
หน้�า 1 จาก 9

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

1 4041141291 ว	สดุไฟ�ไฟฟ�า 48,945.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ทบางกอก ไพพ� แอน้ดุไฟ� สต�ล จ�าก	ดุไฟ 48,945.00 บาท บร�ษัทบ	ท บางกอก ไพพ� แอน้ดุไฟ� สต�ล จ�าก	ดุไฟ 48,945.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท ฟอน้ พาวเวอร� อ�เลคทร�ค จ�าก	ดุไฟ 49,720.00 บาท

2 4041141292 30,000.00     ตกลงราคา น้าย ว�จ	กษัทบณ์  พรสุขวิ�  พรส�ขว�ท#ร 30,000.00 บาท น้าย ว�จ	กษัทบณ์  พรสุขวิ�  พรส�ขว�ท#ร 30,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

3 4041141293 84,800.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท น้�+าโซล#ช	�น้ส� แอน้ดุไฟ� เทคโน้โลย�ส � จ�าก	ดุไฟ 84,800.00 บาท บร�ษัทบ	ท น้�+าโซล#ช	�น้ส� แอน้ดุไฟ� เทคโน้โลย�ส � จ�าก	ดุไฟ 84,800.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

4 4041141294 66,800.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท บางกอกร�ฟร�กเจอเรช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 66,800.00 บาท บร�ษัทบ	ท บางกอกร�ฟร�กเจอเรช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 66,800.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

5 4041141295 จ�างบ�าบ	ดุไฟและก�าจ	ดุไฟกากอ�ตสาหกรรมีความชำนาญพิเศษ�� 40,000.00     ตกลงราคา 40,000.00 บาท 40,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

6 4041141296 53,400.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 53,400.00 บาท บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 53,400.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

C9731A, C9732A, C9733A บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 66,120.00 บาท

7 4041141297 22,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ฟ�แทบ คอมีความชำนาญพิเศษ��เพล%กซ� จ�าก	ดุไฟ 22,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท ฟ�แทบ คอมีความชำนาญพิเศษ��เพล%กซ� จ�าก	ดุไฟ 22,000.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

8 4041141298 30,400.00     ตกลงราคา ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ ว� เอส เอท อ�น้เตอร� 30,400.00 บาท ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ ว� เอส เอท อ�น้เตอร� 30,400.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

พร�อมีความชำนาญพิเศษ��ภาพพ�มีความชำนาญพิเศษ��พ�

9 4041141299 จ�างท�าอ�ป็กรณ์  พรสุขวิ�อ�เล%กทรอน้�กส�ช�ดุไฟส2�อสาร 56,100.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เร�ยล อ�น้โน้เวช	�น้ เทคโน้โลย� จ�าก	ดุไฟ 56,100.00 บาท บร�ษัทบ	ท เร�ยล อ�น้โน้เวช	�น้ เทคโน้โลย� จ�าก	ดุไฟ 56,100.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

10 4041141300 15,650.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ไอท�โซล#ช	�น้ แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 15,900.00 บาท บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 15,650.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

17,900.00 บาท

บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 15,650.00 บาท

11 4041141301 30,400.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท น้�+าโซล#ช	�น้ส� แอน้ดุไฟ� เทคโน้โลย�ส � จ�าก	ดุไฟ 30,400.00 บาท บร�ษัทบ	ท น้�+าโซล#ช	�น้ส� แอน้ดุไฟ� เทคโน้โลย�ส � จ�าก	ดุไฟ 30,400.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท วอเตอร�เคมีความชำนาญพิเศษ���ค	ล แอน้ดุไฟ� เอ%น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก	ดุไฟ 34,500.00 บาท

12 4041141302 จ�างเดุไฟ�น้สายไฟร�อยท0อเหล%กจากดุไฟาดุไฟฟ�า 22,000.00     ตกลงราคา ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ อ�น้โน้เวช	�น้ โป็รดุไฟ	กส� เอ%น้จ�เน้�ยร��ง 22,000.00 บาท ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ อ�น้โน้เวช	�น้ โป็รดุไฟ	กส� เอ%น้จ�เน้�ยร��ง 22,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

13 4041141303 12,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท สยามีความชำนาญพิเศษ�� เลเซอร� แมีความชำนาญพิเศษ��ท จ�าก	ดุไฟ 12,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท สยามีความชำนาญพิเศษ�� เลเซอร� แมีความชำนาญพิเศษ��ท จ�าก	ดุไฟ 12,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

14 4041141304 ว	สดุไฟ�อ�เล%กทรอน้�กส� 91,721.90     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท อ�เลคทรอน้�คส� ซอร�ซ จ�าก	ดุไฟ 91,721.90 บาท บร�ษัทบ	ท อ�เลคทรอน้�คส� ซอร�ซ จ�าก	ดุไฟ 91,721.90 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

15 4041141305 68,313.07     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท แอร�โป็รดุไฟ	คส�อ�น้ดุไฟ	สตร�ย� จ�าก	ดุไฟ 68,313.07 บาท บร�ษัทบ	ท แอร�โป็รดุไฟ	คส�อ�น้ดุไฟ	สตร�ย� จ�าก	ดุไฟ 68,313.07 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

16 4041141306 13,300.00     ตกลงราคา 13,300.00 บาท 13,300.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

17 4041141307 12,000.00     ตกลงราคา น้างสาว ป็�ยะน้�ช เศรษัทบฐวงศ� 12,000.00 บาท น้างสาว ป็�ยะน้�ช เศรษัทบฐวงศ� 12,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

18 4041141308 จ�างร2+อถอน้และต�ดุไฟต	+งต#�ควบค�มีความชำนาญพิเศษ��ระบบ 35,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โจว�ท จ�าก	ดุไฟ 35,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท โจว�ท จ�าก	ดุไฟ 35,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

19 4041141309 ว	สดุไฟ�อ�เล%กทรอน้�กส� 9,045.60     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 9,045.60 บาท บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 9,045.60 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

20 4041141310 44,200.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โฟร�เอ%มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ��	ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เดุไฟ�ย จ�าก	ดุไฟ 44,200.00 บาท บร�ษัทบ	ท โฟร�เอ%มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ��	ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เดุไฟ�ย จ�าก	ดุไฟ 44,200.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจำนวน��ดับจำนวน�*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/09/2014 ถึง 30/09/2014�2557).ods��瑴湩㌊¨�㌥䍁祔殀����le礼殀��礤殀礈殀٣�ௗ٣�F磤1ง 30/09/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จำนวน��ดับจำนวน�*�ง

9 รายการ

จ�างศ5กษัทบาและพ	ฒน้า Simulation Software 1 งาน้

หลอดุไฟ TOC ส�าหร	บระบบ UDI 3 รายการ

จ�างซ0อมีความชำนาญพิเศษ�� Cooling tower ขน้าดุไฟ 500 RT 1 งาน้

1 งาน้ บร�ษัทบ	ท อ	คค�ป็ราการ จ�าก	ดุไฟ (มีความชำนาญพิเศษ��หาชน้) บร�ษัทบ	ท อ	คค�ป็ราการ จ�าก	ดุไฟ (มีความชำนาญพิเศษ��หาชน้)

Toner HP ร�0น้ LaserJet 5550dn 3 รายการ

Sentinel SuperPro USB key (SET00772) 20 อ	น้

จ�างท�า X-Stand size 80x180 cms 38 ช�ดุไฟ

1 ช�ดุไฟ

Samsung Galaxy Tab S 8.4 น้�+ว 1 เคร2�อง

บร�ษัทบ	ท เอ%น้.ท�. เว�ลดุไฟ� คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอร� จ�าก	ดุไฟ

จ�างท�าความีความชำนาญพิเศษ��สะอาดุไฟระบบ DUI Water System 1 รายการ

1 งาน้

มีความชำนาญพิเศษ��าช	+น้ 5 อาคาร ศอ.

จ�างต�ดุไฟต	+งตะแกรงฉ�กหน้า 3 mm. 1 ช�ดุไฟ

91 รายการ

ไน้โตรเจน้เหลว จ�าน้วน้ 13,290.48 ลบ.มีความชำนาญพิเศษ��. 1 รายการ

Modify Model PDI-02 และ 2 รายการ บร�ษัทบ	ท ทร�น้�ต�+ อ�เลคโทรน้�ค (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ บร�ษัทบ	ท ทร�น้�ต�+ อ�เลคโทรน้�ค (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ

กาว 406

จ�างออกแบบร#ป็และ Icon ส�าหร	บแอป็พล�เคช	�น้ 1 งาน้

1 งาน้

7 รายการ

เช0า Notebook,PC, Projector iPad,LED 7 รายการ

งาน้ NECTEC ACE

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

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจำนวน��ดับจำนวน�*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/09/2014 ถึง 30/09/2014�2557).ods��瑴湩㌊¨�㌥䍁祔殀����le礼殀��礤殀礈殀٣�ௗ٣�F磤1ง 30/09/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จำนวน��ดับจำนวน�*�ง

21 4041141311 26,160.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท อ�น้เทลล�เมีความชำนาญพิเศษ��ค จ�าก	ดุไฟ 26,160.00 บาท บร�ษัทบ	ท อ�น้เทลล�เมีความชำนาญพิเศษ��ค จ�าก	ดุไฟ 26,160.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

22 4041141312 จ�างพ�มีความชำนาญพิเศษ��พ�วารสาร ร#�ภาษัทบาเข�าใจอารมีความชำนาญพิเศษ��ณ์  พรสุขวิ� 28,027.50     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท จร	ลสน้�ทวงศ�การพ�มีความชำนาญพิเศษ��พ� จ�าก	ดุไฟ 28,027.50 บาท บร�ษัทบ	ท จร	ลสน้�ทวงศ�การพ�มีความชำนาญพิเศษ��พ� จ�าก	ดุไฟ 28,027.50 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

23 4041141313 จ�างป็ร	บป็ร�งโป็รแกรมีความชำนาญพิเศษ��บ	น้ท5กการเจร�ญเต�บโต 19,000.00     ตกลงราคา น้าย บดุไฟ�น้ทร�  มีความชำนาญพิเศษ���ล�น้ทางก#ร 19,000.00 บาท น้าย บดุไฟ�น้ทร�  มีความชำนาญพิเศษ���ล�น้ทางก#ร 19,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

24 4041141314 ป็ลายห	วแร�ง 11,760.00     ตกลงราคา 11,760.00 บาท 11,760.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

25 4041141315 Olympus OM-D E-M10 + KIT 14-42 EZ 29,990.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ไอท�โซล#ช	�น้ แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 27,500.00 บาท บร�ษัทบ	ท ไอท�โซล#ช	�น้ แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 27,500.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 28,000.00 บาท

26 4041141316 Transformer TMEC 132014 26,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ไทย เทคโน้โลย� อ�โวล#ช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 26,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท ไทย เทคโน้โลย� อ�โวล#ช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 26,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

27 4041141317 14,500.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ไอท�โซล#ช	�น้ แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 14,500.00 บาท บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 14,200.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 14,200.00 บาท

28 4041141318 จ�างศ5กษัทบาว�เคราะห�ส�ขภาพและการค	ดุไฟกรองการ 92,000.00     ตกลงราคา น้างสาว อรวรรณ์  พรสุขวิ ศร�ตองอ0อน้ 92,000.00 บาท น้างสาว อรวรรณ์  พรสุขวิ ศร�ตองอ0อน้ 92,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

เจร�ญเต�บโตใน้เดุไฟ%กป็ฐมีความชำนาญพิเศษ��ว	ย

29 4041141319 35,260.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 28,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 28,000.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

Q6472A YELLOW, Q6473A MAGENTA บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 35,260.00 บาท

บร�ษัทบ	ท เบลสสกาย คอน้เน้คช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 36,100.00 บาท

30 4041141320 ว	สดุไฟ�อ�เล%กทรอน้�กส� 1,390.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 1,390.00 บาท บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 1,390.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

31 4041141321 ว	สดุไฟ�อ�เล%กทรอน้�กส� 36,150.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 36,150.00 บาท บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 36,150.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

32 4041141322 จ�างพ	ฒน้าช0องทางการเช2�อมีความชำนาญพิเศษ��ต0อผู้รั0าน้เว%บ 90,000.00     ตกลงราคา น้างสาว น้ภาร	ตน้� ศ �ร�พ�ท	กษัทบ�ช	ย 90,000.00 บาท น้างสาว น้ภาร	ตน้� ศ �ร�พ�ท	กษัทบ�ช	ย 90,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

(Web Application Programming Interface)

ส�าหร	บเร�ยกใช �งาน้ระบบร#�จ�าเส�ยงพ#ดุไฟภาษัทบาไทย

33 4041141323 จ�างพ	ฒน้าพจน้าน้�กรมีความชำนาญพิเศษ��ค�าอ0าน้ของช�ดุไฟ 60,000.00     ตกลงราคา น้างสาว ณ์  พรสุขวิ	ฐภ	สสร รอดุไฟสการ 60,000.00 บาท น้างสาว ณ์  พรสุขวิ	ฐภ	สสร รอดุไฟสการ 60,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

34 4041141324 จ�างพ	ฒน้าพจน้าน้�กรมีความชำนาญพิเศษ��ค�าอ0าน้ของช�ดุไฟ 60,000.00     ตกลงราคา น้างสาว อ	จฉราพร รอดุไฟสการ 60,000.00 บาท น้างสาว อ	จฉราพร รอดุไฟสการ 60,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

35 4041141325 14,800.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โรงงาน้อ�ตสาหกรรมีความชำนาญพิเศษ��กระดุไฟาษัทบบางป็ะอ�น้ จ�าก	ดุไฟ 14,800.00 บาท บร�ษัทบ	ท โรงงาน้อ�ตสาหกรรมีความชำนาญพิเศษ��กระดุไฟาษัทบบางป็ะอ�น้ จ�าก	ดุไฟ 14,800.00 บาท เป็%น้การจ	ดุไฟซ2+อต0อเน้2�อง ตามีความชำนาญพิเศษ��ส	ญญาการสอบราคาท	+งป็�

36 4041141326 10,446.00     ตกลงราคา 10,446.00 บาท 10,446.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

37 4041141327 DC Load Module 62,300.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท แควน้เทล จ�าก	ดุไฟ 62,300.00 บาท บร�ษัทบ	ท แควน้เทล จ�าก	ดุไฟ 62,300.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

38 4041141328 ว	สดุไฟ�อ�เล%กทรอน้�กส� 2,160.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท วาร�ฟ คอร�ป็อเรช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 2,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท วาร�ฟ คอร�ป็อเรช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 2,000.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

39 4041141329 95,300.00     ตกลงราคา 95,300.00 บาท 95,300.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

40 4041141330 18,400.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ท�อาร�ซ� สมีความชำนาญพิเศษ��าร�ทบ>อกซ� จ�าก	ดุไฟ 18,400.00 บาท บร�ษัทบ	ท ท�อาร�ซ� สมีความชำนาญพิเศษ��าร�ทบ>อกซ� จ�าก	ดุไฟ 18,400.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

41 4041141331 Toner Panasonic KX-FA83 3,450.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 3,450.00 บาท บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 3,450.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

แผู้รั0น้ฝ้าอะ�าอะค#สต�ก ขน้าดุไฟ 595x595 mm 10 กล0อง

555 เล0มีความชำนาญพิเศษ��

1 งาน้

และพ	ฒน้าการเดุไฟ%กป็ฐมีความชำนาญพิเศษ��ว	ย  version 1.2 ระบบ iOS 7

4 รายการ บร�ษัทบ	ท พ�.ซ�.โป็รเท%ค จ�าก	ดุไฟ บร�ษัทบ	ท พ�.ซ�.โป็รเท%ค จ�าก	ดุไฟ

1 ช�ดุไฟ

200 ช�+น้

Projector Acer P1283 DLP 1 เคร2�อง

1 งาน้

Toner HP ร�0น้ Q6470A BK, Q6471A CYAN, 4 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 งาน้

1 งาน้

Thai Pronunciation for ATR-TREK ช�ดุไฟท�� 2

1 งาน้

Thai Pronunciation for ATR-TREK ช�ดุไฟท�� 1

กระดุไฟาษัทบถ0ายเอกสาร A4 80แกรมีความชำนาญพิเศษ�� 200 ร�มีความชำนาญพิเศษ��

ว	สดุไฟ� SQF-S25U8-32G-S8C 2 รายการ บจก. แอดุไฟวาน้ซ�เทค คอร�ป็อเรช	�น้ (ป็ระเทศไทย) บจก. แอดุไฟวาน้ซ�เทค คอร�ป็อเรช	�น้ (ป็ระเทศไทย)

ว	สดุไฟ� SQF-ISDS1-4G-82E

1 รายการ

2 รายการ

ซอฟต�แวร� ArcGlS for Desktop Basic 1 ล�ขส �ทธิ์�ऎ�া�0�N บร�ษัทบ	ท อ�เอสอาร�ไอ (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ บร�ษัทบ	ท อ�เอสอาร�ไอ (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ

กล0องแขวน้ TRANSMITTER 184 อ	น้

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

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจำนวน��ดับจำนวน�*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/09/2014 ถึง 30/09/2014�2557).ods��瑴湩㌊¨�㌥䍁祔殀����le礼殀��礤殀礈殀٣�ௗ٣�F磤1ง 30/09/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จำนวน��ดับจำนวน�*�ง

42 4041141332 อ�ป็กรณ์  พรสุขวิ�เช2�อมีความชำนาญพิเศษ��ต0อเคร2อข0าย 9,690.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 9,690.00 บาท บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 9,690.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

43 4041141333 13,090.00     ตกลงราคา 13,090.00 บาท 13,090.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

ฝ้าอะาท5บพร�อมีความชำนาญพิเศษ��เพลท พลาสต�กย2ดุไฟอ�ป็กรณ์  พรสุขวิ�

44 4041141334 13,300.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 13,300.00 บาท บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 13,300.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

45 4041141335 13,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 15,040.00 บาท บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 13,000.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 13,000.00 บาท

46 4041141336 12,800.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 12,800.00 บาท บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 12,800.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 17,900.00 บาท

47 4041141337 4,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โฟร�เอ%มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ��	ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เดุไฟ�ย จ�าก	ดุไฟ 4,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท โฟร�เอ%มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ��	ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เดุไฟ�ย จ�าก	ดุไฟ 4,000.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

48 4041141338 640,000.00       พ�เศษัทบ บร�ษัทบ	ท ทร�เดุไฟคคอเรทกร�>ป็ จ�าก	ดุไฟ 640,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท ทร�เดุไฟคคอเรทกร�>ป็ จ�าก	ดุไฟ 640,000.00 บาท

710,710.00 บาท เร0งดุไฟ0วน้ หากล0าช �าอาจเส�ยหายแก0ส�าน้	กงาน้

49 4041141339 ว	สดุไฟ�ไฟฟ�าและว�ทย� 6,480.60     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 6,480.60 บาท บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 6,480.60 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

50 4041141340 CHOKE -13uH/12A 6,750.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท อ�ป็กรณ์  พรสุขวิ�ไฟฟ�าตะว	น้ออก 6,750.00 บาท บร�ษัทบ	ท อ�ป็กรณ์  พรสุขวิ�ไฟฟ�าตะว	น้ออก 6,750.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

51 4041141341 แผู้รังวงจรควบค�มีความชำนาญพิเศษ��สถาน้�ว	ดุไฟสภาพอากาศ 92,625.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ไรส�ซ ��ง ซอร�ซ แอน้ดุไฟ� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 92,625.00 บาท บร�ษัทบ	ท ไรส�ซ ��ง ซอร�ซ แอน้ดุไฟ� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 92,625.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

52 4041141342 ATMEGA32U4 YUN WIFI EVALUATION BOARD 2,934.90     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 2,934.90 บาท บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 2,934.90 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

2356914

53 4041141343 2,640.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 2,640.00 บาท บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 2,640.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 3,000.00 บาท

54 4041141344 93,458.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอร� อ�เล%คทร�ค จ�าก	ดุไฟ 93,458.00 บาท บร�ษัทบ	ท คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอร� อ�เล%คทร�ค จ�าก	ดุไฟ 93,458.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

& Business

55 4041141345 จ�างพ�มีความชำนาญพิเศษ��พ�โป็สเตอร� 1,588.79     ตกลงราคา ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ ว� เอส เอท อ�น้เตอร� 1,588.79 บาท ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ ว� เอส เอท อ�น้เตอร� 1,588.79 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

56 4041141346 136,038.79     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท แอร�โป็รดุไฟ	คส�อ�น้ดุไฟ	สตร�ย� จ�าก	ดุไฟ 136,038.79 บาท บร�ษัทบ	ท แอร�โป็รดุไฟ	คส�อ�น้ดุไฟ	สตร�ย� จ�าก	ดุไฟ 136,038.79 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

57 4041141347 Dehumidifier Modernkool MDB-50 24,210.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท อ�น้โน้เวน้ท� โพรดุไฟ	กส� จ�าก	ดุไฟ 27,920.00 บาท บร�ษัทบ	ท โฟลดุไฟ�+ง เกท จ�าก	ดุไฟ 24,210.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท โฟลดุไฟ�+ง เกท จ�าก	ดุไฟ 24,210.00 บาท

58 4041141348 คร�ภ	ณ์  พรสุขวิฑ์สำนัก�ส�าน้	กงาน้ 54,859.81     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ไพโอเน้�ย เฟอร�น้�เจอร� จ�าก	ดุไฟ 54,859.81 บาท บร�ษัทบ	ท ไพโอเน้�ย เฟอร�น้�เจอร� จ�าก	ดุไฟ 54,859.81 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

59 4041141349 Dehumidifier Model MDH-381B 44,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เอ%มีความชำนาญพิเศษ�� ดุไฟ� ช �สเต%มีความชำนาญพิเศษ�� คอน้โทรล แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 44,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท เอ%มีความชำนาญพิเศษ�� ดุไฟ� ช �สเต%มีความชำนาญพิเศษ�� คอน้โทรล แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 44,000.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท อ�น้โน้เวน้ท� โพรดุไฟ	กส� จ�าก	ดุไฟ 55,840.00 บาท

60 4041141350 Lens Nikon AF-S VR Micro 105mm 25,046.73     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ไอท�โซล#ช	�น้ แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 28,200.00 บาท 25,046.73 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

25,046.73 บาท

บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 27,000.00 บาท

61 4041141351 จ�างท�าโล0รางว	ลคร�สต	ล 27,000.00     ตกลงราคา ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ อาร�ทกลาส ดุไฟอท เน้%ท 27,000.00 บาท ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ อาร�ทกลาส ดุไฟอท เน้%ท 27,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

62 4041141352 เคร2�องว	ดุไฟแรงดุไฟ5งของน้�+าใน้ดุไฟ�น้ 15,510.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ไทยว�กตอร�� จ�าก	ดุไฟ 15,510.00 บาท บร�ษัทบ	ท ไทยว�กตอร�� จ�าก	ดุไฟ 15,510.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

2 รายการ

Hi Box Economy Box ต#�พลาสต�ก 17 อ	น้ ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ ซ�.เค.แอล.โพล�เทค เอ%น้จ�เน้�ยร��ง ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ ซ�.เค.แอล.โพล�เทค เอ%น้จ�เน้�ยร��ง

ป็�องก	น้ฝ้าอะ�0น้และละอองน้�+า IP67 EN-AG-3040 W

Toner HP ร�0น้ CC530A, CC531A, CC532A, CC533A 4 รายการ

Toner HP ร�0น้ Q2612A, Q7553A, Q7516A 3 รายการ

Toner HP ร�0น้ Q6470A 2 อ	น้,       2 รายการ

Toner HP ร�0น้ CB540A 4 อ	น้

เช0า จอ LED Panasonic 50 น้�+ว 1 เคร2�อง

จ�างซ0อมีความชำนาญพิเศษ��แซมีความชำนาญพิเศษ��พ2+น้ท��ห�อง 327 และห�อง 408 1 รายการ ราคาต��าส�ดุไฟ และเป็%น้ไป็ตามีความชำนาญพิเศษ��ข�อบ	งค	บฯ ข�อ 23 (3) เป็%น้งาน้ท��ต�องกระท�า

อาคาร ศอ. ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ อาร�-ไน้น้� เอ%น้จ�เน้�ยร��ง

8 รายการ

1 รายการ

10 บอร�ดุไฟ

1 รายการ

หมีความชำนาญพิเศษ��5ก Epson 6 รายการ

จ�างจ	ดุไฟท�ารายงาน้พ�เศษัทบใน้หน้	งส2อ CIO World 1 งาน้

1 งาน้

ไน้โตรเจน้เหลว จ�าน้วน้ 26,466.69 ลบ.มีความชำนาญพิเศษ��. 26,466.69 ลบ.มีความชำนาญพิเศษ��.

1 ช�ดุไฟ

3 รายการ

2 ช�ดุไฟ

1 ช�ดุไฟ บร�ษัทบ	ท โฟโต�ฮ	ท กร�>ป็ (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท โฟโต�ฮ	ท กร�>ป็ (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ

2 รายการ

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

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจำนวน��ดับจำนวน�*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/09/2014 ถึง 30/09/2014�2557).ods��瑴湩㌊¨�㌥䍁祔殀����le礼殀��礤殀礈殀٣�ௗ٣�F磤1ง 30/09/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จำนวน��ดับจำนวน�*�ง

63 4041141353 ต	วย5ดุไฟขากล�อง 9,500.00     ตกลงราคา ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ เดุไฟอะดุไฟ�จ�ตอลเอสท�เอ%มีความชำนาญพิเศษ�� 9,500.00 บาท ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ เดุไฟอะดุไฟ�จ�ตอลเอสท�เอ%มีความชำนาญพิเศษ�� 9,500.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

64 4041141354 จ�างซ0อมีความชำนาญพิเศษ��เคร2�องสแกน้มีความชำนาญพิเศษ��	ลต�ฟ	งก�ช	�น้ระบบ 9,820.00     ตกลงราคา 9,820.00 บาท 9,820.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

ดุไฟ�จ�ตอล

65 4041141355 19,600.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 19,600.00 บาท บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 19,600.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

Q7583A บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 24,800.00 บาท

66 4041141356 Scanner Fujitsu Fi-6110 38,800.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 37,100.00 บาท บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 37,100.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท ไอท�โซล#ช	�น้ แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 38,800.00 บาท

67 4041141357 เคร2�องว	ดุไฟความีความชำนาญพิเศษ��ดุไฟ	น้โลห�ต 70,093.46     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท อ� ฟอร� แอล เอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 70,093.46 บาท บร�ษัทบ	ท อ� ฟอร� แอล เอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 70,093.46 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

68 4041141358 สารเคมีความชำนาญพิเศษ���ช�วภาพ 13,780.00     ตกลงราคา 13,780.00 บาท 13,780.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

69 4041141359 จ�างบร�การซ0อมีความชำนาญพิเศษ��บ�าร�งซ0อมีความชำนาญพิเศษ��ป็	Rมีความชำนาญพิเศษ��ส#ญญากาศ 42,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท น้�วแมีความชำนาญพิเศษ��%ก จ�าก	ดุไฟ 42,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท น้�วแมีความชำนาญพิเศษ��%ก จ�าก	ดุไฟ 42,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

70 4041141360 19,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ� จ�าก	ดุไฟ 19,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ� จ�าก	ดุไฟ 19,000.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

71 4041141361 Mitsubishi (Econo Air) MS-GJ18VA 114,000.00     ตกลงราคา ร�าน้ เอส พ� อาร� เคร2�องเย%น้ 128,100.00 บาท ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ ดุไฟ>อกเตอร�ไอท� แอน้ดุไฟ�คอน้สตร	คช	�น้ 114,000.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

Mitsubishi(Econo Air) MS-GJ24VA บร�ษัทบ	ท ช	ยดุไฟ�ารง อ�น้เตอร�กร�>ป็ จ�าก	ดุไฟ 122,100.00 บาท

ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ ดุไฟ>อกเตอร�ไอท� แอน้ดุไฟ�คอน้สตร	คช	�น้ 114,000.00 บาท

72 4041141362 คร�ภ	ณ์  พรสุขวิฑ์สำนัก�ส�าน้	กงาน้ 104,526.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เจน้บรรเจ�ดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 104,526.00 บาท บร�ษัทบ	ท เจน้บรรเจ�ดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 104,526.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

73 4041141363 Remote Unit to record irradiation and 36,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท แควน้เทล จ�าก	ดุไฟ 36,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท แควน้เทล จ�าก	ดุไฟ 36,000.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

temp : HT ITALIA Model SOLAR-02

74 4041141364 Digital Multimeter Fluke Model 179 11,600.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ซ �สทรอน้�กส� จ�าก	ดุไฟ 11,600.00 บาท บร�ษัทบ	ท ซ �สทรอน้�กส� จ�าก	ดุไฟ 11,600.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

75 4041141365 26,830.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท พ�ซ� แลน้ดุไฟ� เทคโน้โลย� จ�าก	ดุไฟ 26,830.00 บาท บร�ษัทบ	ท พ�ซ� แลน้ดุไฟ� เทคโน้โลย� จ�าก	ดุไฟ 26,830.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

76 4041141366 ระบบเล2�อน้ข5+น้ลงหน้�าแป็ลน้ดุไฟ�าน้บน้ 52,600.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ท�เอท� ซ	พพลายแอน้ดุไฟ�เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 52,600.00 บาท บร�ษัทบ	ท ท�เอท� ซ	พพลายแอน้ดุไฟ�เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 52,600.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

ของภาชน้ะส�ญญากาศ

77 4041141367 5,000.00     ตกลงราคา น้างสาว สก�ณ์  พรสุขวิา เสน้าพ	น้ธิ์�ऎ�া�0� 5,000.00 บาท น้างสาว สก�ณ์  พรสุขวิา เสน้าพ	น้ธิ์�ऎ�া�0� 5,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

78 4041141368 6,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ท� ซ�อาร� ซ	พพลาย แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 6,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท ท� ซ�อาร� ซ	พพลาย แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 6,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

79 4041141369 จ�างบร�การบ�าร�งร	กษัทบาและต�ดุไฟต	+งอ�ป็กรณ์  พรสุขวิ� 68,900.00     ตกลงราคา  การไฟฟ�าส0วน้ภ#มีความชำนาญพิเศษ���ภาค 68,900.00 บาท  การไฟฟ�าส0วน้ภ#มีความชำนาญพิเศษ���ภาค 68,900.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

ไฟฟ�าแรงส#ง

80 4041141370 จ�างผู้รัล�ตช �+น้งาน้รถจ	กรยาน้ยน้ต�ตามีความชำนาญพิเศษ��แบบ 30,465.00     ตกลงราคา 30,465.00 บาท 30,465.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

81 4041141371 Router Mikrotik CCR1036 12G 4S EM 54,000.00     ตกลงราคา ห�างห��น้ส0วน้สามีความชำนาญพิเศษ��	ญ แอ%คเคาน้�ทต�+ง คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอร� 54,000.00 บาท ห�างห��น้ส0วน้สามีความชำนาญพิเศษ��	ญ แอ%คเคาน้�ทต�+ง คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอร� 54,000.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

82 4041141372 7,900.00     ตกลงราคา 7,900.00 บาท 7,900.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

Profiler

1 รายการ

4 รายการ บจก. เค�ยวเซร0า ดุไฟ%อคค�วเมีความชำนาญพิเศษ���น้ท� โซล#ช	�น้ส� (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ บจก. เค�ยวเซร0า ดุไฟ%อคค�วเมีความชำนาญพิเศษ���น้ท� โซล#ช	�น้ส� (ป็ระเทศไทย)

Toner HP ร�0น้ Q6470A, Q7581A, Q7582A, 4 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

3 รายการ บร�ษัทบ	ท เอส.เอ%มีความชำนาญพิเศษ��.เคมีความชำนาญพิเศษ���คอล ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ บร�ษัทบ	ท เอส.เอ%มีความชำนาญพิเศษ��.เคมีความชำนาญพิเศษ���คอล ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ

1 งาน้

เคร2�องล�าง Ultrasonic Bath Cleaner 1 เคร2�อง

ย��ห�อ Elma

2 รายการ

6 รายการ

1 ช�ดุไฟ

1 ช�ดุไฟ

หมีความชำนาญพิเศษ��5ก HP จ�าน้วน้ 3 รายการ, 6 รายการ

หมีความชำนาญพิเศษ��5ก Epson จ�าน้วน้ 3 รายการ

1 ช�ดุไฟ

จ�างล�างบอร�ดุไฟโซล0าชาร�จเจอร�เล%กและใหญ0 80 ช�ดุไฟ 1 งาน้

จ�างท�า Soil Probe แบบสแตน้เลส 1 งาน้

1 งาน้

1 ช�ดุไฟ  5 บ�Rกเจร�ญกลเอ%น้จ�เน้�ยร��ง  5 บ�Rกเจร�ญกลเอ%น้จ�เน้�ยร��ง

1 ช�ดุไฟ

จ�างบร�การสอบเท�ยบ Surface Roughness 1 งาน้ บร�ษัทบ	ท มีความชำนาญพิเศษ���ต#โตโย (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ บร�ษัทบ	ท มีความชำนาญพิเศษ���ต#โตโย (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ

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

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจำนวน��ดับจำนวน�*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/09/2014 ถึง 30/09/2014�2557).ods��瑴湩㌊¨�㌥䍁祔殀����le礼殀��礤殀礈殀٣�ௗ٣�F磤1ง 30/09/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จำนวน��ดับจำนวน�*�ง

83 4041141373 HDD OCZ Vector 150 SATA III 2.5" 10,950.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 10,950.00 บาท บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 10,950.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

84 4041141374 ว	สดุไฟ�อ�เล%กทรอน้�กส� 38,031.50     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ว�น้	ส ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 38,031.50 บาท บร�ษัทบ	ท ว�น้	ส ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 38,031.50 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

85 4041141375 Dow Corning 27,192.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เบรน้สตอร�มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ��าร�เก%ตต�+ง จ�าก	ดุไฟ 27,192.00 บาท บร�ษัทบ	ท เบรน้สตอร�มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ��าร�เก%ตต�+ง จ�าก	ดุไฟ 27,192.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

86 4041141376 เช0าเคร2�องคอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอร�ส0วน้บ�คคลแบบพกพา 7,500.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โฟร�เอ%มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ��	ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เดุไฟ�ย จ�าก	ดุไฟ 7,500.00 บาท บร�ษัทบ	ท โฟร�เอ%มีความชำนาญพิเศษ�� มีความชำนาญพิเศษ��	ลต�มีความชำนาญพิเศษ���เดุไฟ�ย จ�าก	ดุไฟ 7,500.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

87 4041141377 10,640.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เซอร�ค�ตอ�น้ดุไฟ	สตร�ส � จ�าก	ดุไฟ 10,640.00 บาท บร�ษัทบ	ท เซอร�ค�ตอ�น้ดุไฟ	สตร�ส � จ�าก	ดุไฟ 10,640.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

88 4041141378 4,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 4,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 4,000.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท ศ�ร�บ#รพา ไอท� แอน้ดุไฟ� คอน้สตร	คช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 4,700.00 บาท

89 4041141379 9,300.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 9,300.00 บาท บร�ษัทบ	ท น้	น้ทร�ย� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 9,300.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

CB543A บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 9,340.00 บาท

90 4041141380 ว	สดุไฟ�อ�เล%กทรอน้�กส� 4,899.25     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 4,899.25 บาท บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 4,899.25 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

91 4041141381 278,200.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท อ� แพลน้เน้%ท จ�าก	ดุไฟ 309,400.00 บาท บร�ษัทบ	ท ศ�ร�บ#รพา ไอท� แอน้ดุไฟ� คอน้สตร	คช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 278,200.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท ศ�ร�บ#รพา ไอท� แอน้ดุไฟ� คอน้สตร	คช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 278,200.00 บาท

บร�ษัทบ	ท บ�ซ �เน้ส โซล#ช	�น้ อ�น้ท�เกรช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 299,000.00 บาท

92 4041141382 25,000.00     ตกลงราคา น้างสาว ชาล�น้� ธิ์�ऎ�া�0น้ทร	พย�สมีความชำนาญพิเศษ��บ	ต� 25,000.00 บาท น้างสาว ชาล�น้� ธิ์�ऎ�া�0น้ทร	พย�สมีความชำนาญพิเศษ��บ	ต� 25,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

93 4041141383 จ�างท�าห	วว	ดุไฟอ>อกซ �เจน้ 22,950.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ท� ซ�อาร� ซ	พพลาย แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 22,950.00 บาท บร�ษัทบ	ท ท� ซ�อาร� ซ	พพลาย แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 22,950.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

94 4041141384 ว	สดุไฟ�ส�าน้	กงาน้ 5,828.20     ตกลงราคา ร�าน้ พ	ฒน้าก�จ 5,828.20 บาท ร�าน้ พ	ฒน้าก�จ 5,828.20 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

95 4041141385 เคร2�องจ0ายไฟฟ�า 15,990.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ดุไฟอกเตอร� กร�น้ อ�น้โน้เวช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 15,990.00 บาท บร�ษัทบ	ท ดุไฟอกเตอร� กร�น้ อ�น้โน้เวช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 15,990.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

96 4041141386 จ�างท�าป็�ายเวท� ธิ์�ऎ�া�0�มีความชำนาญพิเศษ��งาน้ และ ป็�ายก�าหน้ดุไฟงาน้ส	มีความชำนาญพิเศษ��มีความชำนาญพิเศษ��น้า 47,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เอส พ� ว� ดุไฟ�จ�ตอล เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 47,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท เอส พ� ว� ดุไฟ�จ�ตอล เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 47,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

97 4041141387 12,750.00     ตกลงราคา อ�ตสาหกรรมีความชำนาญพิเศษ��พ	ฒน้ามีความชำนาญพิเศษ��#ลน้�ธิ์�ऎ�া�0�เพ2�อสถาบ	น้อาหาร 12,750.00 บาท อ�ตสาหกรรมีความชำนาญพิเศษ��พ	ฒน้ามีความชำนาญพิเศษ��#ลน้�ธิ์�ऎ�া�0�เพ2�อสถาบ	น้อาหาร 12,750.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

98 4041141388 CHUPHOTIC BATTERY UB1278W L 15,700.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เอ%น้เน้อร�ย�� เวฟ จ�าก	ดุไฟ 15,700.00 บาท บร�ษัทบ	ท เอ%น้เน้อร�ย�� เวฟ จ�าก	ดุไฟ 15,700.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

CHUPHOTIC BATTERY UP1278W L

99 4041141389 น้	�งร�าน้แบบถอดุไฟไดุไฟ� 10,570.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท บางกอก ไพพ� แอน้ดุไฟ� สต�ล จ�าก	ดุไฟ 10,570.00 บาท บร�ษัทบ	ท บางกอก ไพพ� แอน้ดุไฟ� สต�ล จ�าก	ดุไฟ 10,570.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

100 4041141390 ว	สดุไฟ�ไฟฟ�า 84,500.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เอฟพ�เอส เอ%น้จ�เน้�ยร��ง แอน้ดุไฟ� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 84,500.00 บาท บร�ษัทบ	ท เอฟพ�เอส เอ%น้จ�เน้�ยร��ง แอน้ดุไฟ� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 84,500.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างมีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

101 4041141391 High Rate 12V 24W 246,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ร�น้�ว เทคโน้โลย� จ�าก	ดุไฟ 245,880.00 บาท บร�ษัทบ	ท ร�น้�ว เทคโน้โลย� จ�าก	ดุไฟ 245,880.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท ภาคภ#มีความชำนาญพิเศษ���โป็รเฟสช	�น้น้	ล โป็รดุไฟ	กส� จ�าก	ดุไฟ 284,400.00 บาท

272,600.00 บาท

102 4041141392 สายคล�องบ	ตร และซองใส0บ	ตร 11,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท สตาร�ร�� คอร�ดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 11,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท สตาร�ร�� คอร�ดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 11,000.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

103 4041141393 motor-gearhead-encoder combination 27,400.00     ตกลงราคา 27,400.00 บาท 27,400.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

1 ช�ดุไฟ

8 รายการ

3 กล0อง

1 เคร2�อง

จ�างท�า PCB จ�าน้วน้ 2 ร#ป็แบบ 1 งาน้

Toner HP ร�0น้ CB436A 1 รายการ

หมีความชำนาญพิเศษ��5ก Toner HP ร�0น้ CB540A, CB541A, CB542A, 4 รายการ

14 รายการ

HDD ย��ห�อ Seagate Constellation 26 ช�ดุไฟ

จ�างพ	ฒน้าการจ�าลองหาค0า Mass attenuation 1 งาน้

coefficient ดุไฟ�วย Monte Carlo

2 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

จ�างบร�การสอบเท�ยบเคร2�องมีความชำนาญพิเศษ��2อ 10 รายการ 1 งาน้

2 รายการ

1 รายการ

1 ช�ดุไฟ

180 ช�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท ซ�.เอ%มีความชำนาญพิเศษ��.เอส.อ�เลคทรอน้�คส� (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ

2 รายการ

2 ช�ดุไฟ บร�ษัทบ	ท เซอร�โว ไดุไฟน้ามีความชำนาญพิเศษ���คส� (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ บร�ษัทบ	ท เซอร�โว ไดุไฟน้ามีความชำนาญพิเศษ���คส� (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ

แบบ สขร. 1



หน้�า 6 จาก 9

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

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจำนวน��ดับจำนวน�*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/09/2014 ถึง 30/09/2014�2557).ods��瑴湩㌊¨�㌥䍁祔殀����le礼殀��礤殀礈殀٣�ௗ٣�F磤1ง 30/09/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จำนวน��ดับจำนวน�*�ง

104 4041141394 ว	สดุไฟ�ไฟฟ�าและว�ทย� 29,690.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โกลบ	สท� จ�าก	ดุไฟ 29,690.00 บาท บร�ษัทบ	ท โกลบ	สท� จ�าก	ดุไฟ 29,690.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

105 4041141395 จ�างส2บค�น้ข0าวสาร ข�อมีความชำนาญพิเศษ��#ล ว�เคราะห� 40,000.00     ตกลงราคา น้างสาว พน้	ชพร พรพรหมีความชำนาญพิเศษ��ป็ระสาน้ 40,000.00 บาท น้างสาว พน้	ชพร พรพรหมีความชำนาญพิเศษ��ป็ระสาน้ 40,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

และจ	ดุไฟท�าข�อเสน้อแน้ะเช �งน้โยบาย ส�าหร	บการดุไฟ�าเน้�น้

งาน้ศ5กษัทบาเพ2�อก�าหน้ดุไฟ ท�ศทางการว�จ	ยและพ	ฒน้า

106 4041141396 จ�างท�าการป็ระมีความชำนาญพิเศษ��วลผู้รัลเคราะห�ผู้รัลและ 20,000.00     ตกลงราคา น้าย ธิ์�ऎ�া�0ว	ชช	ย ซ 5มีความชำนาญพิเศษ��ส�วรรณ์  พรสุขวิ 20,000.00 บาท น้าย ธิ์�ऎ�া�0ว	ชช	ย ซ 5มีความชำนาญพิเศษ��ส�วรรณ์  พรสุขวิ 20,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���คงามีความชำนาญพิเศษ��ข�าน้าญพ�เศษัทบ

ของศ#น้ย�เทคโน้โลย�อ�เล%กทรอน้�กส �และคอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอร�

107 4041141397 11,400.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท แมีความชำนาญพิเศษ��%กซ �ไมีความชำนาญพิเศษ��ซ� อ�น้ท�เกรทเท%ดุไฟ เทคโน้โลย� จ�าก	ดุไฟ 11,400.00 บาท บร�ษัทบ	ท แมีความชำนาญพิเศษ��%กซ �ไมีความชำนาญพิเศษ��ซ� อ�น้ท�เกรทเท%ดุไฟ เทคโน้โลย� จ�าก	ดุไฟ 11,400.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

108 4041141398 130,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ซ�บ�เอ%น้ กร�>ป็ แอน้ดุไฟ� แอสโซซ�เอทส� จ�าก	ดุไฟ 130,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท ซ�บ�เอ%น้ กร�>ป็ แอน้ดุไฟ� แอสโซซ�เอทส� จ�าก	ดุไฟ 130,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

109 4041141399 217,090.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 207,200.00 บาท บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 207,200.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

Nikkor 24-70mm, Nikon Zoom-Nikkor บร�ษัทบ	ท ไอท�โซล#ช	�น้ แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 217,090.00 บาท

70-300mm, Speedlight SB-910, Sony

Handycam HDR-PJ240

110 4041141400 แผู้รั0น้ระบายความีความชำนาญพิเศษ��ร�อน้ 21,390.00     ตกลงราคา ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ ค�งซาวดุไฟ� อ�เล%คทรอน้�ค 21,390.00 บาท ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ ค�งซาวดุไฟ� อ�เล%คทรอน้�ค 21,390.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

111 4041141401 26,192.00     ตกลงราคา 26,192.00 บาท 26,192.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

112 4041141402 5,150.00     ตกลงราคา 5,150.00 บาท 5,150.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

113 4041141403 8,340.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เซอร�ค�ตอ�น้ดุไฟ	สตร�ส � จ�าก	ดุไฟ 8,340.00 บาท บร�ษัทบ	ท เซอร�ค�ตอ�น้ดุไฟ	สตร�ส � จ�าก	ดุไฟ 8,340.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���คงามีความชำนาญพิเศษ��ข�าน้าญพ�เศษัทบ

114 4041141404 ว	สดุไฟ�ทางกลศาสตร� 44,450.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ชล�ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ���ซ 5 จ�าก	ดุไฟ 44,450.00 บาท บร�ษัทบ	ท ชล�ตะ เซมีความชำนาญพิเศษ���ซ 5 จ�าก	ดุไฟ 44,450.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

115 4041141405 GPU Nvidia Quadro K5000 4GB DDR5 79,800.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เดุไฟวาส� เน้เชอร	ล จ�าก	ดุไฟ 74,579.44 บาท บร�ษัทบ	ท เดุไฟวาส� เน้เชอร	ล จ�าก	ดุไฟ 74,579.44 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท ไอท�โซล#ช	�น้ แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 78,000.00 บาท

116 4041141406 Fluke Model  179-2/IMSK 21,100.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ซ �สทรอน้�กส� จ�าก	ดุไฟ 21,100.00 บาท บร�ษัทบ	ท ซ �สทรอน้�กส� จ�าก	ดุไฟ 21,100.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

Amprobe Model  LM-120

117 4041141407 Rack Server ASUS ESC4000 G2 251,400.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 251,400.00 บาท บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 251,400.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

118 4041141408 Bluetooth 3.0 audio evaluation kit 7,405.30     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 7,405.30 บาท บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 7,405.30 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

119 4041141409 ว	สดุไฟ�และคร�ภ	ณ์  พรสุขวิฑ์สำนัก�ส�าน้	กงาน้ 257,570.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เพอร�เฟ%คท� ออฟฟ�ศ เฟอร�น้�เจอร� จ�าก	ดุไฟ 257,570.00 บาท บร�ษัทบ	ท เพอร�เฟ%คท� ออฟฟ�ศ เฟอร�น้�เจอร� จ�าก	ดุไฟ 257,570.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

120 4041141410 ว	สดุไฟ�ไฟฟ�าและว�ทย� 38,388.01     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 22,830.53 บาท บร�ษัทบ	ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุไฟ จ�าก	ดุไฟ 22,830.53 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

121 4041141412 ADAM-4069-AE 11,000.00     ตกลงราคา 11,000.00 บาท 11,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

122 4041141413 18,000.00     ตกลงราคา ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ เมีความชำนาญพิเศษ��ธิ์�ऎ�া�0าพล	ส 18,000.00 บาท ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ เมีความชำนาญพิเศษ��ธิ์�ऎ�া�0าพล	ส 18,000.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

ส�แดุไฟง ส�เหล2อง

6 รายการ

1 งาน้

เทคโน้โลย� LED ของไทย

1 งาน้

ว�เคราะห�ผู้รัลจากการท�าแบบสอบถามีความชำนาญพิเศษ��"ภาพล	กษัทบณ์  พรสุขวิ�

แห0งชาต� ป็ระจ�าป็� 2557”

M850-MPD เคร2�องว	ดุไฟกระแสไฟฟ�า 1 รายการ

จ�างบร�การอบรมีความชำนาญพิเศษ�� หล	กส#ตร “"ส#0ความีความชำนาญพิเศษ��เป็%น้เล�ศใน้ตน้เพ2�อ 1 งาน้

ความีความชำนาญพิเศษ��ส�ขส�าเร%จใน้การงาน้และการดุไฟ�าเน้�น้ช�ว�ต"

กล�อง Nikon Digital Camera D810, Nikon 5 รายการ

1 รายการ

DOW CORNING 170A และ 170B 2 รายการ บร�ษัทบ	ท เอ%ล�สเว�ร�ธิ์�ऎ�া�0 แอ%ดุไฟฮ�ซ�ฟ (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ บร�ษัทบ	ท เอ%ล�สเว�ร�ธิ์�ऎ�া�0 แอ%ดุไฟฮ�ซ�ฟ (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ

เคร2�องบ	ดุไฟกร� (XY-137ESD) 1 ช�ดุไฟ บร�ษัทบ	ท พ�.ซ�.โป็รเท%ค จ�าก	ดุไฟ บร�ษัทบ	ท พ�.ซ�.โป็รเท%ค จ�าก	ดุไฟ

จ�างท�า PCB 1 งาน้

5 รายการ

1 ช�ดุไฟ

2 รายการ

1 ช�ดุไฟ

1 รายการ

19 รายการ

14 รายการ

2 รายการ บจก. แอดุไฟวาน้ซ�เทค คอร�ป็อเรช	�น้ (ป็ระเทศไทย) บจก. แอดุไฟวาน้ซ�เทค คอร�ป็อเรช	�น้ (ป็ระเทศไทย)

Pilot Lamp LED 24 V 22 mm ส�เข�ยว 3 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�      จำนวน���นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�           เห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.ต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก
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        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จำนวน��ดับจำนวน�*�ง

123 4041141414 20,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ซายน้� แอ%ดุไฟวาน้ซ� เอ%น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก	ดุไฟ 20,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท ซายน้� แอ%ดุไฟวาน้ซ� เอ%น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก	ดุไฟ 20,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

124 4041141415 55,000.00     ตกลงราคา น้าย จาร�ว	ฒน้�  ไพใหล 55,000.00 บาท น้าย จาร�ว	ฒน้�  ไพใหล 55,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

125 4041141416 52,020.00     ตกลงราคา  อ�ไลฟ� พล	ส 52,020.00 บาท  อ�ไลฟ� พล	ส 52,020.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

126 4041141417 จ�างพ�มีความชำนาญพิเศษ��พ�หน้	งส2อค#0มีความชำนาญพิเศษ��2อการใช �งาน้ซอฟต�แวร� 522,000.00       พ�เศษัทบ บร�ษัทบ	ท ศ#น้ย�การพ�มีความชำนาญพิเศษ��พ�แก0น้จ	น้ทร� จ�าก	ดุไฟ 522,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท ศ#น้ย�การพ�มีความชำนาญพิเศษ��พ�แก0น้จ	น้ทร� จ�าก	ดุไฟ 522,000.00 บาท

545,000.00 บาท ผู้รั#�มีความชำนาญพิเศษ���ฝ้าอะ�มีความชำนาญพิเศษ��2อโดุไฟยเฉพาะ หร2อผู้รั#�มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญเป็%น้พ�เศษัทบ

127 4041141418 17,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท แอดุไฟวาน้ซ� พร�+น้ต�+ง เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 17,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท แอดุไฟวาน้ซ� พร�+น้ต�+ง เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 17,000.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

18,000.00 บาท

128 4041141419 เส2+อโป็โล พร�อมีความชำนาญพิเศษ��ป็	ก 95,400.00     ตกลงราคา 95,400.00 บาท 95,400.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

129 4041141421 จ�างท�าสต�Rกเกอร� 33,750.00     ตกลงราคา 33,750.00 บาท 33,750.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

130 4041141422 สต�Rกเกอร�ลายไมีความชำนาญพิเศษ���โอ>ตขาว 16,356.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ช �คเดุไฟคคอร� จ�าก	ดุไฟ 16,356.00 บาท บร�ษัทบ	ท ช �คเดุไฟคคอร� จ�าก	ดุไฟ 16,356.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

131 4041141423 Inverter 60,467.29     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เอ%น้ว�ชช	�น้ เทคโน้โลจ�ส� จ�าก	ดุไฟ 60,467.29 บาท บร�ษัทบ	ท เอ%น้ว�ชช	�น้ เทคโน้โลจ�ส� จ�าก	ดุไฟ 60,467.29 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

132 4041141424 ต#�หน้0วยตรวจว	ดุไฟระยะไกล 20,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เอสว�อาร� เอ%น้จ�เน้�ยร��ง แอน้ดุไฟ� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 20,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท เอสว�อาร� เอ%น้จ�เน้�ยร��ง แอน้ดุไฟ� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 20,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

133 4041141425 Aluminium Box 25,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เอสว�อาร� เอ%น้จ�เน้�ยร��ง แอน้ดุไฟ� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 25,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท เอสว�อาร� เอ%น้จ�เน้�ยร��ง แอน้ดุไฟ� ซ	พพลาย จ�าก	ดุไฟ 25,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

134 4041141426 Transformer 0-12V-24V 30,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ไทย เทคโน้โลย� อ�โวล#ช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 30,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท ไทย เทคโน้โลย� อ�โวล#ช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 30,000.00 บาท มีความชำนาญพิเศษ���ผู้รั#�เสน้อราคารายเดุไฟ�ยว

135 4041141427 85,000.00     ตกลงราคา ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ เอ%มีความชำนาญพิเศษ��ออลร�ช 85,000.00 บาท ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ เอ%มีความชำนาญพิเศษ��ออลร�ช 85,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

136 4041141428 ว	สดุไฟ�ส�าหร	บย5ดุไฟโครงสร�างเหล%ก 5,840.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ซ �สเต%มีความชำนาญพิเศษ�� อ	พเกรดุไฟ โซล#ช	�น้ บ�เคเค จ�าก	ดุไฟ 5,840.00 บาท บร�ษัทบ	ท ซ �สเต%มีความชำนาญพิเศษ�� อ	พเกรดุไฟ โซล#ช	�น้ บ�เคเค จ�าก	ดุไฟ 5,840.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

137 4041141429 จ�างท�ากล0องใส0วงจรว	ดุไฟอ�ณ์  พรสุขวิหภ#มีความชำนาญพิเศษ���ตามีความชำนาญพิเศษ��แบบ 15,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ต�น้แบบว�ศวกรรมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 15,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท ต�น้แบบว�ศวกรรมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 15,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

138 4041141430 Thermocouple Type T Single element 14,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ดุไฟ	บบล�ว อาร� แอน้ดุไฟ� ดุไฟ	บบล�ว เอ%น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก	ดุไฟ 14,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท ดุไฟ	บบล�ว อาร� แอน้ดุไฟ� ดุไฟ	บบล�ว เอ%น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก	ดุไฟ 14,000.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

139 4041141431 13,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เลกะ เอ%น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก	ดุไฟ 13,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท เลกะ เอ%น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก	ดุไฟ 13,000.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

140 4041141432 Notebook MSI 91,700.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เบลสสกาย คอน้เน้คช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 95,300.00 บาท บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 91,700.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท ทร�ป็เป็�ล คอมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 91,700.00 บาท

141 4041141433 ว	สดุไฟ�อ�เล%กทรอน้�กส� 31,180.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท โกลบ	สท� จ�าก	ดุไฟ 31,180.00 บาท บร�ษัทบ	ท โกลบ	สท� จ�าก	ดุไฟ 31,180.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

142 4041141434 11,400.00     ตกลงราคา ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ ซ �ลค� ค	ท 11,400.00 บาท ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ ซ �ลค� ค	ท 11,400.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

143 4041141435 ว	สดุไฟ�อ�เล%กทรอน้�กส� 12,320.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท ไพรมีความชำนาญพิเศษ��	ส จ�าก	ดุไฟ 12,320.00 บาท บร�ษัทบ	ท ไพรมีความชำนาญพิเศษ��	ส จ�าก	ดุไฟ 12,320.00 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

144 4041141436 จ�างพ	ฒน้าและทดุไฟสอบว�ธิ์�ऎ�া�0�การตรวจสอบความีความชำนาญพิเศษ�� 67,650.00     ตกลงราคา น้าย ก�ตต�พงษัทบ� ห�ร�โอต	ป็ป็ะ 67,650.00 บาท น้าย ก�ตต�พงษัทบ� ห�ร�โอต	ป็ป็ะ 67,650.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

ผู้รั�ดุไฟป็กต�พ2�อป็ระกอบการเข�ยน้วารสาร

ขาย5ดุไฟกล�อง เหล%กพ	บ พ0น้ส�ฝ้าอะ�0น้   100 แพ%ดุไฟ และ 2 รายการ

จาน้ Radiation Shield   จ�าน้วน้ 20 ช�ดุไฟ

จ�างออกแบบเว%บไซต� HW E-Commerce 1 งาน้

เคร2�องข5+น้ร#ป็พลาสต�ก ย��ห�อ Flashforge 1 เคร2�อง

1 งาน้ ราคาต��าส�ดุไฟ และเป็%น้ไป็ตามีความชำนาญพิเศษ��ข�อบ	งค	บฯ ข�อ 23 (1) เป็%น้งาน้ท��ต�องจ�าง

3,000 เล0มีความชำนาญพิเศษ�� ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ วาย.ซ�เอช.มีความชำนาญพิเศษ���เดุไฟ�ย

โบว�ช	วร� MoPHDC แผู้รั0น้พ	บ ขน้าดุไฟ A3 2,000 แผู้รั0น้

ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ วาย.ซ�เอช.มีความชำนาญพิเศษ���เดุไฟ�ย

360 ต	ว คณ์  พรสุขวิะบ�คคล โอ.เอ%น้.ดุไฟ�ไซน้� โดุไฟยน้างสาวกรวรรณ์  พรสุขวิ คณ์  พรสุขวิะบ�คคล โอ.เอ%น้.ดุไฟ�ไซน้� โดุไฟยน้างสาวกรวรรณ์  พรสุขวิ

ช	ยว	ฒน้� และ/หร2อน้าง อรวรรณ์  พรสุขวิ ช	ยว	ฒน้� และ/หร2อน้าง อรวรรณ์  พรสุขวิ

1 งาน้ ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ วาย.ซ�เอช.มีความชำนาญพิเศษ���เดุไฟ�ย ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ วาย.ซ�เอช.มีความชำนาญพิเศษ���เดุไฟ�ย

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

1 รายการ

200 ช�+น้

จ�างท�า Omega Worldtech Customized Silverware 4 รายการ

9 รายการ

1 ช�ดุไฟ

5 อ	น้

Smart LCR Meter พร�อมีความชำนาญพิเศษ��สายว	ดุไฟไฟและ USB 1 เคร2�อง

2 รายการ

7 รายการ

จ�างท�า Screen Plate 1 งาน้

4 รายการ

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

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจำนวน��ดับจำนวน�*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/09/2014 ถึง 30/09/2014�2557).ods��瑴湩㌊¨�㌥䍁祔殀����le礼殀��礤殀礈殀٣�ௗ٣�F磤1ง 30/09/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จำนวน��ดับจำนวน�*�ง

145 4042140122 บอร�ดุไฟวงจรส�าเร%จร#ป็และต	วเช2�อมีความชำนาญพิเศษ��บอร�ดุไฟ EUR 498.44     ตกลงราคา  Trenz Electronic GmbH 498.44 EUR  Trenz Electronic GmbH 498.44 EUR ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

146 4042140123 ว	สดุไฟ�อ�เล%กทรอน้�กส� USD 478.00     ตกลงราคา  Mouser Electronics 478.00 USD  Mouser Electronics 478.00 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

147 4042140124 Consumable Part for IIP2 USD 11,018.34       พ�เศษัทบ  Applied Materials South East Asia Pte. Ltd. 11,018.34 USD  Applied Materials South East Asia Pte. Ltd. 11,018.34 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

หากล0าช �าอาจจะเส�ยหายแก0ส�าน้	กงาน้ และ

148 4042140125 SMA-SMA Fiber Patch Cable USD 363.45     ตกลงราคา  Thorlabs, Inc. 241.05 USD  Thorlabs, Inc. 241.05 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

149 4042140126 บอร�ดุไฟทดุไฟลอง USD 2,375.00     ตกลงราคา  Avnet Asia Pte Ltd 2,375.00 USD  Avnet Asia Pte Ltd 2,375.00 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

150 4042140127 ว	สดุไฟ�อ�เล%กทรอน้�กส� USD 1,228.40     ตกลงราคา  Mouser Electronics 1,228.40 USD  Mouser Electronics 1,228.40 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

151 4042140128 ต	วกรองแสง USD 598.00     ตกลงราคา  MING-MEI TECHNOLOGY CO., LTD. 598.00 USD  MING-MEI TECHNOLOGY CO., LTD. 598.00 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

152 4042140129 4 inch Silicon Wafer USD 1,978.00     ตกลงราคา  Semiconductor Wafer, Inc. 1,978.00 USD  Semiconductor Wafer, Inc. 1,978.00 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

153 4042140130 USD 150.00     ตกลงราคา  CHANG SUNG CORPORATION 150.00 USD  CHANG SUNG CORPORATION 150.00 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

154 4042140131 Electric Parameter Isolation Transducer USD 1,245.00     ตกลงราคา  Shenzhen Sensor Electronic Technology Co., Ltd. 1,245.00 USD  Shenzhen Sensor Electronic Technology Co., Ltd. 1,245.00 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

155 4042140132 ว	สดุไฟ�ไอซ�อ�เล%กทรอน้�กส� USD 560.03     ตกลงราคา  Digi-Key 560.03 USD  Digi-Key 560.03 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

156 4042140133 JPY 699,000     ตกลงราคา  Bunseki Kobo Corporation 699,000.00 JPY  Bunseki Kobo Corporation 699,000.00 JPY ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

157 4042140134 AFI UHV Aluminum Foil USD 952.00     ตกลงราคา  ALL FOILS INC. 952.00 USD  ALL FOILS INC. 952.00 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

158 4042140135 Cu Gasket USD 2580     ตกลงราคา  AJA International, Inc. 2,580.00 USD  AJA International, Inc. 2,580.00 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

159 4042140136 6 inch Quartz Mask & Stepper's Mask Case JPY 1,380,000.00       พ�เศษัทบ  Bunseki Kobo Corporation 1,380,000.00 JPY  Bunseki Kobo Corporation 1,380,000.00 JPY ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

ต�องซ2+อโดุไฟยตรงจากต0างป็ระเทศ

160 4042140137 Li-SOCL2 Energy Type Cylindrical Battery USD 474.00     ตกลงราคา  EEMB CO., LTD. 474.00 USD  EEMB CO., LTD. 474.00 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

161 4042140138 High Senitivity Wafer USD 2,846.76     ตกลงราคา  University WAFER 2,846.76 USD  University WAFER 2,846.76 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

162 4042140139 SureCount Particle Standard USD 730.57     ตกลงราคา  Polysciences Asia Pacific, Inc. 730.57 USD  Polysciences Asia Pacific, Inc. 730.57 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

163 4042140140 NEON CLB USD 695.00     ตกลงราคา  BitFlow, Inc. 695.00 USD  BitFlow, Inc. 695.00 USD ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

164 4043140141 62,616.82     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท สยามีความชำนาญพิเศษ�� ฮ �ตาช �เอลล�เวเตอร� จ�าก	ดุไฟ 62,616.82 บาท บร�ษัทบ	ท สยามีความชำนาญพิเศษ�� ฮ �ตาช �เอลล�เวเตอร� จ�าก	ดุไฟ 62,616.82 บาท เป็%น้การจ�างต0อเน้2�อง

165 4043140142 20,100.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เอกร	ฐว�ศวกรรมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 20,100.00 บาท บร�ษัทบ	ท เอกร	ฐว�ศวกรรมีความชำนาญพิเศษ�� จ�าก	ดุไฟ 20,100.00 บาท เป็%น้การจ�างต0อเน้2�อง

166 4043140143 จ�างบ�าร�งร	กษัทบาระบบป็ร	บอากาศชน้�ดุไฟแยกส0วน้ 237,000.00     ตกลงราคา ร�าน้ เอส พ� อาร� เคร2�องเย%น้ 237,000.00 บาท ร�าน้ เอส พ� อาร� เคร2�องเย%น้ 237,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

167 4043140144 จ�างบร�การบ�าร�งร	กษัทบาอ�ป็กรณ์  พรสุขวิ�ดุไฟ	บเพล�ง 87,800.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เทคน้�เค�ล ซ	พพอร�ท แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 87,800.02 บาท บร�ษัทบ	ท เทคน้�เค�ล ซ	พพอร�ท แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 87,800.02 บาท เป็%น้การจ�างต0อเน้2�อง

2 รายการ

2 รายการ

14 รายการ

เป็%น้ไป็ตามีความชำนาญพิเศษ��ข�อบ	งค	บฯ ข�อ 22 (2) เป็%น้พ	สดุไฟ�ท��ต�องซ2+อเร0งดุไฟ0วน้

ข�อ 22 (5) เป็%น้พ	สดุไฟ�ท��จ�าเป็%น้ต�องซ2+อโดุไฟยตรงจากต0างป็ระเทศ

3 เส �น้

1 ช�ดุไฟ

7 รายการ

1 ช�+น้

100 ช�+น้

แกน้ Toroid 30 ช�+น้

5 ช�+น้

3 รายการ

7 inch Soda Lime Mask และ Mask Case 2 รายการ

8 มีความชำนาญพิเศษ���วน้

5 รายการ

2 รายการ

และเป็%น้ไป็ตามีความชำนาญพิเศษ��ข�อบ	งค	บฯ ข�อ 22 (5)  เป็%น้พ	สดุไฟ�ท��จ�าเป็%น้

300 ก�อน้

9 ช�+น้

2 รายการ

1 รายการ

จ�างบร�การบ�าร�งร	กษัทบาล�ฟท� ระยะเวลา 1 ป็� 1 งาน้

จ�างบ�าร�งร	กษัทบาหมีความชำนาญพิเศษ���อแป็ลงไฟฟ�า ระยะเวลา 1 ป็� 1 งาน้

1 งาน้

(1 ตค. 57 - 30 กย. 58)

1 งาน้

และอ�ป็กรณ์  พรสุขวิ�ส�ารองไฟฟ�า ห�อง 209 ระยะเวลา 1 ป็�

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

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจำนวน��ดับจำนวน�*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/09/2014 ถึง 30/09/2014�2557).ods��瑴湩㌊¨�㌥䍁祔殀����le礼殀��礤殀礈殀٣�ௗ٣�F磤1ง 30/09/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจำนวน��ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จำนวน��ดับจำนวน�*�ง

168 4043140145 ช�+น้ส0วน้กล�อง เคร2�องมีความชำนาญพิเศษ��2อและอ�ป็กรณ์  พรสุขวิ�ส�าหร	บป็ระกอบ 11,136,151.00       พ�เศษัทบ บร�ษัทบ	ท เพลสซ��ง  แวล# จ�าก	ดุไฟ 10,003,457.94 บาท บร�ษัทบ	ท เพลสซ��ง  แวล# จ�าก	ดุไฟ 10,003,457.94 บาท ค�ณ์  พรสุขวิล	กษัทบณ์  พรสุขวิะเฉพาะของพ	สดุไฟ�ตรงความีความชำนาญพิเศษ��ต�องการ

ค�ณ์  พรสุขวิสมีความชำนาญพิเศษ��บ	ต�เฉพาะของหลอดุไฟภาพขยายแสงท��เท�ยบเท0า

การเก%บเง�น้ของกรมีความชำนาญพิเศษ��บ	ญช�กลาง

169 4043140146 จ�างบร�การบ�าร�งร	กษัทบาค�ณ์  พรสุขวิภาพน้�+า 115,200.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เอ%น้เจ วอเทอร� แล%บ จ�าก	ดุไฟ 127,200.00 บาท บร�ษัทบ	ท อ�โคเทค วอเตอร�ซ �สเต%มีความชำนาญพิเศษ��ส� จ�าก	ดุไฟ 115,200.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท อ�โคเทค วอเตอร�ซ �สเต%มีความชำนาญพิเศษ��ส� จ�าก	ดุไฟ 115,200.00 บาท

170 4043140148 จ�างพน้	กงาน้ร	บส0งเอกสาร 187,000.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท เอาท�ซอร�สซ ��ง แฟคทอร� จ�าก	ดุไฟ 187,000.00 บาท บร�ษัทบ	ท เอาท�ซอร�สซ ��ง แฟคทอร� จ�าก	ดุไฟ 187,000.00 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท แมีความชำนาญพิเศษ��น้ แมีความชำนาญพิเศษ��น้เน้จเมีความชำนาญพิเศษ���น้ท� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 209,000.00 บาท

บร�ษัทบ	ท มีความชำนาญพิเศษ���าเร%ว จ�าก	ดุไฟ 231,000.00 บาท

171 4043140149 จ�างบ�าร�งร	กษัทบาเคร2�องก�าเน้�ดุไฟไฟฟ�า 22,900.00     ตกลงราคา 22,900.00 บาท 22,900.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

172 4043140150 เคร2�องคอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอร�แมีความชำนาญพิเศษ��0ข0าย พร�อมีความชำนาญพิเศษ��อ�ป็กรณ์  พรสุขวิ� 1,043,925.23      สอบราคา บร�ษัทบ	ท แทน้เจอร�น้ จ�าก	ดุไฟ 1,518,800.00 บาท บร�ษัทบ	ท ศ�ร�บ#รพา ไอท� แอน้ดุไฟ� คอน้สตร	คช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 1,037,383.18 บาท ราคาต��าส�ดุไฟ

บร�ษัทบ	ท ศ�ร�บ#รพา ไอท� แอน้ดุไฟ� คอน้สตร	คช	�น้ จ�าก	ดุไฟ 1,037,383.18 บาท

173 4043140151 จ�างบร�การบ�าร�งร	กษัทบาระบบดุไฟ	บเพล�งห�องก>าซ 66,000.00     ตกลงราคา 66,000.00 บาท 66,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

174 4043140152 132,600.00     ตกลงราคา น้าย ว	ชร�น้ทร� สาภ# 132,600.00 บาท น้าย ว	ชร�น้ทร� สาภ# 132,600.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ช�าน้าญพ�เศษัทบ

ส�าหร	บใช �ก	บห	วว	ดุไฟออกซ�เจน้ละลาย

175 4043140153 200,500.20     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท แอคท�ฟ คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอร� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 200,496.00 บาท บร�ษัทบ	ท แอคท�ฟ คอมีความชำนาญพิเศษ��พ�วเตอร� เซอร�ว�ส จ�าก	ดุไฟ 200,496.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบและเป็%น้การจ�างต0อเน้2�อง

176 4043140154 129,150.00     ตกลงราคา บร�ษัทบ	ท พ�ค เอ%น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก	ดุไฟ 129,150.00 บาท บร�ษัทบ	ท พ�ค เอ%น้จ�เน้�ยร��ง จ�าก	ดุไฟ 129,150.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบและเป็%น้การจ�างต0อเน้2�อง

177 4043140157 จ�างบร�การบ�าร�งร	กษัทบาล�ฟท� ขน้าดุไฟบรรท�ก 32,000.00     ตกลงราคา 32,000.00 บาท 32,000.00 บาท เป็%น้ผู้รั#�ร	บจ�างท��มีความชำนาญพิเศษ���ความีความชำนาญพิเศษ��ช�าน้าญพ�เศษัทบ

13 รายการ

กล�องมีความชำนาญพิเศษ��องกลางค2น้ (Night Vision Monocular) ท��มีความชำนาญพิเศษ��� เป็%น้ไป็ตามีความชำนาญพิเศษ��ข�อบ	งค	บฯ ข�อ 22 (2) เป็%น้พ	สดุไฟ�ท��ต�องซ2+อเร0งดุไฟ0วน้

หากล0าช �าอาจจะเส�ยหายแก0ส�าน้	กงาน้ เพ2�อดุไฟ�าเน้�น้การให�ท	น้ต0อก�าหน้ดุไฟ

หร2อดุไฟ�กว0าหลอดุไฟภาพขยาย แสงร�0น้ GEN III

1 งาน้

11 เดุไฟ2อน้

1 รายการ ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ พ�.พ�.พาร�ท เซลส� แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส ห�างห��น้ส0วน้จ�าก	ดุไฟ พ�.พ�.พาร�ท เซลส� แอน้ดุไฟ� เซอร�ว�ส

3 ช�ดุไฟ

1 งาน้ บร�ษัทบ	ท แอล พ� จ� เอ%น้จ�เน้�ยร��ง (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ บร�ษัทบ	ท แอล พ� จ� เอ%น้จ�เน้�ยร��ง (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ

จ�างศ5กษัทบา Ruthenium Luminophores 1 งาน้

จ�างบร�การพน้	กงาน้ร	บโทรศ	พท� ระยะเวลา 1 ป็� 1 งาน้

จ�างบ�าร�งร	กษัทบาระบบไฟฟ�าแรงส#งแรงต��า ระยะเวลา 1 ป็� 1 งาน้

1 งาน้ บร�ษัทบ	ท มีความชำนาญพิเศษ���ตซ#บ�ช � เอลเลเวเตอร� (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ บร�ษัทบ	ท มีความชำนาญพิเศษ���ตซ#บ�ช � เอลเลเวเตอร� (ป็ระเทศไทย) จ�าก	ดุไฟ

1600 ก�โลกร	มีความชำนาญพิเศษ�� ศ#น้ย�เทคโน้โลย�ไมีความชำนาญพิเศษ��โครอ�เล%กทรอน้�กส �

แบบ สขร. 1
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