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USER :   CTPUR_8                                                                           รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซื#อจัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014                                                                         DATE :  10.10.2014
CLIENT : 100                                                                                                                                                                                                                                TIME :    16:02:04

ลําดับ เลขที*เอกสาร         รายละเอยีดจัดซื#อ/จัดจา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิกีาร               ผูเ้สนอราคา และราคาที*เสนอ                   ผูท้ี*ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา                   เหตผุลที*คัดเลอืก           
   1 1041140534  คา่ออกแบบเบนเนอรแ์ละจัดทํา e-book   1 งาน            1 งวด          45,000.00 บาท     ตกลงราคา     นางสาว ศริอิร  คาบสมทุร          45,000.00 บาท นางสาว ศริอิร  คาบสมุทร          45,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กําหน
                                                                                                                 นางสาว ศริอิร  คาบสมทุร                    บาท                                                                                      

   2 1041140535  ซื#อชดุโตะ๊พรอ้มเกา้อี#และตูล้็อคเกอร ์          2 รายการ             84,530 บาท     ตกลงราคา      ไทยอุดมเฟอรน์เิจอร ์โดย น       73,831.78 บาท  ไทยอดุมเฟอรน์เิจอร ์โดย น       73,831.78 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตอ้งตามขอ้กําหนด      
   3 1041140536  ซื#อสารเคมเีพื*อจัดฝึกอบรมเพราะเลี#ยงเนื            1 งวด          19,206.50 บาท     ตกลงราคา     หา้งหุน้สว่นจําก แซค ซายน์        19,206.50 บาท หา้งหุน้สว่นจําก แซค ซายน ์       17,950.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตามขอ้กําหนด          
   4 1041140537  ระบบสง่จ่ายนํ#าประปา (Utility)                    1 รายการ                300,000     ตกลงราคา     หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล แซนเ      296,925.00 บาท หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล แซนเ      277,500.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตอ้งตามขอ้กําหนด      
   5 1041140538  จางออกแบบและจัดทําชดุกจิกรรมความลับของพชื            1 งวด            130,000 บาท     ตกลงราคา     นางสาว ณัฏฐา  จุลเสฏฐพานชิ      130,000.00 บาท นางสาว ณัฏฐา  จลุเสฏฐพานชิ      130,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตามขอ้กําหนด          
   6 1041140539  จา้งเหมาจัดอบรม FC Systematic Thinking           1 รายการ             90,000 บาท     ตกลงราคา      สถาบันวจิัยและใหค้ําปรกึษา       90,000.00 บาท  สถาบนัวจิัยและใหค้ําปรกึษา       90,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กําหนด                
   7 1041140540  จา้งทํากระเป๋าสปันบอน                                1 งวด                  14445     ตกลงราคา     บรษิัท ทโูอเวอรด์ ูจํากัด         14,445.00 บาท บรษิัท ทโูอเวอรด์ู จํากดั         13,500.00 บาท คณุสมบัตถิูกตอ้งตรงตามกําหนด           
   8 1041140543  ออกแบบและผลติชดุตน้แบบการทดลอง                          1             90,000 บาท     ตกลงราคา     นางสาว รัตนกติติ9  เอี*ยมส       90,000.00 บาท นางสาว รัตนกติติ9  เอี*ยมส       90,000.00 บาท เสนอราคาถกูตอ้งตามขอ้กําหนด            
                                                                                                                 นางสาว รัตนกติติ9  เอี*ยมส                 บาท                                                                                      

   9 1041140544  ซื#อเครื*องดื*มหอ้งประชมุ                               1          23,538.93 บาท     ตกลงราคา     หา้งหุน้สว่นจําก สภุัยพร                    บาท หา้งหุน้สว่นจําก สภุัยพร          21,999.00 บาท เสนอราคาถกูตอ้งตามขอ้กําหนด            
                                                                                                                 หา้งหุน้สว่นจําก สภุัยพร          23,540.73 บาท                                                                                      

  10 1041140545  จา้งจัดทําโรงเรอืนพลาสตกิ                            1 งวด         110,000.00 บาท     ตกลงราคา     รา้น ธนัชพรกอ่สรา้ง             110,000.00 บาท รา้น ธนัชพรกอ่สรา้ง             110,000.00 บาท คณุสมบัตถิูกตอ้งตรงตามกําหนด           
  11 1041140546  จา้งเหมาตเีสน้จราจรทางมา้ลาย จํานวน 1 งาน            1 งวด                 60,000     ตกลงราคา     บรษิัท ทรูวนั  จํากดั             53,500.00 บาท บรษิัท ทรวูัน  จํากัด             50,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กําหน
                                                                                                                 บรษิัท ทรูวนั  จํากดั                       บาท                                                                                      

  12 1041140547  จัดซื#อชดุกา้นกระทุง้ฟลัชวาลว์                   2 รายการ          22,855.20 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท เอ็นด ีวัสดกุอ่สรา้       22,855.20 บาท บรษิัท เอ็นด ีวัสดกุอ่สรา้       21,360.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กําหนด                
  13 1041140548  จา้งจัดกจิกรรมความรูคู้่ความสนุก                    1 งาน         149,303.00 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคช      149,303.00 บาท บรษิัท ออเดเชยีส เอ็ดดเูคช      139,535.51 บาท เสนอรายละเอยีดตรงกบัขอ้กําหนด          
  14 1041140549  จา้งลงโฆษณาประกาศตําแหน่งงานบน Website               1 งวด          13,963.50 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท เนชั*น มัลตมิเีดยี        13,963.50 บาท บรษิัท เนชั*น มัลตมิเีดยี        13,050.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตามขอ้กําหนด          
                                                                                                                 หา้งหุน้สว่นจําก แสนอนันต ์      298,538.03 บาท                                                                                      

  15 1041140550  จา้งบําบัดและกําจัดสารเคมเีสื*อมสภาพ                  1 งวด            200,000 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท อคัคปีราการ จํากัด (      200,000.00 บาท บรษิัท อัคคปีราการ จํากดั (      152,400.00 บาท คณุสมบัตถิูกตอ้งตรงตามกําหนด           
  16 1041140552  จา้งพมิพห์นังสอืคู่มอืนํ#าหมักชวีภาพ                 1 งวด             63,130 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท แอดวานซ ์พริ#นติ#ง        63,140.00 บาท บรษิัท แอดวานซ ์พริ#นติ#ง        59,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตามขอ้กําหนด          
  17 1041140553  จา้งพมิพแ์ผ่นพับเครื*องบนิ                          1 งวด          28,890.00 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท ศนูยก์ารพมิพแ์กน่จั       28,890.00 บาท บรษิัท ศนูยก์ารพมิพแ์กน่จั       27,000.00 บาท คณุสมบัตติรงตามที*กําหนด               
                 3,000 แผ่น                                                                                                                                                                                                                          

  18 1041140554  การด์จานรองแกว้                                         1          39,108.50 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท ไทยเอฟเฟคทส์ตดูโิอ        39,130.00 บาท บรษิัท ไทยเอฟเฟคทส์ตดูโิอ        36,550.00 บาท เสนอราคาถกูตอ้งตามขอ้กําหนด            
                                                                                                                 บรษิัท ไทยเอฟเฟคทส์ตดูโิอ                  บาท                                                                                      

  19 1041140555  คา่อบรมหลักสตูร จป.หัวหนา้งาน                    1 รายการ          28,622.50 บาท     ตกลงราคา     สมาคม สง่เสรมิความปลอดภัยแ       27,820.00 บาท สมาคม สง่เสรมิความปลอดภัยแ       26,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กําหนด                
  20 1041140556  คา่บรกิาร Web stat                                   5 ปี           7,000.05 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท ศนูยว์จิัยนวัตกรรมอ        7,000.00 บาท บรษิัท ศนูยว์จิัยนวัตกรรมอ        6,542.06 บาท เสนอรายละเอยีดตรงกบัความตอ้งการ       
                 technology.in.th                                                                                                                                                                                                                    

  21 1041140557  จา้งออกแบบจัดหาภาพประกอบจัดทําบทสมัภาษณ์                 1            150,000 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท ดร็อปคกิ ดไีซน ์จําก      150,000.00 บาท บรษิัท ดร็อปคกิ ดไีซน์ จําก      140,186.92 บาท เสนอราคาถกูตอ้งตามขอ้กําหนด            
                                                                                                                 บรษิัท ดร็อปคกิ ดไีซน ์จําก                 บาท                                                                                      

  22 1041140558  จา้งออกแบบโปสเตอรง์าน IP Innovation                     1             27,600 บาท     ตกลงราคา     นางสาว กมลทพิย ์ เกดิสมกาล       27,600.00 บาท นางสาว กมลทพิย ์ เกดิสมกาล       27,600.00 บาท เสนอราคาถกูตอ้งตามขอ้กําหนด            
  23 1041140559  ซื#อเครื*องปรับอากาศ พรอ้มตดิตั#ง                3 รายการ                236,149     ตกลงราคา     บรษิัท ชยัดํารง อนิเตอรก์ร ุ     236,149.00 บาท บรษิัท ชยัดํารง อนิเตอรก์ร ุ     220,700.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตอ้งตามขอ้กําหนด      
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USER :   CTPUR_8                                                                           รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซื#อจัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014                                                                         DATE :  10.10.2014
CLIENT : 100                                                                                                                                                                                                                                TIME :    16:02:04

ลําดับ เลขที*เอกสาร         รายละเอยีดจัดซื#อ/จัดจา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิกีาร               ผูเ้สนอราคา และราคาที*เสนอ                   ผูท้ี*ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา                   เหตผุลที*คัดเลอืก           
  24 1041140560  ซื#อถงุขยะดํา                                            1             18,190 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท บญุโชต ิเทรดดิ#ง จํา       18,190.00 บาท บรษิัท บญุโชต ิเทรดดิ#ง จํา       17,000.00 บาท เสนอราคาถกูตอ้งตามขอ้กําหนด            
                                                                                                                 บรษิัท บญุโชต ิเทรดดิ#ง จํา                 บาท                                                                                      

  25 1041140561  ซื#อ sodiumhydroxide 50%                            1 งวด             19,046 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอรไ์พ       19,046.00 บาท บรษิัท กานตร์วเีอ็นเตอรไ์พ       17,800.00 บาท คณุสมบัตถิูกตอ้งตรงตามกําหนด           
  26 1041140563  ตรวจวดัคณุภาพนํ#าใตด้นิ ดนิ นํ#าผวิดนิ ฯลฯ            1 งวด              41,660.45     ตกลงราคา     บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ี                บาท บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ี      38,935.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กําหน
                                                                                                                 บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ี      41,660.45 บาท                                                                                      

  27 1041140564  จา้งถา่ยภาพพธิรีับตราพระราชทาน โครงการบ ้           1 งวด             22,000 บาท     ตกลงราคา     นาย ทรงพล หนูบา้นเกาะ            22,000.00 บาท นาย ทรงพล หนูบา้นเกาะ            22,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตามขอ้กําหนด          
  28 1041140565  จา้งพมิพโ์ปสเตอรผ์ลงานเดน่ จํานวน 3,500 ใ            1 งวด             24,610 บาท     ตกลงราคา     หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซเีอช.       23,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซเีอช.       23,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตามขอ้กําหนด          
  29 1041140568  บํารุงรักษา Software Acunetix Web                    1 งาน          52,965.00 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท บิ>กฟิช เอ็นเตอรไ์พ       52,965.00 บาท บรษิัท บิ>กฟิช เอ็นเตอรไ์พ       49,500.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงกบัขอ้กําหนด          
                 Vulnerablity Scanner (WVS)                                                                                                                                                                                                          

  30 1041140570  จา้งจัดทําเนื#อหาใสในระบบ eDLTV                      1 งวด             54,000 บาท     ตกลงราคา     นาย เลศิสวุัฒน ์ทองกอ้นศลิ       54,000.00 บาท นาย เลศิสวุฒัน์ ทองกอ้นศลิ       54,000.00 บาท คณุสมบัตถิูกตอ้งตรงตามกําหนด           
  31 1041140571  จา้งทําป้ายกจิกรรมรวมใจวทิย ์จติอาสา              3 รายการ             48,150 บาท     ตกลงราคา     หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซเีอช.       48,150.00 บาท หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซเีอช.       45,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กําหนด                
  32 1041140574  จา้งผลติกระเป๋า(ถงุดนิสอ) จัดกจิกรรมวทิย            1 งวด             45,000 บาท     ตกลงราคา     นางสาว มนัสนันท ์ทับพมิพแ์       45,000.00 บาท นางสาว มนัสนันท ์ทับพมิพแ์       45,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตามขอ้กําหนด          
  33 1041140575  จา้งจัดกจิกรรมมหัศจรรยเ์คม ี                        1 งวด             38,000 บาท     ตกลงราคา     นาย ยุทธนา ตันตริุง่โรจนช์       38,000.00 บาท นาย ยทุธนา ตันตริุ่งโรจน์ช       38,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตามขอ้กําหนด          
  34 1041140577  จา้งบํารุงรักษา Software GFI LanGuard             1 รายการ               22,149.-     ตกลงราคา     บรษิัท แคลรติี# ไอท ีจํากดั       22,149.00 บาท บรษิัท แคลรติี# ไอท ีจํากัด       20,700.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตอ้งตามขอ้กําหนด      
  35 1041140578  เครื*องสาํรองไฟ LEONICS จํานวน 1 เครื*อง          1 เครื*อง           4,280.00 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์        4,012.50 บาท บรษิัท ไอท ีซพัพลาย แอนด ์        3,750.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กําหน
  36 1041140579  จัดซื#อชดุผลติกจิกรรมการทดลอง "มายากลนัก         3 รายการ            324,800 บาท     กรณีพเิศษ    สํานักงาน คณะกรรมการสง่เสร ิ     324,800.00 บาท สาํนักงาน คณะกรรมการสง่เสร ิ     303,551.40 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กําหนด                
  37 1041140580  จา้งเผยแพร่สารคด ีเรื*องความหลากหลายทางช                1              50000 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท เนชั*น มัลตมิเีดยี        50,000.00 บาท บรษิัท เนชั*น มัลตมิเีดยี        46,728.97 บาท เสนอราคาถกูตอ้งตามขอ้กําหนด            
                                                                                                                 บรษิัท เนชั*น มัลตมิเีดยี                  บาท                                                                                      

  38 1041140581  จา้งเปลี*ยนท่อนํ#าประปาของอาคารสก.                1 รายการ          250,000.- บาท     ตกลงราคา     หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล แซนเ      199,234.00 บาท หา้งหุน้สว่นจําก ทรงพล แซนเ      186,200.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตอ้งตามขอ้กําหนด      
  39 1041140583  จัดซื#ออปุกรณ์ระบบโทรทศันว์งจรปิด                   1 งวด            300,000 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท เอเอ็นเอ ซสิเต็ม จํา      299,724.53 บาท บรษิัท เอเอ็นเอ ซสิเต็ม จํา      280,116.38 บาท คณุสมบัตถิูกตอ้งตรงตามกําหนด           
  40 1041140584  อบรมหลักสตูร Academic Presentation 15 ชม            1 งวด             50,000 บาท     กรณีพเิศษ     สถาบันภาษา มหาวทิยาลัยธรร       50,000.00 บาท  สถาบนัภาษา มหาวทิยาลัยธรร       50,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตามขอ้กําหนด          
  41 1041140585  จา้งออกแบบโปสเตอร ์งาน Biotec Researcher                1             18,900 บาท     ตกลงราคา     นางสาว กมลทพิย ์ เกดิสมกาล       18,900.00 บาท นางสาว กมลทพิย ์ เกดิสมกาล       18,900.00 บาท เสนอราคาถกูตอ้งตามขอ้กําหนด            
                                                                                                                 นางสาว กมลทพิย ์ เกดิสมกาล                 บาท                                                                                      

  42 1041140586  อบรมภาษาอังกฤษ Academic Writing 15 ชม.              1 งวด             50,000 บาท     กรณีพเิศษ     สถาบันภาษา มหาวทิยาลัยธรร       50,000.00 บาท  สถาบนัภาษา มหาวทิยาลัยธรร       50,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตามขอ้กําหนด          
  43 1041140587  จา้งทําหนังสอืรายงานผลการดําเนนิงานฯ                  1 งวด            300,000 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท แอดวานซ ์พริ#นติ#ง        25,894.00 บาท บรษิัท แอดวานซ ์พริ#นติ#ง        24,200.00 บาท คณุสมบัตถิูกตอ้งตรงตามกําหนด           
  44 1041140588  ซื#อกลอ้งวงจรปิดพรอ้มอปุกรณ์                     3 รายการ               9,790.50     ตกลงราคา     บรษิัท พรกฤษ คอรป์อเรชั*น         9,790.50 บาท บรษิัท พรกฤษ คอรป์อเรชั*น         9,150.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตอ้งตามขอ้กําหนด      
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  45 1041140589  จา้งทําเสื#อยดื                                  3,000 ตัว         289,500.00 บาท     ตกลงราคา                                                     คณะบคุคล โอ.เอ็น.ดไีซน์ โ      289,500.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงกบัขอ้กําหนด          
  46 1041140590  จัดซื#อสสีาํหรับซอ่มระเบยีง                       3 รายการ          27,627.40 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท ต.ทรัพยศ์ริ ิจํากดั        27,627.40 บาท บรษิัท ต.ทรัพยศ์ริ ิจํากัด        25,820.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กําหนด                
  47 1041140591  จา้งทําซองหนา้ต่างสาํเร็จรปู                       1 รายการ             13,375 บาท     ตกลงราคา      สวุรรณการพมิพ ์(1999)           12,500.00 บาท  สวุรรณการพมิพ ์(1999)           12,500.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กําหนด                
  48 1041140592  จา้งอบรมความปลอดภัยในการทํางานกบัรังส ี                  1          17,387.50 บาท     ตกลงราคา     สมาคม สง่เสรมิความปลอดภัยแ       17,387.50 บาท สมาคม สง่เสรมิความปลอดภัยแ       16,050.00 บาท เสนอราคาถกูตอ้งตามขอ้กําหนด            
                                                                                                                 สมาคม สง่เสรมิความปลอดภัยแ                 บาท                                                                                      

 

 

                                                                                                         สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ                                                                                                         
PROGRAM : ZMM_PROGRAM002                                                                                                                                                                                                                    PAGE :          3  

USER :   CTPUR_8                                                                           รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซื#อจัดจา้ง ระหวา่ง 01/07/2014 ถงึ 31/07/2014                                                                         DATE :  10.10.2014
CLIENT : 100                                                                                                                                                                                                                                TIME :    16:02:04

ลําดับ เลขที*เอกสาร         รายละเอยีดจัดซื#อ/จัดจา้ง              จํานวน            งบประมาณ            วธิกีาร               ผูเ้สนอราคา และราคาที*เสนอ                   ผูท้ี*ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา                   เหตผุลที*คัดเลอืก           

  49 1041140593  จา้งเหมาซอ่มแซมชดุตัวตัวประกบัรางลูกถ่วง         1 รายการ           34,240.- บาท     ตกลงราคา     บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเต       34,240.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเต       32,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตอ้งตามขอ้กําหนด      
  50 1041140594  จา้งจัดทําคําศัพทเ์กี*ยวกับรถไฟ                       1 งาน         100,000.00 บาท     ตกลงราคา     นางสาว ศุภวัลย ์ศริชิยั         100,000.00 บาท นางสาว ศภุวัลย ์ศริชิยั         100,000.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงกบัขอ้กําหนด          
  51 1041140595  ซื#อโฆษณาประกาศรับสมคัรงาน                          1 ชดุ          29,850.86 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท จัดหางาน จ๊อบส ์ดบี       29,850.86 บาท บรษิัท จัดหางาน จ๊อบส ์ดบี       27,898.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงกบัความตอ้งการ       
  52 1041140596  จัดซื#อกลอ่งเอกสาร                               1 รายการ              3,424 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท ไทยบรติชิซเีคยีวรติ        3,424.00 บาท บรษิัท ไทยบรติชิซเีคยีวรติ        3,200.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กําหนด                
  53 1041140597  ซื#ออปุกรณ์สปรงิเกอร ์                                  1              23,948.74     ตกลงราคา     หา้งหุน้สว่นจําก ณัฐปรชีา         22,382.00 บาท หา้งหุน้สว่นจําก ณัฐปรชีา         22,382.00 บาท เสนอราคาถกูตอ้งตามขอ้กําหนด            
                                                                                                                 หา้งหุน้สว่นจําก ณัฐปรชีา                   บาท                                                                                      

  54 1041140598  หนังสอื NSTDA STYLE จํานวน 150 เล่ม                  1 งวด          11,074.50 บาท     ตกลงราคา     หา้งหุน้สว่นจําก เอ็ม แอนด ์      11,074.50 บาท หา้งหุน้สว่นจําก เอ็ม แอนด ์      10,350.00 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กําหน
                                                                                                                 หา้งหุน้สว่นจําก เอ็ม แอนด ์                บาท                                                                                      

  55 1041140599  ซื#อโฆษณาประกาศรับสมคัรงาน                        6 เดอืน           6,313.00 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท จ๊อบบเีคเค ดอท คอม         6,313.00 บาท บรษิัท จ๊อบบเีคเค ดอท คอม         5,900.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงกบัความตอ้งการ       
  56 1041140600  จา้งตดิตั #งแนวรั#วและประตทูางเขา้                1 รายการ          250,000.- บาท     ตกลงราคา     บรษิัท ไทย เดคคอน จํากัด         249,631.13 บาท บรษิัท ไทย เดคคอน จํากดั         233,300.12 บาท เสนอรายละเอยีดถูกตอ้งตามขอ้กําหนด      
  57 1041140601  จัดซื#ออปุกรณ์ตรวจรับควนัและอุปกรณ์ฯ                1 งวด          18,754.96 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท ตยิะ มาสเตอร ์ซสิเต       18,754.96 บาท บรษิัท ตยิะ มาสเตอร ์ซสิเต       17,528.00 บาท คณุสมบัตถิูกตอ้งตรงตามกําหนด           
  58 1041140602  จา้งซอ่มแซมพื#นที*หอ้งทํางานชั #น 1                   1 งวด         299,000.00 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท เนชั*น มัลตมิเีดยี        13,963.50 บาท หา้งหุน้สว่นจําก แสนอนันต ์      279,007.50 บาท คณุสมบัตติรงตามที*กําหนด               
                 และชั #น 7 อาคารโยธ ี                                                                            หา้งหุน้สว่นจําก แสนอนันต ์      298,538.03 บาท                                                                                      

  59 1041140604  จัดซื#อใบมดีผ่าตัด ดา้มมดีผ่าตัด กรรไกร          3 รายการ             12,198 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท เอ็น อาร ์บ ีกรุ๊ป        12,198.00 บาท บรษิัท เอ็น อาร ์บ ีกรุ๊ป        11,400.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กําหนด                
  60 1041140605  จา้งซกัรดีชดุเครื*องนอนบา้นวทิยาศาสตร ์7                1             70,000 บาท     ตกลงราคา     หา้งหุน้สว่นจําก ซนัคลนี เซ       70,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจําก ซนัคลนี เซ       51,103.00 บาท เสนอราคาถกูตอ้งตามขอ้กําหนด            
                                                                                                                 หา้งหุน้สว่นจําก ซนัคลนี เซ                 บาท                                                                                      

  61 1041140606  หนังสอืประกอบการอบรม                                1 งวด          32,200.00 บาท     ตกลงราคา     บรษิัท วริยิะธรุกจิ จํากัด        32,200.00 บาท บรษิัท วริยิะธุรกจิ จํากดั        32,200.00 บาท คณุสมบัตติรงตามที*กําหนด               
                 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพครูวทิยาศาสตร ์                                                                                                                                                                                                  

  62 1042140006  EMC Chamber หอ้งปิดกั #น                             3 งวด      52,000,000,17 บาท       พเิศษ                                                      Electronic Scientific Eng      903,000.00 EUR คณุสมบัตติรงตามที*กําหนด               
                 คลื*นแมเ่หล็กไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                  

  63 1052140076                                                                                                  มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอ      496,000.00 บาท มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอ      496,000.00 บาท                                       

  64 1052140077  EMC Chamber หอ้งปิดกั #น                             3 งวด      52,000,000,17 บาท                   Electronic Scientific Eng      903,000.00 EUR  Electronic Scientific Eng      903,000.00 EUR คณุสมบัตติรงตามที*กําหนด               
                 คลื*นแมเ่หล็กไฟฟ้า                                                                               มา้เร็ว                     40,641,321.00 บาท                                                                                      

  65 1052140078  จา้งบํารุงรักษาระบบ SAP License                   1 รายการ       5,617,500.00 บาท                  บรษิัท ท.ีเอ็น. เอ็นเตอรไ์    5,617,500.00 บาท บรษิัท ท.ีเอ็น. เอ็นเตอรไ์    5,617,500.00 บาท เสนอรายละเอยีดตรงกบัขอ้กําหนด          
  66 1057140008                                                                                                                                                 บรษิัท คอมมเีดยี พลสั จํากั       99,766.80 บาท                                       

  67 1057140009  เชา่เครื*องฉายภาพ LCD Projector จํานวน 7          5 รายการ            768,000 บาท                                                                 บรษิัท ดาตา้โปร คอมพวิเตอร      754,992.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กําหนด                
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