
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

PROGRAM : ZMM_PROGRAM002

USER :   CTPUR_8 รายงานสรปุผลการดําเนนิการจัดซื#อจัดจา้ง ระหวา่ง 01/08/2014 ถงึ 31/08/2014   DATE :  16.09.2014

ลาํดบั เลขที�เอกสาร         รายละเอียดจดัซื�อ/จดัจา้ง              จาํนวน            งบประมาณ            วิธีการ               ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ                   ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือกและราคา                   เหตุผลที�คดัเลือก           

   1 1041140607  จา้งทาํหนงัสือนํ� าหมกัชีวภาพ                       2 รายการ            147,660 บาท     ตกลงราคา     บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ       147,660.00 บาท บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ       138,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

   2 1041140608  ตอ่อายลุิขสิทธิC และบาํรุงรักษาซอฟตแ์วร์              1 งวด             50,825 บาท     ตกลงราคา     บริษทั บิEกฟิช เอน็เตอร์ไพ       50,825.00 บาท บริษทั บิEกฟิช เอน็เตอร์ไพ       47,500.00 บาท คณุสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด           

   3 1041140609  ปากกาพลงัวิทย ์                                     1 งวด              74,632.50     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก ใหพ้รีเมี�       69,750.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก ใหพ้รีเมี�       69,750.00 บาท คณุสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด           

   4 1041140610  จดัซื�อกลอ่งเอกสาร                               1 รายการ             10,272 บาท     ตกลงราคา     บริษทั ไทยบริติชซเีคียวริต        9,600.00 บาท บริษทั ไทยบริติชซเีคียวริต        9,600.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

   5 1041140611  จดัซื�อกระดาษสีส้ม                               1 รายการ             17,655 บาท     ตกลงราคา     ร้าน พฒันากจิ                    16,500.00 บาท ร้าน พฒันากจิ                    16,500.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

   6 1041140612  ซื�ออุปกรณ์ประกอบเครื�องบิน Cozy 10 รายก            1 งวด         169,332.90 บาท     ตกลงราคา     บริษทั คณาดาว  จาํกดั            158,255.05 บาท บริษทั คณาดาว  จาํกดั            158,255.05 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

   7 1041140613  สารเคมี และ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์                      1 งวด           7,543.50 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก แซค ซายน์         7,543.50 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก แซค ซายน์         7,050.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

   8 1041140614  จา้งทาํเสื�อยืด T-Shirt                            150 ตวั          14,445.00 บาท     ตกลงราคา     บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั         14,445.00 บาท บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั         13,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

   9 1041140615  จา้งซอ่มแซมเครืองปรับอากาศบา้นพกั R522 บ                1              7,000 บาท     ตกลงราคา                                                    บริษทั สปีด ไทมส์ แมเนจเมน        6,400.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

  10 1041140616  จา้งสูบสิ�งปฏิกลูในบอ่เกรอะ                         1 งวด            200,000 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก ทรงพล แซนเ      187,250.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก ทรงพล แซนเ      175,000.00 บาท คณุสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด           

  11 1041140617  จา้งผลิตสารคดี เรื�องวา่นจัEกจั�น                   1 งวด            300,000 บาท     ตกลงราคา     บริษทั พน่ไฟ สตูดิโอ จาํกดั      300,000.00 บาท บริษทั พน่ไฟ สตูดิโอ จาํกดั      280,373.83 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

  12 1041140618  จา้งพิมพ ์Roll up ผลิตภณัฑช์มุชน 7 ชดุ              1 งวด           8,613.50 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.        8,613.50 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.        8,050.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

  13 1041140619  จา้งพิมพเ์อกสารผลงานเดน่และหนงัสือยทุธศา            1 งวด             38,520 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       36,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       36,000.00 บาท คณุสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด           

  14 1041140620  ซื�ออุปกรณ์ระบบโทรทศัน์ บา้นพกัรับรอง            9 รายการ          50,792.90 บาท     ตกลงราคา     ร้าน ช.ชยัชนะ บา้นหมอ้แซท        50,792.90 บาท ร้าน ช.ชยัชนะ บา้นหมอ้แซท        47,470.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

  15 1041140621  เจลใสเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ    1 รายการ               1 งวด          14,445.00 บาท     ตกลงราคา     บริษทั วินสกาย โปรดกัส์ จาํ       14,445.00 บาท บริษทั วินสกาย โปรดกัส์ จาํ       13,500.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

  16 1041140622  จา้งพิมพแ์ผน่เกมส์ บนัไดงู                          1 งวด             21,400 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก เจริญรัฐกา       21,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก เจริญรัฐกา       20,000.00 บาท คณุสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด           

  17 1041140623  จา้งบริหารจดัการกจิกรรมคา่ยกา้วแรก สูเ่ส้นทางนกัวิทย ์                 1 งาน          77,040.00 บาท     ตกลงราคา     บริษทั วีอาร์ เรครีเอเตอร์       77,040.00 บาท บริษทั วีอาร์ เรครีเอเตอร์       72,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

  18 1041140624  ซื�อโซฟา จาํนวน 3 รายการ                          3 รายการ           34,240.- บาท     ตกลงราคา     บริษทั แมส เฟอร์นิเจอร์ เซ       34,950.00 บาท บริษทั แมส เฟอร์นิเจอร์ เซ       32,663.55 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

  19 1041140625  เชา่คอมพิวเตอร์ มหกรรมวิทย ์57                      1 งวด         102,720.00 บาท     ตกลงราคา     บริษทั โฟร์เอม็ มลัติมีเดี      106,465.00 บาท บริษทั โฟร์เอม็ มลัติมีเดี       99,500.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

  20 1041140626  จา้งพิมพห์นงัสือผลึก                             1 รายการ             27,820 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       27,820.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       26,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

  21 1041140627  เชา่คอมพิวเตอร์ Notebook Microprocessor    และอุปกรณ์ตอ่กลอ้งจุลทรรศน์           1 งวด          22,470.00 บาท     ตกลงราคา     บริษทั คณาดาว  จาํกดั             21,000.00 บาท บริษทั คณาดาว  จาํกดั             21,000.00 บาท คณุสมบตัิตรงตามที�กาํหนด               

  22 1041140628  จา้งพิมพแ์ผน่พบัโครงการ JSTP                        1 งวด                 23,540     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       22,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       22,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

  23 1041140629  จา้งจดัทาํภาพประกอบและจดัรูปเลม่หนงัสือ           1 รายการ             45,000 บาท     ตกลงราคา     นาย กฤษณะ กาญจนาภา               45,000.00 บาท นาย กฤษณะ กาญจนาภา               45,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

  24 1041140630  จดัซื�อกรวยกระดาษ                                1 รายการ             18,190 บาท     ตกลงราคา     บริษทั คงธนา เซอร์วิส จาํก ั      18,190.00 บาท บริษทั คงธนา เซอร์วิส จาํก ั      17,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

  25 1041140631  จา้งติดตั�ง Backdrop พิธีรับตราพระราชทาน                1             42,800 บาท     ตกลงราคา     บริษทั โอ เอน็ จี มีเดีย จ       40,000.00 บาท บริษทั โอ เอน็ จี มีเดีย จ       40,000.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

  26 1041140632  จา้งพิมพส์มุดโน๊ด                                       1            124,548 บาท     ตกลงราคา     บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ       120,720.00 บาท บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ       112,800.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

  27 1041140633  จา้งทาํ Roll up เรื�องผลึก                               1             18,725 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       17,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       17,500.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

  28 1041140634  ซื�อโคมไฟสอ่งสวา่งฉกุเฉินและไฟป้ายทางออก  ฉกุเฉิน          1 งวด          75,841.60 บาท     ตกลงราคา     บริษทั ไดโน ่อีเลค็ทริค จาํ       70,880.00 บาท บริษทั ไดโน ่อีเล็คทริค จาํ       70,880.00 บาท คณุสมบตัิตรงตามที�กาํหนด               

  29 1041140635  จดัซื�อวสัดุสาํนกังาน                             7 รายการ          16,144.16 บาท     ตกลงราคา     ร้าน พฒันากจิ                    15,088.00 บาท ร้าน พฒันากจิ                    15,088.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

  30 1041140636  หนงัสือรับรองมาตรฐานการหกัภาษี ณ ที�จา่ย            1 งวด          19,795.00 บาท     ตกลงราคา     บริษทั มาสเตอร์ ฟอร์ม อินด       18,500.00 บาท บริษทั มาสเตอร์ ฟอร์ม อินด       18,500.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

  31 1041140637  จา้งบริหารจดัการกจิกรรมคา่ยบูรณาการโครงก                1             77,040 บาท     ตกลงราคา     บริษทั วีอาร์ เรครีเอเตอร์       72,000.00 บาท บริษทั วีอาร์ เรครีเอเตอร์       72,000.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            
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  32 1041140638  จดัซื�อโถชกัโครกแบบฟลชัวาลว์                     1 รายการ             10,058 บาท     ตกลงราคา     บริษทั เอน็ดี วสัดุกอ่สร้า       10,058.00 บาท บริษทั เอน็ดี วสัดุกอ่สร้า        9,400.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

  33 1041140639  จา้งบาํรุงรักษา Oracle-Licenses                   1 รายการ          71,010.55 บาท     ตกลงราคา     บริษทั ออราเคิล คอร์ปอเรช ั      71,010.55 บาท บริษทั ออราเคิล คอร์ปอเรช ั      66,365.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

  34 1041140640  จา้งจดักจิกรรมคา่ยกา้วแรกสูเ่ส้นทางวทิย ์           1 งวด             77,040 บาท     ตกลงราคา     บริษทั วีอาร์ เรครีเอเตอร์       77,040.00 บาท บริษทั วีอาร์ เรครีเอเตอร์       72,000.00 บาท คณุสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด           

  35 1041140641  ซื�ออุปกรณ์ไฟฟ้า                                        1          34,122.30 บาท     ตกลงราคา     บริษทั ไทยโตชิบาไลทต์ิ�ง จ       31,890.00 บาท บริษทั ไทยโตชิบาไลทต์ิ�ง จ       31,890.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

  36 1041140642  จา้งสอบเทียบอุปกรณ์เตาเผาของเสีย                    1 งาน          14,124.00 บาท     ตกลงราคา     บริษทั เทคโนโลย ีอินสตรูเม       14,124.00 บาท บริษทั เทคโนโลยี อินสตรูเม       13,200.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

  37 1041140643  จา้งตรวจวดัคณุภาพอากาศ                           1 รายการ             48,900 บาท     กรณีพิเศษ    สาํนกังาน บริการเทคโนโลยสีา       48,900.00 บาท สาํนกังาน บริการเทคโนโลยีสา       48,900.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

  38 1041140644  ซื�อไมโครโฟนไร้สายพร้อมเครื�องขยายเสียง             1 งวด             15,622 บาท     ตกลงราคา     บริษทั เทอร์มินอล โซลูชั�น       15,622.00 บาท บริษทั เทอร์มินอล โซลูชั�น       14,600.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

  39 1041140645  ซื�อโปรแกรมระบบป้องกนัไวรัส    920 License                      1 งวด         492,200.00 บาท      สอบราคา     บริษทั บียอนด ์เซอร์วสิ จก      492,200.00 บาท บริษทั เดอะ คอมมูนิเคชั�น       455,400.00 บาท คณุสมบตัิตรงตามที�กาํหนด               

                                                                                                  บริษทั เดอะ คอมมูนิเคชั�น       487,278.00 บาท                                                                                      

                                                                                                                  มา้เร็ว                        492,200.00 บาท                                                                                      

  40 1041140646  คา่ตรวจวดัวิเคราะห์นํ�าเสียบอ่สูบ                 1 รายการ          46,455.12 บาท     ตกลงราคา     บริษทั แซน อี.68 แลบ จาํกดั       46,455.12 บาท บริษทั แซน อี.68 แลบ จาํกดั       43,416.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

  41 1041140647  จา้งผลิตลูกก ุง้  850,000 ตวั           1 งวด         178,500.00 บาท     ตกลงราคา     นาย ทรงศกัดิC  ฤกษห์ริ�ง         178,500.00 บาท นาย ทรงศกัดิC  ฤกษห์ริ�ง         178,500.00 บาท คณุสมบตัิตรงตามที�กาํหนด               

  42 1041140648  จา้งพิมพผ์ลงานเดน่และหนงัสือคูม่ือแผนและ                1             64,521 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       60,300.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       60,300.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

  43 1041140649  จา้งทาํกระเป๋าผา้สปันบอน 6,000 ใบ                    1 งวด             93,300 บาท     ตกลงราคา     บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั         99,840.00 บาท บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั         93,300.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

  44 1041140650  จา้งจดัทาํเสื�อยดืคอกลม 100 ตวั                      1 งวด              9,800 บาท     ตกลงราคา      คณะบุคคล โอ.เอน็.ดีไซน์ โ        9,800.00 บาท  คณะบุคคล โอ.เอ็น.ดีไซน์ โ        9,800.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

  45 1041140651  กระดานไวทบ์อร์ด, เสาก ั�นทาง และ    โปสเตอร์สแตนดส์แตนเลส              3 รายการ          60,669.00 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก วิคตอรี�  เ       60,669.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก วคิตอรี�  เ       56,700.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

  46 1041140652  จา้งวาดภาพประกอบบทความ                              1 งวด          15,000.00 บาท     ตกลงราคา     นาย ภควตั ทวีปวรเดช              15,000.00 บาท นาย ภควตั ทวีปวรเดช              15,000.00 บาท คณุสมบตัิตรงตามที�กาํหนด               

  47 1041140653  ซื�อเครื�องปรับอากาศ Carrier                    1 เครื�อง          99,510.00 บาท     ตกลงราคา     บริษทั ชยัดาํรง อินเตอร์กรุ       99,510.00 บาท บริษทั ชยัดาํรง อินเตอร์กรุ       93,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

  48 1041140654  จา้งปรับปรุงผนงัห้องฝ่ายกฎหมาย                   1 รายการ           40,000.- บาท     ตกลงราคา     บริษทั บลูโอเชี�ยน เอ็นเตอ       36,380.00 บาท บริษทั บลูโอเชี�ยน เอน็เตอ       34,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

  49 1041140655  จดัซื�อเลนส์ CANON                               1 รายการ             23,433 บาท     ตกลงราคา     บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั           23,433.00 บาท บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั           21,900.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

  50 1041140656  จดัซื�อ SODIUM HYDROXIDE                         1 รายการ             19,046 บาท     ตกลงราคา     บริษทั กานตร์วีเอน็เตอร์ไพ       19,046.00 บาท บริษทั กานตร์วีเอ็นเตอร์ไพ       17,800.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

  51 1041140657  จดัซื�อรถเขน็โต๊ะ 5 รายการ                       5 รายการ             42,372 บาท     ตกลงราคา     บริษทั เวลิดไ์วด ์โปรดกัส์       42,372.00 บาท บริษทั เวิลดไ์วด ์โปรดกัส์       39,600.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

  52 1041140659  ซื�อโทรทศัน์ LED 50 นิ�ว และชั�นวาง โทรทศัน ์             2 รายการ          62,060.00 บาท     ตกลงราคา     บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั           62,060.00 บาท บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั           58,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

  53 1041140660  จา้งพิมพห์นงัสือ พรบ.พฒันาวิทยาศาสตร์และ                1             13,910 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       13,910.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       13,000.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

  54 1041140661  จา้งรื�อถอนนิทรรศการบา้นวิทยาศาสตร์ฯ             1 รายการ           13,000.- บาท     ตกลงราคา     นาย ยทุธนา กาฬเนตร               13,000.00 บาท นาย ยทุธนา กาฬเนตร               13,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

  55 1041140662  ป้าย backdrop จาํนวน 1 งาน                           1 งวด           6,420.00 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.        6,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.        6,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

  56 1041140663  ซื�อชดุผา้ปูที�นอน และผา้ขนหนู                      1 งวด            138,565 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก ยนิชยัวฒัน      138,565.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก ยนิชยัวฒัน      129,500.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

  57 1041140664  คา่ตกแตง่สถานที�งาน Graduation Ceremony             1 งวด          41,100.00 บาท     ตกลงราคา     บริษทั ครีเอทีฟ ฟังกช์ั�น        41,100.00 บาท บริษทั ครีเอทีฟ ฟังกช์ั�น        41,100.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

  58 1041140665  ซื�อโพเดียม รุน่ MP3 มีเครื�งเสียงในตวั             1 ชดุ          35,711.25 บาท     ตกลงราคา     บริษทั วิสโก ้ซสิเทม็ จาํก ั      35,711.25 บาท บริษทั วิสโก ้ซสิเทม็ จาํก ั      33,375.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

  59 1041140666  จา้งออกแบบรูปเลม่และจดัพิมพห์นงัสือกจิกร            1 งวด            273,706 บาท     ตกลงราคา     บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน์ จาํก      273,706.00 บาท บริษทั ดร็อปคิก ดีไซน์ จาํก      255,800.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

  60 1041140667  จา้งซอ่มแซมเตาเผาของเสียอตัราย                   1 รายการ                 34,870     ตกลงราคา     ร้าน สงัเวียนดีกจิเจริญ          34,869.99 บาท ร้าน สงัเวียนดีกจิเจริญ          32,588.78 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

  61 1041140668  จา้งพิมพห์นงัสือคูม่ือพนกังาน                  1,000 เลม่           19,795.- บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       12,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       12,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

                                                                                                                 บริษทั แอดวานซ ์พริ�นติ�ง        18,500.00 บาท                                                                                      

  62 1041140670  ซื�อซอฟแวร์เพื�อรองรับการสาํรองและกูค้ืน       8 ลิขสิทธิC          300,000.- บาท     ตกลงราคา     บริษทั ไนน์ที จาํกดั             312,440.00 บาท บริษทั เน็คเทค ซสิเทม็ เซอ      270,400.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      

                                                                                                                 บริษทั เน็คเทค ซสิเทม็ เซอ      289,328.00 บาท                                                                                      

  63 1041140671  ออกแบบ จดัทาํโครงสร้างและตกแตง่นิทรรศการ             1 งวด       1,498,000.00 บาท     ตกลงราคา     บริษทั ปิโก(ไทยแลนด)์ จาํก ั   1,400,000.00 บาท บริษทั ปิโก(ไทยแลนด)์ จาํก ั   1,400,000.00 บาท เป็นไปตามเงื�อนไขการจา้งตามขอ้บงัคบั ข
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  64 1041140672  จดัซื�อหมึก Brother                              3 รายการ           5,735.20 บาท     ตกลงราคา     บริษทั สหธุรกจิ จาํกดั             5,360.00 บาท บริษทั สหธุรกจิ จาํกดั             5,360.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

                                                                                                                 บริษทั มรกตไฮเทค จาํกดั            6,300.00 บาท                                                                                      

                                                                                                                 บริษทั โฟนิกซ ์จาํกดั              5,660.00 บาท                                                                                      

  65 1041140673  บริการซกั อบ รีด ประจาํเดือน ก.ย. 57           1 งวด          70,000.00 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก ซนัคลีน เซ       70,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก ซนัคลีน เซ       65,420.56 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

  66 1041140674  ซื�อ EPSON LQ2190 DotMatrix Printer                 1 งวด             36,380 บาท     ตกลงราคา     บริษทั ไอที ซพัพลาย แอนด ์       36,380.00 บาท บริษทั ไอที ซพัพลาย แอนด ์       34,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

  67 1041140675  จดัพิมพห์นงัสือรวมกจิกรรมคา่ยวิทย ์1 งาน            1 งวด             149,265.00     ตกลงราคา     บริษทั ซคัเซส พบัลิเคชั�น       139,500.00 บาท บริษทั ซคัเซส พบัลิเคชั�น       139,500.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหน

  68 1041140678  จา้งพิมพห์นงัสือยทุธศาสตร์วิจยัและพฒันาร                1             13,482 บาท     ตกลงราคา     ห้างหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       12,600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจาํก วาย.ซเีอช.       12,600.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

  69 1052140079  จา้งตรวจสอบและควบคมุการทาํงานของระบบบาํบดั               12         238,567.20 บาท                                                                 บริษทั แซน.อี.68 คอนซลัติ�       37,160.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

  70 1052140080  จา้งเหมาบริการปรับปรุงขอ้มูลระบบ E-Train                6             90,000 บาท                  นางสาว กาญจนา เกรียงเกร็ด        90,000.00 บาท นางสาว กาญจนา เกรียงเกร็ด        90,000.00 บาท เสนอราคาถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด            

  71 1052140081  จา้งออกแบบและจดัทาํหนงัสือการ์ตูน วิทยาศาสตร์อากาศยาน                1 รายการ         170,000.00 บาท                  นางสาว ศิวพร มณีวรรณ            170,000.00 บาท นางสาว ศิวพร มณีวรรณ            170,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกบัขอ้กาํหนด          

  72 1052140082  จา้งจดัเกบ็ขยะทั�วไป                                6 งวด            120,000 บาท   วิธีตกลงราคา   บริษทั ทรูวนั  จาํกดั            120,000.00 บาท บริษทั ทรูวนั  จาํกดั            120,000.00 บาท คณุสมบตัิถูกตอ้งตรงตามกาํหนด           

  73 1052140083  จา้งตดัตอ่สารคดี ชดุขา้วไทยวิจยัพน้วิกฤต          4 งวด          300,00.00 บาท                  นางสาว ปัณฑิตา บุญญฤทธิC         300,000.00 บาท นางสาว ปัณฑิตา บุญญฤทธิC         300,000.00 บาท คณุสมบตัิตรงตามที�กาํหนด               

  74 1052140084  จา้งดาํเนินงานโครงการจดัการความรู้ชมุชนฯ          1 รายการ             54,000 บาท                  นางสาว วรัญญา  ตนัดี             54,000.00 บาท นางสาว วรัญญา  ตนัดี             54,000.00 บาท เสนอถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด                

  75 1052140085  จา้งดาํเนินกจิกรรมวทิยเ์ทคโนสฐัจร ปี 5               1 งวด             60,000 บาท                  นาย พชัฎะ อศัวาวฒุิ              60,000.00 บาท นาย พชัฎะ อศัวาวฒุิ              60,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอ้กาํหนด          

  76 1057140010  เชา่อุปกรณ์เสริมชดุอุปกรณ์ป้อนกระดาษ              24  งวด             41,088 บาท                  บริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั            41,088.00 บาท บริษทั ชาร์ปไทย จาํกดั            41,088.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด      
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