
แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวน    งบประมาณ
รวมภาษมีลูคา่เพิ ม

 (ถา้ม)ี

  ราคากลาง      วธิกีาร เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที 

1 จา้งตดิตั �งระบบไฟฟ้าพรอ้มทอ่
นํ�าประปาM.2A

       1 รายการ 254,553.00               254,553.00     ตกลงราคา บรษิัท ฐานแผ ่วศิวกรรม
 จํากัด

237,900.00 บาท บรษิัท ฐานแผ ่
วศิวกรรม จํากัด

237,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170219 3/07/2017

2 เชา่คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค           6 วัน 53,500.00                     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.

วัฒนาโอเอ
50,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 

ป.วัฒนาโอเอ
50,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170221 4/07/2017

บรษิัท อนิโฟลว ์ลายน์ 
โปรดักส ์จํากัด

21,761.20 บาท

บรษิัท สยาม เอส.เค 
เอ็นจเินียริ2ง จํากัด

24,192.00 บาท

บรษิัท พ.ีเอ็น.เค ทลูส ์
จํากัด

26,120.00 บาท

บรษิัท พ.ีเอ็ม.พรเีมยีม 
กรุ๊ป จํากัด

8,000.00 บาท

บรษิัท พ ีแอนด ์อาร ์
4553 จํากัด

9,250.00 บาท

5 จา้งจัดทําถงุผา้ประชาสมัพันธ์
โครงการ EECi

       2,000 ใบ 70,000.00                     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่น สามัญ โอ.

เอ็น.ดไีซน์
70,000.00 บาท หา้งหุน้สว่น สามัญ

 โอ.เอ็น.ดไีซน์
70,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170224 6/07/2017

6 ซื�อวัสดหุมกึพมิพข์องอทุยาน
วทิยาศาสตรฯ์

       13 กลอ่ง 52,294.11                     ตกลงราคา บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 48,873.00 บาท บรษิัท สหธรุกจิ 
จํากัด

48,873.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170225 25/07/2017

บรษิัท ฐานแผ ่วศิวกรรม
 จํากัด

279,340.00 บาท

บรษิัท โปรแอ็คทฟี 
แมเนจเมน้ จํากัด

334,200.00 บาท

8 ตอ่อายTุOR CA Standard 3ปี
ของRDC

        75 ชิ�น 108,337.50               108,337.50     กรณีพเิศษ บรษิัท ทโีอท ีจํากัด 
(มหาชน)

101,250.00 บาท บรษิัท ทโีอท ี
จํากัด (มหาชน)

101,250.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170227 7/07/2017

บรษิัท นูโว เทค จํากัด 59,376.00 บาท

รา้น เค เอ็คซทิ เอ็กซซ์ิ
บชิั2น

52,000.00 บาท

10 จา้งพมิพโ์ฆษณาในหนังสอื
Thailand BIOTECHฯ

          1 งาน 53,500.00                     ตกลงราคา บรษิัท กรนีเวลิด ์
พับลเิคชั2น จํากัด

50,000.00 บาท บรษิัท กรนีเวลิด ์
พับลเิคชั2น จํากัด

50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170229 8/07/2017

11 เชา่จอ TV พรอ้มขาตั �งสําหรับ
บรกิารลกูคา้ฯ

          5 ชดุ 15,000.00                     ตกลงราคา บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากัด

15,000.00 บาท บรษิัท โฟรเ์อ็ม 
มัลตมิเีดยี จํากัด

15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170230 11/07/2017

12 จา้งพัฒนาหลักสตูร Infographic 

รุน่ที215

     1 หลักสตูร 117,700.00               117,700.00     ตกลงราคา บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 110,000.00 บาท บรษิัท ไลค ์ม ีจํากัด 110,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170231 11/07/2017

13 ซื�อแกว้นํ�าสใีสทรง Plaza Rock 

ขนาด 295ml

         432 ใบ 10,409.64                     ตกลงราคา บรษิัท โอเชยีนกลาส 
จํากัด (มหาชน)

9,728.64 บาท บรษิัท โอเชยีน 
กลาส จํากัด 
(มหาชน)

9,728.64 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170232 11/07/2017

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลยี

รายงานสรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง ระหวา่งวนัที  1-31 กรกฎาคม 2560

   ผูเ้สนอราคา
และราคาที เสนอ

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ ม)

ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ ม)

3 ซื�ออปุกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า 
VCT สําหรับเพิ2ม Point ระบบ 
Control BAS. Tower A และ D 

ภายในอาคารกลุม่นวัตกรรม 2

       6 รายการ 23,284.48                 ตกลงราคา บรษิัท อนิโฟลว ์
ลายน์ โปรดักส ์
จํากัด

21,761.20 บาท ราคาตํ2าสดุ 5041170222 5/07/2017

4 จัดซื�อปากกาพรอ้มสกรนีโลโก ้
,เว็บไซตE์ECi

     1,000 ดา้ม 8,560.00                    ตกลงราคา บรษิัท พ.ี

เอ็ม.พรเีมยีม กรุ๊ป 
จํากัด

8,000.00 บาท ราคาตํ2าสดุ 5041170223 5/07/2017

7 จา้งตดิตั �งงานระบบตอ่เตมิ
สํานักงานสโตร์

          1 งาน 298,893.80               298,893.80     ตกลงราคา บรษิัท ฐานแผ ่
วศิวกรรม จํากัด

279,340.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170226 6/07/2017

9 จา้งบรกิารตดิตั �งบธูแสดงผลงาน
การประชมุฯ

          1 งาน 52,000.00                     ตกลงราคา รา้น เค เอ็คซทิ 
เอ็กซซ์บิชิั2น

52,000.00 บาท ราคาตํ2าสดุ 5041170228 8/07/2017
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวน    งบประมาณ
รวมภาษมีลูคา่เพิ ม

 (ถา้ม)ี

  ราคากลาง      วธิกีาร เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที    ผูเ้สนอราคา
และราคาที เสนอ

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ ม)

ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ ม)

14 จา้งพมิพห์นังสอืหลักสตูร 
infographic

        40 เลม่ 23,540.00                     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซี
เอช.มเีดยี

22,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
วาย.ซเีอช.มเีดยี

22,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170233 12/07/2017

15 จา้งตรวจวัดคณุภาพอากาศ ต.

หนองขา้งคอก
          1 งาน 140,000.00               140,000.00     กรณีพเิศษ สํานักงาน บรกิาร

เทคโนโลยสีาธารณสขุ
และสิ2งแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลัยมหดิล

140,000.00 บาท สํานักงาน บรกิาร
เทคโนโลยี
สาธารณสขุและ
สิ2งแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลัยมหดิล

140,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170234 13/07/2017

16 เชา่คอมพวิเตอร ์Notebook 

สําหรับฝึกอบรมฯ
     30 เครื2อง 14,124.00                     ตกลงราคา  บ ีจ ีกรุ๊ป 12,760.00 บาท  บ ีจ ีกรุ๊ป 12,760.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170236 13/07/2017

17 จัดซื�อระบบกลอ้ง CCTV พรอ้ม
ตดิตั �ง INC1

         61 ชดุ 299,471.00               299,471.00     ตกลงราคา บรษิัท กนกวรรณ กรุ๊ป 
(2012) จํากัด

279,880.00 บาท บรษิัท กนกวรรณ 
กรุ๊ป (2012) จํากัด

279,880.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170237 14/07/2017

18 ซื�อหมกึพมิพ ์YMCKO 

Full-Color Ribbonฯ
          2 ชดุ 5,350.00                       ตกลงราคา บรษิัท เซ็นเทอร ์การด์ 

ซพัพลาย จํากัด
5,000.00 บาท บรษิัท เซ็นเทอร ์

การด์ ซพัพลาย 
จํากัด

5,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170238 14/07/2017

19 ซื�อโต๊ะสําหรับงานบรกิารกจิกรรม
จัดประชมุฯ

         30 ตัว 280,233.00               280,233.00                ตกลงราคา บรษิัท เซ็นเจอร ์จํากัด 261,900.00 บาท บรษิัท เซ็นเจอร ์
จํากัด

261,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170239 18/07/2017

บรษิัท แสนโชต ิ      
อเิล็กทรคิ อนิสตรเูมนท์
 จํากัด

5,000.00 บาท

บรษิัท เทสติ�ง โซลชูั2น 
จํากัด

24,000.00 บาท

21 เชา่Notebook บรกิารลกูคา้งาน 
BOSS

     50 เครื2อง 16,050.00                     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.

วัฒนาโอเอ
15,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 

ป.วัฒนาโอเอ
15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ

ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170241 18/07/2017

22 เชา่เกา้อี�พลาสตกิสําหรับบรกิาร
ลกูคา้ฯ

      1,800 ตัว 10,000.00                     ตกลงราคา นาย อารมย ์กลํ2าอยูส่ขุ 10,000.00 บาท นาย อารมย ์กลํ2า
อยูส่ขุ

10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170242 18/07/2017

23 เชา่คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คและ
จอมอนเิตอรส์ําหรับผูเ้ขา้อบรม
ชดุหลักสตูรเทคโนโลยสีารและ
การจัดการขั �นสงู ระหวา่งวันที2
29 กค. 2560 ถงึวันที2วันที2 1 

สงิหาคม 2560 ณ สถาบัน
วทิยาการ สวทช.

         26 ชดุ 61,204.00                     ตกลงราคา บรษิัท ออมน ิซสิเตมส ์
จํากัด

57,200.00 บาท บรษิัท ออมน ิซสิ
เตมส ์จํากัด

57,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170243 19/07/2017

24 จา้งตรวจวัดคณุภาพอากาศ 
Incu,INC2-B,D

          1 งาน 69,111.30                     ตกลงราคา บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอน
ซลัติ�ง เซอรว์สิ จํากัด

64,590.00 บาท บรษิัท เอส.พ.ี

เอส.คอนซลัติ�ง 
เซอรว์สิ จํากัด

64,590.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170244 21/07/2017

หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.

วัฒนาโอเอ
4,200.00 บาท

บรษิัท แมคเซลส ์
อนิเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด

33,000.00 บาท

26 จัดซื�อสายฉีดชําระสําหรับใชภ้าย
ในหอ้งนํ�าอาคารกลุม่นวัตกรรม 2
 อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

        100 ชดุ 26,750.00                     ตกลงราคา บรษิัท คลนีคิสขุภณัฑ ์
จํากัด

25,000.00 บาท บรษิัท คลนีคิ
สขุภณัฑ ์จํากัด

25,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170246 31/07/2017

4,815.00                   มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนดและราคา
ตํ2าสดุ

504117024525 เชา่เครื2องคอมพวิเตอร ์Notebook

 พรอ้มตดิสําหรับใหบ้รกิารลกูคา้
หอ้งฝึกอบรมสมัมนาของฝ่าย
บรหิารศนูยป์ระชมุอทุยานฯ

     14 เครื2อง 25/07/2017

ราคาตํ2าสดุ 5041170240 19/07/201720 จา้งตรวจเช็คเครื2องวัดแก๊ส LPG 

INC2-D

          1 งาน 5,350.00                       ตกลงราคา บรษิัท แสนโชต ิ
อเิล็กทรคิ อนิสตรู
เมนท ์จํากัด

5,000.00 บาท

    ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ป.วัฒนาโอเอ

4,200.00 บาท
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวน    งบประมาณ
รวมภาษมีลูคา่เพิ ม

 (ถา้ม)ี

  ราคากลาง      วธิกีาร เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที    ผูเ้สนอราคา
และราคาที เสนอ

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ ม)

ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ ม)

บรษิัท อารเีทค คอร์
ปอเรชั2น จํากัด

70,125.00 บาท

บรษิัท อัมรนิทร ์
เทคโนโลย ีจํากัด

77,500.00 บาท

28 จา้งซอ่มเกา้อี�สํานักงาน          10 ตัว 7,008.50                       ตกลงราคา บรษิัท โปรรโีนเวชั2น 
จํากัด

6,550.00 บาท บรษิัท โปรรี
โนเวชั2น จํากัด

6,550.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170248 31/07/2017

29 จา้งซอ่มScanner และเครื2อง Fax       3 เครื2อง 14,530.60                     ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากัด ควอ
ลทิ ีไอท ีเซอรว์สิ

13,580.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ควอลทิ ีไอท ี
เซอรว์สิ

13,580.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5041170249 31/07/2017

บรษิัท เทลเน็ต โซลชูั2น
 ซเิท็มส ์จํากัด

2,269,158.87 บาท

บรษิัท เดอะคอมมู
นเิคชั2น โซลชูั2น จํากัด

2,495,224.29 บาท

31 จา้งจัดงานแสดงเทคโนโลยี
ช ิ�นสว่นยานยนต ์ประจําปี 2560

          1 งวด 499,690.00               499,690.00    ประกวดราคา บรษิัท ปาปรกิา้ จํากัด 457,943.92 บาท บรษิัท ปาปรกิา้ 
จํากัด

457,943.92 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5052170042 26/07/2017

บรษิัท ไฮบรดิ อนิทิ
เกรชั2น จํากัด

260,000.00 บาท

บรษิัท อารเ์อสเอส-

อนิเตอร ์จํากัด
312,000.00 บาท

33 เชา่เครื2องพวิเตอรต์ั �งโต๊ะ SWP         165 ชดุ 52,965.00                     ตกลงราคา บรษิัท ไอโซเทค อารท์
 ออฟ เทคโนโลย ีจํากัด

49,500.00 บาท บรษิัท ไอโซเทค 
อารท์ ออฟ 
เทคโนโลย ีจํากัด

49,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5141170039 8/07/2017

34 ซื�อเครื2องสํารองไฟฟ้าฉุกเฉนิ 
ของ SWP

         10 ชดุ 21,400.00                     ตกลงราคา บรษิัท ไดโน่ อเีล็คทรคิ
 จํากัด

20,000.00 บาท บรษิัท ไดโน่ อี
เล็คทรคิ จํากัด

20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5141170040 26/07/2017

บรษิัท ซกิซโ์ซลชูั2น 
จํากัด

258,000.00 บาท

บรษิัท แอคทฟี 
คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ 
จํากัด

295,329.00 บาท

36 จา้ง MA ระบบจัดเก็บขอ้มลู
จราจรคอมพวิเตอรS์WP

       12 เดอืน 64,114.00                     ตกลงราคา บรษิัท ดที ูซสิเต็มส ์
จํากัด

59,920.00 บาท บรษิัท ดที ูซสิ
เต็มส ์จํากัด

59,920.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

5152170010 24/07/2017

37 เชา่ใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเขต
อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศ
ไทย

        5 เดอืน 104,325.00               104,325.00 กรณีพเิศษ บรษิัท สามารถ อนิโฟ
เนต จํากัด

97,500.00 บาท บรษิัท สามารถ 
อนิโฟเนต จํากัด

97,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะ
ของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

5157170003 31/07/2017

38 ซื�อหมกึเครื2องพมิพ ์Cannon, HP

 Laserjet

        3 กลอ่ง 8,200.01                       ตกลงราคา ลัคกี� เทรดดิ�ง 7,663.56 บาท ลัคกี� เทรดดิ�ง 7,663.56 บาท เสนอรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1241170051 4/07/2017

39 จา้งผลติหัวเชื�อจลุนิทรยีเ์ขม้ขน้          76 ถัง 98,800.00                     ตกลงราคา นาย วัฒนชยั สปัทน 98,800.00 บาท นาย วัฒนชยั สปัทน 98,800.00 บาท เสนอรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1241170052 19/07/2017

40 จา้งผลติหัวเชื�อกลุม่ยอ่ยสลาย
สารกลุม่ไกล

         76 ถัง 98,800.00                     ตกลงราคา นาย ณัฐกติติI  คําปา 98,800.00 บาท นาย ณัฐกติติI  คําปา 98,800.00 บาท เสนอรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1241170053 20/07/2017

41 คา่จัดพมิพก์ระดาษจม,ซองเอกสาร        2 รายการ 10,165.00                     ตกลงราคา เวยีงบัวการพมิพ์ 9,500.00 บาท  เวยีงบัวการพมิพ์ 9,500.00 บาท เสนอรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1241170054 27/07/2017

    ตกลงราคา276,060.00276,060.00                      12 เดอืนจา้งบรกิารดแูลระบบคอมพวิเตอร์
หอ้งอบรมSWP

21/07/2017

บรษิัท อารเีทค 
คอรป์อเรชั2น จํากัด

70,125.00 บาท

35 บรษิัท ซกิซ์
โซลชูั2น จํากัด

258,000.00 บาท ราคาตํ2าสดุ 5152170009

30 จา้งจัดทําระบบเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตโครงการ 
Foodinnopolis INC2 ทาวเวอร ์A

          1 งวด

27 จัดซื�อถงุไดอะแฟรมของ Booster

 Pump อาคารอทุยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

          5 ชดุ 75,033.75                     ตกลงราคา

2,692,255.00            2,692,255.00 ประกวดราคา 
(e-Auction)

2,269,158.87 บาท ราคาตํ2าสดุบรษิัท เทลเน็ต 
โซลชูั2น ซเิท็มส ์
จํากัด

5052170041 18/07/2017

ราคาตํ2าสดุ 5041170247 31/07/2017

32 จา้งทดสอบคณุภาพและคํานวณ
ความแข็งแรงโครงสรา้ง
ฐานรองรับนํ�าหนักและทําความ
สะอาดถังเก็บนํ�ามันสํารอง
เชื�อเพลงิดเีซล Tower E อาคาร
กลุม่นวัตกรรม 2

          2 งวด 278,200.00               278,200.00 31/07/2017    ตกลงราคา บรษิัท ไฮบรดิ 
อนิทเิกรชั2น จํากัด

260,000.00 บาท ราคาตํ2าสดุ 5052170043
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แบบ สขร.1

ลําดบั         รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง      จาํนวน    งบประมาณ
รวมภาษมีลูคา่เพิ ม

 (ถา้ม)ี

  ราคากลาง      วธิกีาร เหตผุลที คดัเลอืก เลขที เอกสาร วนัที    ผูเ้สนอราคา
และราคาที เสนอ

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ ม)

ผูท้ ี ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ ม)

42 คา่ตรวจ เช็ค ลา้งทําความสะอาด
เครื2องปรับอากาศ

     4 ครั �ง/ปี 10,000.00                     ตกลงราคา ชา่งทองแอร ์เซอรว์สิ 10,000.00 บาท  ชา่งทองแอร ์
เซอรว์สิ

10,000.00 บาท เสนอรายละเอยีด
ตรงตามขอ้กําหนด

1252170002 21/07/2017
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