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ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ����p�����4�′‰扯੪㰼䰯湥瑧″‰⽒楆瑬牥䘯慬整敄�งช�ต�

ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผ�)ท�#ไดับ)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����4�′‰扯੪㰼䰯湥瑧″‰⽒楆瑬牥䘯慬整敄ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

   1 4041130808 แบตเตอรี่���(��             154,000.00 ตกลงรี่���(าคา       151,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ซ�นเนอรี่���($ไจซ$ โปรี่���(ไวด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ เซอรี่���($ว�ส จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       140,000.00 บาท รี่���(าคาต,�าส-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
บรี่���(�ษัท  ท ซ�นเนอรี่���($ไจซ$ โปรี่���(ไวด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ เซอรี่���($ว�ส จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       140,000.00 บาท

   2 4041130809              18,610.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท น นทรี่���(�ย์ ซัพพลาย จำก$ ซ พพลาย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        18,610.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท น นทรี่���(�ย์ ซัพพลาย จำก$ ซ พพลาย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        18,610.00 บาท รี่���(าคาต,�าส-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
       20,196.26 บาท

   3 4041130810 จ2างจ ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ท,าส3�ออ กษัท รี่���(เบรี่���(ลล$        36,604.00 ตกลงรี่���(าคา นาง อรี่���(น-ช บ-ญกล2า        36,604.00 บาท นาง อรี่���(น-ช บ-ญกล2า        36,604.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 
และส3�อภาพน8นส,าหรี่���( บน กศ>กษัท าตาบอด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

   4 4041130812              12,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท แพ6คแอนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$โก รี่���(�โลเคช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        12,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท แพ6คแอนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$โก รี่���(�โลเคช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        12,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

   5 4041130813 จ2างทด์ เซอร์วิส จำกัด������h��สอบรี่���(ะย์ ซัพพลาย จำกะการี่���(ป2องก นการี่���(จ-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��รี่���(ะเบ�ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��              17,000.00 ตกลงรี่���(าคา นาย์ ซัพพลาย จำก ช ย์ ซัพพลาย จำกย์ ซัพพลาย จำกศ เขียวเขิน�����ย์ ซัพพลาย จำกวเขียวเขิน�����น        17,000.00 บาท นาย์ ซัพพลาย จำก ช ย์ ซัพพลาย จำกย์ ซัพพลาย จำกศ เขียวเขิน�����ย์ ซัพพลาย จำกวเขียวเขิน�����น        17,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

   6 4041130814        59,700.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท รี่���(�วอล8ช �น พ�ท�ซ� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        59,700.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท รี่���(�วอล8ช �น พ�ท�ซ� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        59,700.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว

   7 4041130815              20,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ซ�นเนอรี่���($ย์ ซัพพลาย จำก�� เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        20,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ซ�นเนอรี่���($ย์ ซัพพลาย จำก�� เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        20,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

   8 4041130816               8,400.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เซอรี่���($ค�ตอ�นด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� สตรี่���(�ส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         8,400.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เซอรี่���($ค�ตอ�นด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� สตรี่���(�ส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         8,400.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

   9 4041130817        28,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ย์ ซัพพลาย จำก8น�เทค จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        28,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ย์ ซัพพลาย จำก8น�เทค จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        28,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  10 4041130818               9,600.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เซอรี่���($โว ว�ชช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         9,600.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เซอรี่���($โว ว�ชช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         9,600.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(
USB programming cable for HPC

  11 4041130819              48,366.95 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เจ เอ6น แมีความชำนาญพิเศษ��6คคาน�คส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��              48,366.95 บาท บรี่���(�ษัท  ท เจ เอ6น แมีความชำนาญพิเศษ��6คคาน�คส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        48,366.95 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  12 4041130820 จ2างท,าฐานขียวเขิน����2อมีความชำนาญพิเศษ��8ลภาพเมีความชำนาญพิเศษ��6ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ไขียวเขิน����Sไหมีความชำนาญพิเศษ��              24,000.00 ตกลงรี่���(าคา นางสาว วรี่���(รี่���(ณภา นาขียวเขิน���� นด์ เซอร์วิส จำกัด������h���        24,000.00 บาท นางสาว วรี่���(รี่���(ณภา นาขียวเขิน���� นด์ เซอร์วิส จำกัด������h���        24,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 
ส,าหรี่���( บใช 2ว ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ปรี่���(ะส�ทธิภาพการทำงาน ของระ�ภาพการี่���(ท,างาน ขียวเขิน����องรี่���(ะบบต

  13 4041130821             120,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เพ�ย์ ซัพพลาย จำกวเพอรี่���($ฟอรี่���($มีความชำนาญพิเศษ��  จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       120,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เพ�ย์ ซัพพลาย จำกวเพอรี่���($ฟอรี่���($มีความชำนาญพิเศษ��  จ,าด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       120,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  14 4041130822       101,915.00 ตกลงรี่���(าคา       101,915.00 บาท       101,915.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  15 4041130823              12,304.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท โฟน�กซ$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        12,304.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท โฟน�กซ$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        12,304.00 บาท รี่���(าคาต,�าส-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
บรี่���(�ษัท  ท น นทรี่���(�ย์ ซัพพลาย จำก$ ซ พพลาย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        12,871.00 บาท

  16 4041130824              90,880.00 ตกลงรี่���(าคา        90,880.00 บาท        90,880.00 บาท รี่���(าคาต,�าส-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
บรี่���(�ษัท  ท บ�ซ �เนส โซล8ช �น อ�นท�เกรี่���(ช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        94,080.00 บาท

  17 4041130825 HP Compaq Pro 4300 All in One Business              13,900.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ไซเฟอรี่���($เมีความชำนาญพิเศษ��ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        13,900.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ไซเฟอรี่���($เมีความชำนาญพิเศษ��ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        13,900.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(
PC

  18 4041130826 Software: C++Builder XE4 Professional              74,400.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท อ�บ�ซ �เน6ต จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        74,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท อ�บ�ซ �เน6ต จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        74,000.00 บาท รี่���(าคาต,�าส-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
บรี่���(�ษัท  ท เอซอฟท$ว น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        95,120.00 บาท

  19 4041130827 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-อ�เล6กทรี่���(อน�กส$              19,553.95 ตกลงรี่���(าคา        19,553.95 บาท        19,553.95 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  20 4041130828              92,000.00 ตกลงรี่���(าคา        92,200.00 บาท        92,200.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(
system

  21 4041130829 จ2างบรี่���(�การี่���(รี่���( กษัท าความีความชำนาญพิเศษ��ปลอด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ภ ย์ ซัพพลาย จำก              96,573.21 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท มีความชำนาญพิเศษ��ารี่���(�น แอซเซ6ท โปรี่���(เท6คช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        96,573.21 บาท บรี่���(�ษัท  ท มีความชำนาญพิเศษ��ารี่���(�น แอซเซ6ท โปรี่���(เท6คช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        96,573.21 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว

  22 4041130830              27,580.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ซ�นเนอรี่���($ย์ ซัพพลาย จำก�� เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        27,580.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ซ�นเนอรี่���($ย์ ซัพพลาย จำก�� เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        27,580.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  23 4041130831 คSาเชSาคอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($แบบต dงโตeะ               5,400.00 ตกลงรี่���(าคา         5,400.00 บาท         5,400.00 บาท เป6นการี่���(เชSาตSอเน3�อง

  24 4041130832 เครี่���(3�องท,าลาย์ ซัพพลาย จำกเอกสารี่���(ย์ ซัพพลาย จำก��ห2อมีความชำนาญพิเศษ��ารี่���($ต�นเย์ ซัพพลาย จำกล รี่���(-Sน              13,925.23 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท โอล�มีความชำนาญพิเศษ��เป�ย์ ซัพพลาย จำกไทย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        13,925.23 บาท บรี่���(�ษัท  ท โอล�มีความชำนาญพิเศษ��เป�ย์ ซัพพลาย จำกไทย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        13,925.23 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(
3000S

  25 4041130833              13,050.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท สย์ ซัพพลาย จำกามีความชำนาญพิเศษ��ย์ ซัพพลาย จำก8น�แครี่���($ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        13,050.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท สย์ ซัพพลาย จำกามีความชำนาญพิเศษ��ย์ ซัพพลาย จำก8น�แครี่���($ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        13,050.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ)�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����4�′‰扯੪㰼䰯湥瑧″‰⽒楆瑬牥䘯慬整敄วิทยาศาสตร์และ��ง 01/05/2013 ถึง 31/05/2013�ter.dll�File�횼灆À�����E�com.sun.star.uno.XInt8ง 31/05/2013

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง

         40 ล8ก รี่���(2าน เอส.แซด์ เซอร์วิส จำกัด������h��.ซ พพลาย์ ซัพพลาย จำก

BROTHER รี่���(-Sน DR3215, Toner HP รี่���(-Sน cc530        5 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(
HP รี่���(-Sน cc532a, Toner HP รี่���(-Sน cc533a บรี่���(�ษัท  ท ออฟฟ�ศเมีความชำนาญพิเศษ��ท จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� (มีความชำนาญพิเศษ��หาชน)

          1 งาน

จ2างบรี่���(�การี่���(ขียวเขิน����นย์ ซัพพลาย จำก2าย์ ซัพพลาย จำกเครี่���(3�อง DYNO           1 งาน
จาก สถาบ น AIT ไปท��อาคารี่���( Pilot Plant

          1 งาน
ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��2วย์ ซัพพลาย จำกว�ทย์ ซัพพลาย จำก-ส3�อสารี่���(โด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ย์ ซัพพลาย จำกใช 2รี่���(ห ส DTMF

อ-ปกรี่���(ณ$ไฟฟ2าส,าหรี่���( บ Inverter PWM        5 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

จ2างปรี่���(ะกอบแผู้รัSน PCB         150 อ น

จ2างปรี่���(ะกอบแผู้รัSน PCB          10 อ น

Cleaning RO รี่���(ะบบผู้รัล�ตน,dาบรี่���(�ส-ทธิภาพการทำงาน ของระ�s           1 งาน

Sony: managetic rotary Encoder: RE90C-        2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

อ-ปกรี่���(ณ$ไฟฟ2าส,าหรี่���( บพ ฒนาห-Sนย์ ซัพพลาย จำกนต$ UA        7 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

          1 งาน

จ2างท,าความีความชำนาญพิเศษ��สะอาด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� Heat Exchanger NO.1           1 งาน

จ2างเปล��ย์ ซัพพลาย จำกน Spare part for Air Dryer MSD        6 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( บจ. โด์ เซอร์วิส จำกัด������h��น ลด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ส น ฟ�ลเทรี่���(ช �น (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก) บจ. โด์ เซอร์วิส จำกัด������h��น ลด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ส น ฟ�ลเทรี่���(ช �น (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก)

Toner HP รี่���(-Sน CE410A, Toner HP รี่���(-Sน CE411A        4 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(
Toner HP รี่���(-Sน CE412A, Toner HP รี่���(-Sน CE413A

แบตเตอรี่���($รี่���(��ส,าหรี่���( บ UPS APC ขียวเขิน����นาด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� 3K         64 ก2อน บจ. ศ�รี่���(�บ8รี่���(พา ไอท� แอนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ คอนสตรี่���( คช �น บจ. ศ�รี่���(�บ8รี่���(พา ไอท� แอนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ คอนสตรี่���( คช �น

      1 เครี่���(3�อง

    2 ล�ขียวเขิน����ส�ทธิภาพการทำงาน ของระ�s

11 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( บจ. โกลบอลโทรี่���(น�ค อ�นเตอรี่���($เทรี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บจ. โกลบอลโทรี่���(น�ค อ�นเตอรี่���($เทรี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��- consumable parts for Gas Detector        7 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( บรี่���(�ษัท  ท อารี่���($.เจ.ซ�.แอสโซซ�เอ6ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บรี่���(�ษัท  ท อารี่���($.เจ.ซ�.แอสโซซ�เอ6ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

          1 งาน
รี่���(ะหวSางว นท�� 1-31 พ.ค. 2556

จ2างวางอ-ปกรี่���(ณ$ลงบนแผู้รัSน PCB: TypeE01-E03           1 งาน

      1 เครี่���(3�อง หจก. เอฟย์ ซัพพลาย จำก8 คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($ หจก. เอฟย์ ซัพพลาย จำก8 คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($
รี่���(ะหวSางว นท�� 1 พ.ค.-29 ก.ค. 56

      1 เครี่���(3�อง

กรี่���(ะด์ เซอร์วิส จำกัด������h��าษัท ช,ารี่���(ะมีความชำนาญพิเศษ��2วนใหญS JRT Kimsoft          15 ล ง
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ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผ�)ท�#ไดับ)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����4�′‰扯੪㰼䰯湥瑧″‰⽒楆瑬牥䘯慬整敄ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง

  26 4041130834 ROTARY ACTUATOR CRB2BWU30-180SZ               5,921.00 ตกลงรี่���(าคา         5,921.00 บาท         5,921.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  27 4041130835              38,800.00 ตกลงรี่���(าคา        38,800.00 บาท        38,800.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  28 4041130836              24,760.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท โรี่���(งงานอ-ตสาหกรี่���(รี่���(มีความชำนาญพิเศษ��กรี่���(ะด์ เซอร์วิส จำกัด������h��าษัท        24,760.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท โรี่���(งงานอ-ตสาหกรี่���(รี่���(มีความชำนาญพิเศษ��กรี่���(ะด์ เซอร์วิส จำกัด������h��าษัท        24,760.00 บาท เป6นการี่���(จ ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ซ3dอเพ��มีความชำนาญพิเศษ��เต�มีความชำนาญพิเศษ��
บางปะอ�น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บางปะอ�น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

  29 4041130837 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ไฟฟ2า              13,112.25 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท อ�เลคทรี่���(อน�คส$ ซอรี่���($ซ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        13,112.25 บาท บรี่���(�ษัท  ท อ�เลคทรี่���(อน�คส$ ซอรี่���($ซ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        13,112.25 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  30 4041130838 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-อ�เล6กทรี่���(อน�กส$               4,223.69 ตกลงรี่���(าคา         4,151.00 บาท         4,151.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  31 4041130839 ไนโตรี่���(เจนเหลว             200,324.10 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท แอรี่���($โปรี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� คส$อ�นด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� สตรี่���(�ย์ ซัพพลาย จำก$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       200,324.10 บาท บรี่���(�ษัท  ท แอรี่���($โปรี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� คส$อ�นด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� สตรี่���(�ย์ ซัพพลาย จำก$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       200,324.10 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  32 4041130840 สารี่���(เคมีความชำนาญพิเศษ���              39,600.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท อ�โคเทค วอเตอรี่���($ซ �สเต6มีความชำนาญพิเศษ��ส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        39,600.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท อ�โคเทค วอเตอรี่���($ซ �สเต6มีความชำนาญพิเศษ��ส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        39,600.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  33 4041130841 Hydrogen 99.995%               6,000.00 ตกลงรี่���(าคา         6,000.00 บาท         6,000.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  34 4041130842 Spin On Glass 250ml 400F             212,000.00 ตกลงรี่���(าคา       212,000.00 บาท       212,000.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  35 4041130843 สารี่���(เคมีความชำนาญพิเศษ���             226,800.00 ตกลงรี่���(าคา       226,800.00 บาท       226,800.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  36 4041130844 จ2างบ,ารี่���(-งรี่���( กษัท าเครี่���(3�องอ ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��อากาศแห2ง              84,213.60 ตกลงรี่���(าคา        84,213.60 บาท        84,213.60 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  37 4041130845              26,000.00 ตกลงรี่���(าคา        26,000.00 บาท        26,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  38 4041130846              17,500.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ไอแอล โซล8ช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        17,500.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ไอแอล โซล8ช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        17,500.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  39 4041130847 จ2างบรี่���(�การี่���(เปล��ย์ ซัพพลาย จำกนอ-ปกรี่���(ณ$ต82ควบค-มีความชำนาญพิเศษ��อ-ณหภ8มีความชำนาญพิเศษ��               8,000.00 ตกลงรี่���(าคา         8,000.00 บาท         8,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  40 4041130848              12,720.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท น�วตรี่���(อน โซล8ช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        12,720.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท น�วตรี่���(อน โซล8ช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        12,720.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  41 4041130849               2,400.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท อ�นโนเวต�ฟ เอ6กเพอรี่���(�เมีความชำนาญพิเศษ��นต$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         2,400.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท อ�นโนเวต�ฟ เอ6กเพอรี่���(�เมีความชำนาญพิเศษ��นต$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         2,400.00 บาท ค-ณล กษัท ะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  42 4041130850 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-อ�เล6กทรี่���(อน�กส$               5,340.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท วารี่���($ฟ คอรี่���($ปอเรี่���(ช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         5,340.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท วารี่���($ฟ คอรี่���($ปอเรี่���(ช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         5,340.00 บาท ค-ณล กษัท ะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  43 4041130851              15,000.00 ตกลงรี่���(าคา        15,000.00 บาท        15,000.00 บาท รี่���(าคาต,�าส-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
บรี่���(�ษัท  ท เบลสสกาย์ ซัพพลาย จำก คอนเนคช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        15,200.00 บาท

  44 4041130852 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-อ�เล6กทรี่���(อน�กส$              10,300.00 ตกลงรี่���(าคา        10,300.00 บาท        10,300.00 บาท ค-ณล กษัท ะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  45 4041130853              71,800.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ทรี่���(�ปเป�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        71,800.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ทรี่���(�ปเป�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        71,800.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว

  46 4041130854               7,500.00 ตกลงรี่���(าคา         7,500.00 บาท         7,500.00 บาท เป6นการี่���(เชSาตSอเน3�อง

  47 4041130855 จ2างออกแบบและบรี่���(�หารี่���(จ ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��การี่���(งานน�ทรี่���(รี่���(ศการี่���(             650,000.00 พ�เศษัท บรี่���(�ษัท  ท ค�ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��� ออกาไนเซอรี่���($ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��             650,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ค�ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��� ออกาไนเซอรี่���($ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       650,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 
เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก�ส,าหรี่���( บว ฏจ กรี่���($ช �ว�ตคนพ�การี่���(

  48 4041130856 Battery 6 Cell FPCBP219-K               6,400.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท พ�ซ� แลนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         6,400.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท พ�ซ� แลนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         6,400.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว
for Fujitsu Life Book SH560

  49 4041130857 FLUKE Power Quality clamp Meter             118,150.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เมีความชำนาญพิเศษ��เชอรี่���($โทรี่���(น�กซ$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       118,150.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เมีความชำนาญพิเศษ��เชอรี่���($โทรี่���(น�กซ$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       118,150.00 บาท รี่���(าคาต,�าส-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
บรี่���(�ษัท  ท ซ�สทรี่���(อน�กส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       125,100.00 บาท

  50 4041130858              98,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ล�น พอสซ�ท�ฟ เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        98,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ล�น พอสซ�ท�ฟ เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        98,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  51 4041130859               7,350.00 ตกลงรี่���(าคา         7,350.00 บาท         7,350.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  52 4041130860 CIRCULATE WATER PUMP,              21,275.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ท�ท�เค ซาย์ ซัพพลาย จำกเอนซ$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        21,275.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ท�ท�เค ซาย์ ซัพพลาย จำกเอนซ$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        21,275.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(
EBARA#CMR100T

  53 4041130861 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ว�ทย์ ซัพพลาย จำกาศาสตรี่���($        26,800.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ท�ท�เค ซาย์ ซัพพลาย จำกเอนซ$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        26,800.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ท�ท�เค ซาย์ ซัพพลาย จำกเอนซ$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        26,800.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  54 4041130862              11,060.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท วรี่���(าไมีความชำนาญพิเศษ��โครี่���(เซอรี่���($ค�ท จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        11,060.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท วรี่���(าไมีความชำนาญพิเศษ��โครี่���(เซอรี่���($ค�ท จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        11,060.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

       1 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( บรี่���(�ษัท  ท เอส.เอ6มีความชำนาญพิเศษ��.ซ�. (ปรี่���(ะเทไทย์ ซัพพลาย จำก) จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บรี่���(�ษัท  ท เอส.เอ6มีความชำนาญพิเศษ��.ซ�. (ปรี่���(ะเทไทย์ ซัพพลาย จำก) จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

เฟ3องด์ เซอร์วิส จำกัด������h��อกจอกสมีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ��าตรี่���( 1:1  8 ต ว,        3 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( ห2างห-2นสSวน ล�dย์ ซัพพลาย จำกSงเช�ย์ ซัพพลาย จำกง (2545) ห2างห-2นสSวน ล�dย์ ซัพพลาย จำกSงเช�ย์ ซัพพลาย จำกง (2545)
มีความชำนาญพิเศษ��8SเลSย์ ซัพพลาย จำก$ตะขียวเขิน����าบ S5M-10T 5 ต ว, มีความชำนาญพิเศษ��8SเลSย์ ซัพพลาย จำก$ตะขียวเขิน����

กรี่���(ะด์ เซอร์วิส จำกัด������h��าษัท ถSาย์ ซัพพลาย จำกเอกสารี่���( A4 80 แกรี่���(มีความชำนาญพิเศษ�� 300 รี่���(�มีความชำนาญพิเศษ��,        2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(
กรี่���(ะด์ เซอร์วิส จำกัด������h��าษัท ถSาย์ ซัพพลาย จำกเอกสารี่���( A3 80 แกรี่���(มีความชำนาญพิเศษ��  10 รี่���(�มีความชำนาญพิเศษ��

      17 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

       4 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( บจ. โกลบอลโทรี่���(น�ค อ�นเตอรี่���($เทรี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บจ. โกลบอลโทรี่���(น�ค อ�นเตอรี่���($เทรี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

40,064.82 ลบ.มีความชำนาญพิเศษ��.

       3 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

          5 ทSอ บรี่���(�ษัท  ท แอรี่���($ ล�คว�ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก) จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บรี่���(�ษัท  ท แอรี่���($ ล�คว�ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก) จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

         10 ขียวเขิน����วด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บรี่���(�ษัท  ท เอ.อ�.ไอ เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บรี่���(�ษัท  ท เอ.อ�.ไอ เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

         36 ขียวเขิน����วด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บรี่���(�ษัท  ท ไว2ท$กรี่���(-eป จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� (มีความชำนาญพิเศษ��หาชน) บรี่���(�ษัท  ท ไว2ท$กรี่���(-eป จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� (มีความชำนาญพิเศษ��หาชน)

          1 งาน บจ. แอตลาส คอปโก2 (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก) บจ. แอตลาส คอปโก2 (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก)

จ2างท,าขียวเขิน����าย์ ซัพพลาย จำก>ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� Base Stand          10 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บจ. ท� ซ�อารี่���($ ซ พพลาย์ ซัพพลาย จำก แอนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ เซอรี่���($ว�ส บจ. ท� ซ�อารี่���($ ซ พพลาย์ ซัพพลาย จำก แอนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ เซอรี่���($ว�ส

สว�ตช$เด์ เซอร์วิส จำกัด������h����ย์ ซัพพลาย จำกว  JELLY BEAN TWIST           5 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

          1 งาน บจ. เอ6มีความชำนาญพิเศษ��แอนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$เอ6น เอ6นจ�เน�ย์ ซัพพลาย จำกรี่���(��ง 1994 บจ. เอ6มีความชำนาญพิเศษ��แอนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$เอ6น เอ6นจ�เน�ย์ ซัพพลาย จำกรี่���(��ง 1994

จ2างปรี่���(ะกอบวงจรี่���( PCB        2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

Audio Bluetooth Speaker Module           3 อ น

       2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

UPS ย์ ซัพพลาย จำก��ห2อ CleanLine model: D-1500K       2 เครี่���(3�อง หจก. เอฟย์ ซัพพลาย จำก8 คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($ หจก. เอฟย์ ซัพพลาย จำก8 คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($

       4 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( บรี่���(�ษัท  ท พ�.ซ�.โปรี่���(เท6ค จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บรี่���(�ษัท  ท พ�.ซ�.โปรี่���(เท6ค จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

เครี่���(3�องคอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($แบบต dงโตeะ (PC)       2 เครี่���(3�อง

คSาเชSาเครี่���(3�องคอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($แบบพกพา (NB)       1 เครี่���(3�อง บจ. ไอโซเทค อารี่���($ท ออฟ เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� บจ. ไอโซเทค อารี่���($ท ออฟ เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก�

          1 งาน

(โครี่���(งสรี่���(2างขียวเขิน����นาด์ เซอร์วิส จำกัด������h��พ3dนท�� 3.90 x 4.06 เมีความชำนาญพิเศษ��ตรี่���()

          2 อ น

          1 อ น

จ2างท,าโพรี่���(บฟ�กเจอรี่���($ (Probe Fixture)           1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

จ2างซSอมีความชำนาญพิเศษ�� Chiller Carrier           1 งาน หจก. โค ค8ล เอ6นจ�เน�ย์ ซัพพลาย จำกรี่���(��ง หจก. โค ค8ล เอ6นจ�เน�ย์ ซัพพลาย จำกรี่���(��ง

          1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

      17 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

จ2างท,า PCB: PW-XBEE_REV02        3 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

จ2างท,า PCB: HM01_REV02

จ2างท,า PCB: ILTXBEEMCU
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ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผ�)ท�#ไดับ)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����4�′‰扯੪㰼䰯湥瑧″‰⽒楆瑬牥䘯慬整敄ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง

  55 4041130863             158,400.00 ตกลงรี่���(าคา       158,400.00 บาท       158,400.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว

  56 4041130864 Deep cycle Battery Brand: Trojan              24,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท พล งงานทด์ เซอร์วิส จำกัด������h��แทนเพ3�อคนไทย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� 24,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท พล งงานทด์ เซอร์วิส จำกัด������h��แทนเพ3�อคนไทย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        24,000.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  57 4041130865 อ-ปกกรี่���(ณ$ว�ทย์ ซัพพลาย จำกาศาสตรี่���($              16,910.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ท�ท�เค ซาย์ ซัพพลาย จำกเอนซ$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        16,910.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ท�ท�เค ซาย์ ซัพพลาย จำกเอนซ$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        16,910.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  58 4041130866               6,500.00 ตกลงรี่���(าคา ห2างห-2นสSวน กฤต�กรี่���( เซอรี่���($ว�ส         6,500.00 บาท ห2างห-2นสSวน กฤต�กรี่���( เซอรี่���($ว�ส         6,500.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  59 4041130867              12,900.00 ตกลงรี่���(าคา        12,900.00 บาท        12,900.00 บาท รี่���(าคาต,�าส-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
บรี่���(�ษัท  ท โฟน�กซ$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        13,549.00 บาท

  60 4041130868               3,448.60 ตกลงรี่���(าคา         3,448.60 บาท         3,448.60 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  61 4041130869 AGILENT (VARIAN) PRODUCT              95,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เน6กซ$ เจเนอเรี่���(ช �น โปรี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� กส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        95,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เน6กซ$ เจเนอเรี่���(ช �น โปรี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� กส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        95,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 
Exchange Turbo V301 Navigator pump, CF 6

  62 4041130870              19,919.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท โบeทบ-คส$ ออฟฟ�ศเซ6นเตอรี่���($ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        19,919.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท โบeทบ-คส$ ออฟฟ�ศเซ6นเตอรี่���($ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        19,919.00 บาท เป6นการี่���(ซ3dอเพ��มีความชำนาญพิเศษ��เต�มีความชำนาญพิเศษ��

  63 4041130871              54,000.00 ตกลงรี่���(าคา ห2างห-2นสSวนจ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� ด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��� โซล        54,000.00 บาท ห2างห-2นสSวนจ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� ด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��� โซล        54,000.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  64 4041130872             237,100.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ไทรี่���($เนอรี่���($ย์ ซัพพลาย จำก�� อ�นสทรี่���(8เมีความชำนาญพิเศษ��2นท$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       237,100.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ไทรี่���($เนอรี่���($ย์ ซัพพลาย จำก�� อ�นสทรี่���(8เมีความชำนาญพิเศษ��2นท$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       237,100.00 บาท รี่���(าคาต,�าส-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
บรี่���(�ษัท  ท สย์ ซัพพลาย จำกามีความชำนาญพิเศษ�� ทรี่���(�โอ กรี่���(-eป จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       260,000.00 บาท

  65 4041130873 Solar charge control 48V 30A MPPT              17,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เทคตรี่���(อน จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        17,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เทคตรี่���(อน จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        17,000.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  66 4041130874              46,635.51 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ไฟฟ2าอ-ตสาหกรี่���(รี่���(มีความชำนาญพิเศษ�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        46,635.51 บาท บรี่���(�ษัท  ท ไฟฟ2าอ-ตสาหกรี่���(รี่���(มีความชำนาญพิเศษ�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        46,635.51 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  67 4041130875             102,000.00 ตกลงรี่���(าคา มีความชำนาญพิเศษ��8ลน�ธิภาพการทำงาน ของระ� สากลเพ3�อคนพ�การี่���(       102,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ��8ลน�ธิภาพการทำงาน ของระ� สากลเพ3�อคนพ�การี่���(       102,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว

  68 4041130876 จ2างค2นคว2าขียวเขิน����2อมีความชำนาญพิเศษ��8ลและพ ฒนาอ ลกอรี่���(�ธิภาพการทำงาน ของระ>มีความชำนาญพิเศษ��              68,000.00 ตกลงรี่���(าคา นางสาว จรี่���( สพ ฒน$ หล2าอ�นเช3dอ        68,000.00 บาท นางสาว จรี่���( สพ ฒน$ หล2าอ�นเช3dอ        68,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  69 4041130877 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ทางกลศาสตรี่���($               9,440.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท อ มีความชำนาญพิเศษ��เมีความชำนาญพิเศษ��อรี่���($รี่���( ล เบลเทค จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         9,440.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท อ มีความชำนาญพิเศษ��เมีความชำนาญพิเศษ��อรี่���($รี่���( ล เบลเทค จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         9,440.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  70 4041130878 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ทางกลศาสตรี่���($              27,100.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ชล�ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ���ซ > จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        27,100.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ชล�ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ���ซ > จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        27,100.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  71 4041130879              38,600.00 ตกลงรี่���(าคา        38,600.00 บาท        38,600.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว

  72 4041130880              17,634.60 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เจนบรี่���(รี่���(เจ�ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        17,634.60 บาท บรี่���(�ษัท  ท เจนบรี่���(รี่���(เจ�ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        17,634.60 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  73 4041130881 ต วปรี่���(ะก บรี่���(างล8กถSวงล�ฟต$ ส,าหรี่���( บล�ฟต$หมีความชำนาญพิเศษ��าย์ ซัพพลาย จำก               8,000.00 ตกลงรี่���(าคา         8,000.00 บาท         8,000.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  74 4041130882 แบตเตอรี่���(��โนeตบ-eก              11,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ย์ ซัพพลาย จำก8น�ต�d โพรี่���(เกรี่���(ส จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        11,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ย์ ซัพพลาย จำก8น�ต�d โพรี่���(เกรี่���(ส จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        11,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว

  75 4041130883              21,900.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท โรี่���(งงานอ-ตสาหกรี่���(รี่���(มีความชำนาญพิเศษ��กรี่���(ะด์ เซอร์วิส จำกัด������h��าษัท        21,900.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท โรี่���(งงานอ-ตสาหกรี่���(รี่���(มีความชำนาญพิเศษ��กรี่���(ะด์ เซอร์วิส จำกัด������h��าษัท        21,900.00 บาท เป6นการี่���(ซ3dอเพ��มีความชำนาญพิเศษ��เต�มีความชำนาญพิเศษ��
บางปะอ�น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บางปะอ�น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

  76 4041130884 จ2างเหมีความชำนาญพิเศษ��าจ ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ท,ารี่���(ะบบบรี่���(�หารี่���(จ ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��การี่���(ฐานขียวเขิน����2อมีความชำนาญพิเศษ��8ล             141,000.00 ตกลงรี่���(าคา นาย์ ซัพพลาย จำก กSอเก�ย์ ซัพพลาย จำกรี่���(ต� วรี่���(รี่���(ณพ ฒน$       141,000.00 บาท นาย์ ซัพพลาย จำก กSอเก�ย์ ซัพพลาย จำกรี่���(ต� วรี่���(รี่���(ณพ ฒน$       141,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 
และเอกสารี่���(ส,าหรี่���( บรี่���(ะบบเครี่���(3อขียวเขิน����Sาย์ ซัพพลาย จำก ส งคมีความชำนาญพิเศษ��ออนไลน$

  77 4041130885 Intel CPU E5645 (2.40GHz, 12MB L3        37,800.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ทรี่���(�ปเป�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        37,800.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ทรี่���(�ปเป�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        37,800.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว
Turbo,6C/12T,6.86GT/Sec)

  78 4041130886 จ2างพ ฒนาสSวนต�ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ตSอก บโปรี่���(แกรี่���(มีความชำนาญพิเศษ��ผู้รัSานเว6บ              54,000.00 ตกลงรี่���(าคา นาย์ ซัพพลาย จำก จรี่���(8ญ พรี่���(มีความชำนาญพิเศษ��บ-ตรี่���(        54,000.00 บาท นาย์ ซัพพลาย จำก จรี่���(8ญ พรี่���(มีความชำนาญพิเศษ��บ-ตรี่���(        54,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

ขียวเขิน����องรี่���(ะบบสน บสน-นบรี่���(�การี่���(จ ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��การี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��8แลตนเอง 

  79 4041130887              38,450.00 ตกลงรี่���(าคา        39,500.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ทรี่���(�ปเป�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        38,450.00 บาท รี่���(าคาต,�าส-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
บรี่���(�ษัท  ท ทรี่���(�ปเป�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        38,450.00 บาท
บรี่���(�ษัท  ท เบลสสกาย์ ซัพพลาย จำก คอนเนคช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        38,800.00 บาท

  80 4041130888               7,851.00 ตกลงรี่���(าคา         7,851.00 บาท         7,851.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  81 4041130889 FAULHABER 2224 R 012 SR + 22/6 185:1              56,767.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ออโตเฟล6กซ�เบ�dล แอด์ เซอร์วิส จำกัด������h��วานซ$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        56,767.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ออโตเฟล6กซ�เบ�dล แอด์ เซอร์วิส จำกัด������h��วานซ$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        56,767.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(
FAULHABER 2224 R 012 SR + 22/6 3.295:1

Sensor cover : SUS 304 thk 0.20 mm    180,000 ช �dน บจ. เบรี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h���d เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก) บจ. เบรี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h���d เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก)

          4 อ น

       6 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

จ2างซSอมีความชำนาญพิเศษ��จอ LCD รี่���(-Sน 42 PFL7482/98        1 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

Toner HP รี่���(-Sน CC530A,CC531 A, CC533 A        4 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( บจ. มีความชำนาญพิเศษ���สเตอรี่���($ อ�dงค$ คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($ เซอรี่���($ว�ส บจ. มีความชำนาญพิเศษ���สเตอรี่���($ อ�dงค$ คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($ เซอรี่���($ว�ส
Toner HP รี่���(-Sน CC532A

เครี่���(3�องเจาะ คารี่���($ล HD-410N        1 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( บรี่���(�ษัท  ท ออฟฟ�ศเมีความชำนาญพิเศษ��ท จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� (มีความชำนาญพิเศษ��หาชน) บรี่���(�ษัท  ท ออฟฟ�ศเมีความชำนาญพิเศษ��ท จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� (มีความชำนาญพิเศษ��หาชน)

       1 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

ซ3dอว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ส,าน กงานปรี่���(ะจ,าเด์ เซอร์วิส จำกัด������h��3อนมีความชำนาญพิเศษ���.ค.56           1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

3D Printer รี่���(-Sน P3M X2 หน>�งห วฉ�ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��           1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

Digital Multimeter ย์ ซัพพลาย จำก��ห2อ Keithley           1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
รี่���(-Sน 2001

          1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

คSาเชSาเครี่���(3�อง Drive Recorder         2 เด์ เซอร์วิส จำกัด������h��3อน

คSาเชSา Tablet รี่���(-Sน ThinkTablet 2      60 เครี่���(3�อง

          1 งาน

       3 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

      15 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

Nitroen dioxide           1 ทSอ บรี่���(�ษัท  ท ล�นเด์ เซอร์วิส จำกัด������h��2 (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก) บรี่���(�ษัท  ท ล�นเด์ เซอร์วิส จำกัด������h��2 (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก)

รี่���(ถเขียวเขิน����6นถ งแกeส, รี่���(ถเขียวเขิน����6นถาด์ เซอร์วิส จำกัด������h��พลาสต�ก        4 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

          4 อ น บจ. มีความชำนาญพิเศษ���ตซ8บ�ช � เอลเลเวเตอรี่���($ (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก) บจ. มีความชำนาญพิเศษ���ตซ8บ�ช � เอลเลเวเตอรี่���($ (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก)
เลขียวเขิน���� 2

          2 อ น

กรี่���(ะด์ เซอร์วิส จำกัด������h��าษัท ถSาย์ ซัพพลาย จำกเอกสารี่���(  A4  70 แกรี่���(มีความชำนาญพิเศษ��        1 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

          1 งาน

          2 อ น

รี่���(ห ส BX80614E5645

          1 งาน
(Web API) เพ3�อการี่���(จ ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��การี่���(ขียวเขิน����2อมีความชำนาญพิเศษ��8ลส-ขียวเขิน����ภาพ

การี่���($ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��จอ Asus GeForce GTX TITAN-6GD5           1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� หจก. เอฟย์ ซัพพลาย จำก8 คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($

เก2าอ�dส,าน กงาน ACURA รี่���(-Sน LD/M           2 ต ว บรี่���(�ษัท  ท ล�เรี่���(คโก (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก) บรี่���(�ษัท  ท ล�เรี่���(คโก (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก)
เก2าอ�dส,าน กงาน ACURA รี่���(-Sน SCT/M

       2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(
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ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผ�)ท�#ไดับ)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����4�′‰扯੪㰼䰯湥瑧″‰⽒楆瑬牥䘯慬整敄ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง

  82 4041130890              20,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท โปรี่���(เจคเตอรี่���($ เว�ลด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        20,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท โปรี่���(เจคเตอรี่���($ เว�ลด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        20,000.00 บาท รี่���(าคาต,�าส-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
บรี่���(�ษัท  ท เอว�มีความชำนาญพิเศษ�� ลต�กรี่���(-eป จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        23,500.00 บาท

  83 4041130891 จ2างด์ เซอร์วิส จำกัด������h��,าเน�นการี่���(จ ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ส มีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ��นาเช �งปฏ�บ ต�การี่���(             100,000.00 ตกลงรี่���(าคา สมีความชำนาญพิเศษ��าคมีความชำนาญพิเศษ��ว�ทย์ ซัพพลาย จำกาการี่���(และว�ศวกรี่���(รี่���(มีความชำนาญพิเศษ��เช�งคอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($       100,000.00 บาท สมีความชำนาญพิเศษ��าคมีความชำนาญพิเศษ��ว�ทย์ ซัพพลาย จำกาการี่���(และว�ศวกรี่���(รี่���(มีความชำนาญพิเศษ��เช�งคอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($       100,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  84 4041130892 จ2างพ ฒนาโปรี่���(แกรี่���(มีความชำนาญพิเศษ��แปลงขียวเขิน����2อมีความชำนาญพิเศษ��8ลพอย์ ซัพพลาย จำกต$คลาวด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$              75,000.00 ตกลงรี่���(าคา นางสาว อมีความชำนาญพิเศษ��รี่���(รี่���( ตน$ คงมีความชำนาญพิเศษ��า        75,000.00 บาท นางสาว อมีความชำนาญพิเศษ��รี่���(รี่���( ตน$ คงมีความชำนาญพิเศษ��า        75,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  85 4041130893 จ2างพ ฒนาโปรี่���(แกรี่���(มีความชำนาญพิเศษ��แสด์ เซอร์วิส จำกัด������h��งผู้รัลขียวเขิน����2อมีความชำนาญพิเศษ��8ลแบบสามีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ���ต�              75,000.00 ตกลงรี่���(าคา นางสาว ป ญจว� รี่���( กปรี่���(ะย์ ซัพพลาย จำก8รี่���(        75,000.00 บาท นางสาว ป ญจว� รี่���( กปรี่���(ะย์ ซัพพลาย จำก8รี่���(        75,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  86 4041130894 จ2างเก6บขียวเขิน����2อมีความชำนาญพิเศษ��8ลรี่���(ะบบโลจ�สต�กส$              90,000.00 ตกลงรี่���(าคา นาย์ ซัพพลาย จำก รี่���( ฐพล ส งคะส-ขียวเขิน����        90,000.00 บาท นาย์ ซัพพลาย จำก รี่���( ฐพล ส งคะส-ขียวเขิน����        90,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  87 4041130895 ช�dนสSวนว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ปรี่���(ะกอบห-Sนย์ ซัพพลาย จำกนต$ท,าด์ เซอร์วิส จำกัด������h��2วย์ ซัพพลาย จำกพลาสต�ก              18,235.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เอกธิภาพการทำงาน ของระนา พรี่���(�ซ �ช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        18,235.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เอกธิภาพการทำงาน ของระนา พรี่���(�ซ �ช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        18,235.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(
และอล8มีความชำนาญพิเศษ���เน�ย์ ซัพพลาย จำกมีความชำนาญพิเศษ��

  88 4041130896 จ2างท,าต วอย์ ซัพพลาย จำกSางช �dนงานตามีความชำนาญพิเศษ��แบบ              84,600.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ท�เอท� ซ พพลาย์ ซัพพลาย จำกแอนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$เซอรี่���($ว�ส จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        84,600.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ท�เอท� ซ พพลาย์ ซัพพลาย จำกแอนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$เซอรี่���($ว�ส จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        84,600.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  89 4041130897              15,500.00 ตกลงรี่���(าคา        15,500.00 บาท        15,500.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  90 4041130898 Hydrogen HP 99.995%              29,400.00 ตกลงรี่���(าคา        29,400.00 บาท        29,400.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  91 4041130899              27,100.00 ตกลงรี่���(าคา ห2างห-2นสSวนจ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� เอ6น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ พ�        27,100.00 บาท ห2างห-2นสSวนจ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� เอ6น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$ พ�        27,100.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  92 4041130900 สารี่���(เคมีความชำนาญพิเศษ���               5,270.00 ตกลงรี่���(าคา         5,270.00 บาท         5,270.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  93 4041130901              53,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท อ กขียวเขิน����รี่���(า เอ6นจ�เน�ย์ ซัพพลาย จำกรี่���(��ง จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        53,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท อ กขียวเขิน����รี่���(า เอ6นจ�เน�ย์ ซัพพลาย จำกรี่���(��ง จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        53,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  94 4041130902 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ว�ทย์ ซัพพลาย จำกาศาสตรี่���($              28,300.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ฟอรี่���($จ8น ไซแอนท�ฟ�ค  จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        28,300.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ฟอรี่���($จ8น ไซแอนท�ฟ�ค  จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        28,300.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  95 4041130903               2,710.28 ตกลงรี่���(าคา ห2างห-2นสSวนจ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� ห2องภาพ เจรี่���(�ญกรี่���(-ง         2,710.28 บาท ห2างห-2นสSวนจ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� ห2องภาพ เจรี่���(�ญกรี่���(-ง         2,710.28 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  96 4041130904             118,000.00 ตกลงรี่���(าคา ห2างห-2นสSวนจ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� อ�สเท�น เวน�ส       118,000.00 บาท ห2างห-2นสSวนจ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� อ�สเท�น เวน�ส       118,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

  97 4041130905 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ไฟฟ2า               5,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท วารี่���($ฟ คอรี่���($ปอเรี่���(ช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         5,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท วารี่���($ฟ คอรี่���($ปอเรี่���(ช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         4,672.90 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  98 4041130906 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ทางกล               5,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ชล�ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ���ซ > จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         5,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ชล�ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ���ซ > จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         5,000.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

  99 4041130907              15,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท โฟรี่���($เอ6มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ�� ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        15,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท โฟรี่���($เอ6มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ�� ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        15,000.00 บาท เป6นการี่���(เชSาตSอเน3�อง

 100 4041130908               4,010.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท วรี่���(าไมีความชำนาญพิเศษ��โครี่���(เซอรี่���($ค�ท จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         4,010.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท วรี่���(าไมีความชำนาญพิเศษ��โครี่���(เซอรี่���($ค�ท จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         4,010.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

 101 4041130909              16,398.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท น�โอ ท8ลส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        16,398.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท น�โอ ท8ลส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        16,398.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(
เปล��ย์ ซัพพลาย จำกนห วได์ เซอร์วิส จำกัด������h��2

 102 4041130910 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-อ�เล6กทรี่���(อน�กส$              24,200.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เมีความชำนาญพิเศษ��อรี่���($แคนไทล$ ไฮเทค จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        24,200.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เมีความชำนาญพิเศษ��อรี่���($แคนไทล$ ไฮเทค จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        24,200.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 103 4041130911 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-อ�เล6กทรี่���(อน�กส$              18,780.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท โกลบ สท$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        18,780.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท โกลบ สท$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        18,780.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 104 4041130912 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-อ�เล6กทรี่���(อน�กส$              42,500.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เมีความชำนาญพิเศษ��อรี่���($แคนไทล$ ไฮเทค จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        42,500.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เมีความชำนาญพิเศษ��อรี่���($แคนไทล$ ไฮเทค จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        42,500.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 105 4041130913 จ2างย์ ซัพพลาย จำก2าย์ ซัพพลาย จำกป dมีความชำนาญพิเศษ��ลมีความชำนาญพิเศษ�� พรี่���(2อมีความชำนาญพิเศษ��ต�ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ต dง ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ธิภาพการทำงาน ของระ�รี่���(ช ย์ ซัพพลาย จำก แอรี่���($คอมีความชำนาญพิเศษ��เพรี่���(สเซอรี่���($ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         6,500.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ธิภาพการทำงาน ของระ�รี่���(ช ย์ ซัพพลาย จำก แอรี่���($คอมีความชำนาญพิเศษ��เพรี่���(สเซอรี่���($ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         6,500.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว

 106 4041130914             109,785.00 ตกลงรี่���(าคา             109,785.00 บาท       109,785.04 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 107 4041130915               7,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ชล�ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ���ซ > จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         7,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ชล�ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ���ซ > จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         7,000.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 108 4041130916 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ไฟฟ2าและอ�เล6กทรี่���(อน�กส$               9,940.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท อ�ท�ท� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         9,940.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท อ�ท�ท� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         9,940.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว

 109 4041130917 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-อ�เล6กทรี่���(อน�กส$              14,785.35 ตกลงรี่���(าคา        14,785.35 บาท        14,785.35 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 110 4042130122 หมีความชำนาญพิเศษ��>กน,าไฟฟ2า             GBP 788.50 ตกลงรี่���(าคา           788.50 GBP           788.50 GBP ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

เครี่���(3�องฉาย์ ซัพพลาย จำกภาพโปรี่���(เจคเตอรี่���($ (LCD)           1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
ย์ ซัพพลาย จำก��ห2อ Epson รี่���(-Sน EB-X1

          1 งาน
เรี่���(3�อง : Workshop on e-Science and High
Performance Computing (eHPC 2013)

          1 งาน
ไปเป6นรี่���(8ปแบบมีความชำนาญพิเศษ��าตรี่���(ฐานคอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($ชSวย์ ซัพพลาย จำกออกแบบ

          1 งาน

          2 งวด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

       2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

          1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

Oxygen 99.99%  2 ทSอ, Nitrogen 99.99%        2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( บรี่���(�ษัท  ท แพรี่���(กซ$แอรี่���($ (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก) จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บรี่���(�ษัท  ท แพรี่���(กซ$แอรี่���($ (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก) จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
2 ทSอ

         30 ทSอ บรี่���(�ษัท  ท ไทย์ ซัพพลาย จำก-เจแปน แกeส จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บรี่���(�ษัท  ท ไทย์ ซัพพลาย จำก-เจแปน แกeส จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

Battery   2 ก2อน , Converter  1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

       4 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( บรี่���(�ษัท  ท เอส.เอ6มีความชำนาญพิเศษ��.เคมีความชำนาญพิเศษ���คอล ซ พพลาย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บรี่���(�ษัท  ท เอส.เอ6มีความชำนาญพิเศษ��.เคมีความชำนาญพิเศษ���คอล ซ พพลาย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

จ2างบรี่���(�การี่���(เปล��ย์ ซัพพลาย จำกน Motor Condensing           1 งาน

       9 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

ห วบอล Manfroto 494RC2           1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

Power Bank 4400 mAmp with 1 color screen         200 อ น

       2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

       2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

เชSา PC+LCD 19"Lenovo ThinkCenter       2 เครี่���(3�อง
M81 Sff รี่���(ะย์ ซัพพลาย จำกะเวลา 3 เด์ เซอร์วิส จำกัด������h��3อน

จ2างท,า PCB: PTH GERBER size 6.34"x2.79"           1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

ห วคว2าน, ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��2ามีความชำนาญพิเศษ��, มีความชำนาญพิเศษ���ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��, ย์ ซัพพลาย จำก นศ8นย์ ซัพพลาย จำก$เป6นแบบ        2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

       5 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

       3 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

       2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

          1 งาน           6,500.00 บาท

เครี่���(3�องป �นผู้รัสมีความชำนาญพิเศษ��สารี่���(ละลาย์ ซัพพลาย จำก ย์ ซัพพลาย จำก��ห2อ IKA 1 เครี่���(3อง        3 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( บจ. เบคไทย์ ซัพพลาย จำก กรี่���(-งเทพอ-ปกรี่���(ณ$เคมีความชำนาญพิเศษ���ภ ณฑ์�����`�����%�  .,;:-'`'?!="{}($ บจ. เบคไทย์ ซัพพลาย จำก กรี่���(-งเทพอ-ปกรี่���(ณ$เคมีความชำนาญพิเศษ���ภ ณฑ์�����`�����%�  .,;:-'`'?!="{}($
เครี่���(3�องช �งสารี่���(แบบละเอ�ย์ ซัพพลาย จำกด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� 4 ต,าแหนSง 1 เครี่���(3�อง
เตาให2ความีความชำนาญพิเศษ��รี่���(2อนแบบกวนสารี่���( 1 เครี่���(3�อง

ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-อ�เล6กทรี่���(อน�กส$ (BEAM)           2 อ น

      13 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

      11 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( บจ. โกลบอลโทรี่���(น�ค อ�นเตอรี่���($เทรี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บจ. โกลบอลโทรี่���(น�ค อ�นเตอรี่���($เทรี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

       2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( Gwent Electronic Material Gwent Electronic Material
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ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผ�)ท�#ไดับ)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����4�′‰扯੪㰼䰯湥瑧″‰⽒楆瑬牥䘯慬整敄ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง

 111 4042130123 เซ6นเซอรี่���($ว ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��กeาซ           CHF 4,092.75 ตกลงรี่���(าคา MEMBRAPOR ELECTROCHEMICAL         4,092.75 CHF MEMBRAPOR ELECTROCHEMICAL         4,092.75 CHF ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 112 4042130124 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ไฟฟ2า           USD 3,995.00 ตกลงรี่���(าคา         3,995.00 USD         3,995.00 USD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 113 4042130125 อ-ปกรี่���(ณ$ทด์ เซอร์วิส จำกัด������h��สอบและเล3อกชSองส ญญาณ             322,275.00 พ�เศษัท National Instruments Sing       322,275.00 บาท National Instruments Sing       322,275.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 114 4042130126 หมีความชำนาญพิเศษ��>กน,าไฟฟ2า           GBP 1,478.95 ตกลงรี่���(าคา         1,478.95 GBP         1,478.95 GBP ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 115 4042130127 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ไฟฟ2า           USD 1,415.00 ตกลงรี่���(าคา Mouser Electronics         1,598.40 USD Mouser Electronics         1,598.40 USD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 116 4042130128 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ไฟฟ2า               5,307.10 ตกลงรี่���(าคา         5,307.10 บาท         5,307.10 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 117 4042130129 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ส,าหรี่���( บเครี่���(3�องชSวย์ ซัพพลาย จำกฟ ง             USD 210.00 ตกลงรี่���(าคา KNOWLES IPC(M) SDN BHD           210.00 USD KNOWLES IPC(M) SDN BHD           210.00 USD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 118 4042130130             USD 402.11 ตกลงรี่���(าคา           402.11 USD           402.11 USD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 119 4042130131             USD 193.68 ตกลงรี่���(าคา           193.68 USD           193.68 USD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 120 4042130132 Screen Printing Materials           SGD 2,020.00 ตกลงรี่���(าคา         2,020.00 SGD         2,020.00 SGD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 121 4042130133 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ว�ทย์ ซัพพลาย จำกาศาสตรี่���($             USD 685.57 ตกลงรี่���(าคา           685.57 USD           685.57 USD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 122 4042130134 น,dาย์ ซัพพลาย จำกาไวแสง         JPY 510,000.00 ตกลงรี่���(าคา SUMITOMO CORPORATION ASIA          510,000 JPY SUMITOMO CORPORATION ASIA          510,000 JPY ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 123 4042130135 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ว�ทย์ ซัพพลาย จำกาศาสตรี่���($             USD 570.00 ตกลงรี่���(าคา AJA International, Inc.           570.00 USD AJA International, Inc.           570.00 USD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 124 4042130136 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ว�ทย์ ซัพพลาย จำกาศาสตรี่���($           SGD 2,837.34 ตกลงรี่���(าคา Edmund Optics Singapore P         2,837.34 SGD Edmund Optics Singapore P         2,837.34 SGD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 125 4042130137             USD 209.47 ตกลงรี่���(าคา           209.47 USD           209.47 USD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 126 4042130138 ต วถ งช �ปว ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ความีความชำนาญพิเศษ��ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� น          USD 13,000.00 พ�เศษัท KYOCERA ASIA PACIFIC PTE        13,000.00 USD KYOCERA ASIA PACIFIC PTE        13,000.00 USD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 127 4042130139 Software Bin License          USD 28,855.00 พ�เศษัท Gaussian, Inc.        28,855.00 USD Gaussian, Inc.        28,855.00 USD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 128 4042130140       JPY 2,586,000.00 พ�เศษัท        2,586,000 JPY        2,586,000 JPY ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 129 4042130141 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ไฟฟ2า               5,563.22 ตกลงรี่���(าคา         5,563.22 บาท         5,563.22 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 130 4042130142             USD 400.00 ตกลงรี่���(าคา CS Odessa LLC,           400.00 USD CS Odessa LLC,           400.00 USD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 131 4042130143 Pressure Sensor               9,333.00 ตกลงรี่���(าคา         9,333.00 บาท         9,333.00 บาท ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 132 4042130144 ว สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ไฟฟ2า           USD 1,453.82 ตกลงรี่���(าคา         1,453.82 USD         1,453.82 USD ค-ณล กษัท ณะเฉพาะขียวเขิน����องพ สด์ เซอร์วิส จำกัด������h��-ตรี่���(งความีความชำนาญพิเศษ��ต2องการี่���(

 133 4043130092             144,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เอ�รี่���($ท แลนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$สเคป จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��             144,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เอ�รี่���($ท แลนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$สเคป จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       144,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

 134 4043130093              10,000.00 ตกลงรี่���(าคา นาง สตรี่���(�รี่���( ตน$  อรี่���(รี่���(ถศ�รี่���(�ป ญ        10,000.00 บาท นาง สตรี่���(�รี่���( ตน$  อรี่���(รี่���(ถศ�รี่���(�ป ญ        10,000.00 บาท เป6นผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว

 135 4043130094 จ2างพ ฒนารี่���(ะบบบรี่���(�การี่���(ขียวเขิน����2อมีความชำนาญพิเศษ��8ลเพ3�อการี่���(           2,110,000.00 พ�เศษัท บรี่���(�ษัท  ท อ�นโฟสแตนท$  จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��     2,110,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท อ�นโฟสแตนท$  จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��     2,110,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

 136 4043130095 จ2างบรี่���(�การี่���(บ,ารี่���(-งรี่���( กษัท าค-ณภาพน,dาขียวเขิน����องรี่���(ะบบจSาย์ ซัพพลาย จำก              65,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท อ�โคเทค วอเตอรี่���($ซ �สเต6มีความชำนาญพิเศษ��ส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        65,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท อ�โคเทค วอเตอรี่���($ซ �สเต6มีความชำนาญพิเศษ��ส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        65,000.00 บาท เป6นการี่���(จ2างตSอเน3�อง
น,dาเย์ ซัพพลาย จำก6นและรี่���(ะบบทSอน,dาหลSอเย์ ซัพพลาย จำก6น

 137 4043130096 จ2างท,าฐานวางแผู้รังเซลส$แสงอาท�ตย์ ซัพพลาย จำก$             500,000.00 สอบรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เซ6นเตอรี่���($ ท8ล เอ6นจ�เน�ย์ ซัพพลาย จำกรี่���(��ง จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       450,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เซ6นเตอรี่���($ ท8ล เอ6นจ�เน�ย์ ซัพพลาย จำกรี่���(��ง จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       450,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว
X-Y Table

 138 4043130097              15,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เบลสสกาย์ ซัพพลาย จำก คอนเนคช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��              15,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เบลสสกาย์ ซัพพลาย จำก คอนเนคช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        15,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว

 139 4043130098 จ2างบรี่���(�การี่���(เครี่���(3�องถSาย์ ซัพพลาย จำกเอกสารี่���(พรี่���(2อมีความชำนาญพิเศษ��พน กงาน             196,261.68 ตกลงรี่���(าคา             196,261.68 บาท             196,261.68 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

 140 4043130099              15,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เบลสสกาย์ ซัพพลาย จำก คอนเนคช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        15,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เบลสสกาย์ ซัพพลาย จำก คอนเนคช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��        15,000.00 บาท เป6นการี่���(เชSาตSอเน3�อง

 141 4043130100 จ2างบรี่���(�การี่���(รี่���( กษัท าความีความชำนาญพิเศษ��ปลอด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ภ ย์ ซัพพลาย จำก           1,121,495.33 สอบรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท มีความชำนาญพิเศษ��ารี่���(�น แอซเซ6ท โปรี่���(เท6คช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� 1,158,878.50 บาท บรี่���(�ษัท  ท มีความชำนาญพิเศษ��ารี่���(�น แอซเซ6ท โปรี่���(เท6คช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� 1,158,878.50 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว

       8 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

          1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� Avnet Asia Pte Ltd Avnet Asia Pte Ltd

      10 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

       3 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( Gwent Electronic Material Gwent Electronic Material

      15 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

       3 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( element14 Pte Ltd. element14 Pte Ltd.

       2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

Software Komodo IDE           1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� ActiveState Software Inc. ActiveState Software Inc.

ซอฟต$แวรี่���($ Wing IDE           1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� Wingware Wingware

       5 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( Murakami Screen (Singapor Murakami Screen (Singapor

       5 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( Thorlabs, Inc. Thorlabs, Inc.

          6 ขียวเขิน����วด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

          1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

       3 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���(

Software Intellij IDEA           1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� JetBrains s.r.o JetBrains s.r.o

    100,000 อ น

          1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

กรี่���(ะจกต2นแบบ (Mask)        4 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( Bunseki Kobo Corporation Bunseki Kobo Corporation

       2 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( element14 Pte Ltd. element14 Pte Ltd.

Software ConceptDraw Pro           2 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

          4 อ น element14 Pte Ltd. element14 Pte Ltd.

      35 รี่���(าย์ ซัพพลาย จำกการี่���( Digi-Key Digi-Key

จ2างบรี่���(�การี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��8แลสวน (1พ.ค.56-30เมีความชำนาญพิเศษ��.ย์ ซัพพลาย จำก.57)            1 ป�

จ2างบรี่���(�การี่���(ก,าจ ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ขียวเขิน����ย์ ซัพพลาย จำกะ TMEC         5 เด์ เซอร์วิส จำกัด������h��3อน

          1 งาน
ทSองเท��ย์ ซัพพลาย จำกวแบบองค$รี่���(วมีความชำนาญพิเศษ�� Thailand One Click

           1 ป�

          1 งาน

เชSาเครี่���(3�องคอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($แบบพกพา (NB)         6 เด์ เซอร์วิส จำกัด������h��3อน
จ,านวน 1 เครี่���(3�อง

           1 ป� บรี่���(�ษัท  ท พ� ซ� ไอ (1992) จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บรี่���(�ษัท  ท พ� ซ� ไอ (1992) จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
(6 มีความชำนาญพิเศษ���ย์ ซัพพลาย จำก. 56 - 5 มีความชำนาญพิเศษ���ย์ ซัพพลาย จำก. 57)

เชSา Notebook Dell Inspiron N5110 Black         6 เด์ เซอร์วิส จำกัด������h��3อน

           1 ป�
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ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผ�)ท�#ไดับ)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����4�′‰扯੪㰼䰯湥瑧″‰⽒楆瑬牥䘯慬整敄ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง

 142 4043130101 จ2างเหมีความชำนาญพิเศษ��าบรี่���(�การี่���(ป2องก นและก,าจ ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ย์ ซัพพลาย จำก-ง              30,841.12 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท โปรี่���(เกรี่���(ซ เพสท$ เมีความชำนาญพิเศษ��เนจเมีความชำนาญพิเศษ��2นท$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��              30,841.12 บาท บรี่���(�ษัท  ท โปรี่���(เกรี่���(ซ เพสท$ เมีความชำนาญพิเศษ��เนจเมีความชำนาญพิเศษ��2นท$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��              30,841.12 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

 143 4043130102 จ2างบรี่���(�การี่���(ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��8แลสวน และไมีความชำนาญพิเศษ��2ปรี่���(ะด์ เซอร์วิส จำกัด������h�� บภาย์ ซัพพลาย จำกในอาคารี่���(             145,200.00 ตกลงรี่���(าคา นาย์ ซัพพลาย จำก ส-ท ศน$ โตใหญS             145,200.00 บาท นาย์ ซัพพลาย จำก ส-ท ศน$ โตใหญS             145,200.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

 144 4043130103             139,428.00 ตกลงรี่���(าคา       139,428.00 บาท       139,428.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

 145 4043130104 ต82เพาะเช3dอภาย์ ซัพพลาย จำกใต2สภาพควบค-มีความชำนาญพิเศษ��ปรี่���(�มีความชำนาญพิเศษ��าณกeาซ             240,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ก�บไทย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       220,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ก�บไทย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       220,000.00 บาท รี่���(าคาต,�าส-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
      282,800.00 บาท

 146 4043130105 เครี่���(3�องตกตะกอนโด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ย์ ซัพพลาย จำกการี่���(หมีความชำนาญพิเศษ��-นเหว��ย์ ซัพพลาย จำกง             280,373.83 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท ก�บไทย์ ซัพพลาย จำก จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       580,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท ไซแอนต�ฟ�ค โปรี่���(โมีความชำนาญพิเศษ��ช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       278,000.00 บาท รี่���(าคาต,�าส-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
บรี่���(�ษัท  ท ไซแอนต�ฟ�ค โปรี่���(โมีความชำนาญพิเศษ��ช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       278,000.00 บาท

 147 4043130106               8,000.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท กรี่���(�นเทค แอรี่���($ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         8,000.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท กรี่���(�นเทค แอรี่���($ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         8,000.00 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

 148 4043130107 จ2างพ ฒนาฟ งก$ช �นงานเพ��มีความชำนาญพิเศษ��เต�มีความชำนาญพิเศษ��โปรี่���(แกรี่���(มีความชำนาญพิเศษ��           5,091,588.79 พ�เศษัท บรี่���(�ษัท  ท โอเพน ซอรี่���($ส เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��     5,091,588.80 บาท บรี่���(�ษัท  ท โอเพน ซอรี่���($ส เทคโนโลย์ ซัพพลาย จำก� จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��     5,091,588.80 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 
Hospital -OS (Add-On Module)

 149 4043130109 จ2างบรี่���(�การี่���(จ ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��ส มีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ��นาเช �งปฏ�บ ต�การี่���(             420,560.75 พ�เศษัท บรี่���(�ษัท  ท เอ6กซ$เพ�รี่���($ท คอมีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ���วน�เคช �นส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       420,560.75 บาท บรี่���(�ษัท  ท เอ6กซ$เพ�รี่���($ท คอมีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ���วน�เคช �นส$ จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��       420,560.75 บาท เป6นผู้รั82รี่���( บจ2างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช,านาญพ�เศษัท 

 150 4043130110               8,400.00 ตกลงรี่���(าคา บรี่���(�ษัท  ท เบลสสกาย์ ซัพพลาย จำก คอนเนคช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         8,400.00 บาท บรี่���(�ษัท  ท เบลสสกาย์ ซัพพลาย จำก คอนเนคช �น จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��         8,400.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั82เสนอรี่���(าคารี่���(าย์ ซัพพลาย จำกเด์ เซอร์วิส จำกัด������h���ย์ ซัพพลาย จำกว

1 ป�

1 ป�

จ2างบ,ารี่���(-งรี่���( กษัท ารี่���(ะบบอาคารี่���(อ ตโนมีความชำนาญพิเศษ�� ต� BAS 1 ป� บจ. จอห$นส น คอนโทรี่���(ล (ไทย์ ซัพพลาย จำกแลนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$) บจ. จอห$นส น คอนโทรี่���(ล (ไทย์ ซัพพลาย จำกแลนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��$)

       1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��
บรี่���(�ษัท  ท เอพเพนด์ เซอร์วิส จำกัด������h��อรี่���($ฟ (ปรี่���(ะเทศไทย์ ซัพพลาย จำก) จ,าก ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

        1 ช-ด์ เซอร์วิส จำกัด������h��

จ2างบรี่���(�การี่���(บ,ารี่���(-งรี่���( กษัท าเครี่���(3�อง AHU 1 ป�

5 เด์ เซอร์วิส จำกัด������h��3อน

      1 งาน
ห วขียวเขิน����2อ กลย์ ซัพพลาย จำก-ทธิภาพการทำงาน ของระ$การี่���(ส3�อสารี่���(ภาพล กษัท ณ$องค$กรี่���(

เชSาเครี่���(3�องคอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอรี่���($แบบต dงโตeะ (PC)      6 เด์ เซอร์วิส จำกัด������h��3อน
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