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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�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�畯楰��,�com.sun.star.beans.ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

1 4041141141 244,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ�าก�ด 244,000.00 บาท บร�ษัท �ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ�าก�ด 244,000.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท เอสซ�เอสไอ จ�าก�ด 325,000.00 บาท

 

2 4041141142 จ�างจ�ดท�าร�างมาตรฐาน้รห�สแท�งสองม�ต� 186,915.88 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ก#ร#สแควร%  จ�าก�ด 186,915.89 บาท บร�ษัท �ท ก#ร#สแควร%  จ�าก�ด 186,915.89 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท บ�สซ�เน้ส บ#ลเลท�น้ จ�าก�ด 350,000.00 บาท

3 4041141143 250,000.00 ตกลงราคา 250,000.00 บาท 250,000.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท เทค แคร% เอ&กซ%เพรส จ�าก�ด 279,000.00 บาท

4 4041141144 245,440.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ท� สแคร&พ  จ�าก�ด 255,000.00 บาท บร�ษัท �ท เอ&น้ บ� คอมพ�วเตอร% แอน้ด% เทคโน้โลย�  จ�าก�ด 245,440.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท เอ&น้ บ� คอมพ�วเตอร% แอน้ด% เทคโน้โลย�  จ�าก�ด 245,440.00 บาท

5 4041141145 78,620.80 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ซ�น้เน้อร%ย�� เทคโน้โลย� จ�าก�ด 78,620.80 บาท บร�ษัท �ท ซ�น้เน้อร%ย�� เทคโน้โลย� จ�าก�ด 78,620.80 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

6 4041141146 9,200.00 ตกลงราคา ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด โค ค#ล เอ&น้จ�เน้�ยร��ง 9,200.00 บาท ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด โค ค#ล เอ&น้จ�เน้�ยร��ง 9,200.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

 B-015-2C

7 4041141147 UNDRIED REFINED SALT 97.5% 30,900.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เกล-อเจร�ญ อ�น้เตอร%เน้ช��น้แน้ล จ�าก�ด 30,900.00 บาท บร�ษัท �ท เกล-อเจร�ญ อ�น้เตอร%เน้ช��น้แน้ล จ�าก�ด 30,900.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

8 4041141148 LEOCH BATTERY 12V 7.8Ah (12-7.8) 7,400.00 ตกลงราคา 7,400.00 บาท 7,400.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

LEOCH BATTERY 12V 21Ah (6DZM-14)

LEOCH BATTERY 6V 4.5 Ah (DJW6-4.5)

9 4041141149 8,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท สตาร%ร�� คอร%ด จ�าก�ด 8,000.00 บาท บร�ษัท �ท สตาร%ร�� คอร%ด จ�าก�ด 8,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

10 4041141150 Super Black 3 550Watt Power Supply 10,500.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอม จ�าก�ด 9,500.00 บาท บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอม จ�าก�ด 9,500.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ�าก�ด 10,500.00 บาท

บร�ษัท �ท ไอท�โซล#ช��น้ แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 10,900.00 บาท

11 4041141151 Linear Reg Dual 300MA BLGCS 4,270.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 4,270.00 บาท บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 4,270.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

IC SM OP AMP DIFF

12 4041141152 จ�างซ�อมแซมเคร-�องป็ร�บอากาศชน้�ดระบาย 8,550.00 ตกลงราคา ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด โค ค#ล เอ&น้จ�เน้�ยร��ง 8,550.00 บาท ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด โค ค#ล เอ&น้จ�เน้�ยร��ง 8,550.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

ความร�อน้

13 4041141153 Probe DO420 , Probe DO-M 22,950.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ท� ซ�อาร% ซ�พพลาย แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 22,950.00 บาท บร�ษัท �ท ท� ซ�อาร% ซ�พพลาย แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 22,950.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

14 4041141154 UPS Power Rating 1000 VA 400 Watt 7,500.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ซ�น้โดม อ�เลคทรอน้�คส% อ�น้ด�สตร� จ�าก�ด 7,500.00 บาท บร�ษัท �ท ซ�น้โดม อ�เลคทรอน้�คส% อ�น้ด�สตร� จ�าก�ด 7,500.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

15 4041141155 จ�างซ�อมบ�าร�งและป็ระกอบช�2น้งาน้ 60,000.00 ตกลงราคา น้าย ช�ยยศ เข�ยวเข�น้ 60,000.00 บาท น้าย ช�ยยศ เข�ยวเข�น้ 60,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

16 4041141156 จ�างออกแบบต#�ท�าน้ายส�ขภาพห�วใจ 60,000.00 ตกลงราคา ศ#น้ย%บร�การป็ร5กษัท าออกแบบและว�ศวกรรม 60,000.00 บาท ศ#น้ย%บร�การป็ร5กษัท าออกแบบและว�ศวกรรม 60,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

และหลอดเล-อด

17 4041141157 13,200.00 ตกลงราคา ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด เอฟย# คอมพ�วเตอร% 13,200.00 บาท ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด เอฟย# คอมพ�วเตอร% 13,200.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

18 4041141158 LPC1788 ARM Cortex Basic (ETEE034) 2,130.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ว�น้�ส ซ�พพลาย จ�าก�ด 2,130.00 บาท บร�ษัท �ท ว�น้�ส ซ�พพลาย จ�าก�ด 2,130.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

19 4041141159 41,340.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ผู้รัล พาลาเด�ยม จ�าก�ด 41,340.00 บาท บร�ษัท �ท ผู้รัล พาลาเด�ยม จ�าก�ด 41,340.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

20 4041141160 ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส% 5,944.50 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 5,944.50 บาท บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 5,944.50 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

21 4041141161 B-NICOTINAMIDE ADANINE DINUCLEOTIDE 7,140.00 ตกลงราคา 7,140.00 บาท 7,140.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

22 4041141162 จ�างท�าแผู้รั�น้อล#ม�เน้�ยม 19,215.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ร�ชเชซท% เซอร%ว�ส แอน้ด% ซ�พพลาย จ�าก�ด 19,215.00 บาท บร�ษัท �ท ร�ชเชซท% เซอร%ว�ส แอน้ด% ซ�พพลาย จ�าก�ด 19,215.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ)�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/08/2014 ถึง 31/08/2014�2557).ods��敮牐湩䅴¨�〴䐠祔搇����le礼搇��礤搇礈搇رتڨෘڨ�F磤1ง 31/08/2014

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

เคร-�องคอมพ�วเตอร%แม�ข�าย Huawei Tecal 1 เคร-�อง

1 งาน้

เคร-�องคอมพ�วเตอร%แม�ข�าย Dell PowerEdge 1 เคร-�อง บร�ษัท �ท เซฟ-ท�-เซลล% แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด บร�ษัท �ท เซฟ-ท�-เซลล% แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด

เคร-�องคอมพ�วเตอร%แม�ข�าย HP DL380p 1 เคร-�อง

จ�างท�า PCB Solar Pump 1 ช�ด

จ�างซ�อม Chiller UNI-Air Model LACU-CI 4 รายการ

6,000 กก.

3 รายการ บร�ษัท �ท พ�.ซ�.เอส ไฮเทค เอ&น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก�ด บร�ษัท �ท พ�.ซ�.เอส ไฮเทค เอ&น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก�ด

สายคล�อง (ส�เล-อดหม#), ต�วล&อคโลหะ, 500 เส �น้

คล�ป็มาตรฐาน้ส�ขาว, ต�วป็ร�บสายแบบล#กป็�ดส�ขาว

10 อ�น้

2 รายการ

1 งาน้

2 รายการ

1 รายการ

1 งาน้

30 ช�ด

เช�า Notebook 3 เคร-�อง 2 เด-อน้

1 ช�ด

ป็�ายความป็ลอดภ�ยและอ�ป็กรณ% PPE 12 รายการ

13 รายการ

1 รายการ บร�ษัท �ท เอส.เอ&ม.เคม�คอล ซ�พพลาย จ�าก�ด บร�ษัท �ท เอส.เอ&ม.เคม�คอล ซ�พพลาย จ�าก�ด

13 รายการ

แบบ สขร. 1
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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�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�畯楰��,�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�畯楰��,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/08/2014 ถึง 31/08/2014�2557).ods��敮牐湩䅴¨�〴䐠祔搇����le礼搇��礤搇礈搇رتڨෘڨ�F磤1ง 31/08/2014

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

23 4041141163 เคร-�องข52น้ร#ป็พลาสต�ก 52,020.00 ตกลงราคา อ�ไลฟ% พล�ส 52,020.00 บาท อ�ไลฟ% พล�ส 52,020.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

24 4041141164 5,500.00 ตกลงราคา ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด พ�ซ�ท� โป็รด�กส% กร�8ป็ 5,500.00 บาท ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด พ�ซ�ท� โป็รด�กส% กร�8ป็ 5,500.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

25 4041141165 จ�างซ�อมบ�าร�งเคร-�องม-อว�ด 27,900.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท แควน้เทล จ�าก�ด 27,900.00 บาท บร�ษัท �ท แควน้เทล จ�าก�ด 27,900.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

26 4041141166 อ�ป็กรณ%ป็�องก�น้อ�น้ตรายส�วน้บ�คคลและว�สด� 121,198.00 ตกลงราคา 121,198.00 บาท 121,198.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

ด#ดซ�บสารเคม�

27 4041141167 Smart Card reader 5,775.70 ตกลงราคา 5,775.70 บาท 5,775.70 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

28 4041141168 2,940.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไมโครไลน้%เซอร%ค�ท จ�าก�ด 2,940.00 บาท บร�ษัท �ท ไมโครไลน้%เซอร%ค�ท จ�าก�ด 2,940.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

29 4041141169 Internal SSD SATA Samsung 1TB 840 92,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไอท�โซล#ช��น้ แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 91,200.00 บาท บร�ษัท �ท ไอท�โซล#ช��น้ แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 91,200.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท ย#น้�ต�2 โพรเกรส จ�าก�ด 95,600.00 บาท

30 4041141170 62,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ส�วรรณวงศ% เอ&น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก�ด 62,000.00 บาท บร�ษัท �ท ส�วรรณวงศ% เอ&น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก�ด 62,000.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

31 4041141171 5,598.14 ตกลงราคา 5,598.13 บาท 5,598.13 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

32 4041141172 เคร-�องว�ดส�แบบพกพา 279,439.25 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ค�ลเลอ โกลโบล จ�าก�ด 279,439.25 บาท บร�ษัท �ท ค�ลเลอ โกลโบล จ�าก�ด 279,439.25 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

33 4041141173 8,520.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท น้วน้ครพลาสต�ก จ�าก�ด 8,520.00 บาท บร�ษัท �ท น้วน้ครพลาสต�ก จ�าก�ด 8,520.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

34 4041141174 กระดาน้ไวท%บอร%ดแม�เหล&ก พร�อมอ�ป็กรณ% 10,900.92 ตกลงราคา 10,900.92 บาท 10,900.92 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

35 4041141175 ADAM-4069-AE, ADAM-4051-BE, 25,450.00 ตกลงราคา 25,450.00 บาท 25,450.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

ADAM-4024-B1E, ADAM-4561-CE

36 4041141176 จ�างเป็ล��ยน้อะไหล�ช �ลเล�อร% 16,650.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท แม&คเอน้เน้อย� อ�โวล#ช��น้ จ�าก�ด 16,650.00 บาท บร�ษัท �ท แม&คเอน้เน้อย� อ�โวล#ช��น้ จ�าก�ด 16,650.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

37 4041141177 ค�าบร�การก#�ข�อม#ล จากคร�ภ�ณฑ์��P����耀��เลข 7440-013-0001% 8,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อ�น้เตอร% ดาต�า ร�ค�ฟเวอร� จ�าก�ด 8,000.00 บาท บร�ษัท �ท อ�น้เตอร% ดาต�า ร�ค�ฟเวอร� จ�าก�ด 8,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญเฉพาะ

38 4041141178 ไน้โตรเจน้เหลว 211,354.85 ตกลงราคา บร�ษัท �ท แอร%โป็รด�คส%อ�น้ด�สตร�ย% จ�าก�ด 211,354.85 บาท บร�ษัท �ท แอร%โป็รด�คส%อ�น้ด�สตร�ย% จ�าก�ด 211,354.85 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

39 4041141179 4,010.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ภาชน้ะไทย จ�าก�ด 4,010.00 บาท บร�ษัท �ท ภาชน้ะไทย จ�าก�ด 4,010.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท ไซน้%เอ&น้ซ% อ�น้ท�เกรช��น้ จ�าก�ด 7,000.00 บาท

40 4041141180 รถเข&น้ท�าด�วยสแตน้เลส 17,680.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ออฟฟ�ศไทย ออน้ไลน้% จ�าก�ด 17,680.00 บาท บร�ษัท �ท ออฟฟ�ศไทย ออน้ไลน้% จ�าก�ด 17,680.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

41 4041141181 48,150.00 ตกลงราคา น้าย ร�ชตพล ชวางก#ร 48,150.00 บาท น้าย ร�ชตพล ชวางก#ร 48,150.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

ACE 2014

42 4041141183 เช�าคอมพ�วเตอร%ส�วน้บ�คคลแบบพกพา 4,500.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไอโซเทค อาร%ท ออฟ เทคโน้โลย� จ�าก�ด 4,500.00 บาท บร�ษัท �ท ไอโซเทค อาร%ท ออฟ เทคโน้โลย� จ�าก�ด 4,500.00 บาท เป็&น้การจ�ดซ-2อจ�ดจ�างต�อเน้-�อง

16.06.2014 - 31.10.2014

43 4041141184 เคร-�องช�วยใน้การว�ดขน้าดรอบเอว 35,000.00 ตกลงราคา น้าย พ�พรรธน้% บ�ญร�ตน้% 35,000.00 บาท น้าย พ�พรรธน้% บ�ญร�ตน้% 35,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

44 4041141185 12,750.00 ตกลงราคา 12,750.00 บาท 12,750.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

45 4041141186 เคร-�องสแกน้เน้อร% 33,200.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไอท�โซล#ช��น้ แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 32,200.00 บาท บร�ษัท �ท ไอท�โซล#ช��น้ แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 32,200.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

32,400.00 บาท

บร�ษัท �ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ�าก�ด 34,000.00 บาท

46 4041141187 ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส% 82,800.00 ตกลงราคา 72,000.00 บาท 72,000.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

47 4041141189 7,400.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โรงงาน้อ�ตสาหกรรมกระดาษัท บางป็ะอ�น้ จ�าก�ด 7,400.00 บาท บร�ษัท �ท โรงงาน้อ�ตสาหกรรมกระดาษัท บางป็ะอ�น้ จ�าก�ด 7,400.00 บาท เป็&น้การจ�ดซ-2อตามส�ญญาซ-2อขาย

1 เคร-�อง

ถ�งขยะแดง 24x28 " 100 ก�โลกร�ม

1 งาน้

22 รายการ บร�ษัท �ท บอร%เน้�ยว เทคน้�เค�ล (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด บร�ษัท �ท บอร%เน้�ยว เทคน้�เค�ล (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด

2 ช�2น้ บจก. อาร% แอน้ด% ด� คอมพ�วเตอร% ซ �สเท&ม บจก. อาร% แอน้ด% ด� คอมพ�วเตอร% ซ �สเท&ม

จ�างท�า PCB 1 รายการ

4 ช�ด

Capacity 30 KVA 3 Ph 50 Hz. Dry Type 2 ช�ด

และ Capacity 15 KVA 3 Ph 50 Hz. Dry Type

กล�องย��ห�อ PAPAGO ร��น้ P3 Blue 1 รายการ บร�ษัท �ท เอ&ม 3 เทคโน้โลย�ส % (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด บร�ษัท �ท เอ&ม 3 เทคโน้โลย�ส % (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด

1 รายการ

โพล��คาร%บอเน้ตต�น้ ใส T1 mm. และ 2 รายการ

โพล��คาร%บอเน้ตต�น้ ใส T2 mm.

8 รายการ บร�ษัท �ท ออฟฟ�ศเมท จ�าก�ด (มหาชน้) บร�ษัท �ท ออฟฟ�ศเมท จ�าก�ด (มหาชน้)

4 รายการ บจก. แอดวาน้ซ%เทค คอร%ป็อเรช��น้ (ป็ระเทศไทย) บจก. แอดวาน้ซ%เทค คอร%ป็อเรช��น้ (ป็ระเทศไทย)

1 งาน้

1 รายการ

เลข 7440-013-0001-000201-0000

41,119.62 ลบ.ม.

แกลลอน้ 5 ล�ตร แบบเหล��ยม ส�ขาวน้ม 200 ใบ

2 ค�น้

จ�างบ�น้ท5กเทป็และต�ดต�องาน้ส�มมน้า NECTEC 1 งาน้

1 เคร-�อง

1 ช�ด

Oxygen  1 ท�อ, Argon  1 ท�อ, Nitrogen 2 ท�อ 3 รายการ บร�ษัท �ท แพรกซ%แอร% (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด บร�ษัท �ท แพรกซ%แอร% (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด

1 เคร-�อง

บร�ษัท �ท เอ&น้.ท�. เว�ลด% คอมพ�วเตอร% จ�าก�ด

2 รายการ บร�ษัท �ท ด�คเซลล% (เอเซ�ย) จ�าก�ด บร�ษัท �ท ด�คเซลล% (เอเซ�ย) จ�าก�ด

กระดาษัท ถ�ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 100 ร�ม 1 รายการ

แบบ สขร. 1
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48 4041141190 7,476.64 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เอส พ� พ� เค จ�าก�ด 7,476.64 บาท บร�ษัท �ท เอส พ� พ� เค จ�าก�ด 7,476.64 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

49 4041141191 จ�างสอบเท�ยบอ�ป็กรณ%ตรวจว�ด 72,810.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ด�บเบ�2ลย#เค อ�เล&คทร�ค จ�าก�ด 72,810.00 บาท บร�ษัท �ท ด�บเบ�2ลย#เค อ�เล&คทร�ค จ�าก�ด 72,810.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

50 4041141192 Power Supply Tsunami Black Storm 650w 2,300.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอม จ�าก�ด 2,300.00 บาท บร�ษัท �ท ไอท�โซล#ช��น้ แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 2,010.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท ไอท�โซล#ช��น้ แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 2,010.00 บาท

51 4041141193 ว�สด�ส�าน้�กงาน้ 12,000.20 ตกลงราคา ร�าน้ พ�ฒน้าก�จ 12,000.20 บาท ร�าน้ พ�ฒน้าก�จ 12,000.20 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

52 4041141194 จ�างร�างเอกสารสร�ป็สถาน้ะป็�จจ�บ�น้ 75,000.00 ตกลงราคา น้าย ชาคร�ต ล�ข�ตขจร 75,000.00 บาท น้าย ชาคร�ต ล�ข�ตขจร 75,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญเฉพาะ

พฤต�กรรมการซ-2อขายห��น้ แบบละเอ�ยด

53 4041141195 11,100.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โรงงาน้อ�ตสาหกรรมกระดาษัท บางป็ะอ�น้ จ�าก�ด 11,100.00 บาท บร�ษัท �ท โรงงาน้อ�ตสาหกรรมกระดาษัท บางป็ะอ�น้ จ�าก�ด 11,100.00 บาท เป็&น้การจ�ดซ-2อเพ��มเต�ม

54 4041141196 H2 (HP) 99.995% 19,600.00 ตกลงราคา 19,600.00 บาท 19,600.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

55 4041141197 กระดาษัท ห�วจดหมาย โลโก�ศ#น้ย%ม�ท��อย#� 8,600.00 ตกลงราคา 8,600.00 บาท 8,600.00 บาท เป็&น้การจ�ดซ-2อเพ��มเต�ม

56 4041141198 Wind weather station Infra-structure 16,800.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ป็วร�ศร% เอ&น้เตอร%ไพรซ% จ�าก�ด 16,800.00 บาท บร�ษัท �ท ป็วร�ศร% เอ&น้เตอร%ไพรซ% จ�าก�ด 16,800.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

support set

57 4041141199 TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE,MEETS USP&, 10,500.00 ตกลงราคา 10,500.00 บาท 10,500.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

SODIUM CITRATE DIHYDRATE,>=99%,FG

58 4041141200 จ�างท�าว�สด�ช �2น้งาน้ 48,450.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ชล�ตะ เซม�ซ 5 จ�าก�ด 48,450.00 บาท บร�ษัท �ท ชล�ตะ เซม�ซ 5 จ�าก�ด 48,450.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

59 4041141201 Maestro EDGE/GPRS Modem Completed 18,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เอ&มว� คอมม�วน้�เคช��น้ส% จ�าก�ด 18,000.00 บาท บร�ษัท �ท เอ&มว� คอมม�วน้�เคช��น้ส% จ�าก�ด 18,000.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

60 4041141202 ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส% 14,350.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 14,350.00 บาท บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 14,350.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

61 4041141203 ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส% 18,690.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โกลบ�สท% จ�าก�ด 18,690.00 บาท บร�ษัท �ท โกลบ�สท% จ�าก�ด 18,690.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

62 4041141204 4,948.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท วราไมโครเซอร%ค�ท จ�าก�ด 4,948.00 บาท บร�ษัท �ท วราไมโครเซอร%ค�ท จ�าก�ด 4,948.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

63 4041141205 Basler Camera acA2500-14uc 21,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โซล�แมค ออโตเมช��น้ จ�าก�ด 21,000.00 บาท บร�ษัท �ท โซล�แมค ออโตเมช��น้ จ�าก�ด 21,000.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

64 4041141206 จ�างซ�อมป็�Gมส#ญญูากาศแบบโรตารี่#ากาศแบบโรตาร�� 125,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โป็รเฟสช��น้แน้ลแวคค�มพาร%ทเน้อร%ส จ�าก�ด 125,000.00 บาท บร�ษัท �ท โป็รเฟสช��น้แน้ลแวคค�มพาร%ทเน้อร%ส จ�าก�ด 125,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

65 4041141207 จ�างจ�ดท�าค#�ม-อการจ�ดเก&บข�อม#ล 50,000.00 ตกลงราคา น้างสาว อร�ณร��ง พวงระย�า 50,000.00 บาท น้างสาว อร�ณร��ง พวงระย�า 50,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

ศ#น้ย%กลางว�ฒน้ธรรม

66 4041141208 Samsung 1TB 840 Evo-Series SATA lll 46,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไอท�โซล#ช��น้ แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 45,600.00 บาท บร�ษัท �ท ไอท�โซล#ช��น้ แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 45,600.00 บาท ราคาต��าส�ด

Internal SSD บร�ษัท �ท ย#น้�ต�2 โพรเกรส จ�าก�ด 47,800.00 บาท

67 4041141209 iPad Air 16GB wifi,iPad Air 16GB wifi+ce 71,620.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอม จ�าก�ด 71,620.00 บาท บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอม จ�าก�ด 71,620.00 บาท ราคาต��าส�ด

Samsung Galaxy Tab S 10.5 บร�ษัท �ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ�าก�ด 72,386.00 บาท

บร�ษัท �ท ไอท�โซล#ช��น้ แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 73,500.00 บาท

บร�ษัท �ท ย#น้�ต�2 โพรเกรส จ�าก�ด 72,880.00 บาท

68 4041141210 จ�างตรวจว�ดค�ณภาพน้�2าท�2งห�องป็ฏิบัติการ��X����耀 �ปั๊มน้ำหอยโ�บ�ต�การ 25,890.00 ตกลงราคา 25,890.00 บาท 25,890.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

69 4041141211 9,500.00 ตกลงราคา 9,500.00 บาท 9,500.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

70 4041141213 ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส% 33,488.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไรส%ซ ��ง ซอร%ซ แอน้ด% ซ�พพลาย จ�าก�ด 33,488.00 บาท บร�ษัท �ท ไรส%ซ ��ง ซอร%ซ แอน้ด% ซ�พพลาย จ�าก�ด 33,488.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

71 4041141214 20,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท วอเตอร%เคม�ค�ล แอน้ด% เอ&น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก�ด 20,000.00 บาท บร�ษัท �ท วอเตอร%เคม�ค�ล แอน้ด% เอ&น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก�ด 20,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

น้�2ายาฆ่าเชื�าเช-2อชน้�ดเข�มข�น้ ขน้าด 1ล�ตร 1 รายการ

จ�าน้วน้  2 ขวด

3 รายการ

1 ช�ด

22 รายการ

1 งาน้

ของงาน้ว�จ�ยด�าน้การเง�น้ท��เก��ยวข�อง  ก�บการศ5กษัท า

กระดาษัท ถ�ายเอกสาร A4 80 แกรม 150 ร�ม

20 ท�อ บร�ษัท �ท ไทย-เจแป็น้ แก8ส จ�าก�ด บร�ษัท �ท ไทย-เจแป็น้ แก8ส จ�าก�ด

40 ร�ม ส�วรรณการพ�มพ% (1999) ส�วรรณการพ�มพ% (1999)

1 ช�ด

2 รายการ บร�ษัท �ท เอส.เอ&ม.เคม�คอล ซ�พพลาย จ�าก�ด บร�ษัท �ท เอส.เอ&ม.เคม�คอล ซ�พพลาย จ�าก�ด

12 รายการ

4 อ�น้

3 รายการ

8 รายการ

จ�างท�า PCB 4 รายการ

1 ช�ด

1 งาน้

1 งาน้

2 ช�ด

3 รายการ

1 งาน้ บจก. เอแอลเอส แลบอราทอร� กร�8ป็ (ป็ระเทศไทย) บจก. เอแอลเอส แลบอราทอร� กร�8ป็ (ป็ระเทศไทย)

ป็�Gมน้�2าหอยโข�ง ย��ห�อ Mitsubishi 1 เคร-�อง บจก. เฉ�งก�ง อ�เลคทร�ค�ล เอ&น้จ�เน้�ยร��ง (ป็ระเทศไทย) บจก. เฉ�งก�ง อ�เลคทร�ค�ล เอ&น้จ�เน้�ยร��ง (ป็ระเทศไทย)

5 รายการ

จ�างท�าความสะอาด Heat Exchanger 1 งาน้

แบบ สขร. 1
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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�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�畯楰��,�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�畯楰��,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/08/2014 ถึง 31/08/2014�2557).ods��敮牐湩䅴¨�〴䐠祔搇����le礼搇��礤搇礈搇رتڨෘڨ�F磤1ง 31/08/2014

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

72 4041141215 Computer Dell Monitoe Dell 35,500.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอม จ�าก�ด 35,500.00 บาท บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอม จ�าก�ด 35,500.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ�าก�ด 36,900.00 บาท

73 4041141216 ช�2น้ส�วน้ป็ระกอบห��น้ยน้ต% 93,300.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ชล�ตะ เซม�ซ 5 จ�าก�ด 93,300.00 บาท บร�ษัท �ท ชล�ตะ เซม�ซ 5 จ�าก�ด 93,300.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

74 4041141217 รถเข&น้ถาดสเตน้เลส 6,102.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เจน้บรรเจ�ด จ�าก�ด 6,102.00 บาท บร�ษัท �ท เจน้บรรเจ�ด จ�าก�ด 6,102.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

75 4041141218 ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส% 19,600.00 ตกลงราคา ร�าน้ พาวเวอร%โฟลว% โซล#ช��น้ 19,600.00 บาท ร�าน้ พาวเวอร%โฟลว% โซล#ช��น้ 19,600.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

76 4041141219 จ�างท�ากล�องอล#ม�เน้�ยม 64,400.00 ตกลงราคา ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด ค�งซาวด% อ�เล&คทรอน้�ค 64,400.00 บาท ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด ค�งซาวด% อ�เล&คทรอน้�ค 64,400.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

77 4041141220 จ�างบร�การต�ดต�2งซอฟต%แวร%เพ-�อการ 30,000.00 ตกลงราคา น้าย ภาณ�ภณ พส�ช�ยสก�ล 30,000.00 บาท น้าย ภาณ�ภณ พส�ช�ยสก�ล 30,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

บร�หารจ�ดการเคร-�องแม�ข�าย

78 4041141221 13,050.00 ตกลงราคา 13,050.00 บาท 13,050.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

79 4041141222 Charging Controller-EM-CP-PP-ETH 13,000.00 ตกลงราคา ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด แอดวาน้ซ% ด�ไซน้% แอน้ด% ด�เวลลอป็เมน้ต% 13,000.00 บาท ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด แอดวาน้ซ% ด�ไซน้% แอน้ด% ด�เวลลอป็เมน้ต% 13,000.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

80 4041141223 XBP9B-DMSTB002 Xbee-PRO 900HP S3B DigiMe 49,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ซ�น้เน้อร%จ� อ�เล&คทรอน้�คส% ซ�พพลาย จ�าก�ด 49,000.00 บาท บร�ษัท �ท ซ�น้เน้อร%จ� อ�เล&คทรอน้�คส% ซ�พพลาย จ�าก�ด 49,000.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

81 4041141224 54,400.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อมรส�วรรณ จ�าก�ด 54,400.00 บาท บร�ษัท �ท อมรส�วรรณ จ�าก�ด 54,400.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

82 4041141225 5,346.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เจน้บรรเจ�ด จ�าก�ด 5,346.00 บาท บร�ษัท �ท เจน้บรรเจ�ด จ�าก�ด 5,346.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

83 4041141226 จ�างพ�ฒน้าระบบสร�างไฟล%ฐาน้กฎจากไฟล%ข�อม#ล 25,000.00 ตกลงราคา น้างสาว ธ�ญล�กษัท ณ% ร�ตน้สวาสด�L 25,000.00 บาท น้างสาว ธ�ญล�กษัท ณ% ร�ตน้สวาสด�L 25,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

ภาษัท �ส�น้ค�ากรมสรรพสาม�ตอย�างอ�ตโน้ม�ต�ตามออน้โทโลย�

84 4041141227 ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส% 6,545.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โกลบ�สท% จ�าก�ด 6,545.00 บาท บร�ษัท �ท โกลบ�สท% จ�าก�ด 6,545.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

85 4041141228 9,160.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไมโครไลน้%เซอร%ค�ท จ�าก�ด 9,160.00 บาท บร�ษัท �ท ไมโครไลน้%เซอร%ค�ท จ�าก�ด 9,160.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

86 4041141229 35,800.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อ�น้เด&กซ% เมท�ลส% เอ&น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก�ด 35,800.00 บาท บร�ษัท �ท อ�น้เด&กซ% เมท�ลส% เอ&น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก�ด 35,800.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

87 4041141230 ล�อไน้ลอน้แบบม�เบรคและเกล�ยว 44,210.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ท� ซ�อาร% ซ�พพลาย แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 44,210.00 บาท บร�ษัท �ท ท� ซ�อาร% ซ�พพลาย แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 44,210.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

88 4041141231 9,350.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ซาน้โต ไฟร% โป็รด�กท% จ�าก�ด 9,350.00 บาท บร�ษัท �ท ซาน้โต ไฟร% โป็รด�กท% จ�าก�ด 9,350.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท ซ�น้ต�า มาร%เก&ตต�2ง แอน้ด% เซอร%ว�ส 11,400.00 บาท

89 4041141232 จ�างก�าก�บคล�งข�อความจากเคร-อข�ายส�งคม 6,750.00 ตกลงราคา Miss. Alina Ratamajhi 6,750.00 บาท Miss. Alina Ratamajhi 6,750.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

ออน้ไลน้%และเว&บบอร%ดส�าหร�บภาษัท าอ�งกฤษัท 

90 4041141233 จ�างก�าก�บคล�งข�อความจากเคร-อข�ายส�งคม 9,000.00 ตกลงราคา Mr. Dristi Deep Ratna Tuladhar 9,000.00 บาท Mr. Dristi Deep Ratna Tuladhar 9,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

ออน้ไลน้%และเว&บบอร%ดส�าหร�บภาษัท าอ�งกฤษัท 

91 4041141234 จ�างก�าก�บคล�งข�อความจากเคร-อข�ายส�งคม 9,000.00 ตกลงราคา Miss. Yemini  Bajracharya 9,000.00 บาท Miss. Yemini  Bajracharya 9,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

ออน้ไลน้%และเว&บบอร%ดส�าหร�บภาษัท าอ�งกฤษัท 

92 4041141235 ว�สด�ไฟฟ�าและว�ทย� 15,049.60 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 15,049.60 บาท บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 15,049.60 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

93 4041141236 ว�สด�ไฟฟ�า 14,365.60 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อ�เลคทรอน้�คส% ซอร%ซ จ�าก�ด 14,365.60 บาท บร�ษัท �ท อ�เลคทรอน้�คส% ซอร%ซ จ�าก�ด 14,365.60 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

94 4041141237 ว�สด�ไฟฟ�าและว�ทย� 3,644.40 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 3,644.40 บาท บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 3,644.40 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

95 4041141238 จ�างท�าห�วว�ดความช-2น้ข�าวโพด 7,851.00 ตกลงราคา ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด พ�ณณก�จ ซ�พพลาย แอน้ด% เซอร%ว�ส 7,851.00 บาท ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด พ�ณณก�จ ซ�พพลาย แอน้ด% เซอร%ว�ส 7,851.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

96 4041141239 IOIO-Q Stater 3,271.03 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อ�น้โน้เวต�ฟ เอ&กเพอร�เมน้ต% จ�าก�ด 3,271.03 บาท บร�ษัท �ท อ�น้โน้เวต�ฟ เอ&กเพอร�เมน้ต% จ�าก�ด 3,271.03 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

97 4041141240 TPE Back ISSue Set 750.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท บร�ษัท �ท อ�น้โน้เวต�ฟ เอ&กเพอร�เมน้ต% จ�าก�ด 750.00 บาท บร�ษัท �ท บร�ษัท �ท อ�น้โน้เวต�ฟ เอ&กเพอร�เมน้ต% จ�าก�ด 750.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

98 4041141241 Slide Box Plastic 13,600.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ% จ�าก�ด 13,600.00 บาท บร�ษัท �ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ% จ�าก�ด 13,600.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

2 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

3 รายการ

2 รายการ

1 งาน้

จ�างท�าแผู้รั�น้พ�ซ�ใสข��น้หน้า 0.25 มม. 35 ช�ด บร�ษัท �ท ส.สหธารา (ไทยแลน้ด%) จ�าก�ด บร�ษัท �ท ส.สหธารา (ไทยแลน้ด%) จ�าก�ด

1 ช�ด

25 ช�ด

ม�าน้ป็ร�บแสง (Dim-Out) ผู้รั�าโพล�เอสเตอร% 1 รายการ

ถาดพลาสต�ก HDPE ส�ฟ�า ถาดท5บ 1 รายการ

1 งาน้

แบบตารางค�าน้วณเพ-�อสน้�บสน้�น้ระบบ ช�วยป็ระเม�น้พ�ก�ด

8 รายการ

จ�างท�า PCB 1 ช�ด

จ�างท�าเครซ��ง Aluminium Heat Sink 1 รายการ

4 ช�ด

เคร-�องด�บเพล�ง BF-2000 ขน้าด 10 ป็อน้ด% 2 รายการ

บรรจ�น้�2ายา BF2000 ขน้าด 10 ป็อน้ด%

1 งาน้

1 งาน้

1 งาน้

3 รายการ

49 รายการ

3 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

2 รายการ

แบบ สขร. 1
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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�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�畯楰��,�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�畯楰��,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/08/2014 ถึง 31/08/2014�2557).ods��敮牐湩䅴¨�〴䐠祔搇����le礼搇��礤搇礈搇رتڨෘڨ�F磤1ง 31/08/2014

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

99 4041141242 Toner HP 26,500.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท น้�น้ทร�ย% ซ�พพลาย จ�าก�ด 26,500.00 บาท บร�ษัท �ท น้�น้ทร�ย% ซ�พพลาย จ�าก�ด 26,500.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ�าก�ด 34,750.00 บาท

บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอม จ�าก�ด 32,250.00 บาท

100 4041141243 280,000.00 ตกลงราคา ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด อ�น้โน้เวช��น้ โป็รด�กส% เอ&น้จ�เน้�ยร��ง 280,000.00 บาท ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด อ�น้โน้เวช��น้ โป็รด�กส% เอ&น้จ�เน้�ยร��ง 280,000.00 บาท ราคาต��าส�ด

ห�างห��น้ส�วน้จ�าก วงแหวน้เซอร%ว�ส 313,000.00 บาท

101 4041141244 กระเป็Mาเป็�ค�น้ช�กพร�อมถ�งสป็�น้บอน้ 30,374.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท สหพลการกระเป็Mา จ�าก�ด 30,374.00 บาท บร�ษัท �ท สหพลการกระเป็Mา จ�าก�ด 30,374.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

102 4041141245 23,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อ�น้เน้อร%ซ�เอ&น้ซ� จ�าก�ด 23,000.00 บาท บร�ษัท �ท อ�น้เน้อร%ซ�เอ&น้ซ� จ�าก�ด 23,000.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

103 4041141246 จ�างพ�ฒน้าแบบจ�าลองพฤต�กรรมการเด�น้ทาง 15,000.00 ตกลงราคา น้าย ว�ระว�ฒน้% พ�น้ธ�%ย�รา 15,000.00 บาท น้าย ว�ระว�ฒน้% พ�น้ธ�%ย�รา 15,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

ของพน้�กงาน้และการจราจรใน้อ�ทยาน้

ว�ทยาศาสตร%ป็ระเทศไทย เพ-�อน้�ามาใช �

ใน้การป็ระเม�น้และวางแผู้รัน้เส �น้ทางเด�น้รถ

และจ�ดจอดร�บส�งของรถบร�การ

104 4041141247 Contact Probe, Receptacle 10,283.00 ตกลงราคา 10,283.00 บาท 10,283.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

105 4041141248 83,000.00 ตกลงราคา น้าย ว�ฒ�ช�ย  ป็ระเสร�ฐส�งข% 83,000.00 บาท น้าย ว�ฒ�ช�ย  ป็ระเสร�ฐส�งข% 83,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

106 4041141249 55,000.00 ตกลงราคา น้างสาว เป็รมฤด� เอ��ยมส�ภ�ค 55,000.00 บาท น้างสาว เป็รมฤด� เอ��ยมส�ภ�ค 55,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

107 4041141250 ว�สด�ความป็ลอดภ�ย 32,912.00 ตกลงราคา 32,912.00 บาท 32,912.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

108 4041141251 OfficeMacStd2011 OlP NL Gov 8,575.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เอซอฟท%ว�น้ จ�าก�ด 8,575.00 บาท บร�ษัท �ท เอซอฟท%ว�น้ จ�าก�ด 8,575.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอม จ�าก�ด 9,100.00 บาท

109 4041141252 Power Supply 36,745.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไออาร%ซ� เทคโน้โลย�ส % จ�าก�ด 36,745.00 บาท บร�ษัท �ท ไออาร%ซ� เทคโน้โลย�ส % จ�าก�ด 36,745.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

110 4041141253 26,524.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เซอร%ค�ตอ�น้ด�สตร�ส % จ�าก�ด 26,524.00 บาท บร�ษัท �ท เซอร%ค�ตอ�น้ด�สตร�ส % จ�าก�ด 26,524.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

111 4041141254 ว�สด�ไฟฟ�าและว�ทย� 4,880.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ว�น้�ส ซ�พพลาย จ�าก�ด 4,880.00 บาท บร�ษัท �ท ว�น้�ส ซ�พพลาย จ�าก�ด 4,880.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

112 4041141255 45,000.00 ตกลงราคา 59,900.00 บาท ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด กร�งเทพบร�การแก8ส 45,000.00 บาท ราคาต��าส�ด

ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด กร�งเทพบร�การแก8ส 45,000.00 บาท

113 4041141256 16,000.00 ตกลงราคา น้างสาว สก�ณา เสน้าพ�น้ธ% 16,000.00 บาท น้างสาว สก�ณา เสน้าพ�น้ธ% 16,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

114 4041141257 ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส% 66,045.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท กร�น้ แอ&พพล�เคช��น้ จ�าก�ด 65,950.00 บาท บร�ษัท �ท กร�น้ แอ&พพล�เคช��น้ จ�าก�ด 65,950.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

115 4041141258 STAINLEE SHAFT DIA 20L=2,000 MM 8,097.10 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ออโตเฟล&กซ�เบ�2ล แอดวาน้ซ% เอ&น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก�ด 8,097.10 บาท บร�ษัท �ท ออโตเฟล&กซ�เบ�2ล แอดวาน้ซ% เอ&น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก�ด 8,097.10 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

STAINLEE SHAFT DIA  8 = 500 MM

116 4041141259 50,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท แอ8พส%เคลเวอร% จ�าก�ด 50,000.00 บาท บร�ษัท �ท แอ8พส%เคลเวอร% จ�าก�ด 50,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

117 4041141260 จ�างท�าว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส% 8,960.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ร�ชเชซท% เซอร%ว�ส แอน้ด% ซ�พพลาย จ�าก�ด 8,960.00 บาท บร�ษัท �ท ร�ชเชซท% เซอร%ว�ส แอน้ด% ซ�พพลาย จ�าก�ด 8,960.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

118 4041141261 ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส% 6,072.20 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อาร%เอส คอมโพเน้&น้ส% จ�าก�ด 6,072.29 บาท บร�ษัท �ท อาร%เอส คอมโพเน้&น้ส% จ�าก�ด 6,072.29 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

119 4041141262 จ�างเหมาบร�การพน้�กงาน้ร�บส�งเอกสาร 17,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เอาท%ซอร%สซ��ง แฟคทอร� จ�าก�ด 17,000.00 บาท บร�ษัท �ท เอาท%ซอร%สซ��ง แฟคทอร� จ�าก�ด 17,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

120 4041141263 15,600.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไอท�โซล#ช��น้ แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 15,700.00 บาท บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอม จ�าก�ด 15,600.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอม จ�าก�ด 15,600.00 บาท

121 4041141264 จ�างออกแบบบ#ธแสดงผู้รัลงาน้ 187,500.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ด# ไอด�ล จ�าก�ด 187,500.00 บาท บร�ษัท �ท ด# ไอด�ล จ�าก�ด 187,500.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

122 4041141265 ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส% 5,942.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 5,942.00 บาท บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 5,942.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

4 รายการ

ท�าฐาน้ร�บแผู้รัง Solar Cell 1 รายการ

1 รายการ

Spindle Water Cool 0.8 kw พร�อม inverter 1 ช�ด

Mouthing  ป็�Gมน้�2า  ถ�งน้�2า

1 งาน้

4 รายการ บร�ษัท �ท ม�ซ#ม� (ไทยแลน้ด%) จ�าก�ด บร�ษัท �ท ม�ซ#ม� (ไทยแลน้ด%) จ�าก�ด

จ�างพ�ฒน้า Mobile Application Framework 1 งาน้

จ�างทดสอบและแก�ไขซอฟต%แวร% NetHam NANO 1 งาน้

14 รายการ บร�ษัท �ท บอร%เน้�ยว เทคน้�เค�ล (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด บร�ษัท �ท บอร%เน้�ยว เทคน้�เค�ล (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด

1 รายการ

1 รายการ

จ�างท�า PCB 2 รายการ

4 รายการ

เคร-�องซ�กผู้รั�า ย��ห�อ Electrolux ร��น้ EWW 14012 1 เคร-�อง บร�ษัท �ท โอ.เอ.คอมเทค จ�าก�ด

จ�างท�า PCB 2 รายการ

6 รายการ

2 รายการ

 API ส�าหร�บการเช-�อมต�อใน้การด5งข�อม#ล 1 งาน้

6 รายการ

7 รายการ

1 เด-อน้

เด-อน้ กย. 2557

Monitor Dell LED 29 น้�2ว ร��น้ U2913WM 1 รายการ

1 รายการ

3 รายการ

แบบ สขร. 1
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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�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�畯楰��,�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�畯楰��,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/08/2014 ถึง 31/08/2014�2557).ods��敮牐湩䅴¨�〴䐠祔搇����le礼搇��礤搇礈搇رتڨෘڨ�F磤1ง 31/08/2014

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

123 4041141266 34972A : LXI Data Acquisition Switch 84,500.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อาร%เอส คอมโพเน้&น้ส% จ�าก�ด 85,761.00 บาท บร�ษัท �ท ไออาร%ซ� เทคโน้โลย�ส % จ�าก�ด 84,500.00 บาท ราคาต��าส�ด

Unit with LAN and USB บร�ษัท �ท ไออาร%ซ� เทคโน้โลย�ส % จ�าก�ด 84,500.00 บาท

34901A : Armature Multiplexer Module

124 4041141267 ว�สด�ว�ทยาศาสตร% 35,435.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ฟอร%จ#น้ ไซแอน้ท�ฟ�ค จ�าก�ด 35,435.00 บาท บร�ษัท �ท ฟอร%จ#น้ ไซแอน้ท�ฟ�ค จ�าก�ด 35,435.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

125 4041141268 จ�างพ�ฒน้าป็ร�บป็ร�งหน้�าท��การท�างาน้ 58,500.00 ตกลงราคา น้าย ธ�ระว�ฒน้% ว�ฒ�ตะสาร 58,500.00 บาท น้าย ธ�ระว�ฒน้% ว�ฒ�ตะสาร 58,500.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ช�าน้าญพ�เศษัท 

ข�อม#ลโครงการว�จ�ย ตามออน้โทโลย�

126 4041141269 สารเคม� 19,725.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ% จ�าก�ด 19,725.00 บาท บร�ษัท �ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ% จ�าก�ด 19,725.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

127 4041141270 5,000.00 ตกลงราคา 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

128 4041141271 55,000.00 ตกลงราคา น้าย ส�ป็ป็ภาส ครองร�กษัท า 55,000.00 บาท น้าย ส�ป็ป็ภาส ครองร�กษัท า 55,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

129 4041141272 53,800.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ด# ไอด�ล จ�าก�ด 53,800.00 บาท บร�ษัท �ท ด# ไอด�ล จ�าก�ด 53,800.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

130 4041141273 จ�างออกแบบและพ�ฒน้าโมด#ลช�วยแก�ไขค�าศ�พท% 59,500.00 ตกลงราคา น้าย อด�ศ�กด�L ก��งแก�วก�าน้ทอง 59,500.00 บาท น้าย อด�ศ�กด�L ก��งแก�วก�าน้ทอง 59,500.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

โมด#ลผู้รั#�ใช �งาน้ของพจน้าน้�กรมหม�อน้ไหมฯ

131 4041141274 ว�สด�ว�ทยาศาสตร% 11,990.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ% จ�าก�ด 11,990.00 บาท บร�ษัท �ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ% จ�าก�ด 11,990.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

132 4041141275 23,700.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ค#�เร-อน้ จ�าก�ด 23,700.00 บาท บร�ษัท �ท ค#�เร-อน้ จ�าก�ด 23,700.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

133 4041141276 จ�างพ�ฒน้าช�ดซอฟต%แวร%แสดงผู้รัลการว�ด 15,000.00 ตกลงราคา น้าย น้�ษัท ฐ%  ศร�ไสวว�ไล 15,000.00 บาท น้าย น้�ษัท ฐ%  ศร�ไสวว�ไล 15,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

ส�ญญาณช�พ

134 4041141277 33,600.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ดาต�าโป็ร คอมพ�วเตอร% ซ �สเต&มส% จ�าก�ด 33,600.00 บาท บร�ษัท �ท ดาต�าโป็ร คอมพ�วเตอร% ซ �สเต&มส% จ�าก�ด 33,600.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท จอย ว�ช��น้ จ�าก�ด 34,500.00 บาท

135 4041141278 65,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท สป็ร�ง บ8อกซ% สต#ด�โอ จ�าก�ด 65,000.00 บาท บร�ษัท �ท สป็ร�ง บ8อกซ% สต#ด�โอ จ�าก�ด 65,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

136 4041141279 เคร-�องท�าลายเอกสาร 12,419.63 ตกลงราคา 12,419.63 บาท 12,419.63 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท ไอท�โซล#ช��น้ แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 14,600.00 บาท

137 4041141280 81,600.00 ตกลงราคา 88,000.00 บาท บร�ษัท �ท ไทยเอฟเฟคท%สต#ด�โอ จ�าก�ด 81,600.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท แอดวาน้ซ% พร�2น้ต�2ง เซอร%ว�ส จ�าก�ด 150,400.00 บาท

บร�ษัท �ท ไทยเอฟเฟคท%สต#ด�โอ จ�าก�ด 81,600.00 บาท

138 4041141281 19,800.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เพอร%เฟ&คท% ออฟฟ�ศ เฟอร%น้�เจอร% จ�าก�ด 19,800.00 บาท บร�ษัท �ท เพอร%เฟ&คท% ออฟฟ�ศ เฟอร%น้�เจอร% จ�าก�ด 19,800.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

139 4041141282 ต#�ด#ดความช-2น้แบบอ�ตโน้ม�ต�ขน้าด 50,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เมเจอร% ไซแอน้ต�ฟ�ก โป็รด�กส% จ�าก�ด 50,000.00 บาท บร�ษัท �ท เมเจอร% ไซแอน้ต�ฟ�ก โป็รด�กส% จ�าก�ด 50,000.00 บาท ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

140 4041141283 13,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ท� ซ�อาร% ซ�พพลาย แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 13,000.00 บาท บร�ษัท �ท ท� ซ�อาร% ซ�พพลาย แอน้ด% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 13,000.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

141 4041141284 สารเคม� 13,190.00 ตกลงราคา 13,190.00 บาท 13,190.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

142 4041141285 จ�างท�าว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส% 51,007.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ร�ชเชซท% เซอร%ว�ส แอน้ด% ซ�พพลาย จ�าก�ด 51,007.00 บาท บร�ษัท �ท ร�ชเชซท% เซอร%ว�ส แอน้ด% ซ�พพลาย จ�าก�ด 51,007.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

143 4041141286 ว�สด�ไฟฟ�าและว�ทย� 6,845.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท น้�ว แอน้ด% ไฮด% จ�าก�ด 6,845.00 บาท บร�ษัท �ท น้�ว แอน้ด% ไฮด% จ�าก�ด 6,845.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

144 4041141287 35,077.88 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อาร%เอส คอมโพเน้&น้ส% จ�าก�ด 35,077.88 บาท บร�ษัท �ท อาร%เอส คอมโพเน้&น้ส% จ�าก�ด 35,077.88 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

145 4041141288 บ8อกซ%อ�ป็กรณ% 5,000.00 ตกลงราคา 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

146 4041141289 ว�สด�ไฟฟ�าและว�ทย� 22,842.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อ�เลคทรอน้�คส% ซอร%ซ จ�าก�ด 22,842.00 บาท บร�ษัท �ท อ�เลคทรอน้�คส% ซอร%ซ จ�าก�ด 22,842.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

2 รายการ

7 รายการ

1 งาน้

ของส�วน้ว�เคราะห%และส-บค�น้ข�อม#ล ของระบบว�เคราะห%

8 รายการ

จ�างท�า Membrane 2 ช�2น้ ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด อ�.ท�.กราฟฟ�ค ห�างห��น้ส�วน้จ�าก�ด อ�.ท�.กราฟฟ�ค

จ�างผู้รัล�ตส-�อ InfoGraphic Animation 1 รายการ

จ�างต�ดต�2ง kiosk ร-2อถอน้ ขน้ส�งอ�ป็กรณ% 1 งาน้

1 งาน้

5 รายการ

ต#�เอกสาร 2 บาน้เป็�ด 6 ต#�

1 งาน้

โทรท�ศน้% ย��ห�อ panasonic ขน้าด 42 น้�2ว 1 เคร-�อง

ค�าต�ดต�อว�ด�โอ และท�ากราฟฟ�ก NECTEC ACE 1 งาน้

1 รายการ บร�ษัท �ท ออฟฟ�ศเมท จ�าก�ด (มหาชน้) บร�ษัท �ท ออฟฟ�ศเมท จ�าก�ด (มหาชน้)

จ�างท�าหน้�งส-อ NECTEC ACE2014 800 เล�ม บร�ษัท �ท เอส.ว�.พร�2น้ต�2ง จ�าก�ด

เก�าอ�2ท�างาน้ รห�ส LG12/H (ผู้รั#�อ�าน้วยการ) 1 ต�ว

2 ต#�

ความจ� 107 ล�ตร ร��น้ AH-1102D

ย��ห�อ PATRON, Taiwan

Base Stand (ช�ดขาต�2ง 3 ขา) 1 รายการ

6 รายการ บร�ษัท �ท เอส.เอ&ม.เคม�คอล ซ�พพลาย จ�าก�ด บร�ษัท �ท เอส.เอ&ม.เคม�คอล ซ�พพลาย จ�าก�ด

2 รายการ

7 รายการ

3D Printer และว�สด�คอมพ�วเตอร% 5 รายการ

20 ใบ บร�ษัท �ท แสงงามกร�8ป็(2535) จ�าก�ด บร�ษัท �ท แสงงามกร�8ป็(2535) จ�าก�ด

31 รายการ

แบบ สขร. 1
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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�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�畯楰��,�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�畯楰��,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/08/2014 ถึง 31/08/2014�2557).ods��敮牐湩䅴¨�〴䐠祔搇����le礼搇��礤搇礈搇رتڨෘڨ�F磤1ง 31/08/2014

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

147 4041141290 ว�สด�ไฟฟ�าและว�ทย� 52,243.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 52,243.00 บาท บร�ษัท �ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร%เทรด จ�าก�ด 52,243.00 บาท ม�ผู้รั#�เสน้อราคารายเด�ยว

148 4042140106 OEM Dissolved Oxygen System           USD 7,340.00 ตกลงราคา Insite Instrumentation Group 7,340.00 USD Insite Instrumentation Group 7,340.00 USD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

149 4042140107 Refurbished Ebara dry vacuum pump          USD 20,200.00 พ�เศษัท Ebara Engineering Singapore Pte Ltd 20,200.00 USD Ebara Engineering Singapore Pte Ltd 20,200.00 USD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

จ�าเป็&น้ต�องซ-2อโดยตรงจากต�างป็ระเทศ

150 4042140108 Thermal Chemical Vapor Deposition System         USD 132,000.00 พ�เศษัท planarTECH 132,000.00 USD planarTECH 132,000.00 USD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

CVD Equipment Corporation 225,075.00 USD

จ�าเป็&น้ต�องซ-2อโดยตรงจากต�างป็ระเทศ

151 4042140109 ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส%             USD 135.60 ตกลงราคา Mouser Electronics 135.60 USD Mouser Electronics 135.60 USD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

152 4042140110 ว�สด�ว�ทยาศาสตร%             GBP 365.20 ตกลงราคา Knight Optical (UK) Ltd. 365.20 GBP Knight Optical (UK) Ltd. 365.20 GBP ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

153 4042140111 Silver Paste           USD 1,801.32 ตกลงราคา Heraeus Materials Singapore 1,801.32 USD Heraeus Materials Singapore 1,801.32 USD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

154 4042140112 ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส%           USD 1,677.85 ตกลงราคา UltraVolt, Inc. 1,677.85 USD UltraVolt, Inc. 1,677.85 USD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

155 4042140113 Ring Frame             USD 754.25 ตกลงราคา Silicon Connection Pte Ltd 754.25 USD Silicon Connection Pte Ltd 754.25 USD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

156 4042140114             USD 990.00 ตกลงราคา Excelpoint Systems (Pte) Ltd 990.00 USD Excelpoint Systems (Pte) Ltd 990.00 USD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

157 4042140115 CNC Machining Part           USD 1,379.00 ตกลงราคา Smart Technologies Electronics Limited 1,379.00 USD Smart Technologies Electronics Limited 1,379.00 USD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

158 4042140116 ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส%           USD 1,905.13 ตกลงราคา ROBOTIS CO.,LTD 1,905.13 USD ROBOTIS CO.,LTD 1,905.13 USD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

159 4042140117 Electromagnetic anechoic chamber          JPY 1,870,200 พ�เศษัท MICRONIX CORPORATION 1,870,200.00 JPY MICRONIX CORPORATION 1,870,200.00 JPY ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

and Turn Table

จ�าเป็&น้ต�องซ-2อโดยตรงจากต�างป็ระเทศ

160 4042140118 Tunable Optical Filter IN NIR          USD 49,400.00 พ�เศษัท MING-MEI TECHNOLOGY CO., LTD 49,400.00 USD MING-MEI TECHNOLOGY CO., LTD 49,400.00 USD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

จ�าเป็&น้ต�องซ-2อโดยตรงจากต�างป็ระเทศ

161 4042140119 ต�วกรองแสง           SGD 3,127.70 ตกลงราคา Edmund Optics Singapore Pte Ltd 3,127.70 SGD Edmund Optics Singapore Pte ltd 3,127.70 SGD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

162 4042140120           USD 1,096.00 ตกลงราคา Triex LLC 921.00 USD Triex LLC 921.00 USD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

163 4042140121 Tableau Software 11 License          USD 11,999.00 พ�เศษัท Tableau Software 11,999.00 USD Tableau Software 11,999.00 USD ค�ณล�กษัท ณะเฉพาะของพ�สด�ตรงความต�องการ

จ�าเป็&น้ต�องซ-2อโดยตรงจากต�างป็ระเทศ และ

หร-อม�ข�อจ�าก�ดทางเทคน้�คท��จ�าเป็&น้ต�องระบ�ย��ห�อ

เป็&น้การเฉพาะ

164 4043140135 เช�าระบบคอมพ�วเตอร%แม�ข�ายพร�อมซอฟต%แวร% 12,363162.62 ป็ระกวดราคา บร�ษัท �ท แทน้เจอร�น้ จ�าก�ด 9,803,738.32 บาท บร�ษัท �ท แทน้เจอร�น้ จ�าก�ด 9,803,738.32 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท เก&ต ออน้ เทคโน้โลย� จ�าก�ด 10,101,755.14 บาท

บร�ษัท �ทเค เอส ซ� คอมเมอร%เช�ยล อ�น้เตอร%เน้ต จ�าก�ด 10,641,121.50 บาท

165 4043140136 2,615,479.44 ป็ระกวดราคา บร�ษัท �ท ช�น้ร��งโรจน้% จ�าก�ด 2,635,514.02 บาท บร�ษัท �ท สก�ล ด�เวลลอป็เมน้ท% จ�าก�ด 2,614,953.28 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท สก�ล ด�เวลลอป็เมน้ท% จ�าก�ด 2,615,479.44 บาท

บร�ษัท �ท อ�น้เทลล�เมค จ�าก�ด 2,662,512.15 บาท

12 รายการ

4 ช�ด

2 รายการ

เป็&น้ไป็ตามข�อบ�งค�บฯ ข�อ 22 (5) เป็&น้พ�สด�ท��

1 ช�ด

เป็&น้ไป็ตามข�อบ�งค�บฯ ข�อ 22 (5) เป็&น้พ�สด�ท��

40 ช�2น้

5 รายการ

2.0 ก�โลกร�ม

1 ช�ด

3 รายการ

ว�สด�อ�เล&กทรอน้�กส% (SIM5320J) 30 ช�2น้

2 รายการ

4 รายการ

2 รายการ

เป็&น้ไป็ตามข�อบ�งค�บฯ ข�อ 22 (5) เป็&น้พ�สด�ท��

1 ช�ด

เป็&น้ไป็ตามข�อบ�งค�บฯ ข�อ 22 (5) เป็&น้พ�สด�ท��

2 รายการ

อ�ป็กรณ%ว�ทยาศาสตร% (Filabot Original) 1 ช�ด

เป็&น้ไป็ตามข�อบ�งค�บฯ ข�อ 22 (5) เป็&น้พ�สด�ท��

ข�อ 22 (6) เป็&น้พ�สด�ท��โดยล�กษัท ณะของการใช �งาน้

5 ป็�

จ�างป็ร�บป็ร�งห�องป็ฏิบัติการ��X����耀 �ปั๊มน้ำหอยโ�บ�ต�การว�จ�ย CTI 1 งาน้

แบบ สขร. 1



หน้�า 8 จาก 8

ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ�⠀�⠀p�畯楰��,�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�畯楰��,�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�畯楰��,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/08/2014 ถึง 31/08/2014�2557).ods��敮牐湩䅴¨�〴䐠祔搇����le礼搇��礤搇礈搇رتڨෘڨ�F磤1ง 31/08/2014

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

166 4043140137 คร�ภ�ณฑ์��P����耀��เลข 7440-013-0001%คอมพ�วเตอร% 705,000.00 สอบราคา บร�ษัท �ท เก&ต ออน้ เทคโน้โลย� จ�าก�ด 658,878.50 บาท บร�ษัท �ท เก&ต ออน้ เทคโน้โลย� จ�าก�ด 658,878.50 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท เบลสสกาย คอน้เน้คช��น้ จ�าก�ด 687,100.00 บาท

167 4043140138 จ�างป็ร�บป็ร�งห�องสะอาด อาคารกล��มน้ว�ตกรรม 4,672,897.20 ป็ระกวดราคา บร�ษัท �ท คล�น้ แอร% โป็รด�กท% จ�าก�ด 4,205,607.48 บาท บร�ษัท �ท คล�น้ แอร% โป็รด�กท% จ�าก�ด 4,205,607.48 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท สก�ล ด�เวลลอป็เมน้ท% จ�าก�ด 4,467,289.72 บาท

168 4043140139 จ�างทดสอบ ต�ดต�2งและด#แลบร�การ 234,000.00 ตกลงราคา น้าย อน้�น้ท% ป็�ญญา 234,000.00 บาท น้าย อน้�น้ท% ป็�ญญา 234,000.00 บาท เป็&น้ผู้รั#�ร�บจ�างท��ม�ความช�าน้าญพ�เศษัท 

169 4043140140 216,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท แอคท�ฟ คอมพ�วเตอร% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 216,000.00 บาท บร�ษัท �ท แอคท�ฟ คอมพ�วเตอร% เซอร%ว�ส จ�าก�ด 216,000.00 บาท ราคาต��าส�ด

บร�ษัท �ท เพ�ยว ไอท� จ�าก�ด 264,000.00 บาท

6 รายการ

1 งาน้

1 งาน้

NetHAM nano ส�าหร�บด#แลโครงสร�าง พ-2น้ฐาน้คคลาวด%

คอมพ�วต�2งส�าหร�บระบบ งาน้e-Referral

จ�างบร�การ Help Desk 1 งาน้

แบบ สขร. 1
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