เป็นการจ้างต่อเนื่อง
ซึ่งมีความชานาญ
ัติได้ตานาญ
ามเงื่อปฏิ
นไขบัติ
898,150.00 ปฏิ
มีคบวามช
ได้ตามเงื่อนไข

770,000.00 พิเศษ

-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

770,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์

770,000.00 มีความชานาญ ปฏิบัติ
ได้ตามเงื่อนไข

บ.ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์
แพคเกจจิ้ง จากัด

บ.ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์
แพคเกจจิ้ง จากัด

948,020.00 บ.ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์
แพคเกจจิ้ง จากัด

948,020.00 ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข
และราคาต่าสุด

บริษัท เวิร์ค แอคชวลลี่ จากัด

บริษัท เวิร์ค แอคชวลลี่ จากัด

961,750.00

1,000,000.00 สอบราคา

บ.ดอกเบี้ย จก.
บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล
พับลิเคชั่น จก.
บ.ไดเร็คชั่น แพลน จก.
บ.เอกพิมพ์ไท จก.

บ.ออนป้า จก.
บ.มีเดีย คิวบ์ จก.
บ.มีท มีเดีย จก.
บ.เอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จก.
บ.บีทีเอส เพรส จก.
10 จ้างออกแบบและผลิตหนังสือรวมผลงานเด่น
สวก.ประจาปี 2557

400,000.00 สอบราคา

บริษัท เปเปอร์คอรัส จากัด

บริษัท เปเปอร์คอรัส จากัด

บริษัท บีทีเอส เพรส จากัด

บริษัท บีทีเอส เพรส จากัด

399,645.00 บริษัท เปเปอร์คอรัส
จากัด
ไม่ผ่านเกณฑ์ด้าน
เทคนิค

399,645.00 พิจารณาราคาเฉพาะ
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์

390,000.00 บริษัท ธิงค์ วิซ จากัด

390,000.00 พิจารณาราคาเฉพาะ
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์

บ.สไตล์ ครีเอทีฟ เฮาท์ จก.
บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล
พับลิเคชั่น จก.
บ.คัลเลอร์บ๊อกซ์ จก.
บ.ไดเร็คชั่น แพลน จก.
บ.ออนป้า จก.
บ.มายด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ จก.
บ.แฮปปี้ ครีเอทีฟ มีเดีย จก.

11 จ้างผลิตวีดิทัศน์ผลงานเด่น สวก. ประจาปี
2557

400,000.00 สอบราคา

บ.สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
จก.
บริษัท ธิงค์ วิซ จากัด
บริษัท ธิงค์ วิซ จากัด

บ.อินฟีนิต-โกรว์ จก.
บ.สไตล์ ครีเอทีฟ เฮาท์ จก.
บ.ออนป้า จก.
บ.มายด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ จก.
บ.ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จก.
บ.กล้าต้นใหม่ จก.

บ.เอลิสต์ เฮ้าส์ จก.
บ.พรอมท์ ดู จก.
บ.บ๊อกซ์ อิน เบรน จก.
หจก.เอฟวายไอ คอมมูนิเคชั่น
วี วิว โก
บ.เพกาซัส ครีเอชั่น จก.
บ.โกลบ์เบิล ครีเอชั่น จก.

