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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�����,�com.sun.star.beans.ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

1 4041140871 8,550.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด ซ�ลค� ค�ท 8,550.00 บาท ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด ซ�ลค� ค�ท 8,550.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ
Polyester No. 280

2 4041140872 Samsung Galaxy S Duos 2 90,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ศร�วรา อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 91,580.00 บาท บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 90,000.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 90,000.00 บาท

3 4041140873 8,500.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ควอินเตอร์คอม จำกล�ต�' คาล�เบรช��น้ จ�าก�ด 8,500.00 บาท บร�ษ�ท ควอินเตอร์คอม จำกล�ต�' คาล�เบรช��น้ จ�าก�ด 8,500.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

4 4041140874 27,203.66     ตกลงราคา บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำก�เลคทรอินเตอร์คอม จำกน้�คส� ซอินเตอร์คอม จำกร�ซ จ�าก�ด 27,203.66 บาท บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำก�เลคทรอินเตอร์คอม จำกน้�คส� ซอินเตอร์คอม จำกร�ซ จ�าก�ด 27,203.66 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

5 4041140875 Power Supply 24V 240W 1 Phase 66,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำก�เลคทรอินเตอร์คอม จำกน้�คส� ซอินเตอร์คอม จำกร�ซ จ�าก�ด 66,000.00 บาท บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำก�เลคทรอินเตอร์คอม จำกน้�คส� ซอินเตอร์คอม จำกร�ซ จ�าก�ด 66,000.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

6 4041140876 Rotary Actuator, Flow Control Valve 18,599.70     ตกลงราคา 18,000.00 บาท 18,000.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

7 4041140877 แผู้รังวงจรควบคมีความชำนาญพิเศษ��สถาน้�ว�ดสภาพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위อินเตอร์คอม จำกากาศ 38,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ไรส�ซ��ง ซอินเตอร์คอม จำกร�ซ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 38,000.00 บาท บร�ษ�ท ไรส�ซ��ง ซอินเตอร์คอม จำกร�ซ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 38,000.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

8 4041140878 แผู้รังวงจรควบคมีความชำนาญพิเศษ��แสงสว�าง 96,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ��ฟู เทคโนโล� เทคโน้โลย� จ�าก�ด 96,000.00 บาท บร�ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ��ฟู เทคโนโล� เทคโน้โลย� จ�าก�ด 96,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

9 4041140879 212,300.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 212,300.00 บาท บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 212,300.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 214,500.00 บาท

P/N 90NB01E5-M01660

10 4041140880 กระดาษถ�ายเอินเตอร์คอม จำกกสาร 22,200.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท โรงงาน้อินเตอร์คอม จำกตสาหกรรมีความชำนาญพิเศษ��กระดาษบางป็ะอินเตอร์คอม จำก�น้ จ�าก�ด 22,200.00 บาท บร�ษ�ท โรงงาน้อินเตอร์คอม จำกตสาหกรรมีความชำนาญพิเศษ��กระดาษบางป็ะอินเตอร์คอม จำก�น้ จ�าก�ด 22,200.00 บาท เป็�น้การจ�ดซ3'อินเตอร์คอม จำกตามีความชำนาญพิเศษ��ส�ญญาซ3'อินเตอร์คอม จำกขาย

11 4041140881 ผู้รังหมีความชำนาญพิเศษ��4กเคร3�อินเตอร์คอม จำกงโทรสาร 3,944.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 3,944.00 บาท บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 3,944.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 4,000.00 บาท

12 4041140882 ABS Black 3,600.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำก�น้ อินเตอร์คอม จำการ� อินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกโตเมีความชำนาญพิเศษ��ช��น้ จ�าก�ด 3,600.00 บาท บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำก�น้ อินเตอร์คอม จำการ� อินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกโตเมีความชำนาญพิเศษ��ช��น้ จ�าก�ด 3,600.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

13 4041140883 จ�างเข�ยน้โป็รแกรมีความชำนาญพิเศษ��อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เฟู เทคโนโลสและฐาน้ข�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ���ล 93,000.00     ตกลงราคา 93,000.00 บาท 93,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว
ขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ธภ�ณฑ์เทคโนโลยีส�เทคโน้โลย�สารสน้เทศ

14 4041140884 Toner HP 16,700.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 16,700.00 บาท บร�ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 16,700.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 17,090.00 บาท
บร�ษ�ท ท8อินเตอร์คอม จำกป็ เทรน้น้��ง ด�เวลล�อินเตอร์คอม จำกป็เมีความชำนาญพิเศษ���น้ท� จ�าก�ด 17,300.00 บาท

15 4041140885 Toner HP 13,460.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 13,460.00 บาท บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 13,460.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 13,550.00 บาท

16 4041140886 8,400.00     ตกลงราคา 8,400.00 บาท 8,400.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

17 4041140887 9,800.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท สเป็ซเมีความชำนาญพิเศษ��ด จ�าก�ด 9,800.00 บาท บร�ษ�ท สเป็ซเมีความชำนาญพิเศษ��ด จ�าก�ด 9,800.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

18 4041140888 จ�างเก�บข�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ���ลเวลาใน้การไหลขอินเตอร์คอม จำกงคน้ไข�น้อินเตอร์คอม จำกกใน้ 25,000.00     ตกลงราคา น้าย ด�ษย� ว�ฒน้ป็ร�ชาน้น้ท� 25,000.00 บาท น้าย ด�ษย� ว�ฒน้ป็ร�ชาน้น้ท� 25,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ
ระบบโลจ�สต�กส�ขอินเตอร์คอม จำกงคน้ไข�ใน้โรงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ยาบาล

19 4041140889 ว�สดไฟู เทคโนโลฟู เทคโนโล�า 15,900.00     ตกลงราคา 15,900.00 บาท 15,900.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

20 4041140890 4,130.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท วราไมีความชำนาญพิเศษ��โครเซอินเตอร์คอม จำกร�ค�ท จ�าก�ด 4,130.00 บาท บร�ษ�ท วราไมีความชำนาญพิเศษ��โครเซอินเตอร์คอม จำกร�ค�ท จ�าก�ด 4,130.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

21 4041140891 หน้�งส3อินเตอร์คอม จำก 8,767.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ส�าน้�กพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�มีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�แสงแดด จ�าก�ด 8,767.00 บาท บร�ษ�ท ส�าน้�กพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�มีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�แสงแดด จ�าก�ด 8,767.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

22 4041140892 72,000.00     ตกลงราคา น้าย ธน้า ส�งขน้�น้ท� 72,000.00 บาท น้าย ธน้า ส�งขน้�น้ท� 72,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

23 4041140893 จ�างต�ดต�'งเคร3อินเตอร์คอม จำกข�ายทดสอินเตอร์คอม จำกบด�วยเคร3�อินเตอร์คอม จำกงมีความชำนาญพิเศษ��3อินเตอร์คอม จำก 39,000.00     ตกลงราคา น้าย อินเตอร์คอม จำกน้�น้ท� ป็�ญญา 39,000.00 บาท น้าย อินเตอร์คอม จำกน้�น้ท� ป็�ญญา 39,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

24 4041140894 83,180.00     ตกลงราคา น้างสาว เป็รมีความชำนาญพิเศษ��ฤด� เอินเตอร์คอม จำก��ยมีความชำนาญพิเศษ��สภ�ค 83,180.00 บาท น้างสาว เป็รมีความชำนาญพิเศษ��ฤด� เอินเตอร์คอม จำก��ยมีความชำนาญพิเศษ��สภ�ค 83,180.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

25 4041140895 Toner HP 27,620.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ท8อินเตอร์คอม จำกป็ เทรน้น้��ง ด�เวลล�อินเตอร์คอม จำกป็เมีความชำนาญพิเศษ���น้ท� จ�าก�ด 27,620.00 บาท บร�ษ�ท ท8อินเตอร์คอม จำกป็ เทรน้น้��ง ด�เวลล�อินเตอร์คอม จำกป็เมีความชำนาญพิเศษ���น้ท� จ�าก�ด 27,620.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 28,000.00 บาท

26 4041140896 ว�สดอินเตอร์คอม จำก�เล�กทรอินเตอร์คอม จำกน้�กส� 11,845.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอินเตอร์คอม จำกลโทรน้�ค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เทรด จ�าก�ด 11,845.00 บาท บร�ษ�ท โกลบอินเตอร์คอม จำกลโทรน้�ค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เทรด จ�าก�ด 11,845.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

27 4041140897 MICROCHIP 3,262.05     ตกลงราคา บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำก�เลคทรอินเตอร์คอม จำกน้�คส� ซอินเตอร์คอม จำกร�ซ จ�าก�ด 3,262.05 บาท บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำก�เลคทรอินเตอร์คอม จำกน้�คส� ซอินเตอร์คอม จำกร�ซ จ�าก�ด 3,262.05 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

28 4041140898 ว�สดอินเตอร์คอม จำก�เล�กทรอินเตอร์คอม จำกน้�กส� 24,100.00     ตกลงราคา 24,100.00 บาท 24,100.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

29 4041140899 จ�างก�าก�บคล�งข�อินเตอร์คอม จำกความีความชำนาญพิเศษ��จากเคร3อินเตอร์คอม จำกข�าย 20,000.00     ตกลงราคา Miss. NGUYEN THI MAI PHUONG 20,000.00 บาท Miss. NGUYEN THI MAI PHUONG 20,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ
ส�งคมีความชำนาญพิเศษ��อินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกน้ไลน้�และเว�บบอินเตอร์คอม จำกร�ดส�าหร�บ ภาษาเว�ยตน้ามีความชำนาญพิเศษ��

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ)�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/06/2014 ถึง 30/06/2014�en-US.res����������������ਐؒ����������������冴1ง 30/06/2014

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

Screen Plate กรอินเตอร์คอม จำกบอินเตอร์คอม จำกล�มีความชำนาญพิเศษ���เน้�ยมีความชำนาญพิเศษ�� ข4งผู้รั�าสกร�น้           3 ชด

     20 เคร3�อินเตอร์คอม จำกง

จ�างสอินเตอร์คอม จำกบเท�ยบ Thermometer Agilent Cal 10           1 งาน้

Power Supply 24V 240W 1 Phase 10 อินเตอร์คอม จำก�น้        2 รายการ
Power Supply 24V 10W 1 Phase 11 อินเตอร์คอม จำก�น้

         30 อินเตอร์คอม จำก�น้

       2 รายการ บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำกส.เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ��.ซ�. (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำกส.เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ��.ซ�. (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด

        4 บอินเตอร์คอม จำกร�ด

       1 รายการ

เคร3�อินเตอร์คอม จำกงคอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�วเตอินเตอร์คอม จำกร�แบบพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위กพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위า (Notebook)          11 ชด
Asus K450CC-WX170D

       1 รายการ

       1 รายการ

       1 รายการ

       1 รายการ บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำก-ทร� คร�เอินเตอร์คอม จำกช��น้ จ�าก�ด บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำก-ทร� คร�เอินเตอร์คอม จำกช��น้ จ�าก�ด

       4 รายการ

       4 รายการ

ว�สดไฟู เทคโนโลฟู เทคโนโล�า (Cable)        2 รายการ บร�ษ�ท เจเจ-แลป็ป็� เคเบ�'ล จ�าก�ด บร�ษ�ท เจเจ-แลป็ป็� เคเบ�'ล จ�าก�ด

เลน้ส�ตา 10X ส�าหร�บกล�อินเตอร์คอม จำกงจลทรรศน้�           2 ชด

          1 งาน้

      1,060 อินเตอร์คอม จำก�น้ บร�ษ�ท ทร�น้�ต�' อินเตอร์คอม จำก�เลคโทรน้�ค (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด บร�ษ�ท ทร�น้�ต�' อินเตอร์คอม จำก�เลคโทรน้�ค (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด

จ�างท�า PCB           1 งาน้

      38 รายการ

จ�างศ4กษา Mule ESB Platform และ Open ERP           1 งาน้

          1 งาน้
OpenStack

พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ฒน้าป็ร�บป็รงซอินเตอร์คอม จำกฟู เทคโนโลต�แวร� NetHAM NANO           1 งาน้
ใน้ส�วน้ Web Server

       4 รายการ

       2 รายการ

       1 รายการ

       3 รายการ บจก. แอินเตอร์คอม จำกดวาน้ซ�เทค คอินเตอร์คอม จำกร�ป็อินเตอร์คอม จำกเรช��น้ (ป็ระเทศไทย) บจก. แอินเตอร์คอม จำกดวาน้ซ�เทค คอินเตอร์คอม จำกร�ป็อินเตอร์คอม จำกเรช��น้ (ป็ระเทศไทย)

          1 งาน้

แบบ สขร. 1
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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� ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผ�)ท�#ไดับ)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ)�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/06/2014 ถึง 30/06/2014�en-US.res����������������ਐؒ����������������冴1ง 30/06/2014

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง
30 4041140900 AC meter,DC meter 90,800.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท กร�น้ แอินเตอร์คอม จำก�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ล�เคช��น้ จ�าก�ด 90,800.00 บาท บร�ษ�ท กร�น้ แอินเตอร์คอม จำก�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ล�เคช��น้ จ�าก�ด 90,800.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

31 4041140901 31,500.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ��โทรโป็รเฟู เทคโนโลสช��น้แน้ลโป็รด�กส� จ�าก�ด 31,500.00 บาท บร�ษ�ท เมีความชำนาญพิเศษ��โทรโป็รเฟู เทคโนโลสช��น้แน้ลโป็รด�กส� จ�าก�ด 31,500.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

32 4041140902 15,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 15,000.00 บาท บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 15,000.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

33 4041140903 22,500.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 22,500.00 บาท บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 22,500.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ
ASU Memo Pad Me302Kl white บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 10,500.00 บาท

34 4041140904 IPAD AIR WI-FI 16 GB SPACE GRAY 15,790.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 15,950.00 บาท บร�ษ�ท พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ซ� แลน้ด� เทคโน้โลย� จ�าก�ด 15,790.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ซ� แลน้ด� เทคโน้โลย� จ�าก�ด 15,790.00 บาท
บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 16,400.00 บาท

35 4041140905 จ�างเก�บและว�เคราะห�ข�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ���ลการไหลขอินเตอร์คอม จำกง 90,000.00     ตกลงราคา น้าย ร�ฐพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ล ส�งคะสข 90,000.00 บาท น้าย ร�ฐพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ล ส�งคะสข 90,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ
ระบบโลจ�สต�กส�

36 4041140906 2,350.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ท�ท�เค ซายเอินเตอร์คอม จำกน้ซ� จ�าก�ด 2,350.00 บาท บร�ษ�ท ท�ท�เค ซายเอินเตอร์คอม จำกน้ซ� จ�าก�ด 2,350.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

37 4041140907 จ�างพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�มีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�หน้�งส3อินเตอร์คอม จำกบทสรป็ผู้รั��บร�หารและ 61,650.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท แอินเตอร์คอม จำกดวาน้ซ� พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ร�'น้ต�'ง เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 61,650.00 บาท บร�ษ�ท แอินเตอร์คอม จำกดวาน้ซ� พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ร�'น้ต�'ง เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 61,650.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

38 4041140908 COIL FORMER E 16 1 SECTION 8 PIN 2355074 7,446.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอินเตอร์คอม จำกลโทรน้�ค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เทรด จ�าก�ด 7,446.00 บาท บร�ษ�ท โกลบอินเตอร์คอม จำกลโทรน้�ค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เทรด จ�าก�ด 7,446.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว
FERRITE CORE E 16 N87 2355086 RETAINING

39 4041140909 แผู้รังวงจร 5,450.33     ตกลงราคา บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำการ�เอินเตอร์คอม จำกส คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��โพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위เน้�น้ส� จ�าก�ด 5,450.00 บาท บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำการ�เอินเตอร์คอม จำกส คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��โพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위เน้�น้ส� จ�าก�ด 5,450.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

40 4041140910 Window 8.1 SNGL OLP NL 29,500.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 29,500.00 บาท บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 29,500.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

41 4041140911 Belt Unit DPC2100 5,560.00     ตกลงราคา 5,560.00 บาท 5,560.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

42 4041140912 5,440.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท วราไมีความชำนาญพิเศษ��โครเซอินเตอร์คอม จำกร�ค�ท จ�าก�ด 5,440.00 บาท บร�ษ�ท วราไมีความชำนาญพิเศษ��โครเซอินเตอร์คอม จำกร�ค�ท จ�าก�ด 5,440.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

43 4041140913 48,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท เวคเตอินเตอร์คอม จำกร� จ�าก�ด 48,000.00 บาท บร�ษ�ท เวคเตอินเตอร์คอม จำกร� จ�าก�ด 48,000.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

44 4041140914 ว�สดอินเตอร์คอม จำก�เล�กทรอินเตอร์คอม จำกน้�กส� 8,027.17     ตกลงราคา บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำการ�เอินเตอร์คอม จำกส คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��โพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위เน้�น้ส� จ�าก�ด 7,990.00 บาท บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำการ�เอินเตอร์คอม จำกส คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��โพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위เน้�น้ส� จ�าก�ด 7,990.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

45 4041140915 IGUS CHAINFLEX CABLE 13,702.00     ตกลงราคา 13,702.00 บาท 13,702.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

46 4041140916 131,050.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ทร�เดคคอินเตอร์คอม จำกเรทกร8ป็ จ�าก�ด 131,050.00 บาท บร�ษ�ท ทร�เดคคอินเตอร์คอม จำกเรทกร8ป็ จ�าก�ด 131,050.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ
อินเตอร์คอม จำกาคารเน้คเทค

47 4041140917 จ�างข4'น้ร�ป็ระบบทางเด�น้อินเตอร์คอม จำกาหารจากยางพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ารา 20,000.00     ตกลงราคา น้าง สภาพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위  อินเตอร์คอม จำกย��เอินเตอร์คอม จำก��ยมีความชำนาญพิเศษ�� 20,000.00 บาท น้าง สภาพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위  อินเตอร์คอม จำกย��เอินเตอร์คอม จำก��ยมีความชำนาญพิเศษ�� 20,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

48 4041140918 7,800.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ดาต�าโป็รคอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�วเตอินเตอร์คอม จำกร�ซ�สเต�มีความชำนาญพิเศษ��ส� จ�าก�ด 7,800.00 บาท บร�ษ�ท ดาต�าโป็รคอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�วเตอินเตอร์คอม จำกร�ซ�สเต�มีความชำนาญพิเศษ��ส� จ�าก�ด 7,800.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท จอินเตอร์คอม จำกย ว�ช��น้ จ�าก�ด 8,600.00 บาท

49 4041140919 KRAMER 1:4 XGA Distribution AMP VP400K 10,440.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำกเวคไทย  จ�าก�ด 10,440.00 บาท บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำกเวคไทย  จ�าก�ด 10,440.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

50 4041140920 33,050.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด ว�ศน้ เพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าเวอินเตอร์คอม จำกร� ว�ศวกรรมีความชำนาญพิเศษ�� 33,050.00 บาท ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด ว�ศน้ เพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าเวอินเตอร์คอม จำกร� ว�ศวกรรมีความชำนาญพิเศษ�� 33,050.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

51 4041140921 ว�สดอินเตอร์คอม จำก�เล�กทรอินเตอร์คอม จำกน้�กส� 7,713.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอินเตอร์คอม จำกลโทรน้�ค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เทรด จ�าก�ด 7,476.00 บาท บร�ษ�ท โกลบอินเตอร์คอม จำกลโทรน้�ค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เทรด จ�าก�ด 7,476.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

52 4041140922 32,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ซ�สเท�มีความชำนาญพิเศษ��บ�ท จ�าก�ด 32,000.00 บาท บร�ษ�ท ซ�สเท�มีความชำนาญพิเศษ��บ�ท จ�าก�ด 32,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

53 4041140923 1,280.00     ตกลงราคา ร�าน้ พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ฒน้าก�จ 1,280.00 บาท ร�าน้ พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ฒน้าก�จ 1,280.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

PANASONIC HHR-P107

54 4041140924 12,350.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ว�น้�ส ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 12,350.00 บาท บร�ษ�ท ว�น้�ส ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 12,350.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว
Full Option

55 4041140925 41,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ท� ซ�อินเตอร์คอม จำการ� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 41,000.00 บาท บร�ษ�ท ท� ซ�อินเตอร์คอม จำการ� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 41,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

56 4041140926 จ�างทดสอินเตอร์คอม จำกบระบบดาวน้�โหลดและต�ดต�'ง 42,000.00     ตกลงราคา น้างสาว ดอินเตอร์คอม จำกกฝ้าย สัมมา��าย ส�มีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ��า 42,000.00 บาท น้างสาว ดอินเตอร์คอม จำกกฝ้าย สัมมา��าย ส�มีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ��า 42,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

57 4041140927 ว�สดส�าน้�กงาน้ 5,954.40     ตกลงราคา ร�าน้ พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ฒน้าก�จ 5,954.40 บาท ร�าน้ พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ฒน้าก�จ 5,954.40 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

58 4041140928 ว�สดส�าน้�กงาน้ 59,472.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท เพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위อินเตอร์คอม จำกร�เฟู เทคโนโล�คท� อินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกฟู เทคโนโลฟู เทคโนโล�ศ เฟู เทคโนโลอินเตอร์คอม จำกร�น้�เจอินเตอร์คอม จำกร� จ�าก�ด 59,472.00 บาท บร�ษ�ท เพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위อินเตอร์คอม จำกร�เฟู เทคโนโล�คท� อินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกฟู เทคโนโลฟู เทคโนโล�ศ เฟู เทคโนโลอินเตอร์คอม จำกร�น้�เจอินเตอร์คอม จำกร� จ�าก�ด 59,472.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

59 4041140929 11,160.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ท8อินเตอร์คอม จำกป็ เทรน้น้��ง ด�เวลล�อินเตอร์คอม จำกป็เมีความชำนาญพิเศษ���น้ท� จ�าก�ด 11,160.00 บาท บร�ษ�ท ท8อินเตอร์คอม จำกป็ เทรน้น้��ง ด�เวลล�อินเตอร์คอม จำกป็เมีความชำนาญพิเศษ���น้ท� จ�าก�ด 11,160.00 บาท ราคาต��าสด

       5 รายการ

HP Probook 440G1 Series           1 ชด

Plextor mS200 SATA lll mSATA SSD 256GB           2 อินเตอร์คอม จำก�น้

NOKIA Lumia 1320 with case        2 รายการ

          1 ชด

          1 งวด

Aluminium Nitrate 9H2O           1 ชด

       4 รายการ
จ�ดท�าแผู้รั�น้ CD

       3 รายการ

       1 รายการ

5 ล�ขส�ทธ�K

          1 ชด บร�ษ�ท ฟู เทคโนโล�จ� ซ�ร�อินเตอร์คอม จำกกซ� (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด บร�ษ�ท ฟู เทคโนโล�จ� ซ�ร�อินเตอร์คอม จำกกซ� (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด

PCB จ�าน้วน้ 1 ร�ป็แบบ, 20 แผู้รั�น้           1 ชด

ITO-PET VisionTek         10 แผู้รั�น้

       3 รายการ

       1 รายการ บจก. อินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกโตเฟู เทคโนโลล�กซ�เบ�'ล แอินเตอร์คอม จำกดวาน้ซ� เอินเตอร์คอม จำก�น้จ�เน้�ยร��ง บจก. อินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกโตเฟู เทคโนโลล�กซ�เบ�'ล แอินเตอร์คอม จำกดวาน้ซ� เอินเตอร์คอม จำก�น้จ�เน้�ยร��ง

จ�างก�'น้ห�อินเตอร์คอม จำกงท�างาน้ภายใน้ห�อินเตอร์คอม จำกง 419           1 งาน้

          1 ชด

VGA Cable Hosiwell Standard 3M.,5M.,10M.        3 รายการ

          2 อินเตอร์คอม จำก�น้

จ�างเป็ล��ยน้ถ�ายอินเตอร์คอม จำกะไหล�ระบบ GENERATOR           1 งาน้

       7 รายการ

จ�างท�า Short Silo Plan (SUS)          10 ชด

แผู้รั�น้ CD-R PRINCO 50แผู้รั�น้/หลอินเตอร์คอม จำกด        3 รายการ
กล�อินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาสต�กใส�แผู้รั�น้ CD แบบตกแตก ถ�าน้

miniSUN7 Dev Kit-7 inch Display TFT TP        2 รายการ

จ�างกล4ง Probe แบบ 3 Pin         10 ช�'น้

       1 รายการ

       1 รายการ

      10 รายการ

HP TONER ร�น้ Q5950A 2 ชด

แบบ สขร. 1
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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� ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผ�)ท�#ไดับ)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ)�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/06/2014 ถึง 30/06/2014�en-US.res����������������ਐؒ����������������冴1ง 30/06/2014

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง
60 4041140930 15,400.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ท8อินเตอร์คอม จำกป็ เทรน้น้��ง ด�เวลล�อินเตอร์คอม จำกป็เมีความชำนาญพิเศษ���น้ท� จ�าก�ด 16,500.00 บาท บร�ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 15,400.00 บาท ราคาต��าสด

บร�ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 15,400.00 บาท

61 4041140933 Maestro EDGE/GPRS Modem Completed Set 9,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ��ว� คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ���วน้�เคช��น้ส� จ�าก�ด 9,000.00 บาท บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ��ว� คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ���วน้�เคช��น้ส� จ�าก�ด 9,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

62 4041140934 60,000.00     ตกลงราคา 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

63 4041140935 D-Link Wireless AC1200 Dual Band Gigabit 7,528.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 7,528.00 บาท บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 7,528.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว
TP Link 24-Port Giqabit Switch TL SG1024

64 4041140936 THS3202 FEEDBACK AMPLIFIER EVAL 4,628.02     ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอินเตอร์คอม จำกลโทรน้�ค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เทรด จ�าก�ด 4,628.02 บาท บร�ษ�ท โกลบอินเตอร์คอม จำกลโทรน้�ค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เทรด จ�าก�ด 4,628.02 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

65 4041140937 จ�างพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�มีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�หน้�งส3อินเตอร์คอม จำกค��มีความชำนาญพิเศษ��3อินเตอร์คอม จำกการใช �งาน้เว�บไซต� 35,000.00     ตกลงราคา 35,000.00 บาท 35,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

66 4041140938 จ�างท�าหน้�งส3อินเตอร์คอม จำกชดซอินเตอร์คอม จำกฟู เทคโนโลต�แวร�ว�เคราะห�และ 70,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ศ�น้ย�การพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�มีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�แก�น้จ�น้ทร� จ�าก�ด 70,000.00 บาท บร�ษ�ท ศ�น้ย�การพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�มีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�แก�น้จ�น้ทร� จ�าก�ด 70,000.00 บาท ราคาต��าสด
ป็ระมีความชำนาญพิเศษ��วลผู้รัลข�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ���ลสขภาพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위 108,000.00 บาท

67 4041140939 MiniSUN7 Full Option 8,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ว�น้�ส ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 8,000.00 บาท บร�ษ�ท ว�น้�ส ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 8,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

68 4041140940 Camera GoPro Model HERO3+Black Edition 29,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 28,600.00 บาท บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 28,600.00 บาท ราคาต��าสด
ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด เอินเตอร์คอม จำกฟู เทคโนโลย� คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�วเตอินเตอร์คอม จำกร� 29,000.00 บาท
บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 32,600.00 บาท

69 4041140941 Ushio UV Lamp Model SUV-2000NiL 75,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ค�ย�แมีความชำนาญพิเศษ��น้ อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เน้ช��น้แน้ล จ�าก�ด 75,000.00 บาท บร�ษ�ท ค�ย�แมีความชำนาญพิเศษ��น้ อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เน้ช��น้แน้ล จ�าก�ด 75,000.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

70 4041140942 TDM Water Meter Model LXSGY 9,350.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท สายชลพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위รพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าณ�ชย� อินเตอร์คอม จำกตสาหกรรมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 9,350.00 บาท บร�ษ�ท สายชลพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위รพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าณ�ชย� อินเตอร์คอม จำกตสาหกรรมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 9,350.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

71 4041140943 หน้�งส3อินเตอร์คอม จำกร�ป็เล�มีความชำนาญพิเศษ�� 45,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำกส เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย กร8ป็ จ�าก�ด 45,000.00 บาท บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำกส เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย กร8ป็ จ�าก�ด 45,000.00 บาท ราคาต��าสด
งาน้พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�มีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ใบเก�ยรต�บ�ตร บร�ษ�ท ท�ค�วเอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ�� เบสท� จ�าก�ด 42,000.00 บาท

บร�ษ�ท ด�ารงค�ช�ยการพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�มีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위� จ�าก�ด 43,000.00 บาท

72 4041140944 ว�สดไฟู เทคโนโลฟู เทคโนโล�า 2,035.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำก�เลคทรอินเตอร์คอม จำกน้�คส� ซอินเตอร์คอม จำกร�ซ จ�าก�ด 2,035.00 บาท บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำก�เลคทรอินเตอร์คอม จำกน้�คส� ซอินเตอร์คอม จำกร�ซ จ�าก�ด 2,035.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

73 4041140945 143,538.77     ตกลงราคา บร�ษ�ท แอินเตอร์คอม จำกร�โป็รด�คส�อินเตอร์คอม จำก�น้ด�สตร�ย� จ�าก�ด 143,538.77 บาท บร�ษ�ท แอินเตอร์คอม จำกร�โป็รด�คส�อินเตอร์คอม จำก�น้ด�สตร�ย� จ�าก�ด 143,538.77 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

74 4041140946 Samsung Monitor LED 19.5" 3,400.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 3,400.00 บาท บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 3,400.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 3,600.00 บาท
บร�ษ�ท พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ซ� แลน้ด� เทคโน้โลย� จ�าก�ด 3,600.00 บาท

75 4041140947 อินเตอร์คอม จำกะไหล�ส�าหร�บซ�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��เคร3�อินเตอร์คอม จำกงแมีความชำนาญพิเศษ���ข�าย 59,400.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท แพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลท เน้รา จ�าก�ด 59,400.00 บาท บร�ษ�ท แพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลท เน้รา จ�าก�ด 59,400.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

76 4041140948 ULTRAVETTE MICRO CUVETTE,Z 8.5 Mml 6,500.00     ตกลงราคา 6,500.00 บาท 6,500.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

77 4041140949 Surge Protective Devices Phoenix Contact 28,425.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท บล�สโตน้  จ�าก�ด 28,425.00 บาท บร�ษ�ท บล�สโตน้  จ�าก�ด 28,425.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว
Germany

78 4041140950 16,300.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท แอินเตอร์คอม จำกสราส จ�าก�ด 16,300.00 บาท บร�ษ�ท แอินเตอร์คอม จำกสราส จ�าก�ด 16,300.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว
Meter with Probe

79 4041140951 95,000.00     ตกลงราคา น้างสาว วน้�ดา หย�บกระโทก 95,000.00 บาท น้างสาว วน้�ดา หย�บกระโทก 95,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

80 4041140952 จ�างท�ากล�อินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาสต�กใส�อินเตอร์คอม จำกป็กรณ�อินเตอร์คอม จำก�เล�กทรอินเตอร์คอม จำกน้�กส� 8,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ฒน้าเทคโน้โลย� จ�าก�ด 8,000.00 บาท บร�ษ�ท พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ฒน้าเทคโน้โลย� จ�าก�ด 8,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

81 4041140953 ว�สดไฟู เทคโนโลฟู เทคโนโล�า 25,400.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบ�สท� จ�าก�ด 25,400.00 บาท บร�ษ�ท โกลบ�สท� จ�าก�ด 25,400.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

82 4041140954 7,800.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ซ�น้เน้อินเตอร์คอม จำกร�ไจซ� โป็รไวด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 7,800.00 บาท บร�ษ�ท ซ�น้เน้อินเตอร์คอม จำกร�ไจซ� โป็รไวด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 7,800.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

83 4041140955 Data Acquisition Unit 160,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ท�เอินเตอร์คอม จำกส คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��บ�เน้ช��น้ จ�าก�ด 160,000.00 บาท บร�ษ�ท พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ท�เอินเตอร์คอม จำกส คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��บ�เน้ช��น้ จ�าก�ด 160,000.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท แคชว�น้ เทคโน้โลย� แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส 210,500.00 บาท

84 4041140956 ชดเคร3�อินเตอร์คอม จำกงอินเตอร์คอม จำก�าน้บ�ตร 154,481.25     ตกลงราคา บร�ษ�ท มีความชำนาญพิเศษ��าสเตอินเตอร์คอม จำกร�เทค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เน้ช��น้แน้ล จ�าก�ด 144,375.00 บาท บร�ษ�ท มีความชำนาญพิเศษ��าสเตอินเตอร์คอม จำกร�เทค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เน้ช��น้แน้ล จ�าก�ด 144,375.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

85 4041140957 จ�างอินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกกแบบแผู้รังวงจรไฟู เทคโนโลฟู เทคโนโล�า 15,742.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ไรส�ซ��ง ซอินเตอร์คอม จำกร�ซ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 15,742.00 บาท บร�ษ�ท ไรส�ซ��ง ซอินเตอร์คอม จำกร�ซ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 15,742.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

86 4041140958 จ�างจ�ดเก�บข�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ���ลคณค�าทางโภชน้าการอินเตอร์คอม จำกาหาร 92,000.00     ตกลงราคา น้างสาว อินเตอร์คอม จำกรวรรณ ศร�ตอินเตอร์คอม จำกงอินเตอร์คอม จำก�อินเตอร์คอม จำกน้ 92,000.00 บาท น้างสาว อินเตอร์คอม จำกรวรรณ ศร�ตอินเตอร์คอม จำกงอินเตอร์คอม จำก�อินเตอร์คอม จำกน้ 92,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญเป็�น้พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

87 4041140959 4,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท โฟู เทคโนโลร�เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ���ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย จ�าก�ด 3,360.00 บาท บร�ษ�ท โฟู เทคโนโลร�เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ���ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย จ�าก�ด 3,360.00 บาท เป็�น้การจ�ดซ3'อินเตอร์คอม จำกจ�ดจ�างต�อินเตอร์คอม จำกเน้3�อินเตอร์คอม จำกง

88 4041140961 10,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ฐาน้การพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�มีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위� จ�าก�ด 10,000.00 บาท บร�ษ�ท ฐาน้การพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�มีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위� จ�าก�ด 10,000.00 บาท ราคาต��าสด
11,250.00 บาท

89 4041140962 7,350.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท เซอินเตอร์คอม จำกร�ค�ตอินเตอร์คอม จำก�น้ด�สตร�ส� จ�าก�ด 7,350.00 บาท บร�ษ�ท เซอินเตอร์คอม จำกร�ค�ตอินเตอร์คอม จำก�น้ด�สตร�ส� จ�าก�ด 7,350.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

HP TONER ร�น้ Q7581A        2 รายการ
HP TONER ร�น้ Q6470A

1 รายการ

ช�'น้สแตน้เลส 5 ช�'น้        1 รายการ บจก. ทร�ป็เป็�'ล พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ล�ส ด�ไซน้� แอินเตอร์คอม จำกน้ด� ด�เวล8อินเตอร์คอม จำกป็เมีความชำนาญพิเศษ���น้ท� บจก. ทร�ป็เป็�'ล พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ล�ส ด�ไซน้� แอินเตอร์คอม จำกน้ด� ด�เวล8อินเตอร์คอม จำกป็เมีความชำนาญพิเศษ���น้ท�

       2 รายการ

          2 อินเตอร์คอม จำก�น้

       100 เล�มีความชำนาญพิเศษ�� ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด วาย.ซ�เอินเตอร์คอม จำกช.มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด วาย.ซ�เอินเตอร์คอม จำกช.มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย
ขน้าด A4

     1,000 เล�มีความชำนาญพิเศษ��
ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด วาย.ซ�เอินเตอร์คอม จำกช.มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย

     1   รายการ

          2 ต�ว

         1 หลอินเตอร์คอม จำกด

          1 ชด

       2 รายการ

      13 รายการ

ไน้โตรเจน้เหลว จ�าน้วน้ 27,925.83 ลบ.มีความชำนาญพิเศษ��. 27,925.83 ลบ.มีความชำนาญพิเศษ��.

           1 จอินเตอร์คอม จำก

       2 รายการ

          5 อินเตอร์คอม จำก�น้ บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำกส.เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ��.เคมีความชำนาญพิเศษ���คอินเตอร์คอม จำกล ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำกส.เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ��.เคมีความชำนาญพิเศษ���คอินเตอร์คอม จำกล ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด

       4 รายการ

จ�างซ�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��และตรวจเช�คเคร3�อินเตอร์คอม จำกง Humidity Temp        2 รายการ

จ�างพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ฒน้าส�วน้โป็รแกรมีความชำนาญพิเศษ�� GAP           1 งาน้

          1 ชด

       3 รายการ

จ�างซ�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��เคร3�อินเตอร์คอม จำกงส�ารอินเตอร์คอม จำกงไฟู เทคโนโลฟู เทคโนโล�า (UPS)        4 รายการ

          1 ชด

       4 รายการ

       2 รายการ

       1 รายการ

เช�าบร�การ PC Lenovo ThinkCenter         2 เด3อินเตอร์คอม จำกน้

จ�างพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�มีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�โบว�ช�วร� Dentist Scan      2,500 แผู้รั�น้
ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด วาย.ซ�เอินเตอร์คอม จำกช.มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย

จ�างท�า PCB        2 รายการ

แบบ สขร. 1
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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� ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผ�)ท�#ไดับ)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ)�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/06/2014 ถึง 30/06/2014�en-US.res����������������ਐؒ����������������冴1ง 30/06/2014

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง
90 4041140963 จ�างบร�การถ�ายเอินเตอร์คอม จำกกสาร พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ร�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��เข�าเล�มีความชำนาญพิเศษ�� 11,000.00     ตกลงราคา น้างสาว จงจ�ต  ช3�น้ช�ยก�จ 11,000.00 บาท น้างสาว จงจ�ต  ช3�น้ช�ยก�จ 11,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

91 4041140964 จ�างพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ฒน้าแผู้รัน้ภาพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위การเช3�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกเคร3อินเตอร์คอม จำกข�าย 20,000.00     ตกลงราคา น้างสาว ธ�ญล�กษณ� ทอินเตอร์คอม จำกงแมีความชำนาญพิเศษ���น้ 20,000.00 บาท น้างสาว ธ�ญล�กษณ� ทอินเตอร์คอม จำกงแมีความชำนาญพิเศษ���น้ 20,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ
อินเตอร์คอม จำก�น้เทอินเตอร์คอม จำกร�เน้�ต ภายใน้ป็ระเทศและระหว�างป็ระเทศ

92 4041140965 177,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท เดอินเตอร์คอม จำกะ คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ���น้�เคช��น้ โซล�ช��น้ จ�าก�ด 177,000.00 บาท บร�ษ�ท เดอินเตอร์คอม จำกะ คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ���น้�เคช��น้ โซล�ช��น้ จ�าก�ด 177,000.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท บ�ยอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 180,500.00 บาท

93 4041140966 13,600.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท แอินเตอร์คอม จำกร�โป็รด�คส�อินเตอร์คอม จำก�น้ด�สตร�ย� จ�าก�ด 13,600.00 บาท บร�ษ�ท แอินเตอร์คอม จำกร�โป็รด�คส�อินเตอร์คอม จำก�น้ด�สตร�ย� จ�าก�ด 13,600.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

94 4041140967 133,500.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ย�ไน้เต�ด ร�จ�สตร�า อินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกฟู เทคโนโล ซ�สเท�มีความชำนาญพิเศษ��ส� 133,500.00 บาท บร�ษ�ท ย�ไน้เต�ด ร�จ�สตร�า อินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกฟู เทคโนโล ซ�สเท�มีความชำนาญพิเศษ��ส� 133,500.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

95 4041140968 5,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ว�น้มีความชำนาญพิเศษ��8อินเตอร์คอม จำกบบ�' จ�าก�ด 5,000.00 บาท บร�ษ�ท ว�น้มีความชำนาญพิเศษ��8อินเตอร์คอม จำกบบ�' จ�าก�ด 5,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

96 4041140969 Toner HP Q6511A 6,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 8,110.00 บาท บร�ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 6,000.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 6,000.00 บาท
บร�ษ�ท เบลสสกาย คอินเตอร์คอม จำกน้เน้คช��น้ จ�าก�ด 9,200.00 บาท

97 4041140970 39,610.88     ตกลงราคา บร�ษ�ท เร�ยล อินเตอร์คอม จำก�น้โน้เวช��น้ เทคโน้โลย� จ�าก�ด 39,610.88 บาท บร�ษ�ท เร�ยล อินเตอร์คอม จำก�น้โน้เวช��น้ เทคโน้โลย� จ�าก�ด 39,610.88 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

98 4041140971 Toner Kyocera 21,105.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท น้�น้ทร�ย� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 21,500.00 บาท บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 21,105.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 21,105.00 บาท

24,225.00 บาท

99 4041140972 3,835.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท วราไมีความชำนาญพิเศษ��โครเซอินเตอร์คอม จำกร�ค�ท จ�าก�ด 3,785.00 บาท บร�ษ�ท วราไมีความชำนาญพิเศษ��โครเซอินเตอร์คอม จำกร�ค�ท จ�าก�ด 3,785.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

100 4041140973 BATT 12V12AH CSB REPLACEMENT 17,320.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 17,320.00 บาท บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 17,320.00 บาท ราคาต��าสด
BATT 12V17AH CSB REPLACEMENT บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 23,500.00 บาท

101 4041140974 79,050.00     ตกลงราคา 79,050.00 บาท บร�ษ�ท ห�อินเตอร์คอม จำกงป็ฏิบัติการกลาง�บ�ต�การกลาง 79,050.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

102 4041140975 จ�างป็ระกอินเตอร์คอม จำกบเคร3�อินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�น้ลวดทอินเตอร์คอม จำกงแดง 22,800.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท เค แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เค พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ร�ซ�ช��น้ ท�ลส� ดาย จ�าก�ด 22,800.00 บาท บร�ษ�ท เค แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เค พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ร�ซ�ช��น้ ท�ลส� ดาย จ�าก�ด 22,800.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

103 4041140976 จ�างป็ระกอินเตอร์คอม จำกบและต�ดต�'งระบบเซลล�แสงอินเตอร์คอม จำกาท�ตย� 425,000.00       พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด มีความชำนาญพิเศษ��ณ�น้ารถ พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ท�เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ�� 425,000.00 บาท ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด มีความชำนาญพิเศษ��ณ�น้ารถ พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ท�เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ�� 425,000.00 บาท ด�วน้และราคาต��าสด
บร�ษ�ท กร�น้ แอินเตอร์คอม จำก�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ล�เคช��น้ จ�าก�ด 488,990.00 บาท

104 4041140977 Oxygen 99.99% (HP) 7 M3/Cyl 10,350.00     ตกลงราคา 10,350.00 บาท 10,350.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ
Argon 99.999% (UHP) 7 M3/Cyl

105 4041140978 Surge Protection for Ethernet 18,670.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท บล�สโตน้  จ�าก�ด 18,670.00 บาท บร�ษ�ท บล�สโตน้  จ�าก�ด 18,670.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ
Surge arrester for RS 485

106 4041140979 ADAM-4520-D2E 10,500.00     ตกลงราคา 10,500.00 บาท 10,500.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

107 4041140980 22,120.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ซ�น้น้�� ซาน้�ทาร�� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 22,120.00 บาท บร�ษ�ท ซ�น้น้�� ซาน้�ทาร�� ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 22,120.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

108 4041140981 จ�างซ�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��และเป็ล��ยน้อินเตอร์คอม จำกะไหล�เสาอินเตอร์คอม จำกากาศ 27,900.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท มีความชำนาญพิเศษ��าสเตอินเตอร์คอม จำกร� ทาวเวอินเตอร์คอม จำกร� แอินเตอร์คอม จำกน้ด� อินเตอร์คอม จำก�คว�ป็เมีความชำนาญพิเศษ���น้ท� จ�าก�ด 27,900.00 บาท บร�ษ�ท มีความชำนาญพิเศษ��าสเตอินเตอร์คอม จำกร� ทาวเวอินเตอร์คอม จำกร� แอินเตอร์คอม จำกน้ด� อินเตอร์คอม จำก�คว�ป็เมีความชำนาญพิเศษ���น้ท� จ�าก�ด 27,900.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

109 4041140982 12,000.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด อินเตอร์คอม จำการ�ทกลาส ดอินเตอร์คอม จำกท เน้�ท 12,000.00 บาท ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด อินเตอร์คอม จำการ�ทกลาส ดอินเตอร์คอม จำกท เน้�ท 12,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

110 4041140983 ว�สดอินเตอร์คอม จำก�เล�กทรอินเตอร์คอม จำกน้�กส� 22,150.00     ตกลงราคา 22,150.00 บาท 22,150.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

111 4041140984 ว�สดอินเตอร์คอม จำก�เล�กทรอินเตอร์คอม จำกน้�กส� 7,902.50     ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอินเตอร์คอม จำกลโทรน้�ค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เทรด จ�าก�ด 7,902.60 บาท บร�ษ�ท โกลบอินเตอร์คอม จำกลโทรน้�ค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เทรด จ�าก�ด 7,902.60 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

112 4041140985 ว�สดอินเตอร์คอม จำก�เล�กทรอินเตอร์คอม จำกน้�กส�ไอินเตอร์คอม จำกซ� 9,980.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ว�น้�ส ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 9,980.00 บาท บร�ษ�ท ว�น้�ส ซ�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ลาย จ�าก�ด 9,980.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

113 4041140986 กรวยน้�'าด3�มีความชำนาญพิเศษ�� 25,500.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท โบ8ทบคส� อินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกฟู เทคโนโลฟู เทคโนโล�ศเซ�น้เตอินเตอร์คอม จำกร� จ�าก�ด 30,000.00 บาท 25,500.00 บาท ราคาต��าสด
25,500.00 บาท

บร�ษ�ท เทพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위เทวา ร�งเร3อินเตอร์คอม จำกง จ�าก�ด 26,100.00 บาท

114 4041140987 42,720.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำกซอินเตอร์คอม จำกฟู เทคโนโลท�ว�น้ จ�าก�ด 42,720.00 บาท บร�ษ�ท เอินเตอร์คอม จำกซอินเตอร์คอม จำกฟู เทคโนโลท�ว�น้ จ�าก�ด 42,720.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

115 4041140988 จ�างท�าอินเตอร์คอม จำกป็กรณ�เพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위3�อินเตอร์คอม จำกรทดสอินเตอร์คอม จำกบเคร3�อินเตอร์คอม จำกงว�ดลมีความชำนาญพิเศษ�� 32,400.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ป็วร�ศร� เอินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�ไพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위รซ� จ�าก�ด 32,300.00 บาท บร�ษ�ท ป็วร�ศร� เอินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�ไพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위รซ� จ�าก�ด 32,300.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

116 4041140989 22,200.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท โรงงาน้อินเตอร์คอม จำกตสาหกรรมีความชำนาญพิเศษ��กระดาษบางป็ะอินเตอร์คอม จำก�น้ จ�าก�ด 22,200.00 บาท บร�ษ�ท โรงงาน้อินเตอร์คอม จำกตสาหกรรมีความชำนาญพิเศษ��กระดาษบางป็ะอินเตอร์คอม จำก�น้ จ�าก�ด 22,200.00 บาท เป็�น้การจ�ดซ3'อินเตอร์คอม จำกตามีความชำนาญพิเศษ��ส�ญญาซ3'อินเตอร์คอม จำกขาย

        50 เล�มีความชำนาญพิเศษ��

          1 งาน้

โป็รแกรมีความชำนาญพิเศษ�� OfficeStd 2013 OLP NL Gov        3 รายการ
เคร3�อินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�มีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위� Pinter Colour Laser HP M551
เคร3�อินเตอร์คอม จำกงสแกน้ ScanSnap iX500 windows with

ก8าซอินเตอร์คอม จำการ�กอินเตอร์คอม จำกน้ 99.9999           1 ท�อินเตอร์คอม จำก

จ�างตรวจป็ระเมีความชำนาญพิเศษ���น้ต�ดตามีความชำนาญพิเศษ��ป็ระจ�าป็� 2557           1 งาน้
(Surveillance) ระบบมีความชำนาญพิเศษ��าตรฐาน้คณภาพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위 อินเตอร์คอม จำกาช�วอินเตอร์คอม จำกน้ามีความชำนาญพิเศษ���ย (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด
ความีความชำนาญพิเศษ��ป็ลอินเตอร์คอม จำกดภ�ย และส��งแวดล�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� (2014-528)

ค�าบร�การจ�ดส�ง SMS        1 รายการ

       1 รายการ

จ�างอินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกกแบบแผู้รังวงจร PCB        3 รายการ

       4 รายการ

บจก. เค�ยวเซร�า ด�อินเตอร์คอม จำกคค�วเมีความชำนาญพิเศษ���น้ท� โซล�ช��น้ส� (ป็ระเทศไทย)

จ�างท�า PCB           5 ชด

       2 รายการ

จ�างบร�การสอินเตอร์คอม จำกบเท�ยบเคร3�อินเตอร์คอม จำกง Transmitter      28 เคร3�อินเตอร์คอม จำกง บร�ษ�ท ห�อินเตอร์คอม จำกงป็ฏิบัติการกลาง�บ�ต�การกลาง (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด

          1 ชด

          1 งาน้
เป็�น้งาน้ท��ต�อินเตอร์คอม จำกงจ�างผู้รั��มีความชำนาญพิเศษ���ฝ้าย สัมมา��มีความชำนาญพิเศษ��3อินเตอร์คอม จำก โดยเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะและช�าน้าญเป็�น้
พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ และเร�งด�วน้หากล�าช �าอินเตอร์คอม จำกาจเก�ดความีความชำนาญพิเศษ��เส�ยหายแก�
ส�าน้�กงาน้ โดยต�อินเตอร์คอม จำกงเข�าพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위3'น้ท��และต�อินเตอร์คอม จำกงด�าเน้�น้การต�ดต�'งให�
แล�วเสร�จภายใน้เด3อินเตอร์คอม จำกน้มีความชำนาญพิเศษ���ถน้ายน้ 2557

       2 รายการ บร�ษ�ท แพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위รกซ�แอินเตอร์คอม จำกร� (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด บร�ษ�ท แพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위รกซ�แอินเตอร์คอม จำกร� (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด

       2 รายการ

          5 ชด บจก. แอินเตอร์คอม จำกดวาน้ซ�เทค คอินเตอร์คอม จำกร�ป็อินเตอร์คอม จำกเรช��น้ (ป็ระเทศไทย) บจก. แอินเตอร์คอม จำกดวาน้ซ�เทค คอินเตอร์คอม จำกร�ป็อินเตอร์คอม จำกเรช��น้ (ป็ระเทศไทย)

เจลฆ่าเ�าเช3'อินเตอร์คอม จำก SUNNY ANTISEPTIC HAND GEL        1 รายการ

       9 รายการ

จ�างท�าโล�คร�สต�ล C438 แกะสล�กลงส�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ร�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��กล�อินเตอร์คอม จำกง           6 อินเตอร์คอม จำก�น้

       2 รายการ บร�ษ�ท เค.พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�.ท�.แมีความชำนาญพิเศษ��ชช�น้เน้อินเตอร์คอม จำกร�� (1993) จ�าก�ด บร�ษ�ท เค.พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�.ท�.แมีความชำนาญพิเศษ��ชช�น้เน้อินเตอร์คอม จำกร�� (1993) จ�าก�ด

       2 รายการ

         2 ช�'น้

       1 รายการ ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด ว�.เอินเตอร์คอม จำก�น้.คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��เมีความชำนาญพิเศษ��อินเตอร์คอม จำกร�เช�ยล
ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด ว�.เอินเตอร์คอม จำก�น้.คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��เมีความชำนาญพิเศษ��อินเตอร์คอม จำกร�เช�ยล

เช�าซอินเตอร์คอม จำกฟู เทคโนโลท�แวร� Creative Cloud     2 ล�ขส�ทธ�K

       3 รายการ

กระดาษถ�ายเอินเตอร์คอม จำกกสาร 80 แกรมีความชำนาญพิเศษ�� เอินเตอร์คอม จำก 4        1 รายการ

แบบ สขร. 1
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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� ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ ผ�)ท�#ไดับ)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ)�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/06/2014 ถึง 30/06/2014�en-US.res����������������ਐؒ����������������冴1ง 30/06/2014

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง
117 4041140990 จ�างบร�การสอินเตอร์คอม จำกบเท�ยบเคร3�อินเตอร์คอม จำกงมีความชำนาญพิเศษ��3อินเตอร์คอม จำก 14,760.00     ตกลงราคา มีความชำนาญพิเศษ��หาว�ทยาล�ย เทคโน้โลย�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ระจอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��เกล�าธน้บร� 14,760.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ��หาว�ทยาล�ย เทคโน้โลย�พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ระจอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��เกล�าธน้บร� 14,760.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

118 4041140991 ไน้โตรเจน้เหลว 210,857.86     ตกลงราคา บร�ษ�ท แอินเตอร์คอม จำกร�โป็รด�คส�อินเตอร์คอม จำก�น้ด�สตร�ย� จ�าก�ด 210,857.86 บาท บร�ษ�ท แอินเตอร์คอม จำกร�โป็รด�คส�อินเตอร์คอม จำก�น้ด�สตร�ย� จ�าก�ด 210,857.86 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

119 4041140992 ว�สดอินเตอร์คอม จำก�เล�กทรอินเตอร์คอม จำกน้�กส� 7,283.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท โกลบอินเตอร์คอม จำกลโทรน้�ค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เทรด จ�าก�ด 7,125.00 บาท บร�ษ�ท โกลบอินเตอร์คอม จำกลโทรน้�ค อินเตอร์คอม จำก�น้เตอินเตอร์คอม จำกร�เทรด จ�าก�ด 7,125.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

120 4041140993 41,000.00     ตกลงราคา ร�าน้ เอินเตอร์คอม จำกส พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위� อินเตอร์คอม จำการ� เคร3�อินเตอร์คอม จำกงเย�น้ 41,000.00 บาท ร�าน้ เอินเตอร์คอม จำกส พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위� อินเตอร์คอม จำการ� เคร3�อินเตอร์คอม จำกงเย�น้ 41,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

121 4041140994 Deva's Workstation 92,038.38     ตกลงราคา บร�ษ�ท เดวาส� เน้เชอินเตอร์คอม จำกร�ล จ�าก�ด 92,037.38 บาท บร�ษ�ท เดวาส� เน้เชอินเตอร์คอม จำกร�ล จ�าก�ด 92,037.38 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 120,000.00 บาท
บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 38,300.00 บาท

122 4041140995 24,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 24,000.00 บาท บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 24,000.00 บาท ราคาต��าสด
EPSON WIRELESS ELPAP07 บร�ษ�ท ทร�ป็เป็�ล คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 24,400.00 บาท

123 4041140996 100,000.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด ไอินเตอร์คอม จำกซายน้� คร�เอินเตอร์คอม จำกท�ฟู เทคโนโล 100,000.00 บาท ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด ไอินเตอร์คอม จำกซายน้� คร�เอินเตอร์คอม จำกท�ฟู เทคโนโล 100,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว
Pump Inverter

124 4041140997 Server NAS 39,700.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด แน้สช8อินเตอร์คอม จำกป็ ดอินเตอร์คอม จำกท เน้�ท 40,000.00 บาท บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 39,700.00 บาท ราคาต��าสด
บร�ษ�ท ไอินเตอร์คอม จำกท�โซล�ช��น้ แอินเตอร์คอม จำกน้ด� เซอินเตอร์คอม จำกร�ว�ส จ�าก�ด 39,700.00 บาท
บร�ษ�ท เน้�ทฟู เทคโนโล�วช��น้ คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ���วน้�เคช��น้ จ�าก�ด 40,910.00 บาท

125 4041140998 Bluetooth Smart Card reader bR301 7,158.88     ตกลงราคา บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำการ� แอินเตอร์คอม จำกน้ด� ด� คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�วเตอินเตอร์คอม จำกร� ซ�สเท�มีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 7,158.88 บาท บร�ษ�ท อินเตอร์คอม จำการ� แอินเตอร์คอม จำกน้ด� ด� คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�วเตอินเตอร์คอม จำกร� ซ�สเท�มีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก�ด 7,158.88 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ะาขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

126 4041140999 จ�างบร�การสอินเตอร์คอม จำกบเท�ยบเคร3�อินเตอร์คอม จำกงมีความชำนาญพิเศษ��3อินเตอร์คอม จำกว�ด 59,400.00     ตกลงราคา สถาบ�น้ มีความชำนาญพิเศษ��าตรว�ทยาแห�งชาต� 59,400.00 บาท สถาบ�น้ มีความชำนาญพิเศษ��าตรว�ทยาแห�งชาต� 59,400.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

127 4042140079 Heating Element for Disffusion Furnaces USD 16,000.00       พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ Tarius Technology Pte Ltd 15,500.00 USD Tarius Technology Pte Ltd 15,500.00 USD

ต�อินเตอร์คอม จำกงซ3'อินเตอร์คอม จำกโดยตรงจากต�างป็ระเทศ
128 4042140080 ว�สดไฟู เทคโนโลฟู เทคโนโล�า USD 284.00     ตกลงราคา Beijing Dwin Technology Co., Ltd. 284.00 USD Beijing Dwin Technology Co., Ltd. 284.00 USD คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

129 4042140081 ว�สดอินเตอร์คอม จำก�เล�กทรอินเตอร์คอม จำกน้�กส� USD 996.83     ตกลงราคา Mouser Electronics 996.83 USD Mouser Electronics 996.83 USD คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

130 4042140082 Microphone 9667 GX1 (Lead Version) USD 1,166.00     ตกลงราคา Hua Dan International Aps 1,166.00 USD Hua Dan International Aps 1,166.00 USD คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

131 4042140083 ว�สดอินเตอร์คอม จำก�เล�กทรอินเตอร์คอม จำกน้�กส� USD 134.00     ตกลงราคา Rogers Southeast Asia, Inc 134.00 USD Rogers Southeast Asia, Inc 134.00 USD คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

132 4042140084 USD 1,462.28     ตกลงราคา Kulicke & Soffa Pte. Ltd. 1,462.28 USD Kulicke & Soffa Pte. Ltd. 1,462.28 USD คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

133 4042140085 ว�สดอินเตอร์คอม จำก�เล�กทรอินเตอร์คอม จำกน้�กส�ไอินเตอร์คอม จำกซ� USD 1,888.17     ตกลงราคา Digi-Key 1,888.17 USD Digi-Key 1,888.17 USD คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

134 4042140086 ว�สดอินเตอร์คอม จำก�เล�กทรอินเตอร์คอม จำกน้�กส�ไอินเตอร์คอม จำกซ� USD 630.60     ตกลงราคา Mouser Electronics 630.60 USD Mouser Electronics 630.60 USD คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ

135 4043140105 จ�างบร�การเคร3�อินเตอร์คอม จำกงถ�ายเอินเตอร์คอม จำกกสารพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ร�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위น้�กงาน้ 196,261.68     ตกลงราคา 196,261.68 บาท 196,261.68 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

136 4043140107 156,000.00     ตกลงราคา น้าย ก�อินเตอร์คอม จำกงยศ ว�งคะอินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� 156,000.00 บาท น้าย ก�อินเตอร์คอม จำกงยศ ว�งคะอินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ�� 156,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

137 4043140108 19,200.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท โฟู เทคโนโลร�เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ���ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย จ�าก�ด 19,200.00 บาท บร�ษ�ท โฟู เทคโนโลร�เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ���ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย จ�าก�ด 19,200.00 บาท คณล�กษณะเฉพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위าะขอินเตอร์คอม จำกงพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�อินเตอร์คอม จำกงการ
Lenovo V480 i7

138 4043140109 จ�างท�าระบบจดจ�าว�ตถทางว�ฒน้ธรรมีความชำนาญพิเศษ��จากภาพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위 95,000.00     ตกลงราคา น้าย วส�ศ ล�'มีความชำนาญพิเศษ��ป็ระเสร�ฐ 95,000.00 บาท น้าย วส�ศ ล�'มีความชำนาญพิเศษ��ป็ระเสร�ฐ 95,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ

139 4043140110 108,600.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท โป็รเกรส ไฮย�น้ส� พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ล�ส จ�าก�ด 108,600.00 บาท บร�ษ�ท โป็รเกรส ไฮย�น้ส� พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위ล�ส จ�าก�ด 108,600.00 บาท

140 4043140111 จ�างอินเตอร์คอม จำกอินเตอร์คอม จำกกแบบและพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ฒน้าเคสขอินเตอร์คอม จำกงสถาน้� 90,000.00     ตกลงราคา น้าย ณ�ฐวฒ� น้าคเข�ยว 90,000.00 บาท น้าย ณ�ฐวฒ� น้าคเข�ยว 90,000.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ
ป็ระจไฟู เทคโนโลฟู เทคโนโล�าและระบบจ�ดการแบดเตอินเตอร์คอม จำกร��

141 4043140112 630,000.00      สอินเตอร์คอม จำกบราคา ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด เอินเตอร์คอม จำกฟู เทคโนโลย� คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�วเตอินเตอร์คอม จำกร� 630,000.00 บาท ห�างห�น้ส�วน้จ�าก�ด เอินเตอร์คอม จำกฟู เทคโนโลย� คอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�วเตอินเตอร์คอม จำกร� 630,000.00 บาท ราคาต��าสด

142 4043140113 จ�างพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ฒน้าว�ธ�การตรวจว�ดอินเตอร์คอม จำกะฟู เทคโนโลลาทอินเตอร์คอม จำกกซ�น้ 165,600.00     ตกลงราคา น้างสาว ภาต�ยา ภาสกน้ธ� 165,600.00 บาท น้างสาว ภาต�ยา ภาสกน้ธ� 165,600.00 บาท เป็�น้ผู้รั��ร�บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�เศษ
ด�วยเทคน้�คทางเคมีความชำนาญพิเศษ���ไฟู เทคโนโลฟู เทคโนโล�า

143 4043140114 24,000.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท โฟู เทคโนโลร�เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ���ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย จ�าก�ด 24,000.00 บาท บร�ษ�ท โฟู เทคโนโลร�เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ���ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย จ�าก�ด 24,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

144 4043140115 21,600.00     ตกลงราคา บร�ษ�ท โฟู เทคโนโลร�เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ���ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย จ�าก�ด 21,600.00 บาท บร�ษ�ท โฟู เทคโนโลร�เอินเตอร์คอม จำก�มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ���ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เด�ย จ�าก�ด 21,600.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั��เสน้อินเตอร์คอม จำกราคารายเด�ยว

       3 รายการ

41,022.93 ลบ.มีความชำนาญพิเศษ��.

        25 ช�'น้

จ�างซ�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��เคร3�อินเตอร์คอม จำกงป็ร�บอินเตอร์คอม จำกากาศ จ�าน้วน้ 5 เคร3�อินเตอร์คอม จำกง           1 งาน้

          1 ชด

EPSON โป็รเจตเตอินเตอร์คอม จำกร� EBX24        2 รายการ

จ�างท�าว�ด�ท�ศน้�น้�าเสน้อินเตอร์คอม จำกผู้รัลงาน้เร3�อินเตอร์คอม จำกง Solar        1 รายการ

       1 รายการ

          2 ชด

       4 รายการ

       1 รายการ เป็�น้ไป็ตามีความชำนาญพิเศษ��ข�อินเตอร์คอม จำกบ�งค�บฯ ข�อินเตอร์คอม จำก 22 (5) เป็�น้พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�สดท��

       4 รายการ

       4 รายการ

       100 ช�'น้

       100 ช�'น้

Spare Part เคร3�อินเตอร์คอม จำกงเช3�อินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��สาย IC        1 รายการ

      10 รายการ

        10 ช�'น้

      12 รายการ บร�ษ�ท พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위� ซ� ไอินเตอร์คอม จำก (1992) จ�าก�ด บร�ษ�ท พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위� ซ� ไอินเตอร์คอม จำก (1992) จ�าก�ด

จ�างพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�ฒน้าโป็รแกรมีความชำนาญพิเศษ�� Medical Image Viewer 1 งาน้
ส�าหร�บ Desktop Application และ Web Application

เช�าคอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�วเตอินเตอร์คอม จำกร�แบบพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위กพิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위า (2 เคร3�อินเตอร์คอม จำกง)         6 เด3อินเตอร์คอม จำกน้

1 งาน้

จ�างบร�การเคร3�อินเตอร์คอม จำกงฆ่าเ�าเช3'อินเตอร์คอม จำกก�าจ�ดกล��น้ห�อินเตอร์คอม จำกงน้�'า ศอินเตอร์คอม จำก.            1 ป็� เป็�น้การจ�ดซ3'อินเตอร์คอม จำก/จ�ดจ�างต�อินเตอร์คอม จำกเน้3�อินเตอร์คอม จำกง
(1 กค. 57 - 30 มีความชำนาญพิเศษ���ย. 58)

1 งาน้

เคร3�อินเตอร์คอม จำกงคอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�วเตอินเตอร์คอม จำกร�แมีความชำนาญพิเศษ���ข�ายชน้�ด Rack        3 เคร3อินเตอร์คอม จำกง

1 งาน้

เช�าคอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�วเตอินเตอร์คอม จำกร�แบบต�'งโต8ะ HP+2Monitor            1 ป็�

เช�าคอินเตอร์คอม จำกมีความชำนาญพิเศษ��พิเศษ��敍畮崧��X���잜吗������임吗윤吗위�วเตอินเตอร์คอม จำกร�แบบต�'งโต8ะ HP            1 ป็�

แบบ สขร. 1
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