
ใบเสนอราคา 

วันท่ี 11/11/2563 
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 1111111111111 

E-mail : lattika.h@nstda.or.th  
โทร : 0896498118 

 
ข้าพเจ้า นำงสำวลัฐิกำ หิรัญศรี ต าแหน่ง Freelance ตั้งอยู่เลขที่ 198/1 ซ.พหลโยธิน 50 ถ.พหลโยธิน 
แขวง คลองถนน เขต สำยไหม กทม 10220  
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
ราคาหน่วยละ 

บาท 
1 ตัดต่อ VDO e-Learning (Size 1080P) ควำมยำว 3.30 ชม. 

- ตัดต่อ VDO แต่ละ Chapter 
- ใส่เสียงเพลงประกอบ, Sound Effect 
- ใส่ข้อควำม Super Text 

 

1 12,000.- 

รวม 1 12,000.- 
ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันบำทถ้วน) 

 

 *ระยะเวลำในกำรท ำ 2 สัปดำห์ (ไม่รวมแก้ไข) 

 

 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอรำคำ 

(นำงสำวลัฐิกำ หิรัญศรี) 

Freelance 

 



ใบแจ้งหนี ้
ชื่อ นำงสำวลัฐิกำ หิรัญศรี       วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 1111111111111 

ที่อยู่ : 198/1 ซ.พหลโยธิน 50 ถ.พหลโยธิน แขวง คลองถนน เขต สำยไหม กทม 10220 

E-mail : lattika.h@nstda.or.th โทร : 0896498118 

 

เรียน ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 

111 อุทยำนวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 

 

บริการ หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน (บาท) 
1.ตัดต่อวิดีโอสื่อกำรสอน 
- Full HD 1080P 
- ใส่ effect transition 
- ใส่เสียงประกอบ sound background 
 

1 12,000 12,000 

จ านวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน 12,000 
 

 

ข้อมูลการช าระเงิน 

ชื่อบัญชี : ลัฐิกำ หิรัญศรี (Lattika Hirunsri) 

หมำยเลขบัญชี : 064-7-10573-3 ธนำคำร : กรุงเทพ สำขำ : มศว ประสำนมิตร 

 

 

  ลงชื่อ 

__________________________ 

 (ลัฐิกา หิรัญศรี) 

 



ใบส่งมอบงาน 
ชื่อ นำงสำวลัฐิกำ หิรัญศรี       วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 1111111111111 

ที่อยู่ : 198/1 ซ.พหลโยธิน 50 ถ.พหลโยธิน แขวง คลองถนน เขต สำยไหม กทม 10220 

E-mail : lattika.h@nstda.or.th โทร : 0896498118 

 

เรียน ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 

111 อุทยำนวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 
 

  เนื่องด้วยข้ำพเจ้ำ นำงสำวลัฐิกำ หิรัญศรี ได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชำติให้ตัดต่อวิดีโอ ชื่อวิดีโอ  จึงขอส่งมอบงำนท่ีได้รับว่ำจ้ำง ได้ตรวจต่อไป 

 

บริการ หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน (บาท) 
1.ตัดต่อวิดีโอสื่อกำรสอน 
- Full HD 1080P 
- ใส่ effect transition 
- ใส่เสียงประกอบ sound background 
 

1 12,000 12,000 

จ านวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน 12,000 
 

 

 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ 

__________________________    __________________________ 

(                                       )        (ลัฐิกา หิรัญศรี) 

ผู้มีอ ำนำจตรวจรับ 

 



ใบเสร็จรับเงิน 

ชื่อ นำงสำวลัฐิกำ หิรัญศรี       วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 1111111111111 

ที่อยู่ : 198/1 ซ.พหลโยธิน 50 ถ.พหลโยธิน แขวง คลองถนน เขต สำยไหม กทม 10220 

E-mail : lattika.h@nstda.or.th โทร : 0896498118 

 

เรียน ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 

111 อุทยำนวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 

 

บริการ หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน (บาท) 
1.ตัดต่อวิดีโอสื่อกำรสอน 
- Full HD 1080P 
- ใส่ effect transition 
- ใส่เสียงประกอบ sound background 
 

1 12,000 12,000 

จ านวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน 12,000 
 

 

 

 

ลงชื่อ        

__________________________     

(ลัฐิกา หิรัญศรี)      

              ผู้รับเงิน 


