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1 4041150444 Machinery Parts, Rotary Motion 39,900.00 ตกลงราคา 39,900.00 บาท 39,900.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

2 4041150445 ว�สดุตรงความต้องการ����X
ไฟฟ�า 78,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ออมรอน อ�เลคทรอน�คส� คอมโพเนนท� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 78,000.00 บาท บร�ษ�ท ออมรอน อ�เลคทรอน�คส� คอมโพเนนท� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 78,000.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

3 4041150446 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างเปล�$ยนโช'คฝังพื้นบานเปลือย�งพ)*นบานเปล)อย 18,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ซ�น เมท�ลเว�ร�ค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 18,000.00 บาท บร�ษ�ท ซ�น เมท�ลเว�ร�ค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 18,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

4 4041150447 เคร)$องคอมพ�วเตอร�แบบต�*งโต'ะ 48,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 48,000.00 บาท บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 48,000.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

5 4041150448 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างพ�ฒนาโปรแกรมและส3วนต3อขยายฐานข�อม.ล 99,000.00 ตกลงราคา นาย ส
รส�ทธิ์ เจริญเพ�6 เจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนร�ญเพ�$มพ.นสก
ล 99,000.00 บาท นาย ส
รส�ทธิ์ เจริญเพ�6 เจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนร�ญเพ�$มพ.นสก
ล 99,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

6 4041150449 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างพ�ฒนาโมดุตรงความต้องการ����X.ลการพ�ฒนาซอฟต�แวร�แสดุตรงความต้องการ����Xงภาพ 84,000.00 ตกลงราคา นาย ก�องยศ ว�งคะออม 84,000.00 บาท นาย ก�องยศ ว�งคะออม 84,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

บนเว,บบราวเซอร�

7 4041150450 ถาดุตรงความต้องการ����Xไม�เส�ร�ฟอาหารแบบม�ขา 55,000.00 ตกลงราคา 55,000.00 บาท 55,000.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

8 4041150451 Monitor LED 14,500.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 14,500.00 บาท บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 14,500.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

9 4041150452 ว�สดุตรงความต้องการ����X
ไฟฟ�า 10,250.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบ�สท� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 10,250.00 บาท บร�ษ�ท โกลบ�สท� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 10,250.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

10 4041150453 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างผู้รัล�ตส)$อว�ดุตรงความต้องการ����X�ท�ศน�เพ)$อใช �เพ�$มศ�กยภาพ 160,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ก.'ดุตรงความต้องการ����Xอ�ฟน�$ง ต�งค� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 160,000.00 บาท บร�ษ�ท ก.'ดุตรงความต้องการ����Xอ�ฟน�$ง ต�งค� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 160,000.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

ในการเพาะปล.กม�นส"าปะหล�งของเกษตรกรไทย

11 4041150454 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างพ�ฒนาระบบการส)$อสารและดุตรงความต้องการ����X;งข�อม.ลเก�$ยวก�บ 36,000.00 ตกลงราคา นาย สร�นทร  ม�งกรงาม 36,000.00 บาท นาย สร�นทร  ม�งกรงาม 36,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

12 4041150455 86,138.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท แกดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 86,138.00 บาท บร�ษ�ท แกดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 86,138.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

13 4041150456 Sulfuric Acid CMOS /9LB, BAKER ALEG-380L 202,040.00 ตกลงราคา 202,040.00 บาท 202,040.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

Ammonium Hydroxide CMOS / 360 LB

14 4041150457 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างพ�ฒนาโมดุตรงความต้องการ����X.ลดุตรงความต้องการ����X�านความปลอดุตรงความต้องการ����Xภ�ย 82,500.00 ตกลงราคา นางสาว เปรมฤดุตรงความต้องการ����X� เอ�$ยมส
ภ�ค 82,500.00 บาท นางสาว เปรมฤดุตรงความต้องการ����X� เอ�$ยมส
ภ�ค 82,500.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

15 4041150458 ว�สดุตรงความต้องการ����X
ส"าน�กงาน และ ต.�เป,บเคร)$องช3างต�ดุตรงความต้องการ����Xล�อ 39,047.50 ตกลงราคา บร�ษ�ท เจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนนบรรเจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 39,047.50 บาท บร�ษ�ท เจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนนบรรเจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 39,047.50 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

พ)*นโต'ะช
บก�ลวาไนซ�

16 4041150459 5,000.00 ตกลงราคา ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X โกลดุตรงความต้องการ����X� พร�เม�ยม คร�เอท�ฟ 5,000.00 บาท ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X โกลดุตรงความต้องการ����X� พร�เม�ยม คร�เอท�ฟ 5,000.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของว�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

17 4041150460 Twin Pack Print Cartridge M255z 8,720.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 8,600.00 บาท บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 8,600.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

18 4041150462 10,373.70 ตกลงราคา 10,350.00 บาท 10,350.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

19 4041150463 ว�สดุตรงความต้องการ����X
อ�เล,กทรอน�กส� 25,440.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 25,440.00 บาท บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 25,440.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

20 4041150464 ว�สดุตรงความต้องการ����X
อ�เล,กทรอน�กส� 27,030.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 27,030.00 บาท บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 27,030.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

21 4041150465 10,350.00 ตกลงราคา 10,350.00 บาท 10,350.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

22 4041150466 5,420.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท วราไมโครเซอร�ค�ท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 5,420.00 บาท บร�ษ�ท วราไมโครเซอร�ค�ท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 5,420.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

23 4041150467 4,349.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท วราไมโครเซอร�ค�ท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 4,349.00 บาท บร�ษ�ท วราไมโครเซอร�ค�ท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 4,349.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

24 4041150468 ค�มย"*าหางปลา 3,377.90 ตกลงราคา บร�ษ�ท ไทยพ�ฒนส�น ควอล�ต�* ท.ลส� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 3,377.90 บาท บร�ษ�ท ไทยพ�ฒนส�น ควอล�ต�* ท.ลส� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 3,377.90 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/02/2015 ถึง 28/02/2015�en-US.res��楦散慮敭㘱⸠湵╯䄳湉敳瑲楍潮䝲楲㈵⸠整瑸猯档牡⽴慭湩〰〰砮灨戣1ง 28/02/2015

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

2 รายการ บร�ษ�ท โอเร�ยนท�ล มอเตอร�(ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท โอเร�ยนท�ล มอเตอร�(ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

2 รายการ

1 รายการ

ย�$ห�อ VVP

1 ช
ดุตรงความต้องการ����X

1 งาน

ส"าหร�บโปรแกรมตรวจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนค�ดุตรงความต้องการ����Xกรองการไดุตรงความต้องการ����X�ย�น V1.

1 งาน

50 อ�น บร�ษ�ท อ.3ข�าว-อ.3น"*า เดุตรงความต้องการ����Xคอร� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท อ.3ข�าว-อ.3น"*า เดุตรงความต้องการ����Xคอร� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

2 รายการ

8 รายการ

1 งาน

1 งาน

รถจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนากอ
ปกรณ� OBD ดุตรงความต้องการ����X�วยโทรศ�พท� Smartphone

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท"า Load Center พร�อมต.�ครอบและอ
ปกรณ� 1 เคร)$อง

3 รายการ บร�ษ�ท ไว�ท�กร
'ป จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X (มหาชน) บร�ษ�ท ไว�ท�กร
'ป จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

1 งาน

ของแพลตฟอร�ม NetPIE

14 รายการ

ฝังพื้นบานเปลือยาป�ดุตรงความต้องการ����X LINER SILVER 1 รายการ

2 ช
ดุตรงความต้องการ����X

ถ�งขยะขาเหย�ยบ 15 ล�ตร JCJ 2145 30 ใบ บร�ษ�ท ออฟฟ�ศเมท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X (มหาชน) บร�ษ�ท ออฟฟ�ศเมท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

5 รายการ

3 รายการ

Oxygen 99.99% และ Argon 99.99% 2 รายการ บร�ษ�ท แพรกซ�แอร� (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท แพรกซ�แอร� (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท"า PCB 1 รายการ

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท"า PCB 3 รายการ

3 รายการ



หน้�า 2 จาก 7

ส	าน้
กงาน้พัฒนาวิทย
ฒน้าวิทยาศาสตร์และ�ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโน้โลย�แห�งชาต�

ศ�น้ย�เทคโน้โลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล!กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แน้�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห�งชาต�

ล	าดับ
บ เลขท�&เอิเล็กทรอนิกส์แกสาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ	าน้วิทยาศาสตร์และน้ งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมาณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ผ��เสน้อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคาท�&เสน้อิเล็กทรอนิกส์แ ผ��ท�&ไดับ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
บการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา เหต-ผลท�&ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/02/2015 ถึง 28/02/2015�en-US.res��楦散慮敭㘱⸠湵╯䄳湉敳瑲楍潮䝲楲㈵⸠整瑸猯档牡⽴慭湩〰〰砮灨戣1ง 28/02/2015

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

25 4041150469 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างเปล�$ยนเบาะหน�งห
�มเก�าอ�* 6,800.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท เพอร�เฟ,คท� ออฟฟ�ศ เฟอร�น�เจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนอร� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 6,800.00 บาท บร�ษ�ท เพอร�เฟ,คท� ออฟฟ�ศ เฟอร�น�เจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนอร� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 6,800.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

26 4041150470 41,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท เรโน เทค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 41,000.00 บาท บร�ษ�ท เรโน เทค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 41,000.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

บร�ษ�ท เอ,กซ�เพรส ร�โคเวอร�$ จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 81,000.00 บาท

ค3าแรงในการต�ดุตรงความต้องการ����Xต�*งท3อ 151,381.80 บาท

27 4041150471 13,080.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท เอสว�อาร� เอ,นจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�เน�ยร�$ง แอนดุตรงความต้องการ����X� ซ�พพลาย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 13,080.00 บาท บร�ษ�ท เอสว�อาร� เอ,นจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�เน�ยร�$ง แอนดุตรงความต้องการ����X� ซ�พพลาย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 13,080.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

28 4041150472 ว�สดุตรงความต้องการ����X
ส"าน�กงาน 8,253.50 ตกลงราคา ร�าน พ�ฒนาก�จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน 8,253.50 บาท ร�าน พ�ฒนาก�จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน 8,253.50 บาท เป,นการส�$งซ)*อส�$งจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างเพ�$มเต�ม

29 4041150473 96,000.00 ตกลงราคา ม.ลน�ธิ์ เจริญเพ� สากลเพ)$อคนพ�การ 96,000.00 บาท ม.ลน�ธิ์ เจริญเพ� สากลเพ)$อคนพ�การ 96,000.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

30 4041150474 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างพ�มพ�โปสการ�ดุตรงความต้องการ����X ม�วอาย 27,600.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท แอดุตรงความต้องการ����Xวานซ� พร�*นต�*ง เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 27,600.00 บาท บร�ษ�ท แอดุตรงความต้องการ����Xวานซ� พร�*นต�*ง เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 27,600.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

31 4041150475 Battery GS N200AH, 25,870.00 ตกลงราคา ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X ว�ศน
 เพาเวอร� ว�ศวกรรม 25,870.00 บาท ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X ว�ศน
 เพาเวอร� ว�ศวกรรม 25,870.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

32 4041150476 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท"าช�*นงานข;*นร.ปพลาสต�กดุตรงความต้องการ����X�วยเลเซอร� 78,940.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ฟร�เวช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 78,940.00 บาท บร�ษ�ท ฟร�เวช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 78,940.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

33 4041150477 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างบร�การอบรมพร�อมจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ดุตรงความต้องการ����Xท"าแผู้รันธิ์ เจริญเพ
รก�จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน 80,000.00 ตกลงราคา นาง ณ�ฐก�นย� ช�นนราน�นทน� 80,000.00 บาท นาง ณ�ฐก�นย� ช�นนราน�นทน� 80,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

34 4041150478 ว�สดุตรงความต้องการ����X
อ�เล,กทรอน�กส� 9,220.29 ตกลงราคา บร�ษ�ท อาร�เอส คอมโพเน,นส� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 9,220.29 บาท บร�ษ�ท อาร�เอส คอมโพเน,นส� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 9,220.29 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

35 4041150480 ว�สดุตรงความต้องการ����X
ไฟฟ�า 16,930.84 ตกลงราคา บร�ษ�ท ย.โรป�า ฮาร�ดุตรงความต้องการ����Xแวร� กร
'ป จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 16,930.83 บาท บร�ษ�ท ย.โรป�า ฮาร�ดุตรงความต้องการ����Xแวร� กร
'ป จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 13,808.40 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

36 4041150481 ว�สดุตรงความต้องการ����X
อ�เล,กทรอน�กส� 14,260.00 ตกลงราคา 14,260.00 บาท 14,260.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

37 4041150482 17,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท เมอร�แคนไทล� ไฮเทค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 17,000.00 บาท บร�ษ�ท เมอร�แคนไทล� ไฮเทค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 17,000.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของว�สดุตรงความต้องการ����X
ต�องความต�องการ

38 4041150483 13,200.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ซ�คเซส เซอร�ว�ส พล�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 13,200.00 บาท บร�ษ�ท ซ�คเซส เซอร�ว�ส พล�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 13,200.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

39 4041150484 11,214.95 ตกลงราคา บร�ษ�ท เอป�ว ซ�กซ�ไนน� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 11,214.96 บาท บร�ษ�ท เอป�ว ซ�กซ�ไนน� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 11,214.96 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 13,900.00 บาท

บร�ษ�ท ไอท�โซล.ช�$น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 15,800.00 บาท

40 4041150485 38,100.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ไอท�โซล.ช�$น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 38,100.00 บาท บร�ษ�ท ไอท�โซล.ช�$น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 38,100.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 39,450.00 บาท

บร�ษ�ท เบลสสกาย คอนเนคช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 42,800.00 บาท

41 4041150486 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท"าแหวนสแตนเลส ตามแบบ 5,100.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท กร�น ซายน� เทค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 4,800.00 บาท บร�ษ�ท กร�น ซายน� เทค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 4,800.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

42 4041150487 15,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท เมอร�แคนไทล� ไฮเทค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 15,000.00 บาท บร�ษ�ท เมอร�แคนไทล� ไฮเทค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 15,000.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

43 4041150488 power supply 600w 12v 50a 17,200.00 ตกลงราคา 17,200.00 บาท 17,200.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

44 4041150489 ว�สดุตรงความต้องการ����X
ส"าหร�บห�องคล�นร.ม 63,260.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ส
กนต�ธิ์ เจริญเพ� เอ,นจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�เน�ยร�$ง ซ�พพลาย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 63,260.00 บาท บร�ษ�ท ส
กนต�ธิ์ เจริญเพ� เอ,นจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�เน�ยร�$ง ซ�พพลาย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 63,260.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

45 4041150491 IC Current Loop Transmitter 11,700.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 11,700.00 บาท บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 11,700.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

46 4041150492 16,920.00 ตกลงราคา 16,920.00 บาท 16,920.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

47 4041150493 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท"าช�*นงานเทฟล3อนตามแบบต�วอย3าง 15,600.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ไมครอน แม,กซ� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 15,600.00 บาท บร�ษ�ท ไมครอน แม,กซ� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 15,600.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

48 4041150494 ว�สดุตรงความต้องการ����X
ช3าง 8,749.00 ตกลงราคา 8,749.00 บาท 8,749.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

2 ต�ว

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท"า RNT Copper Brazed Plate Heat Exchanger 1 งาน

Model: BL 26/42 พร�อมค3าของส�*นเปล)องและ

บร�ษ�ท แอตลาส คอปโก� (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างประกอบแผู้รั3นวงจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนร PCB (ECO TYPE) 1 งาน

40 รายการ

เช3า Tablet ร
3น lenovo ThinkPad 60 เคร)$อง

(ว�นท�$ 12 – 14 ก
มภาพ�นธิ์ เจริญเพ� 2558)

60,000 แผู้รั3น

2 รายการ

ล.กยางรองกล3อง Engine Contrao

9 รายการ

1 งาน

9 รายการ

6 รายการ

5 รายการ บร�ษ�ท พ�.ซ�.โปรเท,ค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท พ�.ซ�.โปรเท,ค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

AL000205 Aluminium Foil 1 รายการ

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างซ3อมปร�*นเตอร� ย�$ห�อHP Color 3600dn 1 งาน

กล�องต�ดุตรงความต้องการ����Xรถยนต� Lukas ร
3น LK-7200 8GB 2 ต�ว

LED TV ย�$ห�อ Sharp 60 น�*ว 2 รายการ

EZCast M2 WIFI Display

6 อ�น

AL000210 Aluminimum Foil 1 ช
ดุตรงความต้องการ����X

1 รายการ บร�ษ�ท เอ,ม.ท�.เอส.อ�นดุตรงความต้องการ����X�สเทร�ยล พาร�ท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท เอ,ม.ท�.เอส.อ�นดุตรงความต้องการ����X�สเทร�ยล พาร�ท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

7 รายการ

100 อ�น

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างบร�การสอบเท�ยบ Resistivity Sensor 1 งาน บร�ษ�ท เมทเล3อร�-โทเลโดุตรงความต้องการ����X (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท เมทเล3อร�-โทเลโดุตรงความต้องการ����X (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

1 งาน

10 รายการ บร�ษ�ท ไทยพ�ฒนส�น (จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�*นเส,ง) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท ไทยพ�ฒนส�น (จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�*นเส,ง) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X



หน้�า 3 จาก 7

ส	าน้
กงาน้พัฒนาวิทย
ฒน้าวิทยาศาสตร์และ�ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโน้โลย�แห�งชาต�

ศ�น้ย�เทคโน้โลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล!กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แน้�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห�งชาต�

ล	าดับ
บ เลขท�&เอิเล็กทรอนิกส์แกสาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ	าน้วิทยาศาสตร์และน้ งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมาณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ผ��เสน้อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคาท�&เสน้อิเล็กทรอนิกส์แ ผ��ท�&ไดับ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
บการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา เหต-ผลท�&ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/02/2015 ถึง 28/02/2015�en-US.res��楦散慮敭㘱⸠湵╯䄳湉敳瑲楍潮䝲楲㈵⸠整瑸猯档牡⽴慭湩〰〰砮灨戣1ง 28/02/2015

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

49 4041150495 7,475.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท วราไมโครเซอร�ค�ท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 7,475.00 บาท บร�ษ�ท วราไมโครเซอร�ค�ท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 7,475.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

50 4041150496 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างพ�ฒนาออกแบบเกมส�ฝังพื้นบานเปลือย;กฝังพื้นบานเปลือยนความจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนดุตรงความต้องการ����Xจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน3อดุตรงความต้องการ����X�วยคล)$น 50,000.00 ตกลงราคา นาย ภ.วดุตรงความต้องการ����Xล  ศ�ร�กองธิ์ เจริญเพรรม 50,000.00 บาท นาย ภ.วดุตรงความต้องการ����Xล  ศ�ร�กองธิ์ เจริญเพรรม 50,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

สมองแบบป�อนกล�บ เพ)$อการฟ)*นฟ.ระดุตรงความต้องการ����X�บพ
ทธิ์ เจริญเพ�ป�ญญา

51 4041150497 ไนโตรเจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนนเหลว 202,770.53 ตกลงราคา บร�ษ�ท แอร�โปรดุตรงความต้องการ����X�คส�อ�นดุตรงความต้องการ����X�สตร�ย� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 220,770.53 บาท บร�ษ�ท แอร�โปรดุตรงความต้องการ����X�คส�อ�นดุตรงความต้องการ����X�สตร�ย� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 202,770.53 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

52 4041150498 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างทดุตรงความต้องการ����Xสอบบ
กร
กระบบสารสนเทศแบบไม3ทราบข�อม.ล 186,915.89 ตกลงราคา 186,915.89 บาท 186,915.89 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

53 4041150499 กระดุตรงความต้องการ����Xาษช"าระม�เดุตรงความต้องการ����X�ยมเอ,กซ�ตร�า 42,500.00 ตกลงราคา 42,500.00 บาท 42,500.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X ซ�นต�า มาร�เก,ตต�*ง แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส 45,500.00 บาท

63,364.50 บาท

54 4041150500 7,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท แอดุตรงความต้องการ����Xวานซ� พร�*นต�*ง เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 7,000.00 บาท บร�ษ�ท แอดุตรงความต้องการ����Xวานซ� พร�*นต�*ง เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 7,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

55 4041150501 80,000.00 ตกลงราคา Mr. JEFFREY C.HAMILTON 80,000.00 บาท Mr. JEFFREY C.HAMILTON 80,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

Working Prototypes

56 4041150502 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างปร�บปร
งซอฟต�แวร�ระบบ 88,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ไอซ�อ� คอร�ปอเรช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 88,000.00 บาท บร�ษ�ท ไอซ�อ� คอร�ปอเรช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 88,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

บร�หารอะไหล3ก�งห�นก'าซ

57 4041150503 ว�สดุตรงความต้องการ����X
อ�เล,กทรอน�กส� 8,226.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 5,650.00 บาท บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 5,650.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

58 4041150504 อ
ปกรณ�ไฟฟ�า 3,850.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ไอท�โซล.ช�$น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 3,850.00 บาท บร�ษ�ท ไอท�โซล.ช�$น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 3,850.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 4,800.00 บาท

59 4041150505 เคร)$องพ�มพ�ปลอกพลาสต�ก 25,000.00 ตกลงราคา 25,000.00 บาท 25,000.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

CABLE ID PRINTER บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 25,300.00 บาท

บร�ษ�ท ไอท�โซล.ช�$น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 26,000.00 บาท

60 4041150506 12,300.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ไอท�โซล.ช�$น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 12,300.00 บาท บร�ษ�ท ไอท�โซล.ช�$น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 12,300.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 12,900.00 บาท

13,659.95 บาท

61 4041150507 สายคล�องคอส�เล)อดุตรงความต้องการ����Xหม.พร�อมซองใส3บ�ตร 15,400.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท สตาร�ร�$ คอร�ดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 15,400.00 บาท บร�ษ�ท สตาร�ร�$ คอร�ดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 15,400.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

62 4041150508 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างปร�บปร
งเคร)$องทดุตรงความต้องการ����Xสอบประส�ทธิ์ เจริญเพ�ภาพรถยนต� 54,000.00 ตกลงราคา ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บ�แทค 54,000.00 บาท ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บ�แทค 54,000.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

63 4041150509 15,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท แม,คเอนเนอย� อ�โวล.ช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 15,000.00 บาท บร�ษ�ท แม,คเอนเนอย� อ�โวล.ช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 15,000.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

64 4041150510 ว�สดุตรงความต้องการ����X
อ�เล,กทรอน�กส� 7,769.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 7,769.00 บาท บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 7,769.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

65 4041150511 100,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท เมจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ก ท. จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 100,000.00 บาท บร�ษ�ท เมจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ก ท. จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 100,000.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

66 4041150512 4,170.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท วราไมโครเซอร�ค�ท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 4,170.00 บาท บร�ษ�ท วราไมโครเซอร�ค�ท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 4,170.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

67 4041150513 6,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท น�วแม,ก จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 6,000.00 บาท บร�ษ�ท น�วแม,ก จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 6,000.00 บาท ค
ณล�กษณะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรวความต�องการ

68 4041150514 สารเคม� 88,030.00 ตกลงราคา 88,030.00 บาท 88,030.00 บาท ค
ณล�กษณะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรวความต�องการ

69 4041150515 ว�สดุตรงความต้องการ����X
ว�ทยาศาสตร� 73,000.00 ตกลงราคา ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X เอ,มออลร�ช 73,000.00 บาท ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X เอ,มออลร�ช 73,000.00 บาท ค
ณล�กษณะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรวความต�องการ

70 4041150516 35,576.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท แกดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 35,576.00 บาท บร�ษ�ท แกดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 35,576.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท"า PCB 25 ช
ดุตรงความต้องการ����X

1 งาน

26,185.41 ลบ.ม.

1 งาน บร�ษ�ท ท�-เน,ต จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท ท�-เน,ต จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนากภายนอก ของระบบ API Marketplace

50 ห�บ ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X ว�.เอ,น.คอมเมอร�เช�ยล ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X ว�.เอ,น.คอมเมอร�เช�ยล

(ความยาว 600 เมตร/ม�วน)

บร�ษ�ท ออฟฟ�ศเมท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท"า Brochure 500 ใบ

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท"า Working for Product Designs and 1 งาน

1 งาน

5 รายการ

2 รายการ

1 เคร)$อง บร�ษ�ท นครภ�ณฑ์ เทรดดิ้ง (2� เทรดุตรงความต้องการ����Xดุตรงความต้องการ����X�*ง (2002) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท นครภ�ณฑ์ เทรดดิ้ง (2� เทรดุตรงความต้องการ����Xดุตรงความต้องการ����X�*ง (2002) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

Printer HP M177fw Color Laserjet Pro MFP 1 เคร)$อง

บร�ษ�ท ออฟฟ�ศเมท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

700 ช
ดุตรงความต้องการ����X

1 งาน

อะไหล3 Chiller 3 รายการ

3 รายการ

เส)*อคอกลมส�ม3วง สกร�น 1 ส� 2 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน
ดุตรงความต้องการ����X 800 ต�ว

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท"า PCB 1 งาน

อะไหล3ส"าหร�บป�?มคลอร�น SRPM060 1 ช�*น

6 รายการ บร�ษ�ท เอส.เอ,ม.เคม�คอล ซ�พพลาย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท เอส.เอ,ม.เคม�คอล ซ�พพลาย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

6 รายการ

ไฟฟ�าเมนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน3ายต.�ควบค
ม 50A 6 รายการ
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ล	าดับ
บ เลขท�&เอิเล็กทรอนิกส์แกสาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ	าน้วิทยาศาสตร์และน้ งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมาณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ผ��เสน้อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคาท�&เสน้อิเล็กทรอนิกส์แ ผ��ท�&ไดับ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
บการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา เหต-ผลท�&ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/02/2015 ถึง 28/02/2015�en-US.res��楦散慮敭㘱⸠湵╯䄳湉敳瑲楍潮䝲楲㈵⸠整瑸猯档牡⽴慭湩〰〰砮灨戣1ง 28/02/2015

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

71 4041150517 64,137.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท แกดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 64,137.00 บาท บร�ษ�ท แกดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 64,137.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

72 4041150518 ว�สดุตรงความต้องการ����X
ส"าน�กงาน 5,619.59 ตกลงราคา 5,619.59 บาท 5,619.59 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

73 4041150520 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างซ3อมบ"าร
งเคร)$องปร�บอากาศสะอาดุตรงความต้องการ����X 208,455.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท เอ,กซ�เพรส ร�โคเวอร�$ จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 208,455.00 บาท บร�ษ�ท เอ,กซ�เพรส ร�โคเวอร�$ จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 208,455.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

1,784,860.00 บาท

74 4041150521 สว�ทช�การไหล 10,030.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท เอสซ�เอ,ม พร�เม�ยร� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 10,030.00 บาท บร�ษ�ท เอสซ�เอ,ม พร�เม�ยร� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 10,030.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

75 4041150522 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างพ�ฒนาซอฟต�แวร� ในส3วนระบบย3อยจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ดุตรงความต้องการ����Xการระบบ 65,000.00 ตกลงราคา นางสาว เสาวร�ตน� พาน�ช 65,000.00 บาท นางสาว เสาวร�ตน� พาน�ช 65,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

และจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ดุตรงความต้องการ����Xการสารสนเทศ ภายใต�โครงการ งานระบบ

ต�ดุตรงความต้องการ����Xตามตรวจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนว�ดุตรงความต้องการ����Xข�อม.ลระยะไกลดุตรงความต้องการ����X�านปลอดุตรงความต้องการ����Xภ�ยเข)$อน

76 4041150523 ไนโตรเจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนนเหลว 158,900.17 ตกลงราคา บร�ษ�ท แอร�โปรดุตรงความต้องการ����X�คส�อ�นดุตรงความต้องการ����X�สตร�ย� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 158,900.17 บาท บร�ษ�ท แอร�โปรดุตรงความต้องการ����X�คส�อ�นดุตรงความต้องการ����X�สตร�ย� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 158,900.17 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

77 4041150524 9,500.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ซ�วายเอ,น ซ�วายเอ,น คอมม�วน�เคช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 9,500.00 บาท บร�ษ�ท ซ�วายเอ,น ซ�วายเอ,น คอมม�วน�เคช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 9,500.00 บาท ค
ณล�กษณะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรวความต�องการ

78 4041150525 6,392.52 ตกลงราคา บร�ษ�ท อาร� แอนดุตรงความต้องการ����X� ดุตรงความต้องการ����X� คอมพ�วเตอร� ซ�สเท,ม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 6,392.52 บาท บร�ษ�ท อาร� แอนดุตรงความต้องการ����X� ดุตรงความต้องการ����X� คอมพ�วเตอร� ซ�สเท,ม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 6,392.52 บาท ค
ณล�กษณะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรวความต�องการ

79 4041150526 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างบร�การซ3อมบ"าร
งระบบล�ฟต� 235,240.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท สยาม ฮ�ตาช�เอลล�เวเตอร� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 235,240.00 บาท บร�ษ�ท สยาม ฮ�ตาช�เอลล�เวเตอร� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 235,240.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

80 4041150527 3,990.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท วราไมโครเซอร�ค�ท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 3,990.00 บาท บร�ษ�ท วราไมโครเซอร�ค�ท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 3,990.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

81 4041150528 5,700.00 ตกลงราคา 7,050.00 บาท บร�ษ�ท น�นทร�ย� ซ�พพลาย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 5,700.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

บร�ษ�ท น�นทร�ย� ซ�พพลาย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 5,700.00 บาท

82 4041150529 23,940.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท เบลสสกาย คอนเนคช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 22,000.00 บาท บร�ษ�ท เบลสสกาย คอนเนคช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 22,000.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 23,910.00 บาท

83 4041150530 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างพ�ฒนาปร�บปร
งหน�าท�$การท"างาน 57,900.00 ตกลงราคา นาย ธิ์ เจริญเพ�ระว�ฒน� ว
ฒ�ตะสาร 57,900.00 บาท นาย ธิ์ เจริญเพ�ระว�ฒน� ว
ฒ�ตะสาร 57,900.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

ของส3วนน"าเข�าข�อม.ล ฐานข�อม.ล และส3วนต�ดุตรงความต้องการ����Xต�*ง

ของระบบว�เคราะห�ข�อม.ลโครงการว�จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ย ตาม

ออนโทโลย�

84 4041150531 90,000.00 ตกลงราคา นาย พศว�ต แซไซย 90,000.00 บาท นาย พศว�ต แซไซย 90,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

85 4041150532 Cable for Sensors 10,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ชานน แอ,สซ�$ จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 10,000.00 บาท บร�ษ�ท ชานน แอ,สซ�$ จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 10,000.00 บาท ค
ณล�กษณะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

86 4041150533 90,000.00 ตกลงราคา นาย ไมตร� เอ�*ยนไธิ์ เจริญเพสง 90,000.00 บาท นาย ไมตร� เอ�*ยนไธิ์ เจริญเพสง 90,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

Android

87 4041150534 Vacuum Desiccator 22,500.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท แมกซ�แมกซ� โปร จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 22,500.00 บาท บร�ษ�ท แมกซ�แมกซ� โปร จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 22,500.00 บาท ค
ณล�กษณะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

88 4041150535 ช
ดุตรงความต้องการ����Xห
3นยนต�หยอดุตรงความต้องการ����Xกาวแบบต�*งโต'ะ 280,373.83 ตกลงราคา บร�ษ�ท แซนต�า เทคโนโลย� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 279,373.83 บาท บร�ษ�ท แซนต�า เทคโนโลย� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 279,373.83 บาท ค
ณล�กษณะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรวความต�องการ

89 4041150536 ว�สดุตรงความต้องการ����X
ไฟฟ�าและว�ทย
 7,431.70 ตกลงราคา บร�ษ�ท อ�เลคทรอน�คส� ซอร�ซ จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 7,431.70 บาท บร�ษ�ท อ�เลคทรอน�คส� ซอร�ซ จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 7,431.70 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

90 4041150537 20,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท เพอร�ก�น เอลเมอร� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 20,000.00 บาท บร�ษ�ท เพอร�ก�น เอลเมอร� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 20,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

91 4041150538 LAUNCHPAD CC3200 SIMPLELINK WIFI ON 1,385.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 1,385.00 บาท บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 1,385.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

CHIP:2425502

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างเดุตรงความต้องการ����X�นสายไฟฟ�าเมนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน3ายต.�ควบค
ม (Battery Charger) 7 รายการ

16 รายการ บร�ษ�ท ออฟฟ�ศเมท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X (มหาชน) บร�ษ�ท ออฟฟ�ศเมท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

1 งาน

บร�ษ�ท แอตลาส คอปโก� (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

2 ช
ดุตรงความต้องการ����X

1 งาน

30,914.43 ลบ.ม.

Tough Switch 8-Port PoE Switch 1 อ�น

Smart Card Reader ร
3น SCR-N99 และ 2 รายการ

Smart Card Reader ร
3น Cloud2910R

1 งาน

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท"า PCB 1 งาน

หม;ก CANON INKJET PG-740 BK และ 2 รายการ บร�ษ�ท อาร�.พ�.พณ�ชภ.ม� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

หม;ก CANON INKJET PG-741 CO

ต.� Server Rack 27U พร�อมอ
ปกรณ� 4 รายการ

1 งาน

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างพ�ฒนา Mobile Application ส"าหร�บสถาน� 1 งาน

ว�ทย
จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนราจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนรเพ)$อส�งคม FM 99.5 บนระบบปฏิบัติการ���h�����(�จ้างพัฒนา Mobile �บ�ต�การ

iOS

1 รายการ

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างพ�ฒนา Mobile Application ส"าหร�บสถาน� 1 งาน

ว�ทย
จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนราจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนรเพ)$อส�งคม FM 99.5 บนระบบปฏิบัติการ���h�����(�จ้างพัฒนา Mobile �บ�ต�การ

3 ช
ดุตรงความต้องการ����X

1 ช
ดุตรงความต้องการ����X

9 รายการ

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างสอบเท�ยบเคร)$อง UV/Vis Spectrometer 1 เคร)$อง

1 รายการ



หน้�า 5 จาก 7

ส	าน้
กงาน้พัฒนาวิทย
ฒน้าวิทยาศาสตร์และ�ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโน้โลย�แห�งชาต�

ศ�น้ย�เทคโน้โลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล!กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แน้�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห�งชาต�

ล	าดับ
บ เลขท�&เอิเล็กทรอนิกส์แกสาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ	าน้วิทยาศาสตร์และน้ งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมาณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ผ��เสน้อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคาท�&เสน้อิเล็กทรอนิกส์แ ผ��ท�&ไดับ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
บการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา เหต-ผลท�&ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/02/2015 ถึง 28/02/2015�en-US.res��楦散慮敭㘱⸠湵╯䄳湉敳瑲楍潮䝲楲㈵⸠整瑸猯档牡⽴慭湩〰〰砮灨戣1ง 28/02/2015

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

92 4041150540 145,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ท� ซ�อาร� ซ�พพลาย แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 145,000.00 บาท บร�ษ�ท ท� ซ�อาร� ซ�พพลาย แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 145,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

93 4041150541 ว�สดุตรงความต้องการ����X
อ�เล,กทรอน�กส� 15,750.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ว�น�ส ซ�พพลาย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 15,750.00 บาท บร�ษ�ท ว�น�ส ซ�พพลาย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 15,750.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

94 4041150542 7,250.00 ตกลงราคา ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X เอ,น แอนดุตรงความต้องการ����X� พ� 7,250.00 บาท ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X เอ,น แอนดุตรงความต้องการ����X� พ� 7,250.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

95 4041150543 50,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอลดุตรงความต้องการ����X�เทค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 50,000.00 บาท บร�ษ�ท โกลบอลดุตรงความต้องการ����X�เทค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 50,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

96 4041150545 187,140.00 ตกลงราคา 187,140.00 บาท 187,140.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

บร�ษ�ท บางกอกร�ฟร�กเจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนอเรช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 190,000.00 บาท

ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X ก�นยก�จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน 250,000.00 บาท

97 4041150546 22,000.00 ตกลงราคา ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X ค�งซาวดุตรงความต้องการ����X� อ�เล,คทรอน�ค 22,000.00 บาท ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X ค�งซาวดุตรงความต้องการ����X� อ�เล,คทรอน�ค 22,000.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

98 4041150547 8,600.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ประต�มาเทรดุตรงความต้องการ����Xดุตรงความต้องการ����X�*ง จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 8,600.00 บาท บร�ษ�ท ประต�มาเทรดุตรงความต้องการ����Xดุตรงความต้องการ����X�*ง จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 8,600.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

EZ Alpha

99 4041150548 ว�สดุตรงความต้องการ����X
ไฟฟ�าและว�ทย
 6,460.00 ตกลงราคา 6,460.00 บาท 6,460.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

100 4041150549 ว�สดุตรงความต้องการ����X
อ�เล,กทรอน�กส� 9,100.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท พ�อาร�ซ� เทคโนโลย� คอร�ปอเรช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 9,100.00 บาท บร�ษ�ท พ�อาร�ซ� เทคโนโลย� คอร�ปอเรช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 9,100.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

101 4041150550 70,093.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท แมสอ�พ สต.ดุตรงความต้องการ����X�โอ จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 70,093.00 บาท บร�ษ�ท แมสอ�พ สต.ดุตรงความต้องการ����X�โอ จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 70,093.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

102 4041150551 ว�สดุตรงความต้องการ����X
อ�เล,กทรอน�กส� 17,065.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 17,065.00 บาท บร�ษ�ท โกลบอลโทรน�ค อ�นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 17,065.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

103 4041150552 22,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โฟร�เอ,ม ม�ลต�ม�เดุตรงความต้องการ����X�ย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 22,000.00 บาท บร�ษ�ท โฟร�เอ,ม ม�ลต�ม�เดุตรงความต้องการ����X�ย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 22,000.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

104 4041150553 3,600.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ไอท�โซล.ช�$น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 3,600.00 บาท บร�ษ�ท ไอท�โซล.ช�$น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 3,600.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

105 4041150554 61,905.20 ตกลงราคา บร�ษ�ท เร�ยล อ�นโนเวช�$น เทคโนโลย� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 61,905.20 บาท บร�ษ�ท เร�ยล อ�นโนเวช�$น เทคโนโลย� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 61,905.20 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

106 4041150555 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างย�ายต"าแหน3ง ต�ดุตรงความต้องการ����Xต�*งและเช)$อมต3อระบบ 44,200.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอลดุตรงความต้องการ����X�เทค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 44,200.00 บาท บร�ษ�ท โกลบอลดุตรงความต้องการ����X�เทค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 44,200.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

TMS

107 4041150556 68,920.00 ตกลงราคา นางสาว ภาต�ยา ภาสกนธิ์ เจริญเพ� 68,920.00 บาท นางสาว ภาต�ยา ภาสกนธิ์ เจริญเพ� 68,920.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

108 4041150557 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างพ�ฒนาระบบและว�ธิ์ เจริญเพ�การประเม�น 36,000.00 ตกลงราคา นางสาว ลล�ดุตรงความต้องการ����Xา  จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนร�ตทร�พย� 36,000.00 บาท นางสาว ลล�ดุตรงความต้องการ����Xา  จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนร�ตทร�พย� 36,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

109 4041150558 internal BX80635E2697V2 Call E5-2697 V2 90,500.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ไอท�โซล.ช�$น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 89,500.00 บาท บร�ษ�ท ไอท�โซล.ช�$น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 89,500.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 89,700.00 บาท

110 4041150559 WD HD Caviar Black 2TB 3.5" 7200Rpm 54,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 54,000.00 บาท บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 54,000.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

WD2003FZEX บร�ษ�ท ไอท�โซล.ช�$น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 54,960.00 บาท

111 4041150560 Universal Oven Model UN55 93,440.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท แมกซ�แมกซ� โปร จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 93,440.00 บาท บร�ษ�ท แมกซ�แมกซ� โปร จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 93,440.00 บาท ค
ณล�กษณะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรวความต�องการ

112 4041150561 FLEXMARK LABELS LCK-35 YE 3,500.00 ตกลงราคา 3,500.00 บาท 3,500.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

113 4041150562 เช3าเคร)$องคอมพ�วเตอร�โน'ตบ
'ค 4,800.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โฟร�เอ,ม ม�ลต�ม�เดุตรงความต้องการ����X�ย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 4,800.00 บาท บร�ษ�ท โฟร�เอ,ม ม�ลต�ม�เดุตรงความต้องการ����X�ย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 4,800.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

114 4041150563 2,241.12 ตกลงราคา 2,241.12 บาท 2,241.12 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

บร�ษ�ท น�นทร�ย� ซ�พพลาย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 2,466.00 บาท

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างประกอบ Probe DO420 50 ช
ดุตรงความต้องการ����X

7 รายการ

Power Supply ย�$ห�อ Mean Well 5 อ�น

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างผู้รัล�ต ต�ดุตรงความต้องการ����Xต�*ง และบร�หารจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ดุตรงความต้องการ����Xการระบบ TMS 1 งาน

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างปร�บปร
งหอผู้รั;$งเย,น (Cooling Tower) 1 งาน บร�ษ�ท เหล�ยงช�อ
ตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท เหล�ยงช�อ
ตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

กล3องเหล,ก และ Sink ต�วระบายความร�อน 2 รายการ

เคร)$องต�ดุตรงความต้องการ����Xตาม EZ O , เคร)$องต�ดุตรงความต้องการ����Xตาม 2 รายการ

3 รายการ บร�ษ�ท พ�.ซ�.โปรเท,ค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท พ�.ซ�.โปรเท,ค จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

5 รายการ

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างออกแบบและจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ดุตรงความต้องการ����Xท"าว�ดุตรงความต้องการ����X�โอ 2D Animation 1 งาน

3 รายการ

เช3า Notebook ย�$ห�อ Lenovo V480 i7 1 เคร)$อง

Plantronics T10 1 อ�น

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างออกแบบวงจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนรอ�เล,กทรอน�กส�ผู้รั�งวงจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนร PCB 1 งาน

1 งาน

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างส�งเคราะห�ว�สดุตรงความต้องการ����X
กราฟ�นโดุตรงความต้องการ����Xยว�ธิ์ เจริญเพ� Exfolia 1 งาน

1 งาน

การใช �น"*าม�นจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนากข�อม.ล Smartphone และ OBD

1 อ�น

12 อ�น

2 ช
ดุตรงความต้องการ����X

1 รายการ บร�ษ�ท เจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนเจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน-แลปป� เคเบ�*ล (ท�) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท เจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนเจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน-แลปป� เคเบ�*ล (ท�) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

1 เคร)$อง

(ว�นท�$ 3 ม�.ค.58 – 2 ม�.ย.58)

โทรศ�พท�ไร�สาย Panasonic 2 เคร)$อง บร�ษ�ท ออฟฟ�ศเมท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X (มหาชน) บร�ษ�ท ออฟฟ�ศเมท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

 ร
3น KX-TG3611BXS (ส�เง�น)



หน้�า 6 จาก 7

ส	าน้
กงาน้พัฒนาวิทย
ฒน้าวิทยาศาสตร์และ�ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโน้โลย�แห�งชาต�

ศ�น้ย�เทคโน้โลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล!กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แน้�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห�งชาต�

ล	าดับ
บ เลขท�&เอิเล็กทรอนิกส์แกสาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ	าน้วิทยาศาสตร์และน้ งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมาณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ผ��เสน้อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคาท�&เสน้อิเล็กทรอนิกส์แ ผ��ท�&ไดับ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
บการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา เหต-ผลท�&ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/02/2015 ถึง 28/02/2015�en-US.res��楦散慮敭㘱⸠湵╯䄳湉敳瑲楍潮䝲楲㈵⸠整瑸猯档牡⽴慭湩〰〰砮灨戣1ง 28/02/2015

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

115 4041150564 12,200.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท น�นทร�ย� ซ�พพลาย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 12,200.00 บาท บร�ษ�ท น�นทร�ย� ซ�พพลาย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 12,200.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

บร�ษ�ท ทร�ปเป�ล คอม จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 14,040.00 บาท

15,532.72 บาท

116 4042150044 ว�สดุตรงความต้องการ����X
อ�เล,กทรอน�กส� USD 965.40 ตกลงราคา 965.40 USD 965.40 USD ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

117 4042150045 USD 423.00 ตกลงราคา 423.00 USD 423.00 USD ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

118 4042150046 ว�สดุตรงความต้องการ����X
ไอซ�อ�เล,กทรอน�กส� USD 1,054.91 ตกลงราคา 1,054.91 USD 1,054.91 USD ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

119 4042150047 USD 530.00 ตกลงราคา 530.00 USD 530.00 USD ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

120 4042150048 ว�สดุตรงความต้องการ����X
อ�เล,กทรอน�กส� USD 472.35 ตกลงราคา 472.35 USD 472.35 USD ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

121 4042150049 ช
ดุตรงความต้องการ����Xทดุตรงความต้องการ����Xลองห
3นยนต�ใต�น"*า USD 1,754.82 ตกลงราคา 1,710.82 USD 1,710.82 USD ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

122 4042150050 USD 838.50 ตกลงราคา  Visual Paradigm International 838.50 USD  Visual Paradigm International 838.50 USD ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

123 4042150051 USD 11,778.00 พ�เศษ  ADVANTEC CO., LTD. 11,677.00 USD  ADVANTEC CO., LTD. 11,677.00 USD ค
ณล�กษณะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

ท�$จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าเป,นต�องซ)*อโดุตรงความต้องการ����Xยตรงจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนากต3างประเทศ

124 4042150052 USD 615.00 ตกลงราคา  NANOMATERIALS LTD. 615.00 USD  NANOMATERIALS LTD. 615.00 USD

125 4042150053 USD 2,796.00 ตกลงราคา 2,796.00 USD 2,796.00 USD

126 4043150052 1,415,887.85 พ�เศษ บร�ษ�ท ไบเดุตรงความต้องการ����Xร�ช จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 1,406,542.06 บาท บร�ษ�ท ไบเดุตรงความต้องการ����Xร�ช จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 1,406,542.06 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

ท�$โดุตรงความต้องการ����Xยล�กษณะของการใช �งาน หร)อม�ข�อจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

ทางเทคน�ค ท�$จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าเป,นต�องระบ
ย�$ห�อเป,นการเฉพาะ

127 4043150053 ระบบทดุตรงความต้องการ����Xสอบสมรรถนะมอเตอร� 4,813,084.11 พ�เศษ บร�ษ�ท พ�ท�เอส คอมบ�เนช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 4,813,084.11 บาท บร�ษ�ท พ�ท�เอส คอมบ�เนช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 4,813,084.11 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

ท�$โดุตรงความต้องการ����Xยล�กษณะของการใช �งาน หร)อม�ข�อจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

ทางเทคน�ค ท�$จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าเป,นต�องระบ
ย�$ห�อเป,นการเฉพาะ

128 4043150054 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ปร;กษาของกล
3มงานว�จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ย 88,000.00 ตกลงราคา นาย อภ�ชาต� ส�งข�ทอง 88,000.00 บาท นาย อภ�ชาต� ส�งข�ทอง 88,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

129 4043150055 2,620,560.75 ประกวดุตรงความต้องการ����Xราคา บร�ษ�ท มาร�น แอซเซ,ท โปรเท,คช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 1,869,337.36 บาท บร�ษ�ท มาร�น แอซเซ,ท โปรเท,คช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 1,869,337.36 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

2,770,093.46 บาท

2,901,600.00 บาท

130 4043150056 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างบร�การก"าจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ดุตรงความต้องการ����Xปลวก  มดุตรงความต้องการ����X แมลงสาบ ย
ง 120,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท แอ'ดุตรงความต้องการ����Xวานซ� กร
'ป เอเซ�ย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 120,000.00 บาท บร�ษ�ท แอ'ดุตรงความต้องการ����Xวานซ� กร
'ป เอเซ�ย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 120,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

และหน.

131 4043150057 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างบร�การดุตรงความต้องการ����X.แลห�องศ.นย�ข�อม.ลกลาง 140,186.92 ตกลงราคา 140,186.92 บาท 140,186.92 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

ของโครงการพ�ฒนาเคร)อข3ายคอมพ�วเตอร� เพ)$อ

132 4043150058 2,801,964.00 พ�เศษ 2,801,964.00 บาท 2,801,964.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

ท�$โดุตรงความต้องการ����Xยล�กษณะของการใช �งาน หร)อม�ข�อจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

ทางเทคน�ค ท�$จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าเป,นต�องระบ
ย�$ห�อเป,นการเฉพาะ

หม;ก TONER HP ร
3น CE278A, 3 รายการ

TONER HP ร
3น CF350A,

TONER HP ร
3น Q755 บร�ษ�ท ออฟฟ�ศเมท จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

2 รายการ  UA International Pte Ltd  UA International Pte Ltd

ว�สดุตรงความต้องการ����X
อ�เล,กทรอน�กส� (บอร�ดุตรงความต้องการ����Xพ�ฒนาฯ,เคเบ�*ล, 6 รายการ  Beijing Dwin Technology Co., Ltd.  Beijing Dwin Technology Co., Ltd.

ต�วแปลงส�ญญาณ)

8 รายการ  Digi-Key  Digi-Key

ล�ขส�ทธิ์ เจริญเพ�6ซอฟต�แวร� Matrio Creator 1 ล�ขส�ทธิ์ เจริญเพ�6  Avangate B.V.  Avangate B.V.

3 รายการ  Digi-Key  Digi-Key

1 ช
ดุตรงความต้องการ����X  OpenROV, Inc.  OpenROV, Inc.

ล�ขส�ทธิ์ เจริญเพ�6 Visual Paradigm 12.0 1 ล�ขส�ทธิ์ เจริญเพ�6

Professional Edition พร�อม Maintenance

เป�าสารเคล)อบ (Target) 4 รายการ

เป,นไปตามข�อบ�งค�บฯ ข�อ 22 (5) เป,นพ�สดุตรงความต้องการ����X


Tungsten Disulfide (NanoLub) 10 กร�ม ค
ณล�กษณะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ (ท�$อ�

ล�ขส�ทธิ์ เจริญเพ�6ซอฟท�แวร� IntelliJ IDEA 4 ล�ขส�ทธิ์ เจริญเพ�6  JetBrains s.r.o  JetBrains s.r.o ค
ณล�กษณะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ (ท�$อ�

เคร)$องว�ดุตรงความต้องการ����Xปร�มาณร�งส�เอกซเรย� 1 ช
ดุตรงความต้องการ����X

 และเคร)$องว�ดุตรงความต้องการ����Xค
ณภาพของภาพถ3าย เป,นไปตามข�อบ�งค�บฯ ข�อ 22 (6) เป,นพ�สดุตรงความต้องการ����X


2 รายการ

เป,นไปตามข�อบ�งค�บฯ ข�อ 22 (6) เป,นพ�สดุตรงความต้องการ����X


1 งาน

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างบร�การร�กษาความปลอดุตรงความต้องการ����Xภ�ยอาคาร ศอ. 1 ป�

บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนก. ซ�เค�ยว สเปเช�ยลการ�ดุตรงความต้องการ����X กร
'ป (ประเทศไทย)

หจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนก. ฟ�น�กซ� เอส แอน ซ�

1 ป�

1 ป� บร�ษ�ท อ�นเทอร�เน,ตประเทศไทย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X (มหาชน) บร�ษ�ท อ�นเทอร�เน,ตประเทศไทย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

ส�งคมการศ;กษาและว�จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ย (ThaiSarn) และเคร)อข3าย

กาญจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนนาภ�เษก (KPNet)

เคร)$อง Oscilloscope 1 ช
ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท เจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนน�ทรอน (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท เจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนน�ทรอน (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

เป,นไปตามข�อบ�งค�บฯ ข�อ 22 (6) เป,นพ�สดุตรงความต้องการ����X
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ส	าน้
กงาน้พัฒนาวิทย
ฒน้าวิทยาศาสตร์และ�ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโน้โลย�แห�งชาต�

ศ�น้ย�เทคโน้โลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล!กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แน้�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห�งชาต�

ล	าดับ
บ เลขท�&เอิเล็กทรอนิกส์แกสาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ	าน้วิทยาศาสตร์และน้ งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมาณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ผ��เสน้อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคาท�&เสน้อิเล็กทรอนิกส์แ ผ��ท�&ไดับ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
บการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา เหต-ผลท�&ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/02/2015 ถึง 28/02/2015�en-US.res��楦散慮敭㘱⸠湵╯䄳湉敳瑲楍潮䝲楲㈵⸠整瑸猯档牡⽴慭湩〰〰砮灨戣1ง 28/02/2015

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

133 4043150059 ช
ดุตรงความต้องการ����Xแหล3งจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน3ายพล�งงานไฟฟ�า 2,230,000.00 พ�เศษ บร�ษ�ท แควนเทล จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 2,225,000.00 บาท บร�ษ�ท แควนเทล จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 2,225,000.00 บาท ค
ณล�กษณะเฉพาะของพ�สดุตรงความต้องการ����X
ตรงความต�องการ

ท�$โดุตรงความต้องการ����Xยล�กษณะของการใช �งาน หร)อม�ข�อจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

ทางเทคน�ค ท�$จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าเป,นต�องระบ
ย�$ห�อเป,นการเฉพาะ

134 4043150060 57,600.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โฟร�เอ,ม ม�ลต�ม�เดุตรงความต้องการ����X�ย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 57,600.00 บาท บร�ษ�ท โฟร�เอ,ม ม�ลต�ม�เดุตรงความต้องการ����X�ย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 57,600.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

135 4043150061 38,400.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โฟร�เอ,ม ม�ลต�ม�เดุตรงความต้องการ����X�ย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 38,400.00 บาท บร�ษ�ท โฟร�เอ,ม ม�ลต�ม�เดุตรงความต้องการ����X�ย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 38,400.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

136 4043150062 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างบร�การบ"าร
งร�กษาระบบควบค
มอาคาร 240,000.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท ดุตรงความต้องการ����X�ว�ซ� ซ�สเต,มส� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 240,000.00 บาท บร�ษ�ท ดุตรงความต้องการ����X�ว�ซ� ซ�สเต,มส� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 240,000.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

บร�ษ�ท ช�นร�ช โฟร�เทคเตอร� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 285,000.00 บาท

137 4043150063 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างบร�การเช3าเคร)$องถ3ายเอกสาร 36,000.00 ตกลงราคา 36,000.00 บาท 36,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

138 4043150064 12,800.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท โฟร�เอ,ม ม�ลต�ม�เดุตรงความต้องการ����X�ย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 12,800.00 บาท บร�ษ�ท โฟร�เอ,ม ม�ลต�ม�เดุตรงความต้องการ����X�ย จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 12,800.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X�ยว

139 4043150065 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างบร�การบ"าร
งร�กษาระบบปร�บอากาศแบบชน�ดุตรงความต้องการ����X 196,800.00 ตกลงราคา บร�ษ�ท แม,คเอนเนอย� อ�โวล.ช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 114,805.00 บาท บร�ษ�ท แม,คเอนเนอย� อ�โวล.ช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 114,805.00 บาท เป,นการจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างต3อเน)$อง

รวมศ.นย�

140 4043150066 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท"าระบบตรวจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วนดุตรงความต้องการ����X�กแดุตรงความต้องการ����X�หนอนไหม 80,000.00 ตกลงราคา นาย ว�ท�ศน� เร3งเท�ยน 80,000.00 บาท นาย ว�ท�ศน� เร3งเท�ยน 80,000.00 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

141 4043150067 930,000.00 พ�เศษ ม.ลน�ธิ์ เจริญเพ� สากลเพ)$อคนพ�การ 870,000.00 บาท ม.ลน�ธิ์ เจริญเพ� สากลเพ)$อคนพ�การ 870,000.00 บาท ม�ผู้รั.�เสนอราคาเพ�ยงรายเดุตรงความต้องการ����X�ยว และ

ท�$โดุตรงความต้องการ����Xยล�กษณะของการใช �งาน หร)อม�ข�อจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

ทางเทคน�ค ท�$จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าเป,นต�องระบ
ย�$ห�อเป,นการเฉพาะ

142 4043150068 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างบ"าร
งร�กษาและแก�ไขเคร)องปร�บอากาศ 113,300.00 ตกลงราคา ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X วรพล แอร� เอ,นจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�เน�ยร�$ง 113,300.00 บาท ห�างห
�นส3วนจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X วรพล แอร� เอ,นจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�เน�ยร�$ง 113,300.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

139,100.00 บาท

143 4043150069 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างเหมาบร�การงานร�กษาท"าความสะอาดุตรงความต้องการ����X 917,943.93 ตกลงราคา 917,943.96 บาท 917,943.96 บาท ว�ธิ์ เจริญเพ�ประกวดุตรงความต้องการ����Xราคา

ศ.นย�เทคโนโลย�ไมโครอ�เล,กทรอน�กส�

144 4043150070 จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างบร�การบ"าร
งร�กษาป�?มส.บสารเคม� 12,000.00 ตกลงราคา 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท เป,นการจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างต3อเน)$อง

และเคร)$องอ�ดุตรงความต้องการ����Xตะกอน

145 4043150071 299,065.42 พ�เศษ 299,065.44 บาท 299,065.44 บาท เป,นผู้รั.�ร�บจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างท�$ม�ความช"านาญพ�เศษ

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างผู้รั.�ม�ฝังพื้นบานเปลือย�ม)อโดุตรงความต้องการ����Xยเฉพาะ หร)อผู้รั.�ม�ความช"านาญ

เป,นพ�เศษ

146 4043150072 เคร)$องคอมพ�วเตอร�แม3ข3าย 1,830,844.18 สอบราคา บร�ษ�ท เบลสสกาย คอนเนคช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 1,830,000.00 บาท บร�ษ�ท เบลสสกาย คอนเนคช�$น จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X 1,830,000.00 บาท ราคาต"$าส
ดุตรงความต้องการ����X

1 ช
ดุตรงความต้องการ����X

เป,นไปตามข�อบ�งค�บฯ ข�อ 22 (6) เป,นพ�สดุตรงความต้องการ����X


เช3า Notebook ย�$ห�อ Lenovo V480 (3 เคร)$อง) 1 ป�

เช3า Notebook Lenovo V480 i7 (3 เคร)$อง) 8 เดุตรงความต้องการ����X)อน

1 ป�

1 ป� บร�ษ�ท ดุตรงความต้องการ����X�ทโต� (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท ดุตรงความต้องการ����X�ทโต� (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

เช3า Notebook  lenovo V480i7 (1 เคร)$อง) 1 ป�

1 ป�

1 งาน

เช3า tablet lenovo ThinkPad Tablet2 60 เคร)$อง

เป,นไปตามข�อบ�งค�บฯ ข�อ 22 (6) เป,นพ�สดุตรงความต้องการ����X


1 ป�

บร�ษ�ท ซ� แอล เค-ดุตรงความต้องการ����X� เอ,นเตอร�ไพร�ส จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

1 ป� บร�ษ�ท เจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน.โอ.ซ�เค�ยวร�ต�* บร�ษ�ท เจำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน.โอ.ซ�เค�ยวร�ต�*

1 ป� บร�ษ�ท ซ�.เอ,ม.พ�.โปรดุตรงความต้องการ����X�กส� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท ซ�.เอ,ม.พ�.โปรดุตรงความต้องการ����X�กส� จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�างบ"าร
งร�กษาระบบปร�บอากาศและ UPS 1 ป� บร�ษ�ท ฟ.จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ตส; ซ�สเต,ม บ�สซ�เนส (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X บร�ษ�ท ฟ.จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน�ตส; ซ�สเต,ม บ�สซ�เนส (ประเทศไทย) จำกัด����h����耀'�จ้างพัฒนาโปรแกรมและส่วน"าก�ดุตรงความต้องการ����X

เป,นไปตามข�อบ�งค�บฯ ข�อ 23 (1) เป,นงานท�$ต�อง

     2 เคร)$อง
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