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(PR6003419)

ผูข้อ (Requisitioner): พัชรนิทร ์จอมปินทอง (105122)

เรือ่งขอซือ้ (Subject): ตูแ้ช ่2 ประตู

เหตผุล/รายละเอยีด
(Business
Justification):

ประตปิูดไมส่นทิ ทีย่ดึประตมูี
สนมิผ ุความเย็นร่ัว

วันทีต่อ้งการ
(Request Date):

29/06/2017

สถานะ (Requisition
Status):

[status=12,state=7]
Approved – Ordered

Site Warehouse Department CostCenter Purpose

MFL 5561 K01 KT 5561

หน่วยงาน/แผนก: หน่วยงานเกรทเธอรแ์มโ่ขงลอดจ์ (530)
[K01,KT,5561] (Tourism Services,Tourism Services -
Catering,GML)

คลัง: [5561] GML เกรทเธอรแ์มโ่ขงลอดจ์

โครงการ: None

จํานวนรายการ (Item Count): 1, มลูคา่รวม (Grand Total): 27,500.00

รหสัสิง่ของ (Item
Number)

คาํอธบิายรายการ (Item
Text)

จํานวน
(Quantity)

หนว่ย
นบั
(Unit)

ราคาตอ่
หนว่ย (Unit
Price)

ราคาสทุธิ
(Net
Amount)

ผูจ้าํหนา่ย
(Vendor)

AA09001001
AA09 Fixed Assets
(Capitalised) -
Machinery & Equipment
หนว่ยซือ้: Unit (ยนูติ)
หนว่ยสต็อก:Unit (ยนูติ)

ตูแ้ช ่2 ประต ูยีห่อ้
SANDEN รุน่ SDC-1000
AY ขนาด 33 ควิ -สนิคา้
รับประกนั 1 ปี

1.00 Unit1 27,500.00 27,500.00
สกลุเงนิ: THB

A00451

ขอ้ความ Comments

Patcharin at June 9, 2017, 2:45 p.m.

พชัรนิทร ์จอมปินทอง: เลขทีง่บลงทนุ FAR
600179

ไฟล ์Attachments

purchase5 at June 9, 2017, 3:02 p.m.
documents/2017/06/09/ใบเสนอราคาตแช2ประ
ตSANDEN.pdf (/attachment/documents/2017/06
/09/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80
%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0
%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8
%B2%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%8A2
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B8%95SANDEN.pdf)

purchase5 at June 12, 2017, 4:33 p.m.
documents/2017/06/12/ใบเสนอราคาตแชแก
ไข001.pdf (/attachment/documents/2017/06
/12/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80
%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0
%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8
%B2%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%8A
%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%84%E0
%B8%82001.pdf)

ประวตักิารอนุมัต ิWeb Approval History

prasert on June 10, 2017, 7:59 a.m.

ประเสรฐิ เทพอนิถา: อนุมัต ิ(Approved)

Created: Fri 09
Jun 2017
(Patcharin)

AX
Records
[status=12,state=7]
Approved
– Ordered
ID:
PR6003419
Submitted:
June 9,
2017,
7:57 a.m.
Submitted
By: Patc3
Created:
June 9,
2017,

ใบขอซือ้ W530.20170609.R-009 (ผูใ้ชง้าน จันทรห์อม จันทรม์าล ี[purc... http://prgo.doitung.org/requisition/W530.20170609.R-009/
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ตวัอยา่ง

http:33,000.00
http:33,000.00


สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1

ท่ี หน่วยงาน รหสังาน รายการ/รายละเอียด วตัถปุระสงคก์ารลงทุน จ านวนเงิน
2 เกรทเธอรแ์มโ่ขงลอดจ์ 530 ตูแ้ช ่2 ประตู SANDEN ใชแ้ชผ่กัเพื่อเกบ็วตัถุดบิของเดมิช ารุด 33,000.00    

ตวัอยา่ง
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  บรษัิท เอสเอ็นอาร ์คลูลิง่ แอนด ์เทรดดิง้ จ ากัด

  SNR COOLING AND TRADING CO.,LTD.

ใบเสนอราคา

QUOTATION

เรยีน  คณุจันทรห์อม จันทรม์าล ี(หนงิ)

มลูนธิแิมฟ้่าหลวงฯ พระต าหนักดอยตงุ (หอฝ่ิน อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย) เลขที่ Q60/06070

โทร. 053-767001, 767015-17 ตอ่ 23001 วนัที ่  12/06/2560

Fax. 053-767005

email : chanhom@doitung.org

บรษัิทฯ มคีวามยนิดเีสนอราคาแดท่า่น  ตามรายการ,ราคา และเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบไุวใ้นใบเสนอราคา  ดงันี้

ล าดบัที่ จ านวน ราคา / หน่วย จ านวนเงนิ

1 ตูแ้ชเ่ย็น รุ่น SDC-1000AY 1 25,140.19 25,140.19

ตราสนิคา้ยีห่อ้ SANDEN INTERCOOL .

เป็นตูก้ระจก 2 ประตู

ขนาดภายนอก หนา้กวา้ง 120 ซม. ลกึ 68 ซม. สงู 205 ซม.

ขนาดภายใน หนา้กวา้ง 112 ซม. ลกึ 55.6 ซม. สงู 153.2 ซม.

ขนาดความจ ุ 37 ควิ (955 ลติร)

ประตเูป็นบานกระจกสญูญากาศ 2 ชัน้  

จ านวนชัน้วางสนิคา้ 10  ชัน้ (ปรับระดบัได)้

ใชค้อมเพรสเซอรข์นาด 1/2 แรงมา้ จ านวน 1 ตวั

การใชก้ระแสไฟฟ้า  220-240 V.50 Hz.  (2.5 แอมป์)

อณุหภูมคิวามเย็น  +0 ถงึ +10 องศาเซลเซยีส

ใชน้ ้ายาท าความเย็น R-134a (NON CFCs)

เป็นระบบท าความเย็นแบบ No Frost ไมม่นี ้าแข็งเกาะ

พัดลมระบายความเย็น ขนาด 5 วตัต ์จ านวน 2 ตวั

มหีลอดไฟแสงสวา่งขนาด 36 วตัต ์จ านวน 1 หลอด

มลีอ้เลือ่นสะดวกในการเคลือ่นยา้ย

ตวัตูเ้ป็นสขีาว

น ้าหนักสทุธ ิ192 กก.

ราคาสนิคา้ 25,140.19

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 1,759.81

รวมเงนิทัง้ส ิน้ 26,900.00

ก าหนดยนืราคา   15 วนั บรษัิทฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บการพจิารณาจากทา่นในเร็ววนันี้

รับประกันสนิคา้     รับประกันความเย็น 1 ปี

รับประกันคอมเพรสเซอร ์5 ปี

การช าระเงนิ       เงนิสด โอนเงนิกอ่นสง่ของ ………………………………….

ก าหนดสง่ของ

หมายเหตุ สง่สนิคา้ชัน้ 1 (ไมรั่บยกขึน้บันได) (กญุชภั์สส ์สภุอมรพันธุ)์

ราคาส าหรับการจัดสง่ในกรุงเทพฯ

508 ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  /  508 Srinakarin Rd., Nongbon, Pravet, Bangkok 10250 

รายละเอยีด

Tel. 02-393-2780, 02-396-0012, 02-396-1435 Fax. 02-396-1434  

email : snrcooling@gmail.com / snrcooling@hotmail.com

www.snrcooling.com

ตวัอยา่ง

http://www.srinakarincooling.com/
http://www.snrcooling.com/


.. ตะกรา้สนิคา้ คน้หา :   

ตดิตอ่ทางรา้น สอบถามเพิม่ โทร :063-348-4787 ID LINE :
Mickymart E-mail : micky_mart@hotmail.com เปิดบรกิารทกุวนั
8.30น.-19.00 น.

กลับไปทีห่นา้กอ่นหนา้นี ้> ยีห่อ้ SANDEN INTERCOOL รุน่ SDC-1000AY ความจ ุ37 ควิ/1,040 ลติร

ราคาปกต ิ32,900 บาท

ราคาพเิศษ 27,500 บาท
สว่นลด 5,400 บาท

รายละเอยีดสนิคา้
ขนาดภายนอก (กวา้ง x
ลกึ x สงู) : ก.120 x ล.68 x ส.205 ซม.

ขนาดความจ ุ/ ขนาดบรรจุ
: 37 ควิ/1,040 ลติร

ลักษณะ : ตูแ้ช ่2 ประตจัูมโบ ้ทนทาน ใชง้าน
งา่ย

รุน่ : SDC-1000AY
ตรายีห่อ้ : SANDEN INTERCOOL
จํานวนชัน้วางสนิคา้ : 10 ชัน้วาง (ปรับระดับได)้

กระจก : กระจก Low-E 2ชัน้สญุญากาศ ลด
การเกดิฝ้า

วสัดตัุวตูภ้ายนอก : Galvanized Steel
วสัดตัุวตูภ้ายใน : Galvanized Steel
ขนาดคอมเพรสเซอร ์: 1/2 แรงมา้

ระบบควบคมุความเย็น : Thermostat พรอ้มหนา้จอแสดง
อณุหภมูิ

ระบบกระจายความเย็น : ระบบกระจายความเย็นออกแบบ
พเิศษเย็นไวประหยัดไฟ

การใชก้ระแสไฟฟ้า : 3.0 A./430 วัตต์

อณุหภมูคิวามเย็น : +0 ถงึ +10องศาเซลเซยีส (เหมาะ
สําหรับแชเ่ครือ่งดืม่)

น้ํายาทําความเย็น : R-134a

ระบบทําความเย็น : No Frost (โนฟรอสต)์ ไมม่น้ํีาเเข็ง
เกาะ

ฉนวนป้องกนัความรอ้น : Cyclopentane
หลอดไฟ แสงสวา่ง : มหีลอดไฟสอ่งสวา่งภายในตู ้
Evaporator Fan Motor : พัดลมกระจายความเย็น 5 w x 2
ระบบน้ําทิง้ : ถาดน้ําทิง้

ขาตัง้ / ลอ้ : มลีอ้เลือ่นเพิม่ความสะดวกในการ
เคลือ่นยา้ย

การรับประกนัความเย็น : รับประกนัความเย็น 1 ปี
การรับประกนั
คอมเพรสเซอร ์: รับประกนัคอมเพรสเซอร ์5 ปี

น้ําหนักสทุธ ิ: 165 กก.

- Micky Mart -- มคิกี ้มารท์ - สาขา แม็คโครรังสติ รับออกแบบมนิมิารท์... http://www.mickymart.com/view_detail.php?id=1035
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