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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�
ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.ต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

1 4041140566 35,000.00 ตกลงราคา น้าย อรรถพล ธารร�ตน้� 35,000.00 บาท น้าย อรรถพล ธารร�ตน้� 35,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

2 4041140567 88,000.00 ตกลงราคา 88,000.00 บาท 88,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

3 4041140568 จ�างศ%กษาช&ดเคร(�องมีความชำนาญพิเศษ�豴(อส าหร�บว"เคราะห� 90,000.00 ตกลงราคา น้าย ณัฎฐพ�ฎฐพล  กล�าแข็ง����@����耀��นาย�ง 90,000.00 บาท น้าย ณัฎฐพ�ฎฐพล  กล�าแข็ง����@����耀��นาย�ง 90,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

4 4041140569 จ�างจ�ดอบรมีความชำนาญพิเศษ�豴 เช"งป็ฏิบัติการ������H��"บ�ต"การ 225,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท สยามีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญก"จ จ าก�ด 225,000.00 บาท บร"ษ�ท สยามีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญก"จ จ าก�ด 225,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

5 4041140570 9,327.10 ตกลงราคา บร"ษ�ท พ�ท�เอส คอมีความชำนาญพิเศษ�豴บ"เน้ช��น้ 9,327.10 บาท บร"ษ�ท พ�ท�เอส คอมีความชำนาญพิเศษ�豴บ"เน้ช��น้ 9,327.10 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

6 4041140571 จ�างป็ระกอบเซน้เซอร�ว�ดอ&ณัฎฐพหภูมิ���H����耀��บริษัท วีนั�มีความชำนาญพิเศษ�豴" 25,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ไออ�เอส อ"เล�คทร"ค จ าก�ด 25,000.00 บาท บร"ษ�ท ไออ�เอส อ"เล�คทร"ค จ าก�ด 25,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

7 4041140572 ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� 10,551.40 ตกลงราคา บร"ษ�ท วาร�ฟ คอร�ป็อเรช��น้ จ าก�ด 10,485.00 บาท บร"ษ�ท วาร�ฟ คอร�ป็อเรช��น้ จ าก�ด 10,485.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

8 4041140573 ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� 8,125.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ว�น้�ส ซ�พพลาย จ าก�ด 8,125.00 บาท บร"ษ�ท ว�น้�ส ซ�พพลาย จ าก�ด 8,125.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

9 4041140574 5,400.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท โฟร�เอ�มีความชำนาญพิเศษ�豴 มีความชำนาญพิเศษ�豴�ลต"มีความชำนาญพิเศษ�豴�เด�ย จ าก�ด 5,400.00 บาท บร"ษ�ท โฟร�เอ�มีความชำนาญพิเศษ�豴 มีความชำนาญพิเศษ�豴�ลต"มีความชำนาญพิเศษ�豴�เด�ย จ าก�ด 5,400.00 บาท เป็�น้การเช7าต7อเน้(�อง

10 4041140575 Toner HP Q7553X 12,300.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พพลาย จ าก�ด 12,300.00 บาท บร"ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พพลาย จ าก�ด 12,300.00 บาท ราคาต �าส&ด
13,440.00 บาท

บร"ษ�ท ไอท�โซล�ช��น้ แอน้ด� เซอร�ว"ส จ าก�ด 14,160.00 บาท

11 4041140576 Toner HP Q6511A 12,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พพลาย จ าก�ด 12,000.00 บาท บร"ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พพลาย จ าก�ด 12,000.00 บาท ราคาต �าส&ด
บร"ษ�ท ท8อป็ เทรน้น้"�ง ด�เวล 14,920.00 บาท

บร"ษ�ท ไอท�โซล�ช��น้ แอน้ด� 15,200.00 บาท

12 4041140577 EJTZNXX425A4 Zinc Target 21,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ�豴อร�แคน้ไทล� ไฮเทค จ าก�ด 21,000.00 บาท บร"ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ�豴อร�แคน้ไทล� ไฮเทค จ าก�ด 21,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

13 4041140578 70,000.00 ตกลงราคา น้างสาว อรวรรณัฎฐพ ศร�ตองอ7อน้ 70,000.00 บาท น้างสาว อรวรรณัฎฐพ ศร�ตองอ7อน้ 70,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญเป็�น้พ"เศษ

14 4041140579 45,600.00 ตกลงราคา 45,600.00 บาท 45,600.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

15 4041140580 33,600.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ชล"ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ�豴"ซ % จ าก�ด 33,600.00 บาท บร"ษ�ท ชล"ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ�豴"ซ % จ าก�ด 33,600.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

16 4041140581 PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL SET III 20,090.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท เคมีความชำนาญพิเศษ�豴"เค"ล เอ�กซ�เพรส จ าก�ด 20,090.00 บาท บร"ษ�ท เคมีความชำนาญพิเศษ�豴"เค"ล เอ�กซ�เพรส จ าก�ด 20,090.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

17 4041140582 Model : JCV 240V-1000W FEP 27,750.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ค�ย�แมีความชำนาญพิเศษ�豴น้ อ"น้เตอร�เน้ช��น้แน้ล จ าก�ด 27,750.00 บาท บร"ษ�ท ค�ย�แมีความชำนาญพิเศษ�豴น้ อ"น้เตอร�เน้ช��น้แน้ล จ าก�ด 27,750.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

18 4041140583 18,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ�豴อร�แคน้ไทล� ไฮเทค จ าก�ด 17,500.00 บาท บร"ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ�豴อร�แคน้ไทล� ไฮเทค จ าก�ด 17,500.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

19 4041140584 Wire 15,896.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 15,896.00 บาท บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 15,896.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

20 4041140585 ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� 8,462.55 ตกลงราคา บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 8,462.55 บาท บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 8,462.55 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

21 4041140586 ว�สด&ความีความชำนาญพิเศษ�豴ป็ลอดภูมิ���H����耀��บริษัท วีนั�ย 12,970.00 ตกลงราคา 12,970.00 บาท 12,970.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

22 4041140587 จ�างท าพจน้าน้&กรมีความชำนาญพิเศษ�豴ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาษาภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาพภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาษาไทย 8,000.00 ตกลงราคา น้างสาว ส"รร"น้ทร� ร&จ"ระไกร 8,000.00 บาท น้างสาว ส"รร"น้ทร� ร&จ"ระไกร 8,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

23 4041140588 จ�างสร�างกล�องมีความชำนาญพิเศษ�豴องกลางค(น้ 115,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท เวแอมีความชำนาญพิเศษ�豴 จ าก�ด 115,000.00 บาท บร"ษ�ท เวแอมีความชำนาญพิเศษ�豴 จ าก�ด 115,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

24 4041140589 ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� 19,168.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท อ�เลคทรอน้"คส� ซอร�ซ จ าก�ด 19,168.00 บาท บร"ษ�ท อ�เลคทรอน้"คส� ซอร�ซ จ าก�ด 19,168.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

25 4041140590 50,000.00 ตกลงราคา น้าย เก�ยรต"พงศ� มีความชำนาญพิเศษ�豴โน้ว"ส&ทธ� 50,000.00 บาท น้าย เก�ยรต"พงศ� มีความชำนาญพิเศษ�豴โน้ว"ส&ทธ� 50,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญเป็�น้พ"เศษ

26 4041140591 จ�างท าเส(:อคอกลมีความชำนาญพิเศษ�豴ผู้รั�าคอตตอน้ 42,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ�豴จ"ก ท� จ าก�ด 42,000.00 บาท บร"ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ�豴จ"ก ท� จ าก�ด 42,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

27 4041140592 55,026.00 ตกลงราคา 55,026.00 บาท 55,026.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

และว�สด&ไฟฟ�า

28 4041140593 จ�างบร"การจ�ดเตร�ยมีความชำนาญพิเศษ�豴 และทดสอบอ&ป็กรณัฎฐพ� 7,000.00 ตกลงราคา น้าย ฑีฆปก�ฆป็กรณัฎฐพ� บ&ญเป็ล7ง 7,000.00 บาท น้าย ฑีฆปก�ฆป็กรณัฎฐพ� บ&ญเป็ล7ง 7,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

อ"เล�กทรอน้"กส� เพ(�อใช �ใน้การแข็ง����@����耀��นาย7งข็ง����@����耀��นาย�น้ ป็ระกอบวงจร

29 4041140594 จ�างพ�ฒน้าโป็รแกรมีความชำนาญพิเศษ�豴เก�บข็ง����@����耀��นาย�อมีความชำนาญพิเศษ�豴�ลการส��น้ข็ง����@����耀��นายองมีความชำนาญพิเศษ�豴(อ 50,000.00 ตกลงราคา น้าย ธน้ะพงษ� ส&ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัว�ฒน้า 50,000.00 บาท น้าย ธน้ะพงษ� ส&ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัว�ฒน้า 50,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

30 4041140595 ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� 9,475.54 ตกลงราคา บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 9,462.00 บาท บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 9,462.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/03/2014 ถึง 31/03/2014� 2557).ods�京刦五刦⎐刨툸ڹ��������������털���������1ڹง 31/03/2014

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

จ�างถ7ายท าว"ด�โอ, ค7าผู้รัล"ตและต�ดต7อท าว�ด�ท�ศน้� 2 รายการ

พ"มีความชำนาญพิเศษ�豴พ�หน้�งส(อค�7มีความชำนาญพิเศษ�豴(อการตรวจร�บ 1,000 เล7มีความชำนาญพิเศษ�豴, 2 รายการ บจก. แอดวาน้ซ� พร":น้ต":ง เซอร�ว"ส บจก. แอดวาน้ซ� พร":น้ต":ง เซอร�ว"ส

พ"มีความชำนาญพิเศษ�豴พ�หน้�งส(อค�7มีความชำนาญพิเศษ�豴(อการเข็ง����@����耀��นาย�ยน้ข็ง����@����耀��นาย�อก าหน้ด 1,000 เล7มีความชำนาญพิเศษ�豴

1 งาน้

ข็ง����@����耀��นาย�อมีความชำนาญพิเศษ�豴�ลข็ง����@����耀��นายน้าดใหญ7ด�วย Map-Reduce Framework

1 งาน้

Digital Multimeter Yokogawa TY530 1 รายการ

1 รายการ

3 รายการ

5 รายการ

เช7าเคร(�องคอมีความชำนาญพิเศษ�豴พ"วเตอร� PC+LCD 19" 3 เด(อน้

1 รายการ

บจก. ท8อป็ เทรน้น้"�ง ด�เวลล�อป็เมีความชำนาญพิเศษ�豴�น้ท�

1 รายการ

1 รายการ

จ�างทดสอบการใช �งาน้ mobile app (FoodiEat) 1 รายการ

โล7คร"สต�ล C303-A ถ�วยพระราชทาน้ 8 ช&ด หจก. อาร�ทกลาส ดอท เน้�ท หจก. อาร�ทกลาส ดอท เน้�ท

จ�างท า PCB จ าน้วน้ 1 ร�ป็แบบ, จ าน้วน้ 12 แผู้รั7น้ 3 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

Aluminium Target, Titanium Target 2 รายการ

1 ช&ด

1 ช&ด

8 รายการ บร"ษ�ท อ"ต�ลมีความชำนาญพิเศษ�豴าร� (ป็ระเทศไทย) จ าก�ด บร"ษ�ท อ"ต�ลมีความชำนาญพิเศษ�豴าร� (ป็ระเทศไทย) จ าก�ด

1 งาน้

1 ช&ด

26 รายการ

จ�างพ�ฒน้าระบบ PARTY บน้ Mobile Application 1 งาน้

300 ต�ว

REWORK SYSTEM FM-206-07#220V (เคร(�องบ�ดกร�) 11 รายการ บร"ษ�ท สหร&7งโรจน้� (ป็ระเทศไทย) จ าก�ด บร"ษ�ท สหร&7งโรจน้� (ป็ระเทศไทย) จ าก�ด

1 งาน้

อ"เล�กทรอน้"กส� คร�:งท�� 13

1 งาน้

5 รายการ



หน้�า 2 จาก 5

ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�
ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.ต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/03/2014 ถึง 31/03/2014� 2557).ods�京刦五刦⎐刨툸ڹ��������������털���������1ڹง 31/03/2014

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

31 4041140597 18,000.00 ตกลงราคา 18,000.00 บาท 18,000.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

32 4041140598 5,200.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ทร"ป็เป็"ล คอมีความชำนาญพิเศษ�豴 จ าก�ด 5,200.00 บาท บร"ษ�ท ทร"ป็เป็"ล คอมีความชำนาญพิเศษ�豴 จ าก�ด 5,200.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

33 4041140599 ว�สด&ไฟฟ�า 39,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ชล"ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ�豴"ซ % จ าก�ด 39,000.00 บาท บร"ษ�ท ชล"ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ�豴"ซ % จ าก�ด 39,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

34 4041140600 จ�างทดสอบภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาคสน้ามีความชำนาญพิเศษ�豴เคร(�องป็�องก�น้การจ&ด 17,000.00 ตกลงราคา น้าย ช�ยยศ เข็ง����@����耀��นาย�ยวเข็ง����@����耀��นาย"น้ 17,000.00 บาท น้าย ช�ยยศ เข็ง����@����耀��นาย�ยวเข็ง����@����耀��นาย"น้ 17,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญเป็�น้พ"เศษ

ระเบ"ดด�วยว"ทย&ส(�อสาร

35 4041140601 103,000.00 ตกลงราคา 103,000.00 บาท 103,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

36 4041140603 ว�สด&ส าน้�กงาน้ 10,948.40 ตกลงราคา ร�าน้ พ�ฒน้าก"จ 10,948.40 บาท ร�าน้ พ�ฒน้าก"จ 10,948.40 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

37 4041140604 สารเคมีความชำนาญพิเศษ�豴� ส าหร�บการควบค&มีความชำนาญพิเศษ�豴ค&ณัฎฐพภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาพน้ :า 15,700.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท เอ�น้วายซายน้� จ าก�ด 15,700.00 บาท บร"ษ�ท เอ�น้วายซายน้� จ าก�ด 15,700.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

38 4041140605 45,000.00 ตกลงราคา 45,000.00 บาท 45,000.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ
Professional Feed บร"ษ�ท ดาต�าโป็รคอมีความชำนาญพิเศษ�豴พ"วเตอร�ซ "สเต�มีความชำนาญพิเศษ�豴ส� จ าก�ด 52,500.00 บาท

39 4041140606 ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� 18,789.60 ตกลงราคา บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 18,789.60 บาท บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 18,789.60 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

40 4041140607 130,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท อ"น้เทลล"เมีความชำนาญพิเศษ�豴ค จ าก�ด 130,000.00 บาท บร"ษ�ท อ"น้เทลล"เมีความชำนาญพิเศษ�豴ค จ าก�ด 130,000.00 บาท ราคาต �าส&ด
152,050.00 บาท

บร"ษ�ท ทร�เดคคอเรทกร&8ป็ จ าก�ด 160,150.00 บาท

41 4041140608 สารเคมีความชำนาญพิเศษ�豴� 72,020.00 ตกลงราคา 72,020.00 บาท 72,020.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

42 4041140609 DEMO KIT ADS1299 ECG FRONT END 18,794.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 18,794.00 บาท บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 18,794.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

43 4041140610 จ�างซ7อมีความชำนาญพิเศษ�豴แซมีความชำนาญพิเศษ�豴ระบบป็ร�บอากาศชน้"ดแยกส7วน้ 50,300.00 ตกลงราคา ร�าน้ เอส พ� อาร� เคร(�องเย�น้ 50,300.00 บาท ร�าน้ เอส พ� อาร� เคร(�องเย�น้ 50,300.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

44 4041140611 7,060.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท วราไมีความชำนาญพิเศษ�豴โครเซอร�ค"ท จ าก�ด 7,060.00 บาท บร"ษ�ท วราไมีความชำนาญพิเศษ�豴โครเซอร�ค"ท จ าก�ด 7,060.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

45 4041140612 4,430.70 ตกลงราคา บร"ษ�ท เอมีความชำนาญพิเศษ�豴เมีความชำนาญพิเศษ�豴จ"น้  จ าก�ด 4,430.70 บาท บร"ษ�ท เอมีความชำนาญพิเศษ�豴เมีความชำนาญพิเศษ�豴จ"น้  จ าก�ด 4,430.70 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

46 4041140613 เก�าอ�:ส าน้�กงาน้ 24,585.36 ตกลงราคา 24,585.36 บาท 24,585.36 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

47 4041140614 265,050.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท คล�บสเตช��น้ จ าก�ด 265,050.00 บาท บร"ษ�ท คล�บสเตช��น้ จ าก�ด 265,050.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

48 4041140615 จ�างท าแมีความชำนาญพิเศษ�豴7พ"มีความชำนาญพิเศษ�豴พ�อล�มีความชำนาญพิเศษ�豴"เน้�ยมีความชำนาญพิเศษ�豴 9,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ชล"ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ�豴"ซ % จ าก�ด 9,000.00 บาท บร"ษ�ท ชล"ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ�豴"ซ % จ าก�ด 9,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

49 4041140616 17,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ท�โอเวอร�ด� จ าก�ด 17,000.00 บาท บร"ษ�ท ท�โอเวอร�ด� จ าก�ด 17,000.00 บาท ราคาต �าส&ด
22,000.00 บาท

50 4041140617 ต��เอกสารและโต8ะ 21,420.00 ตกลงราคา 31,200.00 บาท 31,200.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

51 4041140618 Ring Blower Single Blower 1 Phase 19,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ย�เน้��ยน้ เทค เอ�น้จ"เน้�ยร"�ง จ าก�ด 19,000.00 บาท บร"ษ�ท ย�เน้��ยน้ เทค เอ�น้จ"เน้�ยร"�ง จ าก�ด 19,000.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

52 4041140619 ซ(:อหมีความชำนาญพิเศษ�豴%กน้ าไฟฟ�า 56,500.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท อ"น้โน้ฟ�น้ จ าก�ด 56,500.00 บาท บร"ษ�ท อ"น้โน้ฟ�น้ จ าก�ด 56,500.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

53 4041140620 ซ(:อสารเคมีความชำนาญพิเศษ�豴� 29,630.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท เอเพกซ� เคมีความชำนาญพิเศษ�豴"เค"ล จ าก�ด 29,630.00 บาท บร"ษ�ท เอเพกซ� เคมีความชำนาญพิเศษ�豴"เค"ล จ าก�ด 29,630.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

54 4041140621 ว�สด&ส าน้�กงาน้ 55,980.00 ตกลงราคา 55,980.00 บาท 55,980.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

55 4041140622 จ�างสร�างข็ง����@����耀��นาย�:วไฟฟ�ากราฟ"น้โดยเทคโน้โลย�การ 27,600.00 ตกลงราคา น้างสาว ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาต"ยา ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาสกน้ธ� 27,600.00 บาท น้างสาว ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาต"ยา ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาสกน้ธ� 27,600.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญเป็�น้พ"เศษ

56 4041140623 จ�างก าก�บข็ง����@����耀��นาย�อมีความชำนาญพิเศษ�豴�ลเช"งภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาษาศาสตร�ใน้คล�งข็ง����@����耀��นาย�อความีความชำนาญพิเศษ�豴 130,000.00 ตกลงราคา น้างสาว ธ"ป็ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัร  ธน้ก&ลวรภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาส 130,000.00 บาท น้างสาว ธ"ป็ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัร  ธน้ก&ลวรภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาส 130,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญเป็�น้พ"เศษ

57 4041140624 270,750.00 ตกลงราคา 280,000.00 บาท บร"ษ�ท ทร�เดคคอเรทกร&8ป็ จ าก�ด 270,750.00 บาท ราคาต �าส&ด
บร"ษ�ท ทร�เดคคอเรทกร&8ป็ จ าก�ด 270,750.00 บาท

58 4041140625 จ�างซ7อมีความชำนาญพิเศษ�豴เคร(�องกรองระบบอาร�โอ 10,850.00 ตกลงราคา 10,850.00 บาท 10,850.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

59 4041140626 Inverter SMA Sunny boy 1.3 kw with RS 44,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท กร�น้ แอ�พพล"เคช��น้ จ าก�ด 44,000.00 บาท บร"ษ�ท กร�น้ แอ�พพล"เคช��น้ จ าก�ด 44,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว
485 interface Model SB 1300TL

60 4041140627 13,500.00 ตกลงราคา 13,500.00 บาท 13,500.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

ซองพลาสต"กแข็ง����@����耀��นาย�ง A4 1,000 ซอง หจก. ย�เอ อ"น้เตอร�เทรด (2007) หจก. ย�เอ อ"น้เตอร�เทรด (2007)

จ�างซ7อมีความชำนาญพิเศษ�豴 Asus Nexus 1 รายการ

12 รายการ

1 รายการ

จ�างบร"การตรวจว�ดค&ณัฎฐพภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาพอากาศป็ระจ าป็� 2557 4 รายการ บจก. เอส.พ�.เอส.คอน้ซ�ลต":ง เซอร�ว"ส บจก. เอส.พ�.เอส.คอน้ซ�ลต":ง เซอร�ว"ส

1 รายการ

9 รายการ

ต7ออาย&ล"ข็ง����@����耀��นายส"ทธ"Aโป็รแกรมีความชำนาญพิเศษ�豴 Nessus 1 ล"ข็ง����@����耀��นายส"ทธ"A บร"ษ�ท ท�-เน้�ต จ าก�ด บร"ษ�ท ท�-เน้�ต จ าก�ด

37 รายการ

จ�างป็ร�บป็ร&งพ(:น้ท�� ช�:น้ 6 อาคาร ศอ. 1 รายการ

หจก. วงแหวน้เซอร�ว"ส

7 รายการ บร"ษ�ท อ"ต�ลมีความชำนาญพิเศษ�豴าร� (ป็ระเทศไทย) จ าก�ด บร"ษ�ท อ"ต�ลมีความชำนาญพิเศษ�豴าร� (ป็ระเทศไทย) จ าก�ด

1 รายการ

8 เคร(�อง

ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� PCB 1 ช&ด

ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� (บอร�ด) 5 รายการ

8 ต�ว บร"ษ�ท ออฟฟ"ศเมีความชำนาญพิเศษ�豴ท จ าก�ด (มีความชำนาญพิเศษ�豴หาชน้) บร"ษ�ท ออฟฟ"ศเมีความชำนาญพิเศษ�豴ท จ าก�ด (มีความชำนาญพิเศษ�豴หาชน้)

Jammer antenna Mobile 20-32 MHZ 3 รายการ

Jammer antenna Mobile 30-50 MHZ

Jammer antenna Mobile 40-80 MHZ

1 อ�น้

กระเป็Bาผู้รั�าสป็�น้บอน้ ข็ง����@����耀��นายน้าด 12x13 น้":ว 1,000 ใบ

 คณัฎฐพะบ&คคล โอ.เอ�น้.ด�ไซน้�

5 รายการ บจก. เพอร�เฟ�คท� ออฟฟ"ศ เฟอร�น้"เจอร� บจก. เพอร�เฟ�คท� ออฟฟ"ศ เฟอร�น้"เจอร�

1 อ�น้

3 รายการ

3 รายการ

13 รายการ บจก. เพอร�เฟ�คท� ออฟฟ"ศ เฟอร�น้"เจอร� บจก. เพอร�เฟ�คท� ออฟฟ"ศ เฟอร�น้"เจอร�

1 งาน้

พ"มีความชำนาญพิเศษ�豴พ�สกร�น้ เพ(�อป็ระย&กต�ใช �ใน้การตรวจว�ดทางเคมีความชำนาญพิเศษ�豴�ไฟฟ�า

1 งาน้
ข็ง����@����耀��นาย7าวภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาษาไทย ช&ดท�� 3

จ�างป็ร�บป็ร&งหล�งคาทางลาดคน้พ"การ อาคารศอ. 1 งาน้ หจก. วงแหวน้เซอร�ว"ส

1 งาน้ บร"ษ�ท ท�.เอ�มีความชำนาญพิเศษ�豴.ด� จ าก�ด บร"ษ�ท ท�.เอ�มีความชำนาญพิเศษ�豴.ด� จ าก�ด

1 รายการ

Pin probe Sus304 dai 3 mm L 80 mm 1 รายการ บจก. เพาเวอร� อ�ค"ว เอ�น้จ"เน้�ยร"�ง แอน้ด� เซอร�ว"ส บจก. เพาเวอร� อ�ค"ว เอ�น้จ"เน้�ยร"�ง แอน้ด� เซอร�ว"ส



หน้�า 3 จาก 5

ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�
ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.ต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/03/2014 ถึง 31/03/2014� 2557).ods�京刦五刦⎐刨툸ڹ��������������털���������1ڹง 31/03/2014

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

61 4041140628 1,470.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ไมีความชำนาญพิเศษ�豴โครไลน้�เซอร�ค"ท จ าก�ด 1,470.00 บาท บร"ษ�ท ไมีความชำนาญพิเศษ�豴โครไลน้�เซอร�ค"ท จ าก�ด 1,470.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

62 4041140629 Current Logic 48V 60V to 12V Step down 79,620.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 79,620.00 บาท บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 79,620.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว
10 A 120w

63 4041140630 Toner HP Q2610A 6,980.00 ตกลงราคา 6,980.00 บาท 6,980.00 บาท ราคาต �าส&ด

บร"ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พพลาย จ าก�ด 7,600.00 บาท

64 4041140631 จ�างตรวจสอบระบบไฟคอน้โทรลและเป็ล��ยน้หลอดไฟ 2,800.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท แอน้เทค คอมีความชำนาญพิเศษ�豴มีความชำนาญพิเศษ�豴�น้"เคช��น้ จ าก�ด 2,800.00 บาท บร"ษ�ท แอน้เทค คอมีความชำนาญพิเศษ�豴มีความชำนาญพิเศษ�豴�น้"เคช��น้ จ าก�ด 2,800.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

65 4041140632 SSL Certificate 1 License 4,950.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท เน้�ตเวย� คอมีความชำนาญพิเศษ�豴มีความชำนาญพิเศษ�豴�น้"เคช��น้ จ าก�ด 4,950.00 บาท บร"ษ�ท เน้�ตเวย� คอมีความชำนาญพิเศษ�豴มีความชำนาญพิเศษ�豴�น้"เคช��น้ จ าก�ด 4,950.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

66 4041140633 H2 HP 99.995% 29,400.00 ตกลงราคา 29,400.00 บาท 29,400.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพะาข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

67 4041140634 ไวท�บอร�ดแมีความชำนาญพิเศษ�豴7เหล�ก แบบมีความชำนาญพิเศษ�豴�ล�อเล(�อน้ 7,102.80 ตกลงราคา 7,102.80 บาท 7,102.80 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพะาข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

68 4041140635 จ�างพ�ฒน้าระบบเก�บข็ง����@����耀��นาย�อมีความชำนาญพิเศษ�豴�ลการเจร"ญเต"บโต 50,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท แมีความชำนาญพิเศษ�豴สอ�พ สต�ด"โอ จ าก�ด 50,000.00 บาท บร"ษ�ท แมีความชำนาญพิเศษ�豴สอ�พ สต�ด"โอ จ าก�ด 50,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

69 4041140636 Web template dam 90,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ไอซ�อ� คอร�ป็อเรช��น้ จ าก�ด 90,000.00 บาท บร"ษ�ท ไอซ�อ� คอร�ป็อเรช��น้ จ าก�ด 90,000.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

70 4041140637 Hall Effect Sensor, Miniature 1,250.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท โกลบ�สท� จ าก�ด 1,250.00 บาท บร"ษ�ท โกลบ�สท� จ าก�ด 1,250.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

71 4041140638 ว�สด&ส าน้�กงาน้ 28,807.48 ตกลงราคา 28,807.48 บาท 28,807.48 บาท

72 4041140639 9,920.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท วราไมีความชำนาญพิเศษ�豴โครเซอร�ค"ท จ าก�ด 9,920.00 บาท บร"ษ�ท วราไมีความชำนาญพิเศษ�豴โครเซอร�ค"ท จ าก�ด 9,920.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

73 4041140640 65,000.00 ตกลงราคา มีความชำนาญพิเศษ�豴หาว"ทยาล�ย ธรรมีความชำนาญพิเศษ�豴ศาสตร� 65,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴หาว"ทยาล�ย ธรรมีความชำนาญพิเศษ�豴ศาสตร� 65,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

74 4041140641 ไน้โตรเจน้เหลว 199,698.25 ตกลงราคา บร"ษ�ท แอร�โป็รด�คส�อ"น้ด�สตร�ย� จ าก�ด 199,698.25 บาท บร"ษ�ท แอร�โป็รด�คส�อ"น้ด�สตร�ย� จ าก�ด 199,698.25 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

75 4041140642 ถ&งมีความชำนาญพิเศษ�豴(อไน้ไตรไมีความชำนาญพิเศษ�豴7มีความชำนาญพิเศษ�豴�แป็�ง 10,600.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ� จ าก�ด 10,600.00 บาท บร"ษ�ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ� จ าก�ด 10,600.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

76 4041140643 ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� 39,400.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ�豴ฟ� เทคโน้โลย� จ าก�ด 39,400.00 บาท บร"ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ�豴ฟ� เทคโน้โลย� จ าก�ด 39,400.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพะาข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

77 4041140644 จ�างบร"การซ7อมีความชำนาญพิเศษ�豴เคร(�องอ�ดลมีความชำนาญพิเศษ�豴 พร�อมีความชำนาญพิเศษ�豴อ&ป็กรณัฎฐพ� 8,790.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ธ�รช�ย แอร�คอมีความชำนาญพิเศษ�豴เพรสเซอร� จ าก�ด 8,790.00 บาท บร"ษ�ท ธ�รช�ย แอร�คอมีความชำนาญพิเศษ�豴เพรสเซอร� จ าก�ด 8,790.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

78 4041140645 18,480.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ไทยสเป็เช��ยลแก8ส จ าก�ด 18,480.00 บาท บร"ษ�ท ไทยสเป็เช��ยลแก8ส จ าก�ด 18,480.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพะาข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

79 4041140646 40,210.00 ตกลงราคา 40,210.00 บาท 40,210.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

80 4041140647 89,580.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ทร"ป็เป็"ล คอมีความชำนาญพิเศษ�豴 จ าก�ด 89,580.00 บาท บร"ษ�ท ทร"ป็เป็"ล คอมีความชำนาญพิเศษ�豴 จ าก�ด 89,580.00 บาท ราคาต �าส&ด

บร"ษ�ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ าก�ด 89,900.00 บาท

81 4041140648 ตรวจว"เคราะห�ค&ณัฎฐพภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาพน้ :าด(�มีความชำนาญพิเศษ�豴และน้ :าท":ง 10,900.00 ตกลงราคา 10,900.00 บาท 10,900.00 บาท ราคาต �าส&ด

82 4041140649 75,600.00 ตกลงราคา 75,600.00 บาท 75,600.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

83 4041140650 ว�สด&ไฟฟ�า 8,190.00 ตกลงราคา 8,190.00 บาท 8,190.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

84 4041140651 12,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท โชคอน้�น้ต�การพ"มีความชำนาญพิเศษ�豴พ� และบรรจ&ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนั�ณัฎฐพฑีฆปก� 12,000.00 บาท บร"ษ�ท โชคอน้�น้ต�การพ"มีความชำนาญพิเศษ�豴พ� และบรรจ&ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนั�ณัฎฐพฑีฆปก� 12,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

85 4041140652 13,600.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท วราไมีความชำนาญพิเศษ�豴โครเซอร�ค"ท จ าก�ด 13,600.00 บาท บร"ษ�ท วราไมีความชำนาญพิเศษ�豴โครเซอร�ค"ท จ าก�ด 13,600.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

86 4041140653 จ�างป็ร�บป็ร&งและซ7อมีความชำนาญพิเศษ�豴แซมีความชำนาญพิเศษ�豴ต��สาข็ง����@����耀��นายาโทรศ�พท� 10,200.00 ตกลงราคา 10,200.00 บาท 10,200.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

87 4041140654 36,000.00 ตกลงราคา 36,000.00 บาท 36,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

88 4041140655 ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� 77,724.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 77,724.00 บาท บร"ษ�ท โกลบอลโทรน้"ค อ"น้เตอร�เทรด จ าก�ด 77,724.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

89 4041140656 VSWR protection Output power monitoring 68,500.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท น้าโน้ แลมีความชำนาญพิเศษ�豴บ�ด�า เทคโน้โลย�ส� จ าก�ด 68,500.00 บาท บร"ษ�ท น้าโน้ แลมีความชำนาญพิเศษ�豴บ�ด�า เทคโน้โลย�ส� จ าก�ด 68,500.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

90 4041140657 9,360.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ว� เอส เค คอน้ซ�มีความชำนาญพิเศษ�豴เมีความชำนาญพิเศษ�豴ท จ าก�ด 9,360.00 บาท บร"ษ�ท ว� เอส เค คอน้ซ�มีความชำนาญพิเศษ�豴เมีความชำนาญพิเศษ�豴ท จ าก�ด 9,360.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

91 4041140658 7,500.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ไอโซเทค อาร�ท ออฟ เทคโน้โลย� จ าก�ด 7,500.00 บาท บร"ษ�ท ไอโซเทค อาร�ท ออฟ เทคโน้โลย� จ าก�ด 7,500.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

จ�างท า PCB 3 รายการ

1 รายการ

1 รายการ บจก. ท8อป็ เทรน้น้"�ง ด�เวลล�อป็เมีความชำนาญพิเศษ�豴�น้ท� บจก. ท8อป็ เทรน้น้"�ง ด�เวลล�อป็เมีความชำนาญพิเศษ�豴�น้ท�

1 งาน้

30 ท7อ บร"ษ�ท ไทย-เจแป็น้ แก8ส จ าก�ด บร"ษ�ท ไทย-เจแป็น้ แก8ส จ าก�ด

1 ช&ด บร"ษ�ท ออฟฟ"ศเมีความชำนาญพิเศษ�豴ท จ าก�ด (มีความชำนาญพิเศษ�豴หาชน้) บร"ษ�ท ออฟฟ"ศเมีความชำนาญพิเศษ�豴ท จ าก�ด (มีความชำนาญพิเศษ�豴หาชน้)

ข็ง����@����耀��นายน้าด 90 * 150 cm.

1 งาน้

ข็ง����@����耀��นายองต�น้ย�คาล"ป็ต�ส

1 ล"ข็ง����@����耀��นายส"ทธ"A

10 อ�น้

10 รายการ บร"ษ�ท ออฟฟ"ศเมีความชำนาญพิเศษ�豴ท จ าก�ด (มีความชำนาญพิเศษ�豴หาชน้) บร"ษ�ท ออฟฟ"ศเมีความชำนาญพิเศษ�豴ท จ าก�ด (มีความชำนาญพิเศษ�豴หาชน้) ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

จ�างท า PCB 20 ช&ด

จ�างตรวจว�ดค&ณัฎฐพภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาพส"�งแวดล�อมีความชำนาญพิเศษ�豴 ศอ. 3 รายการ

38,851.80 ลบ.มีความชำนาญพิเศษ�豴.

4 รายการ

11 รายการ

1 งาน้

ไน้โตรเจน้ 105m3 V 580 8 แพ�ค

จ�างต"ดต�:ง Power Plug 1 งาน้ บร"ษ�ท สยามีความชำนาญพิเศษ�豴-ซ�น้น้�� โวลท� จ าก�ด บร"ษ�ท สยามีความชำนาญพิเศษ�豴-ซ�น้น้�� โวลท� จ าก�ด

เคร(�องคอมีความชำนาญพิเศษ�豴พ"วเตอร�ส7วน้บ&คคล CP 1 รายการ

ย��ห�อ INTEL 1150 CPU Core i7-4770

1 งาน้ บจก. เอส.พ�.เอส.คอน้ซ�ลต":ง เซอร�ว"ส บจก. เอส.พ�.เอส.คอน้ซ�ลต":ง เซอร�ว"ส

จ�างท ากล7อง 2U ส าหร�บเคร(�อง Exciter 2 รายการ บร"ษ�ท โฮมีความชำนาญพิเศษ�豴 ไอ.ท� จ าก�ด บร"ษ�ท โฮมีความชำนาญพิเศษ�豴 ไอ.ท� จ าก�ด

และ กล7อง 4U ส าหร�บเคร(�อง Power Amp

2 รายการ บร"ษ�ท มีความชำนาญพิเศษ�豴"ซ�มีความชำนาญพิเศษ�豴" (ไทยแลน้ด�) จ าก�ด บร"ษ�ท มีความชำนาญพิเศษ�豴"ซ�มีความชำนาญพิเศษ�豴" (ไทยแลน้ด�) จ าก�ด

จ�างท าแผู้รั7น้พ�บ Copy Cat 2,000 แผู้รั7น้

จ�างท า PCB 3 รายการ

1 รายการ บจก. เอ�น้อ�ซ� คอร�ป็อเรช��น้ (ป็ระเทศไทย) บจก. เอ�น้อ�ซ� คอร�ป็อเรช��น้ (ป็ระเทศไทย)

อ�ตโน้มีความชำนาญพิเศษ�豴�ต" ย��ห�อ NEC

จ�างท า Working for Optimization electrochemical 1 งาน้ Mr. Johannes Philipp Mensing Mr. Johannes Philipp Mensing

properties of 3D graphene-PANI-CNT

4 รายการ

1 ช&ด

Ushio Halogen Lamp 1 รายการ

เช7าคอมีความชำนาญพิเศษ�豴พ"วเตอร� (PC) 1 รายการ
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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�
ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.ต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/03/2014 ถึง 31/03/2014� 2557).ods�京刦五刦⎐刨툸ڹ��������������털���������1ڹง 31/03/2014

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

92 4041140659 31,100.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ทร"ป็เป็"ล คอมีความชำนาญพิเศษ�豴 จ าก�ด 31,100.00 บาท บร"ษ�ท ทร"ป็เป็"ล คอมีความชำนาญพิเศษ�豴 จ าก�ด 31,100.00 บาท ราคาต �าส&ด

บร"ษ�ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ าก�ด 32,000.00 บาท

93 4041140660 16,872.00 ตกลงราคา 16,872.00 บาท 16,872.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

บร"ษ�ท เอ�น้เอสด� อ"น้ด�สทร� จ าก�ด 21,600.00 บาท

94 4041140661 6,971.93 ตกลงราคา 6,971.00 บาท 6,971.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

95 4041140662 ว�สด&ไฟฟ�า 74,650.00 ตกลงราคา ห�างห&�น้ส7วน้จ าก�ด บ�แทค 74,650.00 บาท ห�างห&�น้ส7วน้จ าก�ด บ�แทค 74,650.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

96 4041140663 ว�สด&ว"ทยาศาสตร� 4,920.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ� จ าก�ด 4,920.00 บาท บร"ษ�ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ� จ าก�ด 4,920.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

97 4041140664 25,200.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พพลาย จ าก�ด 25,200.00 บาท บร"ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พพลาย จ าก�ด 25,200.00 บาท ราคาต �าส&ด

98 4041140665 6,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ท� ซ�อาร� ซ�พพลาย แอน้ด� เซอร�ว"ส จ าก�ด 6,000.00 บาท บร"ษ�ท ท� ซ�อาร� ซ�พพลาย แอน้ด� เซอร�ว"ส จ าก�ด 6,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

99 4041140666 Toner FUJI XEROX CWAA0776 9,585.00 ตกลงราคา 9,585.00 บาท 9,585.00 บาท ราคาต �าส&ด
9,597.00 บาท

บร"ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พพลาย จ าก�ด 9,600.00 บาท

100 4041140667 จ�างท าถาดอล�มีความชำนาญพิเศษ�豴"เน้�ยมีความชำนาญพิเศษ�豴ใส7เมีความชำนาญพิเศษ�豴ล�ดพ�น้ธ&�ข็ง����@����耀��นาย�าว 14,500.00 ตกลงราคา สมีความชำนาญพิเศษ�豴บ�รณัฎฐพ� เอ�น้จ"เน้�ยร"�ง แอน้ด� เทรดด":ง 14,500.00 บาท สมีความชำนาญพิเศษ�豴บ�รณัฎฐพ� เอ�น้จ"เน้�ยร"�ง แอน้ด� เทรดด":ง 14,500.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

101 4041140669 ต��เหล�กเก�บเอกสารบาน้เล(�อน้ท%บ 24,800.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท บางกอกล�กก�:เซฟ จ าก�ด 24,800.00 บาท บร"ษ�ท บางกอกล�กก�:เซฟ จ าก�ด 24,800.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

102 4041140670 สารเคมีความชำนาญพิเศษ�豴� 2,430.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท แป็ซ"ฟ"ค ไซเอ�น้ซ� จ าก�ด 2,430.00 บาท บร"ษ�ท แป็ซ"ฟ"ค ไซเอ�น้ซ� จ าก�ด 2,430.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพะาข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

103 4041140671 จ�างบร"การตรวจสอบและเช�คป็ระส"ทธ"ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาพ 40,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท โคแอกซ� กร&ป็ คอร�ป็อร�เรช��น้ จ าก�ด 40,000.00 บาท บร"ษ�ท โคแอกซ� กร&ป็ คอร�ป็อร�เรช��น้ จ าก�ด 40,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

104 4041140672 3,400.00 ตกลงราคา 3,400.00 บาท 3,400.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคารายเด�ยว

105 4041140673 8,282.67 ตกลงราคา 8,282.67 บาท 8,282.67 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

106 4041140674 76,400.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท ไอท�โซล�ช��น้ แอน้ด� เซอร�ว"ส จ าก�ด 76,400.00 บาท บร"ษ�ท ไอท�โซล�ช��น้ แอน้ด� เซอร�ว"ส จ าก�ด 76,400.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพะาข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

107 4041140675 จ�างส7องกล�องความีความชำนาญพิเศษ�豴ร�อน้ระบบไฟฟ�า 39,000.00 ตกลงราคา  การไฟฟ�าส7วน้ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนั�มีความชำนาญพิเศษ�豴"ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาค 39,000.00 บาท  การไฟฟ�าส7วน้ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนั�มีความชำนาญพิเศษ�豴"ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาค 39,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

108 4041140676 จ�างพ�ฒน้าป็ร�บป็ร&งซอฟต�แวร� 82,500.00 ตกลงราคา น้างสาว เป็รมีความชำนาญพิเศษ�豴ฤด� เอ��ยมีความชำนาญพิเศษ�豴ส&ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนั�ค 82,500.00 บาท น้างสาว เป็รมีความชำนาญพิเศษ�豴ฤด� เอ��ยมีความชำนาญพิเศษ�豴ส&ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนั�ค 82,500.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ
cloud Remote Controller

109 4041140677 มีความชำนาญพิเศษ�豴อเตอร� 44,000.00 ตกลงราคา 44,000.00 บาท 44,000.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องกาาร

110 4041140678 42,200.00 ตกลงราคา น้างสาว ดอกฝ้าย สัมมา��าย ส�มีความชำนาญพิเศษ�豴มีความชำนาญพิเศษ�豴า 42,200.00 บาท น้างสาว ดอกฝ้าย สัมมา��าย ส�มีความชำนาญพิเศษ�豴มีความชำนาญพิเศษ�豴า 42,200.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

111 4041140679 จ�างทดสอบป็ระส"ทธ"ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาพข็ง����@����耀��นายองโพรโทคอล 38,000.00 ตกลงราคา น้าย อน้�น้ท� ป็�ญญา 38,000.00 บาท น้าย อน้�น้ท� ป็�ญญา 38,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

112 4041140680 1 Container 333,000.00 พ"เศษ บร"ษ�ท บางกอกอ"น้ด�สเทร�ยลแก8ส จ าก�ด 333,000.00 บาท บร"ษ�ท บางกอกอ"น้ด�สเทร�ยลแก8ส จ าก�ด 333,000.00 บาท

113 4042140044 Hand Crimp Tool USD 815.02 ตกลงราคา Mouser Electronics 815.02 USD Mouser Electronics 815.02 USD ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

114 4042140045 JPY 704,000.00 ตกลงราคา SUMITOMO CORPORATION ASIA & OCEANIA PTE LTD 704,000.00 JPY SUMITOMO CORPORATION ASIA & OCEANIA PTE LTD 704,000.00 JPY ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

115 4042140046 Screren Printing Materials SGD 3,888.00 ตกลงราคา Murakami Screen (Singapore) Pte Ltd 3,888.00 SGD Murakami Screen (Singapore) Pte Ltd 3,888.00 SGD ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

116 4042140047 USD 510.00 ตกลงราคา NCC Nano, LLC 510.00 USD NCC Nano, LLC 510.00 USD ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

117 4042140048 USD 2,192.00 ตกลงราคา Advinno Technologies Pte. Ltd. 2,192.00 USD Advinno Technologies Pte. Ltd. 2,192.00 USD ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

Computer Dell OptiPlex 3020 1 รายการ

Foot Valve ส าหร�บบ7อน้ :ากรอง 2 ต�ว บร"ษ�ท บ�ว�วาล�ว (ป็ระเทศไทย) จ าก�ด บร"ษ�ท บ�ว�วาล�ว (ป็ระเทศไทย) จ าก�ด

เคร(�องท าลายเอกสาร ด า น้�โอแคล C1217 3 รายการ บร"ษ�ท ออฟฟ"ศเมีความชำนาญพิเศษ�豴ท จ าก�ด (มีความชำนาญพิเศษ�豴หาชน้) บร"ษ�ท ออฟฟ"ศเมีความชำนาญพิเศษ�豴ท จ าก�ด (มีความชำนาญพิเศษ�豴หาชน้)

โทรศ�พท�ไร�สาย ข็ง����@����耀��นายาวมีความชำนาญพิเศษ�豴&ก Panasonic KX-TG360

เก�าอ�: เฟอร�ราเดค C-46

13 รายการ

6 รายการ

TONER HP ร&7น้ CE255A 6 รายการ

จ�างท า Stand ส าหร�บเก�บ soil probe 1 รายการ

1 รายการ หจก. เอฟย� คอมีความชำนาญพิเศษ�豴พ"วเตอร� หจก. เอฟย� คอมีความชำนาญพิเศษ�豴พ"วเตอร�

บจก. ท8อป็ เทรน้น้"�ง ด�เวลล�อป็เมีความชำนาญพิเศษ�豴�น้ท�

1 ช&ด

5 ต��

2 รายการ

1 งาน้
เคร(�อง FE-SEM

จ�างเป็ล��ยน้หน้�งห&�มีความชำนาญพิเศษ�豴เก�าอ�: ร&7น้ RR5/AS 2 ต�ว บจก. เพอร�เฟ�คท� ออฟฟ"ศ เฟอร�น้"เจอร� บจก. เพอร�เฟ�คท� ออฟฟ"ศ เฟอร�น้"เจอร�

ว�สด&ต�น้แบบ/งาน้ว"จ�ย 3 รายการ หจก. อ"น้โน้เวช��น้ โป็รด�กส� เอ�น้จ"เน้�ยร"�ง หจก. อ"น้โน้เวช��น้ โป็รด�กส� เอ�น้จ"เน้�ยร"�ง

การ�ดจอ Gigabyte GTX TITAN BLACK 2 ช&ด

1 งาน้

1 งาน้

2 รายการ บร"ษ�ท เซอร�โว ไดน้ามีความชำนาญพิเศษ�豴"คส� (ป็ระเทศไทย) จ าก�ด บร"ษ�ท เซอร�โว ไดน้ามีความชำนาญพิเศษ�豴"คส� (ป็ระเทศไทย) จ าก�ด

จ�างพ�ฒน้าป็ร�บป็ร&ง Mobile application 1 งาน้

ส าหร�บควบค&มีความชำนาญพิเศษ�豴การท างาน้ข็ง����@����耀��นายอง Cloud Remote Controler

1 งาน้

ค�น้หาอ&ป็กรณัฎฐพ� Internet of Things ส าหร�บใช �งาน้

ร7วมีความชำนาญพิเศษ�豴ก�บต�น้แบบ Cloud RemoteController

ก8าซ TEOS ข็ง����@����耀��นายองเคร(�องจ�กร LPCVD เป็�น้พ�สด&ท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะข็ง����@����耀��นายองการใช �งาน้มีความชำนาญพิเศษ�豴�ข็ง����@����耀��นาย�อจ าก�ด
ส าหร�บหน้7วยว"จ�ยและจะต�องใช �พ�สด& ท��ได�มีความชำนาญพิเศษ�豴าตรฐาน้

สามีความชำนาญพิเศษ�豴ารถใช �งาน้ก�บกระบวน้การผู้รัล"ตข็ง����@����耀��นายองหน้7วยว"จ�ยศ�น้ย�

และเป็�น้พ�สด&ท��จ าเป็�น้ต�องซ(:อโดยตรงจากต7างป็ระเทศ
หร(อด าเน้"น้การโดย ผู้รั7าน้องค�การระหว7างป็ระเทศ

เน้(�องจากบร"ษ�ทฯ เป็�น้ต�วแทน้จ าหน้7ายใน้ป็ระเทศไทย

2 รายการ

สารเคมีความชำนาญพิเศษ�豴� Sumirinse MK (2014-194) 8 ข็ง����@����耀��นายวด

4 รายการ

ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� (หมีความชำนาญพิเศษ�豴%กไฟฟ�า) 3 รายการ

ต7อ License Tanner HiPerSilicon 1 ป็�



หน้�า 5 จาก 5

ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�
ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.ต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/03/2014 ถึง 31/03/2014� 2557).ods�京刦五刦⎐刨툸ڹ��������������털���������1ڹง 31/03/2014

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

118 4042140049 Wall Mount for XBOX 360 Kinect USD 43.33 ตกลงราคา Monoprice, Inc. 43.33 USD Monoprice, Inc. 43.33 USD ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

119 4042140050 ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� USD 155.00 ตกลงราคา NINGBO YAOFENG HYDRAULIC ELECTRICS CO., LTD. 155.00 USD NINGBO YAOFENG HYDRAULIC ELECTRICS CO., LTD. 155.00 USD ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

120 4042140051 ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� 21,908.05 ตกลงราคา element14 Pte Ltd. 21,700.05 บาท element14 Pte Ltd. 21,700.05 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

121 4042140052 USB 29,845.00 ตกลงราคา National Instruments Singapore Pte Ltd. 29,845.00 บาท National Instruments Singapore Pte Ltd. 29,845.00 บาท ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

122 4042140053 เช7าซอฟต�แวร� USD 5,000.00 ตกลงราคา Computational Dynamics Limited 5,000.00 USD Computational Dynamics Limited 5,000.00 USD เป็�น้การเช7าต7อเน้(�อง

123 4042140054 ว�สด&อ"เล�กทรอน้"กส� USD 1,289.24 ตกลงราคา Digi-Key 1,289.24 USD Digi-Key 1,289.24 USD ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

124 4042140055 JPY 332,000.00 ตกลงราคา Bunseki Kobo Corporation 332,000.00 JPY Bunseki Kobo Corporation 332,000.00 JPY ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองว�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องการ

125 4042140056 USD 2,250.00 ตกลงราคา FLIR Systems Inc. 2,250.00 USD FLIR Systems Inc. 2,250.00 USD ค&ณัฎฐพล�กษณัฎฐพะเฉพาะข็ง����@����耀��นายองพ�สด&ตรงความีความชำนาญพิเศษ�豴ต�องกาาร

126 4043140065 จ�างท ารายงาน้แน้วทางการออกแบบและพ�ฒน้า 1,320,000.00 กรณัฎฐพ�พ"เศษ มีความชำนาญพิเศษ�豴หาว"ทยาล�ย เกษตรศาสตร� 1,320,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴หาว"ทยาล�ย เกษตรศาสตร� 1,320,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ
เทคโน้โลย�การเข็ง����@����耀��นาย�ยน้แบบความีความชำนาญพิเศษ�豴เร�ยงภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาษาไทย

127 4043140066 จ�างพ�ฒน้าและทดสอบว"ธ�การตรวจจ�บ 54,000.00 ตกลงราคา น้าย ช�ยภูมิ���H����耀��บริษัท วีนั�มีความชำนาญพิเศษ�豴"  ศ"ร"พ�น้ธ�พรชน้ 54,000.00 บาท น้าย ช�ยภูมิ���H����耀��บริษัท วีนั�มีความชำนาญพิเศษ�豴"  ศ"ร"พ�น้ธ�พรชน้ 54,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ
ความีความชำนาญพิเศษ�豴ผู้รั"ดป็กต"ส าหร�บเซ�น้เซอร�แบบเคล(�อน้ท��

128 4043140067 จ�างบร"หารด าเน้"น้การจ�ดมีความชำนาญพิเศษ�豴หกรรมีความชำนาญพิเศษ�豴ป็ระกวดเทคโน้โลย� 1,450,200.00 สอบราคา บร"ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ�豴ย�มีความชำนาญพิเศษ�豴าร� เมีความชำนาญพิเศษ�豴เน้จเมีความชำนาญพิเศษ�豴�น้ท� จ าก�ด 1,450,200.00 บาท บร"ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ�豴ย�มีความชำนาญพิเศษ�豴าร� เมีความชำนาญพิเศษ�豴เน้จเมีความชำนาญพิเศษ�豴�น้ท� จ าก�ด 1,450,200.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ�豴�ผู้รั��เสน้อราคาเพ�ยงรายเด�ยว

129 4043140068 221,400.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท น้"ป็ด�า คอมีความชำนาญพิเศษ�豴พ"วเทค จ าก�ด 221,400.00 บาท บร"ษ�ท น้"ป็ด�า คอมีความชำนาญพิเศษ�豴พ"วเทค จ าก�ด 221,400.00 บาท เป็�น้การจ�างต7อเน้(�อง

130 4043140069 แบตเตอร�� 360,000.00 สอบราคา บร"ษ�ท อ"น้ท�เกรท เอ�มีความชำนาญพิเศษ�豴 พาวเวอร� จ าก�ด 348,000.00 บาท บร"ษ�ท อ"น้ท�เกรท เอ�มีความชำนาญพิเศษ�豴 พาวเวอร� จ าก�ด 348,000.00 บาท ราคาต �าส&ด

บร"ษ�ท ซ�ลล"ค สเตเบ"ล เซอร�ว"ส จ าก�ด 370,093.46 บาท

131 4043140070 จ�างบร"การบ าร&งร�กษาหมีความชำนาญพิเศษ�豴�อแป็ลงไฟฟ�า 26,796.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท เอกร�ฐว"ศวกรรมีความชำนาญพิเศษ�豴 จ าก�ด 26,796.00 บาท บร"ษ�ท เอกร�ฐว"ศวกรรมีความชำนาญพิเศษ�豴 จ าก�ด 26,796.00 บาท ส�ญญาต7อเน้(�อง

132 4043140071 ช":น้ส7วน้กล�อง เคร(�องมีความชำนาญพิเศษ�豴(อและอ&ป็กรณัฎฐพ�ส าหร�บ 18,027,300.00 พ"เศษ บร"ษ�ท สเป็คการ�ด จ าก�ด 18,027,300.00 บาท บร"ษ�ท สเป็คการ�ด จ าก�ด 18,027,300.00 บาท เป็�น้พ�สด&เพ(�อใช �ใน้การป็ฏิบัติการ������H��"บ�ต"งาน้ซ%�งเป็�น้ความีความชำนาญพิเศษ�豴ล�บ

บร"ษ�ท แฟมีความชำนาญพิเศษ�豴"ล�� คอร�ป็อเรช��น้ จ าก�ด ข็ง����@����耀��นายองส าน้�กงาน้ เป็�น้อ&ป็กรณัฎฐพ�ท��ใช �ใน้การป็ฏิบัติการ������H��"บ�ต"งาน้

ราชการล�บเพ(�องาน้ด�าน้ความีความชำนาญพิเศษ�豴มีความชำนาญพิเศษ�豴��น้คง

133 4043140072 จ�างบร"การเป็ล��ยน้อ&ป็กรณัฎฐพ�ล"ฟต� 1,682,242.99 พ"เศษ 1,682,242.99 บาท 1,682,242.99 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴ช าน้าญพ"เศษ

เป็�น้งาน้ท��ต�องจ�างผู้รั��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ฝ้าย สัมมา��มีความชำนาญพิเศษ�豴(อโดยเฉพาะ หร(อผู้รั��มีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴
ช าน้าญเป็�น้พ"เศษ เพ(�อให�ระบบมีความชำนาญพิเศษ�豴�ความีความชำนาญพิเศษ�豴พร�อมีความชำนาญพิเศษ�豴ใช �งาน้

อย7างมีความชำนาญพิเศษ�豴�ป็ระส"ทธ"ภูมิ���H����耀��บริษัท วีนัาพ

134 4043140073 21,000.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ าก�ด 21,000.00 บาท บร"ษ�ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ าก�ด 21,000.00 บาท

135 4043140074 13,200.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ าก�ด 13,200.00 บาท บร"ษ�ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ าก�ด 13,200.00 บาท เป็�น้การเช7าต7อเน้(�อง

136 4043140075 13,200.00 ตกลงราคา บร"ษ�ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ าก�ด 13,200.00 บาท บร"ษ�ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ าก�ด 13,200.00 บาท เป็�น้การเช7าต7อเน้(�อง
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