
แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

1 ซื้อวัสดุสําหรับจัดทําบัตรพนักงานผู้เช่า         2 กล่อง 6,000.00     ตกลงราคา บริษัท เอเชีย ดอท จํากัด 6,000.00 บาท บริษัท เอเชีย ดอท จํากัด 6,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160271 15.06.2016

2 เช่าคอมพิวเตอร์Notebook หลักสูตร IDP      22 เครื่อง 11,760.00     ตกลงราคา  บี จี กรุ๊ป 11,760.00 บาท  บี จี กรุ๊ป 11,760.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160272 03.06.2016

3 เช่าคอมพิวเตอร์Notebook หลักสูตร XLS015       7 เครื่อง 8,820.00     ตกลงราคา  บี จี กรุ๊ป 8,820.00 บาท  บี จี กรุ๊ป 8,820.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160273 03.06.2016

4 จ้างพิมพ์หนังสือบทคัดย่อการประชุมวิชาการ        500 เล่ม 86,500.00     ตกลงราคา บริษัท หนึ่งเก้าสองเก้า จํากัด 86,500.00 บาท บริษัท หนึ่งเก้าสองเก้า จํากัด 86,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160274 03.06.2016

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ของสถาบันวิทยาการ สวทช.

5 จ้างเหมาจัดงานเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์           1 งาน 502,900.00 502,900.00    ประกวดราคา บริษัท ออล อีเว้นท์ เอเจนซี่ จํากัด 424,000.00 บาท บริษัท ออล อีเว้นท์ เอเจนซี่ จํากัด 424,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามข้อกําหนดและราคาต่ําสุด 5041160275 06.06.2016

บริษัท เฟมัส อินฟินิตี้ จํากัด 467,888.00 บาท

6 จ้างพิมพ์แผ่นพับงานแสดงเทคโนยีชิ้นส่วนฯ      4,000 แผ่น 60,000.00     ตกลงราคา บริษัท วิสต้า อินเตอร์ปริ้ 60,000.00 บาท บริษัท วิสต้า อินเตอร์ปริ้นท์ จํากัด 60,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160276 30.06.2016

7 จ้างตัดเย็บผ้าสเกิร์ตคลุมโต๊ะ          35 ตัว 11,200.00     ตกลงราคา ร้าน นาราดา 11,200.00 บาท ร้าน นาราดา 11,200.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160277 08.06.2016

8 ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ NCTC       41 รายการ 84,736.00     ตกลงราคา บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 84,736.00 บาท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 84,736.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160278 09.06.2016

9 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมติดตั้ง           1 งวด 11,984.00     ตกลงราคา บริษัท พีเอบีเอ็กซ์เซ็นเตอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด 11,200.00 บาท บริษัท พีเอบีเอ็กซ์เซ็นเตอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัด 11,200.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160279 09.06.2016

ณ อาคาร INC2

10 จ้างตรวจวัดคุณภาพน้ําใช้ อาคาร INC2      7 ตัวอย่าง 16,100.00     ตกลงราคา บริษัท เทสท์ เทค จํากัด 16,100.00 บาท บริษัท เทสท์ เทค จํากัด 16,100.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160280 10.06.2016

11 โช้คอัพประตูบานสวิงแบบฝังบนอลูมิเนียม         155 ตัว 167,400.00 167,400.00     ตกลงราคา บริษัท วี คิวบ์ จํากัด 167,400.00 บาท บริษัท วี คิวบ์ จํากัด 167,400.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160283 28.06.2016

12 จ้างจัดทํา Roll Up ประชาสัมพันธ์ NCTC           4 ชุด 16,800.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วี เอส เอท อินเตอร์ 16,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วี เอส เอท อินเตอร์ 16,800.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160284 13.06.2016

13 จ้างจัดทําเสื้อโปโลหลักสูตร ITDE          40 ตัว 14,000.00     ตกลงราคา ร้าน นานา อินเตอร์เทรด โดย น.ส. จิดาภา ลาภพไกร 14,000.00 บาท ร้าน นานา อินเตอร์เทรด โดย น.ส. จิดาภา ลาภพไกร 14,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160285 22.06.2016

14 จ้างพิมพ์แผ่นพับหลักสูตรการสร้างแบรนด์ฯ      1,500 แผ่น 11,250.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 11,250.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 11,250.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160286 14.06.2016

15 จ้างย้ายโต๊ะปฏิบัตการกลางพร้อมติดตั้งใหม        1 รายการ 30,000.00     ตกลงราคา บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จํากัด 30,000.00 บาท บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จํากัด 30,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160287 29.06.2016

16 จ้างพิมพ์โฆษณาในหนังสือThailand BIOTECHฯ          4 หน้า 50,000.00     ตกลงราคา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด 50,000.00 บาท บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด 50,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160288 21.06.2016

17 ซื้อเก้าอี้ทํางาน           9 ตัว 31,832.50     ตกลงราคา บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จํากัด 29,750.00 บาท บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จํากัด 29,750.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160289 15.06.2016

18 ซื้อบัตร CARD HOLDER แนวตั้งฯ           50 ใบ 5,000.00     ตกลงราคา บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 5,000.00 บาท บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 5,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160290 15.06.2016

19 ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับห้องปฏิบัติการ        5 รายการ 4,012.50     ตกลงราคา บริษัท เอ็นที เคมิคอล จํากัด 3,750.00 บาท บริษัท เอ็นที เคมิคอล จํากัด 3,750.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160292 15.06.2016

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2559
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

20 เช่าเก้าอี้พลาสติกงาน Boss       1,500 ตัว 8,900.00     ตกลงราคา นาย อารมย์ กล่ําอยู่สุข 8,900.00 บาท นาย อารมย์ กล่ําอยู่สุข 8,900.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160293 16.06.2016

21 จ้างติดตั้งประตูข้างบันไดชั้น 2 TCC        1 รายการ 12,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประพันธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ 12,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประพันธ์ อลูมิเนียมกรุ๊ฟ 12,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160294 21.06.2016

22 ซื้อแผ่นควบคุมลิฟต์และโป๊ะไฟแสงสว่างฯ        5 รายการ 147,450.00 147,450.00     ตกลงราคา บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 147,450.00 บาท บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 147,450.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160295 20.06.2016

23 จ้างกลึงอุปกรณ์ภายในของเครื่องCentrifuge        4 รายการ 10,000.00     ตกลงราคา บริษัท ทวีทรัพย์ 2559 จํากัด 10,000.00 บาท บริษัท ทวีทรัพย์ 2559 จํากัด 10,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160296 30.06.2016

24 จ้างทําโล่ห์ของที่ระลึกงาน Autoparts         11 ชิ้น 22,000.00     ตกลงราคา บริษัท อินโน คอมโพสิต จํากัด 22,000.00 บาท บริษัท อินโน คอมโพสิต จํากัด 22,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160297 21.06.2016

25 จ้างจัดทําหนังสือทําเนียบรุ่นหลักสูตร ITDE         37 เล่ม 7,030.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 7,030.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 7,030.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160298 22.06.2016

26 จ้างติดตั้งราวกันตกบริเวณทางเดิน           1 งาน 160,500.00 160,500.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด มนตรี สเตนเลส โปรดักส์ 150,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด มนตรี สเตนเลส โปรดักส์ 150,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160299 22.06.2016

อาคาร Garden of Innovation

27 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคาร GOI           3 ตัว 49,701.50     ตกลงราคา บริษัท กนกวรรณ กรุ๊ป (2012) จํากัด 46,450.00 บาท บริษัท กนกวรรณ กรุ๊ป (2012) จํากัด 46,450.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160300 22.06.2016

28 เช่าNotebook สําหรับห้องฝึกอบรม TCC      30 เครื่อง 9,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 9,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด ป.วัฒนาโอเอ 9,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160302 27.06.2016

29 ซื้อตู้เย็น HITACHI รุ่น RV550PZ           1 ตู้ 27,900.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรุงเทพบริการแก๊ส 27,900.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรุงเทพบริการแก๊ส 27,900.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160303 27.06.2016

30 ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้า Balance 2 Points       1 เครื่อง 35,046.73     ตกลงราคา บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 35,046.73 บาท บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 35,046.73 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160304 28.06.2016

31 ซื้อเครื่องปั่นผสม LAB Blender           1 ชุด 52,000.00     ตกลงราคา บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด 52,000.00 บาท บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด 52,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160305 28.06.2016

32 ซื้อต่ออายุDigtal Certificateต่ออายุ 1ปี         11 ชิ้น 5,500.00     ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 5,500.00 บาท บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 5,500.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160306 28.06.2016

33 ซื้อถุงมือต่างๆเพื่อใช้ในห้อง LAB           5 คู่ 4,150.00     ตกลงราคา บริษัท ผล พาลาเดียม จํากัด 4,150.00 บาท บริษัท ผล พาลาเดียม จํากัด 4,150.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160307 29.06.2016

34 ซื้อ Boiling Sterilizer ขนาด 8 ลิตร       1 เครื่อง 16,355.14     ตกลงราคา บริษัท เมดิคอล ยูนิต แคร์ จํากัด 16,355.14 บาท บริษัท เมดิคอล ยูนิต แคร์ จํากัด 16,355.14 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160308 29.06.2016

35 จ้างพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม ZERO ERROR        1 รายการ 62,060.00     ตกลงราคา บริษัท อิมเมจพูล  จํากัด 58,000.00 บาท บริษัท อิมเมจพูล  จํากัด 58,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160309 29.06.2016

36 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์งานแสดงเทคโนโลยีฯ        3 รายการ 67,000.00     ตกลงราคา บริษัท วิสต้า อินเตอร์ปริ้นท์ จํากัด 67,000.00 บาท บริษัท วิสต้า อินเตอร์ปริ้นท์ จํากัด 67,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160310 30.06.2016

37 ซื้ออุปกรณ์หูฟังโทรศัพท์        3 รายการ 5,300.00     ตกลงราคา บริษัท วี โอ ไอ พี (ไทยแลนด์) จํากัด 5,300.00 บาท บริษัท วี โอ ไอ พี (ไทยแลนด์) จํากัด 5,300.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5041160311 30.06.2016

38 จ้างเหมาบริการจัดหลักสูตร ASEAN Science       1 โครงการ 1,069,810.00 1,069,810.00       พิเศษ  knowinnovation 29,750.00 USD  knowinnovation 29,750.00 USD เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5042160009 03.06.2016

39 Automatic Patent Renewal Notice        6 รายการ 169,558.92 169,558.92     ตกลงราคา  CPA Global Limited 4,709.97 USD  CPA Global Limited 4,709.97 USD เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5042160010 15.06.2016

40 จ้างเหมาบริการซักผ้า TCC 12 งวด 87,228.40     ตกลงราคา บริษัท เวิลด์สเปซ จํากัด 87,228.40 บาท บริษัท เวิลด์สเปซ จํากัด 87,228.40 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5043160056 01.06.2016

41 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร TCC           4 งวด 30,388.00     ตกลงราคา บริษัท ชาร์ปไทย จํากัด 28,400.00 บาท บริษัท ชาร์ปไทย จํากัด 28,400.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงตามข้อกําหนด 5043160057 01.06.2016
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แบบ สขร.1

ลําดับ         รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง      จํานวน        งบประมาณ ราคากลาง      วิธีการ           ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา           เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่เอกสาร วันที่

42 ซื้อชุดระบบทดสอบการแพร่คลื่นแม่เหล็ก           3 งวด 8,450,000.00 8,450,000.00       พิเศษ บริษัท พี.เอ็น.เค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนเซาร์แตนท์ จํากัด 7,897,000.00 บาท บริษัท พี.เอ็น.เค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนเซาร์แตนท์ จํากัด 7,897,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5043160058 07.06.2016

ไฟฟ้าผ่านอากาศในพื้นที่เปิดโล่งฯ

43 ซื้อชุดระบบทดสอบการแพร่คลื่นแม่เหล็ก           3 งวด 8,450,000.00 8,450,000.00       พิเศษ บริษัท พี.เอ็น.เค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนเซาร์แตนท์ จํากัด 7,897,000.00 บาท บริษัท พี.เอ็น.เค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนเซาร์แตนท์ จํากัด 7,897,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5051160015 07.06.2016

ไฟฟ้าผ่านอากาศในพื้นที่เปิดโล่งฯ

44 จ้างเหมาบริการซักผ้า TCC         12 งวด 87,228.40     ตกลงราคา บริษัท เวิลด์สเปซ จํากัด 87,228.40 บาท บริษัท เวิลด์สเปซ จํากัด 87,228.40 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5052160041 01.06.2016

45 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร TCC           4 งวด 30,388.00     ตกลงราคา บริษัท ชาร์ปไทย จํากัด 30,388.00 บาท บริษัท ชาร์ปไทย จํากัด 30,388.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5057160003 01.06.2016

46 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอบรมฯ       8 เครื่อง 12,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 12,000.00 บาท บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 12,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5141160025 09.06.2016

47 จ้างจัดทําโล่รางวัล           1 งวด 8,800.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด แคนนา กราฟฟิค 8,224.30 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด แคนนา กราฟฟิค 8,224.30 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5141160027 10.06.2016

48 จัดพิมพ์หนังสือขอมูลโครงการ ป้ายรางวัล           1 งวด 40,981.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 38,300.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 38,300.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5141160028 10.06.2016

และ X-Stand

49 ซื้อน้ําดื่ม ขนาด 500 cc        300 แพ็ค 17,401.41     ตกลงราคา บริษัท บุญรอดเอเซีย จํากัด 16,263.00 บาท บริษัท บุญรอดเอเซีย จํากัด 16,263.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5141160029 10.06.2016

เพื่อใช้ในงานจัดฝึกอบรม SWP

50 ซื้อบัตร CARD HOLDER แนวตั้งฯ           50 ใบ 5,000.00     ตกลงราคา บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 5,000.00 บาท บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 5,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5141160030 15.06.2016

51 ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุสิ้นเปลือง       16 รายการ 27,895.00     ตกลงราคา ร้าน ส.สงวนพานิช 27,895.00 บาท ร้าน ส.สงวนพานิช 27,895.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5141160031 15.06.2016

52 จ้างจัดทําสิ่งพิมพ์สําหรับแต่งบูธนิทรรศการ        5 รายการ 29,080.00     ตกลงราคา บริษัท ดีดี มีเดีย พลัส จํากัด 29,080.00 บาท บริษัท ดีดี มีเดีย พลัส จํากัด 29,080.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5141160032 20.06.2016

53 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับลูกค้าอบรม      80 เครื่อง 39,162.00     ตกลงราคา บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 36,600.00 บาท บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 36,600.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5141160033 27.06.2016

54 ซื้อป้ายข้อความและป้ายสัญลักษณ์ของ SWP        8 รายการ 15,656.96     ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 15,656.96 บาท บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 15,656.96 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5141160034 02.07.2016

55 ค่าหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น          60 ถัง 78,780.00     ตกลงราคา นาย ฐปน  ชื่นบาล 78,780.00 บาท นาย ฐปน  ชื่นบาล 78,780.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5241160075 07.06.2016

56 จัดทําชุดกล่องสมองกล GoGo Board 5.1C          14 ชุด 41,300.00     ตกลงราคา นางสาว สุธีพร  คํายวง 41,300.00 บาท นางสาว สุธีพร  คํายวง 41,300.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5241160076 20.06.2016

57 จัดทําปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้นชนิดน้ํา 60 ถัง (20ลิตร) 54,000.00     ตกลงราคา นาย สุภัทรชัย  ศรีสถล 54,000.00 บาท นาย สุภัทรชัย  ศรีสถล 54,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5241160077 20.06.2016

จากมูลหนอนไหมอีรี่

58 จ้างจนท.บริการทําความสะอาด,รับส่งเอกสาร         1 เดือน 7,000.00     ตกลงราคา นาง ณภัทร  ปภาวริทร์ 7,000.00 บาท นาง ณภัทร  ปภาวริทร์ 7,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5241160078 24.06.2016

เดือน ก.ค.59

59 จ้างเหมาดําเนินการจัดนิทรรศการ เดือน กค.5         1 เดือน 14,500.00     ตกลงราคา บริษัท อภิชดา คอปอเรชั่น จํากัด 13,551.40 บาท บริษัท อภิชดา คอปอเรชั่น จํากัด 13,551.40 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5241160079 28.06.2016

60 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยและจัดทํา           3 งวด 3,414,000.00 3,414,000.00 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3,414,000.00 บาท มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3,414,000.00 บาท เสนอรายละเอียดตามข้อกําหนด 5253160002 22.06.2016

มาตรฐานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
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