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        รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจาง          จํานวน         งบประมาณ             วธิกีาร                ผูเสนอราคา และราคาท่ีเสนอ                    ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา                    เหตุผลท่ีคัดเลือก           

   1  1041140098   จัดซื้อชุด Gift Set 70 ชุด             61,600 บาท  ตกลงราคา  ที แกลเลอรี่                                  61,600.00 บาท   ที แกลเลอรี่                                  61,600.00 บาท  เสนอถูกตองตามขอกําหนด                

1041140102    1 ชุด             14,980 บาท  ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย           14,980.00 บาท  หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย           14,980.00 บาท  เสนอราคาถูกตองตามขอกําหนด            

1041140104   จางจัดทําบอรดโครงสรางนิทรรศการ "งานมหก             1 งวด 189,390 บาท หางหุนสวนจํากัด ประดิษฐ เอ็กซิบิชั่น     189,390.00 บาท หางหุนสวนจํากัด ประดิษฐ เอ็กซิบิชั่น     189,390.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอกําหนด          

1041140105   จางพิมพหนังสือ NSTDA Style 150 ชุด          11,074.50 บาท
หางหุนสวนจํากัด เอ็ม แอนด เอ็ม เลเซอรพรินต                    

                                               11,074.50 บาท

หางหุนสวนจํากัด เอ็ม แอนด เอ็ม เลเซอรพรินต                     

                                              11,074.50 บาท
เสนอราคาถูกตองตามขอกําหนด            

1041140106             1 งวด          79,800.00 บาท  ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด อรุณรุง ไฮเทคโนโลยี     79,715.00 บาท  หางหุนสวนจํากัด อรุณรุง ไฮเทคโนโลยี     79,715.00 บาท  คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด               

1041140107   1 ระบบ           9,180.60 บาท บริษัท เอเซียติก ไฟร เทค จํากัด             9,180.60 บาท บริษัท เอเซียติก ไฟร เทค จํากัด             9,180.60 บาท เสนอราคาถูกตองตามขอกําหนด            

1041140108   จางพิมพ Slip ข้ึนเงินเดือน        6,000 ใบ          23,754.00 บาท บริษัท คอมฟอรม จํากัด                       23,754.00 บาท บริษัท คอมฟอรม จํากัด                       23,754.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกับขอกําหนด          

1041140109   จางสรางการควบคุมการเคลื่อนไหวของ Model  แอนิเมชั่น การตูน           1 งวด          10,000.00 บาท นาย สมชาย  ทองยอด                       10,000.00 บาท  นาย สมชาย  ทองยอด                       10,000.00 บาท  คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด               

1041140110   จางเก็บขนกําจัดสารเคมี หลอดไฟ ถานไฟฉาย           1 งวด            200,000 บาท บริษัท อัคคีปราการ จํากัดจํากัด (มหาชน) 200,000.00 บาท บริษัท อัคคีปราการ จํากัดจํากัด (มหาชน) 200,000.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตามขอกําหนด          

1041140111   ออกแบบหนังสือ Thailand Communication       1 งาน             21,600 บาท  ตกลงราคา นางสาว สุณิษา  ชูรุง                          21,600.00 บาท  นางสาว สุณิษา  ชูรุง                          21,600.00 บาท  เสนอราคาถูกตองตามขอกําหนด            

1041140112   จางพิมพหนังสือฉลาดใช สไตล ICT                 1 รายการ             51,360 บาท บริษัท  เอเซีย แปซิฟค ออฟเซ็ท จํากัด         51,360 บาท บริษัท  เอเซีย แปซิฟค ออฟเซ็ท จํากัด         51,360 บาท เสนอถูกตองตามขอกําหนด                

1041140113   จางพิมพหนังสือ Thailand Communication           1 รายการ          27,798.60 บาท หางหุนสวนจํากัด แคนนา กราฟฟค          27,798.60 บาท หางหุนสวนจํากัด แคนนา กราฟฟค          27,798.60 บาท เสนอถูกตองตรงตามขอกําหนด             

1041140114   จางจัดกิจกรรมมหัศจรรยเคมี                       1 รายการ          62,000.00 บาท นาย ยุทธนา ตันติรุงโรจนช                   62,000.00 บาท  นาย ยุทธนา ตันติรุงโรจนช                   62,000.00 บาท  เสนอถูกตองตรงตามขอกําหนด             

1041140115   จางประกาศโฆษณาตําแหนง ผศฮ.                          1 งวด 184,575.00 บาท บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย                     184,575.00 บาท  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย                     184,575.00 บาท  เสนอรายละเอียดถูกตามขอกําหนด          

1041140116   จัดซื้อหลอดไฟฟา                                  3 รายการ 14,124.00 บาท บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด             14,124.00 บาท บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด             14,124.00 บาท เสนอถูกตองตามขอกําหนด                

1041140117   จางซอมระบบควบคุมแสงสวางอัตโนมัติ   1 รายการ 146,590.00 บาท บริษัท เอ็นจินาร จํากัด                     146,590.00 บาท บริษัท เอ็นจินาร จํากัด                     146,590.00 บาท เสนอรายละเอียดถูกตองตามขอกําหนด      

1041140119   พิมพโปสเตอรวนัเด็ก                              1 รายการ          12,037.50 บาท หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย          12,037.50 บาท หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย          12,037.50 บาท เสนอราคาถูกตองตามขอกําหนด            

1041140120   ออกแบบและจัดอารตเวริก Rollup                    1 รายการ 8,400.00 บาท นางสาว กมลทิพย  เกิดสมกาล               8,400.00 บาท  นางสาว กมลทิพย  เกิดสมกาล               8,400.00 บาท  เสนอราคาถูกตองตามขอกําหนด            

1041140121   ซื้อถวยกระดาษและถุงขยะ                           1 รายการ          19,634.50 บาท บริษัท คงธนา เซอรวสิ จํากัด                19,634.50 บาท บริษัท คงธนา เซอรวสิ จํากัด                19,634.50 บาท เสนอราคาถูกตองตามขอกําหนด            

1041140122   ขาวสารออนหวาน (หอมชลสิทธิ์ 2 กก.)                  1 งวด           5,333.00 บาท  สหกรณการเกษตรผักไห จํากัด               5,330.00 บาท   สหกรณการเกษตรผักไห จํากัด               5,330.00 บาท 

1041140123   จางพิมพหนังสือ thailand computer hardw             1 งวด          10,700.00 บาท หางหุนสวนจํากัด แคนนา กราฟฟค          10,700.00 บาท  หางหุนสวนจํากัด แคนนา กราฟฟค          10,700.00 บาท 

1041140125   ซื้อชุดนักบินพรอมปกโลโก จํานวน 6 ตัว               1 งวด             11,556 บาท บริษัท ทูโอเวอรดู จํากัด                      11,556.00 บาท  บริษัท ทูโอเวอรดู จํากัด                      11,556.00 บาท  เสนอรายละเอียดถูกตามขอกําหนด          

1041140126   ซื้ออุปกรณสงสัญญาณแจงเหตุอัคคีภยั 9 ช             1 งวด          25,615.80 บาท ตกลงราคา  บริษัท เอเซียติก ไฟร เทค จํากัด            25,615.80 บาท  บริษัท เอเซียติก ไฟร เทค จํากัด            25,615.80 บาท  เสนอรายละเอียดถูกตามขอกําหนด          

1041140127    23 รายการ 285058.70 บาท ตกลงราคา 
บริษัท ดับบลิวซี แอนด เอ็ม กรุป จํากัด                               

                                         285,058.70 บาท 

บริษัท ดับบลิวซี แอนด เอ็ม กรุป จํากัด                                

                                        285,058.70 บาท 
เสนอรายละเอียดถูกตองตามขอกําหนด      

1041140128   จัดซื้อหมึก FAX "Panasonic"                       1 รายการ           5,560.02 บาท บริษัท มรกตไฮเทค จํากัด                     5,560.02 บาท บริษัท มรกตไฮเทค จํากัด                     5,560.02 บาท เสนอถูกตองตามขอกําหนด                

1041140129   จัดซื้อหมึก HP รุน Q2613A                        1 รายการ           5,153.12 บาท บริษัท สหธรุกิจ จํากัด                         5,153.12 บาท บริษัท สหธรุกิจ จํากัด                         5,153.12 บาท เสนอถูกตองตามขอกําหนด                

1041140130   จางพิมพเอกสารสีประชาสัมพันธ ASEAN-EU           1 รายการ          27,814.65 บาท หางหุนสวนจํากัด แคนนา กราฟฟค         27,814.65 บาท  หางหุนสวนจํากัด แคนนา กราฟฟค         27,814.65 บาท  เสนอถูกตองตามขอกําหนด                

1041140131   ซื้อกลองวงจรปด                                     4 ชุด 13,251.48 บาท บริษัท เอเอ็นเอ ซิสเต็ม จํากัด               13,251.48 บาท  บริษัท เอเอ็นเอ ซิสเต็ม จํากัด               13,251.48 บาท  เสนอรายละเอียดถูกตองตามขอกําหนด      

1041140132    EXIT LIGHTING SLIM 2 รายการ          14,380.80 บาท บริษัท ไดโน อีเล็คทริค จํากัด                14,380.80 บาท  บริษัท ไดโน อีเล็คทริค จํากัด                14,380.80 บาท  เสนอถูกตองตรงตามขอกําหนด             

1041140133   จางจัดทํากระเปาฝา                               1,800 ใบ          88,596.00 บาท บริษัท ทูโอเวอรดู จํากัด                      88,596.00 บาท  บริษัท ทูโอเวอรดู จํากัด                      88,596.00 บาท  เสนอถูกตองตรงตามขอกําหนด             

1041140134   จางทําปายแถลงขาวงานข้ัวโลกใต                   2 รายการ 29,639.00 บาท หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย           29,639.00 บาท หางหุนสวนจํากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย           29,639.00 บาท เสนอถูกตองตามขอกําหนด                

1041140135   จางจัดทํากุญแจ                             3,000 ชิ้น         149,800.00 บาท ตกลงราคา  หางหุนสวนจํากัด อิสเทิน เวนิส            149,800.00 บาท  หางหุนสวนจํากัด อิสเทิน เวนิส            149,800.00 บาท  เสนอถูกตองตรงตามขอกําหนด             

1041140136   จางทํา Animation เปดรายการแนะนํางานวิจัย             8 ตอน          42,800.00 บาท บริษัท ดิจิเดีย จํากัด                         42,800.00 บาท บริษัท ดิจิเดีย จํากัด                         42,800.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกับขอกําหนด          
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1041140137   จางสรางหัวขับรถไฟจําลอง                             2 ชุด         100,000.00 บาท ราน สุวทิยการชาง                          100,000.00 บาท  ราน สุวทิยการชาง                          100,000.00 บาท  เสนอรายละเอียดตรงกับขอกําหนด          

1041140139   จางตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง  รายงานการศึกษาศักยภาพการแขงขัน            1 งาน          10,000.00 บาท นาย อาคม กุศลานนท                        10,000.00 บาท  นาย อาคม กุศลานนท                        10,000.00 บาท  เสนอรายละเอียดตรงกับขอกําหนด          

1041140140   จางเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังในแปลงทดสอบ                 1 งวด             20,000 บาท นาง สุวลักษณ อะมะวลัย                    20,000.00 บาท  นาง สุวลักษณ อะมะวลัย                    20,000.00 บาท  เสนอรายละเอียดถูกตามขอกําหนด          

1041140142   จางเหมาสํารวจและทําบทสารคดี หมอขาว หมอแกงลิง            1 งวด          60,000.00 บาท นางสาว บุณณดา สุปยพันธุ                  60,000.00 บาท  นางสาว บุณณดา สุปยพันธุ                  60,000.00 บาท  คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด               

1041140143   จางซอมระบบ Access Controller          1 ระบบ           20,600.00 บาท
บริษัท อ็ม.ซัพพลาย อินเตอร จํากัด                                    

                                           20,600.00 บาท

บริษัท อ็ม.ซัพพลาย อินเตอร จํากัด                                     

                                          20,600.00 บาท
เสนอรายละเอียดถูกตองตามขอกําหนด      

1041140144   จางทํา Art Poster NSTDA                           1 รายการ 8,400.00 บาท นางสาว กนิษฐา กลายสุข                      8,400.00 บาท  นางสาว กนิษฐา กลายสุข                      8,400.00 บาท  เสนอถูกตองตามขอกําหนด                

1041140146   จางผลิตชิ้นงาน พลาสติกหลอด                       1 รายการ  96,300.00 บาท
บริษัท อินเตอรไพรส บุษราคัม โปรพลาส จํากัด                     

                                              96,300.00 บาท

บริษัท อินเตอรไพรส บุษราคัม โปรพลาส จํากัด                      

                                             96,300.00 บาท
เสนอถูกตองตามขอกําหนด                

1041140147   จัดพิมพโปสเตอรประกอบการจัดแถลงขาว       1 งาน 13,375.00 บาท บริษัท เอส พี ว ีดิจิตอล เซอรวสิ จํากัด      13,375.00 บาท บริษัท เอส พี ว ีดิจิตอล เซอรวสิ จํากัด      13,375.00 บาท เสนอราคาถูกตองตามขอกําหนด            

1041140148   จางทําปายหอยคอกิจกรรมคายวทิย                     1 งวด          13,482.00 บาท บริษัท ไทยเอฟเฟคทสตูดิโอ จํากัด          13,482.00 บาท บริษัท ไทยเอฟเฟคทสตูดิโอ จํากัด          13,482.00 บาท คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด               

1041140149   จางซอมพื้นกระเบ้ืองศาลพระภมิู                      1 งวด          70,000.00 บาท นาย เกียรติชัย จิระปุญญานน                70,000.00 บาท  นาย เกียรติชัย จิระปุญญานน                70,000.00 บาท  คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด               

1042140001   วารสารภาษาอังกฤษ                                      1 ป          92,168.90 บาท  Karger Libri                                   2,710.85 USD   Karger Libri                                   2,710.85 USD  เสนอรายละเอียดตรงกับความตองการ       

1042140002   ตออายุฐานขอมูล Thomson Innovation               1 รายการ            972,543 บาท  Thomson Reuters                        29,471.00 USD   Thomson Reuters                        29,471.00 USD  เสนอถูกตองตามขอกําหนด                

1042140004   ซื้อฐานขอมูล Science Direct  และ Scopus            1 งวด      12,444,959.01 บาท  Elsevier B.V.                              377,119.97 USD   Elsevier B.V.                              377,119.97 USD  คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด               

1043130064   จางบํารุงรักษาระบบ Access Control          4 งวด 17,120.00 บาท บริษัท เอ็ม.ซัพพลาย อินเตอร จํากัด        17,120.00 บาท บริษัท เอ็ม.ซัพพลาย อินเตอร จํากัด        17,120.00 บาท เสนอราคาถูกตองตามขอกําหนด            

1043140031   จางเหมาบริการไอคิวนิวสคลิป (iQNewsClip   12 งวด 494,340.00 บาท บริษัท อินโฟเควสท จํากัด                 494,340.00 บาท  บริษัท อินโฟเควสท จํากัด                 494,340.00 บาท  เสนอรายละเอียดถูกตองตามขอกําหนด      

1051140002   จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องPolycom     2 งวด 139,100.00 บาท บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเค              139,100.00 บาท  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเค              139,100.00 บาท  เสนอรายละเอียดถูกตองตามขอกําหนด      

1052140017   จางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขตูสาขาโทรศัพท อาคารสํานักงานกลาง  4 งวด 60,700.00 บาท
บริษัท อินเตอรโฟนิค (ประเทศไทย) จํากัด                            

                                            60,700.00 บาท 

บริษัท อินเตอรโฟนิค (ประเทศไทย) จํากัด                            

                                            60,700.00 บาท 
เสนอราคาถูกตองตามขอกําหนด            

1052140018   บริการดูแลลิฟต สก.และบานวิทยฯ           12 งวด 288,900.00 บาท
มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด                           

                                          288,900.00 บาท 

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด                           

                                          288,900.00 บาท 
เสนอถูกตองตรงตามขอกําหนด             

1052140020   จางเหมาบริการงานตแนรับและประชาสัมพันธ  อาคารบานวิทยาศาสตรสิรินธร     1 ป 1,129,920.00 บาท บริษัท ฟนิกซ แอสโซซิเอท จํากัด        1,129,920.00 บาท บริษัท ฟนิกซ แอสโซซิเอท จํากัด        1,129,920.00 บาท เสนอรายละเอียดตรงกับขอกําหนด          

1052140021   จางบริการระบบปรับอากาศ                    4 งวด 85,600.00 บาท
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม เซอรวสิ จํากัด                            

                                            85,600.00 บาท 

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม เซอรวสิ จํากัด                             

                                           85,600.00 บาท 

1052140022   จางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบชุดควบคุม     ประตูเปด-ปดอัตโนมัติ     12 งวด 17,120.00 บาท  วธิตีกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เอ็มซัพพลาย     17,120.00 บาท  หางหุนสวนจํากัด เอ็มซัพพลาย     17,120.00 บาท  เสนอถูกตองตรงตามขอกําหนด             


