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ส	าน้
กงาน้พัฒนาวิทย
ฒน้าวิทยาศาสตร์และ�ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโน้โลย�แห�งชาต�
ศ�น้ย�เทคโน้โลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล!กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แน้�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห�งชาต�

ล	าดับ
บ เลขท�&เอิเล็กทรอนิกส์แกสาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ	าน้วิทยาศาสตร์และน้ งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมาณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา��เสน้อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคาท�&เสน้อิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา��ท�&ไดับ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
บการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา เหต-ผู้เสนอราคาลท�&ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

1 4041150001 125A DC Charger Plug with Cable 40,800.00     ตกลงราคา 40,800.00 บาท 40,800.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

2 4041150002 รถจักกรยานยนต� ยามาฮ า 560,747.66       พ!เศษ บร!ษท ไทยยามาฮ า มอเตอร� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 560,747.66 บาท บร!ษท ไทยยามาฮ า มอเตอร� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 560,747.66 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

ท%&ต�องซ()อเร งดุตรงความต้องการ����X วน หากล าช �าจักะเส%ยหายแก ส$านกงาน และ

เป็.นการเฉพาะ

3 4041150003 วสดุตรงความต้องการ����X�อ!เล.กทรอน!กส� 16,667.23     ตกลงราคา บร!ษท อ%เลคทรอน!คส� ซอร�ซ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 16,667.23 บาท บร!ษท อ%เลคทรอน!คส� ซอร�ซ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 16,667.23 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

4 4041150004 20,700.00     ตกลงราคา บร!ษท เอส ท% เอส อ!นสตร/เม�นท� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 20,700.00 บาท บร!ษท เอส ท% เอส อ!นสตร/เม�นท� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 20,700.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

5 4041150005 วสดุตรงความต้องการ����X�อ!เล.กทรอน!กส� 25,204.00     ตกลงราคา บร!ษท อ%โคเทค พาร�ท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 25,204.00 บาท บร!ษท อ%โคเทค พาร�ท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 25,204.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

6 4041150006 วสดุตรงความต้องการ����X�ไฟฟ�า 2,720.00     ตกลงราคา 2,720.00 บาท 2,720.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

7 4041150007 ขาต)งเซ.นเซอร� 10,450.00     ตกลงราคา ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X เดุตรงความต้องการ����Xอะดุตรงความต้องการ����X!จัก!ตอลเอสท%เอ.ม 10,450.00 บาท ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X เดุตรงความต้องการ����Xอะดุตรงความต้องการ����X!จัก!ตอลเอสท%เอ.ม 10,450.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

8 4041150008 23,050.00     ตกลงราคา บร!ษท เซอร�ค!ตอ!นดุตรงความต้องการ����Xสตร%ส � จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 23,050.00 บาท บร!ษท เซอร�ค!ตอ!นดุตรงความต้องการ����Xสตร%ส � จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 23,050.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

9 4041150009 จัก�างพฒนาส วนการแสดุตรงความต้องการ����Xงรายงาน 74,750.00     ตกลงราคา บร!ษท อ!นจัก%เน%ยส บ!สซ!เนส ดุตรงความต้องการ����X%เวลลอป็เมนท� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 74,750.00 บาท บร!ษท อ!นจัก%เน%ยส บ!สซ!เนส ดุตรงความต้องการ����X%เวลลอป็เมนท� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 74,750.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

10 4041150010 วสดุตรงความต้องการ����X�อ�ป็กรณ�มอเตอร� 29,960.00     ตกลงราคา 29,960.00 บาท 29,960.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

11 4041150011 วสดุตรงความต้องการ����X�ไฟฟ�าและว!ทย� 3,155.30     ตกลงราคา บร!ษท อ%เลคทรอน!คส� ซอร�ซ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 3,155.30 บาท บร!ษท อ%เลคทรอน!คส� ซอร�ซ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 3,155.30 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

12 4041150012 SYLGARD 184 (Curing) 20,400.00     ตกลงราคา บร!ษท ท%ท%เค ซายเอนซ� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 20,400.00 บาท บร!ษท ท%ท%เค ซายเอนซ� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 20,400.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

CUVETTE,STARNA#71Q/10

13 4041150013 55,250.00     ตกลงราคา บร!ษท คราฟท� สก!ลล� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 55,250.00 บาท บร!ษท คราฟท� สก!ลล� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 55,250.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

14 4041150014 30,200.00     ตกลงราคา บร!ษท ทร!ป็เป็!ล คอม จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 30,100.00 บาท บร!ษท ไอท%โซล/ช&น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว!ส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 29,400.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

บร!ษท ไอท%โซล/ช&น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว!ส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 29,400.00 บาท

15 4041150015 10,000.00     ตกลงราคา บร!ษท โจักว!ท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 10,000.00 บาท บร!ษท โจักว!ท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 10,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

16 4041150016 Dell Precision T3610 CTO Base 59,600.00     ตกลงราคา บร!ษท ทร!ป็เป็!ล คอม จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 63,500.00 บาท บร!ษท เบลสสกาย คอนเนคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 58,400.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

Dell P2314H 23",IPS with LED, full HD บร!ษท เบลสสกาย คอนเนคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 58,400.00 บาท

บร!ษท ไอท%โซล/ช&น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว!ส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 70,900.00 บาท

17 4041150017 Dell Precision M3800 CTO Base 90,600.00     ตกลงราคา บร!ษท ทร!ป็เป็!ล คอม จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 90,600.00 บาท บร!ษท ทร!ป็เป็!ล คอม จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 90,600.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

บร!ษท เบลสสกาย คอนเนคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 114,000.00 บาท

18 4041150018 จัก�างบร!การหลอมแผู้รั นทองค$า 5,000.00     ตกลงราคา บร!ษท ท%ท%เค ซายเอนซ� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 5,000.00 บาท บร!ษท ท%ท%เค ซายเอนซ� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 5,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

19 4041150019 4,900.93     ตกลงราคา 4,900.93 บาท 4,900.93 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

20 4041150020 วสดุตรงความต้องการ����X�อ!เล.กทรอน!กส� 34,255.00     ตกลงราคา บร!ษท อ%โคะเทค โกลบอล จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 34,255.00 บาท บร!ษท อ%โคะเทค โกลบอล จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 34,255.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

21 4041150021 12,710.00     ตกลงราคา บร!ษท เซอร�ค!ตอ!นดุตรงความต้องการ����Xสตร%ส � จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 12,710.00 บาท บร!ษท เซอร�ค!ตอ!นดุตรงความต้องการ����Xสตร%ส � จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 12,710.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

22 4041150022 5,400.00     ตกลงราคา บร!ษท เบลสสกาย คอนเนคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 5,400.00 บาท บร!ษท เบลสสกาย คอนเนคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 5,400.00 บาท เป็.นการเช าต อเน(&อง

23 4041150023 7,400.00     ตกลงราคา บร!ษท กร%น แอ.พพล!เคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 7,400.00 บาท บร!ษท กร%น แอ.พพล!เคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 7,400.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

24 4041150024 86,000.00     ตกลงราคา บร!ษท สยามเคร(&องช&งและว!ศวกรรม จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 86,000.00 บาท บร!ษท สยามเคร(&องช&งและว!ศวกรรม จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 86,000.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/10/2014 ถึง 31/10/2014�en-US.res��u���EditEngineItemPool�砮苄ࢼ‹琪����E1ง 31/10/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

          3 ช�ดุตรงความต้องการ����X หจักก. แอดุตรงความต้องการ����Xวานซ� ดุตรงความต้องการ����X%ไซน� แอนดุตรงความต้องการ����X� ดุตรงความต้องการ����X%เวลลอป็เมนต� หจักก. แอดุตรงความต้องการ����Xวานซ� ดุตรงความต้องการ����X%ไซน� แอนดุตรงความต้องการ����X� ดุตรงความต้องการ����X%เวลลอป็เมนต�

         30 คน

และเป็.นไป็ตามข�อบงคบฯ ข�อ 22 (2) เป็.นพสดุตรงความต้องการ����X�

ข�อ 22 (6) เป็.นพสดุตรงความต้องการ����X�ท%&โดุตรงความต้องการ����Xยลกษณะของการใช �งาน

หร(อม%ข�อจัก$ากดุตรงความต้องการ����Xทางเทคน!คท%&จัก$าเป็.นต�องระบ�ย%&ห�อ

      19 รายการ

VW Piezometer with cable           1 ช�ดุตรงความต้องการ����X

       4 รายการ

       1 รายการ บร!ษท เจักเจัก-แลป็ป็� เคเบ!)ล (ท%) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท เจักเจัก-แลป็ป็� เคเบ!)ล (ท%) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

       1 รายการ

จัก�างท$า PCB 1 งาน

1 งาน

จักาก Mobile GAP Longan

       4 รายการ  5 บ!7กเจักร!ญกลเอ.นจัก!เน%ยร!&ง จัก$ากดุตรงความต้องการ����X  5 บ!7กเจักร!ญกลเอ.นจัก!เน%ยร!&ง จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

       4 รายการ

          1 ช�ดุตรงความต้องการ����X

เคร(&องเช(&อม JVTA21P Ventory AC/DC           1 ช�ดุตรงความต้องการ����X

All in one PC IdeaCentre B5030           1 ช�ดุตรงความต้องการ����X

จัก�างร()อถอนกล�องวงจักรป็!ดุตรงความต้องการ����X 4 จัก�ดุตรงความต้องการ����X           1 งาน

          1 ช�ดุตรงความต้องการ����X

          1 ช�ดุตรงความต้องการ����X

          1 งาน

Toner Fujixerox CWAA0762 1 ตลบ และ        2 รายการ บร!ษท ออฟฟ!ศเมท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X (มหาชน) บร!ษท ออฟฟ!ศเมท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

โทรศพท�ไร�สาย ส%ฟ�าน$)าทะเล Panasonic KX

       5 รายการ

จัก�างท$า PCB PTH Drill DF SM 2 Side           1 งาน

เช า MacBook        1 รายการ

เคร(&องวดุตรงความต้องการ����X Pyranometer และ DC Power Supply        2 รายการ

อ�ป็กรณ�รบแรง Load Cell        1 รายการ
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ส	าน้
กงาน้พัฒนาวิทย
ฒน้าวิทยาศาสตร์และ�ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโน้โลย�แห�งชาต�
ศ�น้ย�เทคโน้โลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล!กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แน้�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห�งชาต�

ล	าดับ
บ เลขท�&เอิเล็กทรอนิกส์แกสาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ	าน้วิทยาศาสตร์และน้ งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมาณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา��เสน้อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคาท�&เสน้อิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา��ท�&ไดับ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
บการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา เหต-ผู้เสนอราคาลท�&ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/10/2014 ถึง 31/10/2014�en-US.res��u���EditEngineItemPool�砮苄ࢼ‹琪����E1ง 31/10/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

25 4041150025 วสดุตรงความต้องการ����X�อ!เล.กทรอน!กส� 54,458.50     ตกลงราคา บร!ษท โกลบอลโทรน!ค อ!นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 54,458.50 บาท บร!ษท โกลบอลโทรน!ค อ!นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 54,458.50 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

26 4041150026 1IVG2-11965-092: D-MEM (1X), 500 ML 4,350.00     ตกลงราคา บร!ษท ก!บไทย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 4,350.00 บาท บร!ษท ก!บไทย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 4,350.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

27 4041150027 จัก�างจักดุตรงความต้องการ����Xท$าเน()อหาข�อม/ลและบนท8กภาพ 50,000.00     ตกลงราคา นางสาว มธุกานต์ เ�กานต� เท%&ยงสตย� 50,000.00 บาท นางสาว มธุกานต์ เ�กานต� เท%&ยงสตย� 50,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

28 4041150028 จัก�างผู้รัล!ตช�ดุตรงความต้องการ����Xตรวจักอะฟลาทอกซ!นส$าเร.จักร/ป็ 75,000.00     ตกลงราคา นาย ศราว�ฒ! ศ!ร!ธุกานต์ เรรมจักกร 75,000.00 บาท นาย ศราว�ฒ! ศ!ร!ธุกานต์ เรรมจักกร 75,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

ดุตรงความต้องการ����X�วยเทคน!คแลมป็�

29 4041150029 จัก�างท$าค/ ม(อการจักดุตรงความต้องการ����Xเก.บข�อม/ล ศ/นย�ข�อม/ล 93,000.00     ตกลงราคา บร!ษท คร%เอช&น โป็ร จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 93,000.00 บาท บร!ษท คร%เอช&น โป็ร จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 93,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

ค าออกแบบงานอาร�ตเว!ร�คกราฟ!กดุตรงความต้องการ����X%ไซน�

30 4041150030 จัก�างจักดุตรงความต้องการ����Xท$าเน()อหาข�อม/ลวฒนธุกานต์ เรรมจักงหวดุตรงความต้องการ����X 90,000.00     ตกลงราคา นางสาว อร�ณร� ง พวงระย�า 90,000.00 บาท นางสาว อร�ณร� ง พวงระย�า 90,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

31 4041150031 90,000.00     ตกลงราคา นางสาว พรพ!มล รามญอ�ดุตรงความต้องการ����Xม 90,000.00 บาท นางสาว พรพ!มล รามญอ�ดุตรงความต้องการ����Xม 90,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

32 4041150032 จัก�างก$ากบข�อม/ลช�ดุตรงความต้องการ����Xสงคมออนไลน�เพ(&อพฒนา 98,000.00     ตกลงราคา นางสาว สรรมย� ศร%จักนทร� 98,000.00 บาท นางสาว สรรมย� ศร%จักนทร� 98,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

33 4041150033 จัก�างพฒนาระบบสนบสน�นการจักดุตรงความต้องการ����Xท$าหลกส/ตร 72,500.00     ตกลงราคา นาย ส�ขสนต� น�อยศร%ภ/ม! 72,500.00 บาท นาย ส�ขสนต� น�อยศร%ภ/ม! 72,500.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

การศ8กษาท%&อ!งกบเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรร�การป็ระเม!นหน วยสมรรถนะ

34 4041150034 44,111.00     ตกลงราคา บร!ษท นนทร%ย� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 44,111.00 บาท บร!ษท นนทร%ย� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 44,111.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

CT350676, CT350677, CWAA 0776 บร!ษท ไอท%โซล/ช&น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว!ส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 46,080.00 บาท

35 4041150035 วสดุตรงความต้องการ����X�อ!เล.กทรอน!กส� 29,585.80     ตกลงราคา บร!ษท อาร�เอส คอมโพเน.นส� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 29,585.80 บาท บร!ษท อาร�เอส คอมโพเน.นส� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 29,585.80 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

36 4041150036 อ�ป็กรณ�แป็ลงสญญาณ 35,600.00     ตกลงราคา 35,600.00 บาท 35,600.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

37 4041150037 2,645.74     ตกลงราคา 2,645.74 บาท 2,645.74 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

38 4041150038 15,147.00     ตกลงราคา บร!ษท เซอร�ค!ตอ!นดุตรงความต้องการ����Xสตร%ส � จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 15,147.00 บาท บร!ษท เซอร�ค!ตอ!นดุตรงความต้องการ����Xสตร%ส � จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 15,147.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

39 4041150040 8,200.00     ตกลงราคา 11,340.00 บาท 8,200.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

8,200.00 บาท

บร!ษท โป็รป็7มคอนโทรล 9,800.00 บาท

40 4041150041 วสดุตรงความต้องการ����X�อ!เล.กทรอน!กส� 21,299.82     ตกลงราคา บร!ษท อ%เลคทรอน!คส� ซอร�ซ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 21,299.82 บาท บร!ษท อ%เลคทรอน!คส� ซอร�ซ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 21,299.82 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

41 4041150042 933,000.00       พ!เศษ บร!ษท ไออาร�ซ% เทคโนโลย%ส � จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 933,000.00 บาท บร!ษท ไออาร�ซ% เทคโนโลย%ส � จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 933,000.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

42 4041150043 258,000.00     ตกลงราคา บร!ษท เทคโนโลย% อ!นฟราสตรคเจักอร� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 258,000.00 บาท บร!ษท เทคโนโลย% อ!นฟราสตรคเจักอร� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 258,000.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

43 4041150044 Kingston 32 GB DDR3L 275,800.00     ตกลงราคา บร!ษท อ% แพลนเน.ท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 308,000.00 บาท บร!ษท ศ!ร!บ/รพา ไอท% แอนดุตรงความต้องการ����X� คอนสตรคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 275,800.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

บร!ษท ศ!ร!บ/รพา ไอท% แอนดุตรงความต้องการ����X� คอนสตรคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 275,800.00 บาท

บร!ษท บ!ซ !เนส โซล/ช&น อ!นท!เกรช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 294,000.00 บาท

44 4041150045 4,800.00     ตกลงราคา บร!ษท ซคเซส เซอร�ว!ส พลส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 4,800.00 บาท บร!ษท ซคเซส เซอร�ว!ส พลส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 4,800.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

45 4041150046 วสดุตรงความต้องการ����X�ส$านกงาน 4,829.80     ตกลงราคา ร�าน พฒนาก!จัก 4,829.80 บาท ร�าน พฒนาก!จัก 4,829.80 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

46 4041150047 PU BELT ;BLUE 12,700.00     ตกลงราคา บร!ษท เกรทเทค ไซเบอร�เนต!กส� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 12,700.00 บาท บร!ษท เกรทเทค ไซเบอร�เนต!กส� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 12,700.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

47 4041150048 20,400.00     ตกลงราคา บร!ษท เบลสสกาย คอนเนคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 20,400.00 บาท บร!ษท เบลสสกาย คอนเนคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 20,400.00 บาท เป็.นการเช าต อเน(&อง

       18 รายการ

       3 รายการ

          1 งาน

จัก!ตรกรรมฝาผู้รันงจัก$านวน 5 แห ง (วดุตรงความต้องการ����Xพระศร%รตนศาสดุตรงความต้องการ����Xาราม,

วดุตรงความต้องการ����Xโสมนสราชว!หาร, วดุตรงความต้องการ����Xบวรน!เวศว!หาร,

วดุตรงความต้องการ����Xป็ท�มวนาราม, วดุตรงความต้องการ����Xหวล$าโพง)

          1 งาน

     1 งาน

          1 งาน

น$าร อง 3 จักงหวดุตรงความต้องการ����X (กร�งเทพมหานคร, นนทบ�ร%, ป็ท�มธุกานต์ เาน%)

จัก�างถอดุตรงความต้องการ����Xรหสการส(&อสารข�อม/ลแบบ PER           1 งาน

          1 งาน

ร/�จัก$าเส%ยงพ/ดุตรงความต้องการ����Xภาษาไทย ช�ดุตรงความต้องการ����Xท%& 1

          1 งาน

หม8กเคร(&อง Fuji xerox ร� น CT350674,CT350675,        5 รายการ

       4 รายการ

          4 ช�ดุตรงความต้องการ����X บร!ษท แอดุตรงความต้องการ����Xวานซ�เทค คอร�ป็อเรช&น (ป็ระเทศไทย) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท แอดุตรงความต้องการ����Xวานซ�เทค คอร�ป็อเรช&น (ป็ระเทศไทย) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

Ball Bearing และ Knuckle Lock        2 รายการ บร!ษท ม!ซ/ม! (ไทยแลนดุตรงความต้องการ����X�) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท ม!ซ/ม! (ไทยแลนดุตรงความต้องการ����X�) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

จัก�างท$าแผู้รังวงจักร PCB           1 งาน

ไส �ยาง 300 ล!ตร US462 "vAREM"           1 ช�ดุตรงความต้องการ����X ร�าน พ%.เค.ป็7มคอนโทรล บร!ษท ท%เคพ% เทคโนโลย% เอ.นจัก!เน%ยร!&ง (ไทยแลนดุตรงความต้องการ����X�) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

บร!ษท ท%เคพ% เทคโนโลย% เอ.นจัก!เน%ยร!&ง (ไทยแลนดุตรงความต้องการ����X�) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

      23 รายการ

ซอฟท�แวร� CST STUDIO SUITE       1 ล!ขส!ทธุกานต์ เ!=

และเป็.นไป็ตามข�อบงคบฯ ข�อ 22 (6) เป็.นเป็.นพสดุตรงความต้องการ����X�ท%&

โดุตรงความต้องการ����Xยลกษณะของการใช �งาน หร(อม%ข�อจัก$ากดุตรงความต้องการ����Xทางเทคน!ค

ท%&จัก$าเป็.นต�องระบ�ย%&ห�อเป็.นการเฉพาะ

ต ออาย�การใช �ซอฟต�แวร�ระบบกรองเมล ศอ.            1 ป็%

         14 ช�ดุตรงความต้องการ����X

จัก�างซ อม Printer          1 งาน

       33 รายการ

       2 รายการ

เช า Notebook        1 รายการ
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ส	าน้
กงาน้พัฒนาวิทย
ฒน้าวิทยาศาสตร์และ�ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโน้โลย�แห�งชาต�
ศ�น้ย�เทคโน้โลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล!กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แน้�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห�งชาต�

ล	าดับ
บ เลขท�&เอิเล็กทรอนิกส์แกสาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ	าน้วิทยาศาสตร์และน้ งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมาณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา��เสน้อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคาท�&เสน้อิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา��ท�&ไดับ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
บการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา เหต-ผู้เสนอราคาลท�&ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/10/2014 ถึง 31/10/2014�en-US.res��u���EditEngineItemPool�砮苄ࢼ‹琪����E1ง 31/10/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

48 4041150049 อ�ป็กรณ�ไฟฟ�า 192,500.00     ตกลงราคา 192,500.00 บาท 192,500.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

49 4041150050 วสดุตรงความต้องการ����X�ไฟฟ�าและว!ทย� 7,224.20     ตกลงราคา บร!ษท โกลบอลโทรน!ค อ!นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 7,224.20 บาท บร!ษท โกลบอลโทรน!ค อ!นเตอร�เทรดุตรงความต้องการ����X จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 7,224.20 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

50 4041150051 Power Supply "Mean Well" 9,340.00     ตกลงราคา ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X เอ.น แอนดุตรงความต้องการ����X� พ% 9,340.00 บาท ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X เอ.น แอนดุตรงความต้องการ����X� พ% 9,340.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

Model: NES-200-24

51 4041150052 165,800.00     ตกลงราคา 165,800.00 บาท 165,800.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

แบบแกลลอน

52 4041150053 8,025.00     ตกลงราคา ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X ว% เอส เอท อ!นเตอร� 8,025.00 บาท ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X ว% เอส เอท อ!นเตอร� 8,025.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

53 4041150054 249,498.00     ตกลงราคา บร!ษท เก.ต ออน เทคโนโลย% จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 249,498.00 บาท บร!ษท เก.ต ออน เทคโนโลย% จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 249,498.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

บร!ษท เค เอส ซ% คอมเมอร�เช%ยล อ!นเตอร�เนต จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 315,000.00 บาท

บร!ษท ซ%เอส ล.อกซอ!นโฟ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 255,500.00 บาท

54 4041150056 63,100.00     ตกลงราคา บร!ษท ไอเมดุตรงความต้องการ����X ลาบอราทอร%& จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 63,100.00 บาท บร!ษท ไอเมดุตรงความต้องการ����X ลาบอราทอร%& จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 63,100.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

วสดุตรงความต้องการ����X�อ�ป็กรณ�

55 4041150057 จัก�างผู้รัล!ตช�ดุตรงความต้องการ����Xตรวจักอะฟลาทอกซ!นส$าเร.จักร/ป็ ดุตรงความต้องการ����X�วย 75,000.00     ตกลงราคา นางสาว จักนทนา ค$าภ%ระ 75,000.00 บาท นางสาว จักนทนา ค$าภ%ระ 75,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

เทคน!คแลมป็�

56 4041150058 microwave resistor 250w. , 100w. 24,225.00     ตกลงราคา บร!ษท เวอร�ชวล อ!นโนเวท%ฟ เทคโนโลย% จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 24,225.00 บาท บร!ษท เวอร�ชวล อ!นโนเวท%ฟ เทคโนโลย% จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 24,225.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

57 4041150059 13,350.00     ตกลงราคา บร!ษท นนทร%ย� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 13,350.00 บาท บร!ษท นนทร%ย� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 13,350.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

CB542A, CB543A 16,545.78 บาท

58 4041150060 Toner HP Q6000A 6,300.00     ตกลงราคา บร!ษท นนทร%ย� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 6,300.00 บาท บร!ษท นนทร%ย� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 6,300.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

บร!ษท ไอท%โซล/ช&น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว!ส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 7,770.00 บาท

59 4041150061 จัก�างพฒนาพจักนาน�กรมค$าอ านของช�ดุตรงความต้องการ����X 90,000.00     ตกลงราคา นางสาว ภทรว%ร� ป็ระธุกานต์ เานเก%ยรต! 90,000.00 บาท นางสาว ภทรว%ร� ป็ระธุกานต์ เานเก%ยรต! 90,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

60 4041150062 จัก�างขนย�ายและต!ดุตรงความต้องการ����Xต)งสถาน%วดุตรงความต้องการ����Xอากาศ 90,000.00     ตกลงราคา นาย ณฐก!ตต!=  รชตนนท� 90,000.00 บาท นาย ณฐก!ตต!=  รชตนนท� 90,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

61 4041150063 CANON CARTRIGE 418 C, 7,400.00     ตกลงราคา บร!ษท นนทร%ย� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 7,400.00 บาท บร!ษท นนทร%ย� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 7,400.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

CANON CARTRIGE 418 Y 8,411.22 บาท

62 4041150064 31,150.00     ตกลงราคา บร!ษท นนทร%ย� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 31,150.00 บาท บร!ษท นนทร%ย� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 31,150.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A, Q2613A บร!ษท สหธุกานต์ เ�รก!จัก จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 32,146.00 บาท

63 4041150065 จัก�างเก.บข�อม/ลกระบวนการและแบบฟอร�ม 90,000.00     ตกลงราคา นาย ธุกานต์ เนา สงขนนท� 90,000.00 บาท นาย ธุกานต์ เนา สงขนนท� 90,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

64 4041150066 จัก�างพฒนาระบบส(บค�นข�อม/ลกฏหมายของป็ระเทศ 78,000.00     ตกลงราคา นาย จักร/ญ พรมบ�ตร 78,000.00 บาท นาย จักร/ญ พรมบ�ตร 78,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

ในกล� มอาเซ%ยน

65 4041150067 วสดุตรงความต้องการ����X�ทางกลศาสตร� 27,200.00     ตกลงราคา บร!ษท ชล!ตะ เซม!ซ 8 จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 27,200.00 บาท บร!ษท ชล!ตะ เซม!ซ 8 จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 27,200.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

66 4041150068 วสดุตรงความต้องการ����X�ทางกลศาสตร� 18,890.00     ตกลงราคา บร!ษท โกลบสท� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 18,980.00 บาท บร!ษท โกลบสท� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 18,980.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

67 4041150069 กล องพลาสต!กกนน$)า 9,350.00     ตกลงราคา 9,350.00 บาท 9,350.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

68 4041150070 โครงต/�อล/ม!เน%ยม 9,000.00     ตกลงราคา บร!ษท สยาม เลเซอร� แมท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 9,000.00 บาท บร!ษท สยาม เลเซอร� แมท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 9,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

69 4041150071 วสดุตรงความต้องการ����X�ไฟฟ�าและว!ทย� 8,541.30     ตกลงราคา บร!ษท อ%เลคทรอน!คส� ซอร�ซ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 8,541.30 บาท บร!ษท อ%เลคทรอน!คส� ซอร�ซ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 8,541.30 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

70 4041150072 17,940.00     ตกลงราคา บร!ษท เซอร�ค!ตอ!นดุตรงความต้องการ����Xสตร%ส � จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 17,940.00 บาท บร!ษท เซอร�ค!ตอ!นดุตรงความต้องการ����Xสตร%ส � จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 17,940.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

71 4041150073 10,000.00     ตกลงราคา บร!ษท เอส เอ.ม ม%เดุตรงความต้องการ����X%ย กร�@ป็ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 10,000.00 บาท บร!ษท เอส เอ.ม ม%เดุตรงความต้องการ����X%ย กร�@ป็ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 10,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

       1 รายการ หจักก. แอดุตรงความต้องการ����Xวานซ� ดุตรงความต้องการ����X%ไซน� แอนดุตรงความต้องการ����X� ดุตรงความต้องการ����X%เวลลอป็เมนต� หจักก. แอดุตรงความต้องการ����Xวานซ� ดุตรงความต้องการ����X%ไซน� แอนดุตรงความต้องการ����X� ดุตรงความต้องการ����X%เวลลอป็เมนต�

      22 รายการ

      4 เคร(&อง

Hydrogen Peroxide CMOS แบบถงและ        2 รายการ บร!ษท ไว�ท�กร�@ป็ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X (มหาชน) บร!ษท ไว�ท�กร�@ป็ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

Revise Install Popup        2 รายการ

Poster size 60 x 93 cms

ต ออาย�การใช �งาน VMware License Support        2 รายการ

Hearing Aid Set (Intima) และ      12 เคร(&อง

          1 งาน

       2 รายการ

หม8ก Toner HP ร� น CE278A, CB540A, CB541A,        5 รายการ

บร!ษท ออฟฟ!ศเมท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

          3 ช�ดุตรงความต้องการ����X

          1 งาน

Thai Pronunciation for ATR-TREK ช�ดุตรงความต้องการ����Xท%& 3

          1 งาน

       2 รายการ

บร!ษท ออฟฟ!ศเมท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

หม8ก Toner HP ร� น C9363WA 97, C8767WA 96,        7 รายการ

          1 งาน

          1 งาน

       4 รายการ

       3 รายการ

       2 รายการ ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X ซ%.เค.แอล.โพล%เทค เอ.นจัก!เน%ยร!&ง ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X ซ%.เค.แอล.โพล%เทค เอ.นจัก!เน%ยร!&ง

          1 ต/�

       6 รายการ

จัก�างท$าแผู้รังวงจักร PCB        1 รายการ

จัก�างพ!มพ�ใบเก%ยรต!บตร พ!มพ� 4 ส% 1 หน�า        2,500 ใบ
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ส	าน้
กงาน้พัฒนาวิทย
ฒน้าวิทยาศาสตร์และ�ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโน้โลย�แห�งชาต�
ศ�น้ย�เทคโน้โลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล!กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แน้�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห�งชาต�

ล	าดับ
บ เลขท�&เอิเล็กทรอนิกส์แกสาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ	าน้วิทยาศาสตร์และน้ งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมาณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา��เสน้อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคาท�&เสน้อิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา��ท�&ไดับ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
บการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา เหต-ผู้เสนอราคาลท�&ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/10/2014 ถึง 31/10/2014�en-US.res��u���EditEngineItemPool�砮苄ࢼ‹琪����E1ง 31/10/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

72 4041150075 จัก�างออกแบบและพฒนาเคสของสถาน%ป็ระจัก�ไฟฟ�า 30,000.00     ตกลงราคา นาย ณฐว�ฒ! นาคเข%ยว 30,000.00 บาท นาย ณฐว�ฒ! นาคเข%ยว 30,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

และระบบจักดุตรงความต้องการ����Xการแบตเตอร%&ชน!ดุตรงความต้องการ����Xไฟฟ�ากระแสสลบ

73 4041150076 จัก�างท$าแผู้รั นพ%ซ%ใสข� น 11,730.00     ตกลงราคา 11,730.00 บาท 11,730.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

74 4041150077 50,000.00     ตกลงราคา นาย ณรงค�  จักนทร�สร�อย 50,000.00 บาท นาย ณรงค�  จักนทร�สร�อย 50,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

75 4041150078 วสดุตรงความต้องการ����X�อ!เล.กทรอน!กส� 37,177.50     ตกลงราคา บร!ษท บล/สโตน  จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 37,177.50 บาท บร!ษท บล/สโตน  จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 37,177.50 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

76 4041150079 Rotary Motion with Controller 77,887.00     ตกลงราคา 77,887.00 บาท 77,887.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

77 4041150080 18,000.00     ตกลงราคา 18,000.00 บาท 18,000.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

78 4041150081 Signet pH Electrode Bulb pH HF Resist 10,875.00     ตกลงราคา บร!ษท ว!คก%) เอ.นจัก!เน%ยร!&ง จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 10,875.00 บาท บร!ษท ว!คก%) เอ.นจัก!เน%ยร!&ง จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 10,875.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

79 4041150082 LED Samsung 23" LS23C350HS 4,690.00     ตกลงราคา บร!ษท ไอท%โซล/ช&น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว!ส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 4,690.00 บาท บร!ษท ไอท%โซล/ช&น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว!ส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 4,690.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

บร!ษท ศ!ร!บ/รพา ไอท% แอนดุตรงความต้องการ����X� คอนสตรคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 5,620.00 บาท

80 4041150083 26,950.00     ตกลงราคา บร!ษท นนทร%ย� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 26,950.00 บาท บร!ษท นนทร%ย� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 26,950.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

33,967.30 บาท

81 4041150084 20,000.00     ตกลงราคา ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X บ%แทค 20,000.00 บาท ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X บ%แทค 20,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

82 4041150085 18,000.00     ตกลงราคา 18,000.00 บาท 18,000.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

83 4041150086 27,300.00     ตกลงราคา บร!ษท เมอร�แคนไทล� ไฮเทค จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 27,300.00 บาท บร!ษท เมอร�แคนไทล� ไฮเทค จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 27,300.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

84 4041150087 จัก�างช วยพฒนาโป็รแกรมตรวจักวดุตรงความต้องการ����Xพฤต!กรรมการ 74,160.00     ตกลงราคา บร!ษท อ!นเทเลน!กส� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 74,160.00 บาท บร!ษท อ!นเทเลน!กส� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 74,160.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

ขบข%&อย างป็ลอดุตรงความต้องการ����Xภย

85 4041150088 27,750.00     ตกลงราคา 27,750.00 บาท 27,750.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

86 4041150089 146,000.00     ตกลงราคา บร!ษท สยาม ทร%โอ กร�@ป็ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 146,000.00 บาท บร!ษท สยาม ทร%โอ กร�@ป็ จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 146,000.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

บร!ษท เว!คทรอน!คส�  จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 179,439.28 บาท

87 4041150090 จัก�างท$าโครงเหล.ก ส$าหรบวางอ�ป็กรณ� 179,000.00     ตกลงราคา บร!ษท เอสอาร� ไทเทเน%ยม อ!นดุตรงความต้องการ����Xสทร% จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 179,000.00 บาท บร!ษท เอสอาร� ไทเทเน%ยม อ!นดุตรงความต้องการ����Xสทร% จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 179,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

88 4041150091 จัก�างท$าโครงต/�โลหะแบบสองช!)นพร�อมฝาครอบ 35,200.00     ตกลงราคา ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X บ%แทค 35,200.00 บาท ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X บ%แทค 35,200.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

89 4041150092 จัก�างพฒนาระบบสารสนเทศเพ(&อสนบสน�นฯ 50,000.00     ตกลงราคา นาย ส�ทธุกานต์ เ!พงษ� ว!ส !ฐธุกานต์ เนากร 50,000.00 บาท นาย ส�ทธุกานต์ เ!พงษ� ว!ส !ฐธุกานต์ เนากร 50,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

90 4041150093 วสดุตรงความต้องการ����X�ไฟฟ�าและว!ทย� 45,000.00     ตกลงราคา บร!ษท อเมร!กาน า คอมพ!วเตอร� ซ%สเต.ม จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 45,000.00 บาท บร!ษท อเมร!กาน า คอมพ!วเตอร� ซ%สเต.ม จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 45,000.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

47,368.00 บาท

91 4041150094 46,476.64     ตกลงราคา 46,476.64 บาท 46,476.64 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

92 4041150095 5,000.00     ตกลงราคา 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

93 4041150096 42,500.00     ตกลงราคา บร!ษท โทม! จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 42,500.00 บาท บร!ษท โทม! จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 42,500.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

94 4041150097 81,710.00     ตกลงราคา นางสาว บ�ษกร!น วฒนะว%ระ 81,710.00 บาท นางสาว บ�ษกร!น วฒนะว%ระ 81,710.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

95 4041150098 20,000.00     ตกลงราคา บร!ษท อ!นเซน อ!นเทลล!เจักนซ� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 20,000.00 บาท บร!ษท อ!นเซน อ!นเทลล!เจักนซ� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 20,000.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

96 4041150099 จัก�างจักดุตรงความต้องการ����Xท$าแบบเร%ยนส$าหรบป็ระกอบต�นแบบ 72,000.00     ตกลงราคา นางสาว วนาพร  ค$าพ!ละ 72,000.00 บาท นางสาว วนาพร  ค$าพ!ละ 72,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

          1 งาน

       1 รายการ บร!ษท ส.สหธุกานต์ เารา (ไทยแลนดุตรงความต้องการ����X�) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท ส.สหธุกานต์ เารา (ไทยแลนดุตรงความต้องการ����X�) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

จัก�างท$า DAO Component โป็รเจัก.ค DS-RMS           1 งาน

       4 รายการ

       1 รายการ บร!ษท โอเร%ยนทล มอเตอร�(ป็ระเทศไทย) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท โอเร%ยนทล มอเตอร�(ป็ระเทศไทย) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

โต@ะข�าง FIBER และ เก�าอ%)บาร� FIBER        2 รายการ บร!ษท ไต  เฮง เฟอร�น!เจักอร� (ป็ระเทศไทย) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท ไต  เฮง เฟอร�น!เจักอร� (ป็ระเทศไทย) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

          1 อน

          1 ช�ดุตรงความต้องการ����X

หม8ก Toner HP LaserJet 3055 ร� น Q2612A,        3 รายการ

LaserJet P2015N ร� น Q7553A, บร!ษท ออฟฟ!ศเมท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

LaserJet 5200N ร� น Q7516A

จัก�างร()อ ถอดุตรงความต้องการ����X-เคล(&อนย�าย-ต!ดุตรงความต้องการ����Xต)งแท น           1 งาน

สาย thw 6 mm 2 ส%แดุตรงความต้องการ����Xง 4 ม�วน ส%ดุตรงความต้องการ����X$า 4 ม�วน        2 รายการ บร!ษท โอ.เอ.คอมเทค จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท โอ.เอ.คอมเทค จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

Aluminium Foil        1 รายการ

          1 งาน

จัก�างงานเจักาะกล อง AL พร�อมอ�ป็กรณ�,        2 รายการ ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X ซ%.เค.แอล.โพล%เทค เอ.นจัก!เน%ยร!&ง ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X ซ%.เค.แอล.โพล%เทค เอ.นจัก!เน%ยร!&ง

จัก�างงานบดุตรงความต้องการ����Xกร%แผู้รั นวงจักร PCB

AC/DC Current Probe ย%&ห�อ PINTEK           4 ตว

       6 รายการ

          1 ต/�

งานกล8ง CNC (ตามแบบ)

          1 งาน

อ�ตสาหกรรมล$าใย ตามมาตรฐาน GAP

       4 รายการ

บร!ษท อ!นเตอร�ล!)งค� คอมม!วน!เคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

คร�ภณฑ์การประเมินหน่วยสมรร�ส$านกงาน (โต@ะท$างาน, ต/�เอกสาร, เก�าอ%))        9 รายการ บร!ษท ออฟฟ!ศเมท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X (มหาชน) บร!ษท ออฟฟ!ศเมท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

จัก�างบร!การตรวจักระบบการท$างานห�อง Chamber           1 งาน บร!ษท เอ.มแอนดุตรงความต้องการ����X�เอ.น เอ.นจัก!เน%ยร!&ง 1994 จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท เอ.มแอนดุตรงความต้องการ����X�เอ.น เอ.นจัก!เน%ยร!&ง 1994 จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

กระดุตรงความต้องการ����Xาษเช.ดุตรงความต้องการ����Xม(อ LiVI JRT 1 ช)น        1 รายการ

เส()อย(ดุตรงความต้องการ����X NECTEC         720 ตว

อ�ป็กรณ�ต!ดุตรงความต้องการ����Xตามยานพาหนะ GPS AVL05        4 รายการ

          1 งาน

ระบบภาษาภาพภาษาไทยร� น 84 ค%ย� และ 60 ค%ย�

ส$าหรบผู้รั/�ป็ วย Cerebral Palsy



หน้�า 5 จาก 7

ส	าน้
กงาน้พัฒนาวิทย
ฒน้าวิทยาศาสตร์และ�ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโน้โลย�แห�งชาต�
ศ�น้ย�เทคโน้โลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล!กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แน้�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห�งชาต�

ล	าดับ
บ เลขท�&เอิเล็กทรอนิกส์แกสาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ	าน้วิทยาศาสตร์และน้ งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมาณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา��เสน้อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคาท�&เสน้อิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา��ท�&ไดับ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
บการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา เหต-ผู้เสนอราคาลท�&ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/10/2014 ถึง 31/10/2014�en-US.res��u���EditEngineItemPool�砮苄ࢼ‹琪����E1ง 31/10/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

97 4041150100 จัก�างจักดุตรงความต้องการ����Xท$าค/ ม(อการใช �งานต�นแบบระบบ 72,000.00     ตกลงราคา นาย วรว�ฒ!  อ!นทส�วรรณ 72,000.00 บาท นาย วรว�ฒ!  อ!นทส�วรรณ 72,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

98 4041150101 จัก�างจักดุตรงความต้องการ����Xท$าพจักนาน�กรมภาษาภาพภาษาไทย 72,000.00     ตกลงราคา นางสาว เกศร!นทร� น$)าพราย 72,000.00 บาท นางสาว เกศร!นทร� น$)าพราย 72,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

99 4041150102 7,663.55     ตกลงราคา บร!ษท ป็ท�มธุกานต์ เาน% เอ.นเตอร�ไพรส� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 7,663.55 บาท บร!ษท ป็ท�มธุกานต์ เาน% เอ.นเตอร�ไพรส� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 7,663.55 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

100 4041150103 194,925.10     ตกลงราคา 194,925.10 บาท 194,925.10 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

101 4041150104 วสดุตรงความต้องการ����X�ไฟฟ�าและว!ทย� 24,679.00     ตกลงราคา 24,679.00 บาท 24,679.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

102 4041150105 5,000.00     ตกลงราคา อ�ตสาหกรรมพฒนาม/ลน!ธุกานต์ เ! เพ(&อสถาบนไฟฟ�าและอ!เล.กทรอน!กส � 5,000.00 บาท อ�ตสาหกรรมพฒนาม/ลน!ธุกานต์ เ! เพ(&อสถาบนไฟฟ�าและอ!เล.กทรอน!กส � 5,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

103 4041150106 45,000.00     ตกลงราคา บร!ษท ฟ/โซล าร� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 45,000.00 บาท บร!ษท ฟ/โซล าร� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 45,000.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

104 4041150107 8,032.50     ตกลงราคา บร!ษท แสงชยม!เตอร� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 8,032.50 บาท บร!ษท แสงชยม!เตอร� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 8,032.50 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

105 4041150108 47,500.00     ตกลงราคา บร!ษท ไรส�ซ !&ง ซอร�ซ แอนดุตรงความต้องการ����X� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 47,500.00 บาท บร!ษท ไรส�ซ !&ง ซอร�ซ แอนดุตรงความต้องการ����X� ซพพลาย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 47,500.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

NEWS I

106 4041150109 Microsoft Windows Server 2012 R2 20,900.00     ตกลงราคา บร!ษท ไอท%โซล/ช&น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว!ส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 20,900.00 บาท บร!ษท ไอท%โซล/ช&น แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว!ส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 20,900.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

107 4041150110 จัก�างจักดุตรงความต้องการ����Xท$าพจักนาน�กรมภาษาภาพภาษาไทยฉบบ 90,000.00     ตกลงราคา นางสาว ชมพ/น�ท ต ายเม(อง 90,000.00 บาท นางสาว ชมพ/น�ท ต ายเม(อง 90,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

ภาษาองกฤษ

108 4041150111 จัก�างขนย�ายเคร(&องทดุตรงความต้องการ����Xลองทางว!ทยาศาสตร� 26,000.00     ตกลงราคา บร!ษท เจักว%เค อ!นเตอร�เนช&นแนล ม/ฟเวอรส� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 26,000.00 บาท บร!ษท เจักว%เค อ!นเตอร�เนช&นแนล ม/ฟเวอรส� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 26,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

109 4041150112 3,785.00     ตกลงราคา บร!ษท ไทย เมโทรโลย% ซ%สเท.ม จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 3,785.00 บาท บร!ษท ไทย เมโทรโลย% ซ%สเท.ม จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 3,785.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

110 4041150113 10,580.00     ตกลงราคา 10,580.00 บาท 10,580.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

111 4041150114 85,500.00     ตกลงราคา บร!ษท เอสอาร� ไทเทเน%ยม อ!นดุตรงความต้องการ����Xสทร% จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 85,500.00 บาท บร!ษท เอสอาร� ไทเทเน%ยม อ!นดุตรงความต้องการ����Xสทร% จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 85,500.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

112 4041150115 จัก�างจักดุตรงความต้องการ����Xท$าระบบการส งข�อม/ลผู้รั านกล�อง 20,000.00     ตกลงราคา นาย ว!ทศน� เร งเท%ยน 20,000.00 บาท นาย ว!ทศน� เร งเท%ยน 20,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

113 4041150116 23,625.00     ตกลงราคา บร!ษท เอสท% พลส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 23,625.00 บาท บร!ษท เอสท% พลส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 23,625.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

บร!ษท ป็ระเสร!ฐสมบต!และบ�ตร จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 26,949.99 บาท

114 4041150117 วสดุตรงความต้องการ����X�ไฟฟ�าและว!ทย� 37,100.00     ตกลงราคา บร!ษท ชล!ตะ เซม!ซ 8 จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 37,100.00 บาท บร!ษท ชล!ตะ เซม!ซ 8 จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 37,100.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

115 4041150118 จัก�างพฒนาอ�ป็กรณ�ขยายสญญาณเส%ยง 99,000.00     ตกลงราคา นาย สรรเพชญ กานต�อต!ชาต! 99,000.00 บาท นาย สรรเพชญ กานต�อต!ชาต! 99,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

ส$าหรบอ�ป็กรณ�พกพา

116 4041150119 6,780.00     ตกลงราคา บร!ษท ท%ท%เค ซายเอนซ� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 6,780.00 บาท บร!ษท ท%ท%เค ซายเอนซ� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 6,780.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

117 4041150120 700 License 475,000.00       พ!เศษ บร!ษท ดุตรงความต้องการ����Xาต�าโป็ร คอมพ!วเตอร� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 475,000.00 บาท บร!ษท ดุตรงความต้องการ����Xาต�าโป็ร คอมพ!วเตอร� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 475,000.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

118 4041150121 Battery Charger for LifeP04, 191,000.00     ตกลงราคา บร!ษท เซอร�โว ว!ชช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 191,000.00 บาท บร!ษท เซอร�โว ว!ชช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 191,000.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

External cable with mating can interface

Model: TCCH-48-140 8000W

119 4041150122 จัก�างก$ากบข�อม/ลช�ดุตรงความต้องการ����Xสงคมออนไลน�เพ(&อพฒนา 60,000.00     ตกลงราคา นางสาว ญาส!น% บ�ญเทศนา 60,000.00 บาท นางสาว ญาส!น% บ�ญเทศนา 60,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

          1 งาน

ภาษาภาพภาษาไทย ร� น 84 ค%ย� และ 60 ค%ย�

ส$าหรบผู้รั/�ป็ วย Cerebral Palsy

          1 งาน

ส$าหรบต�นแบบภาษาภาพภาษาไทยร� น 84 ค%ย�

และ 60 ค%ย� ส$าหรบผู้รั/�ป็ วย Cerebral Palsy

อะไหล รถ YAMAHA / Filano        5 รายการ

Oil Cooder ส$าหรบเคร(&อง CDA        9 รายการ บร!ษท แอตลาส คอป็โก� (ป็ระเทศไทย) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท แอตลาส คอป็โก� (ป็ระเทศไทย) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

       6 รายการ บร!ษท แสงงามกร�@ป็(2535) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท แสงงามกร�@ป็(2535) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

จัก�างตรวจักเช.คอ�ป็กรณ� 1 รายการ           1 งาน

แผู้รังเซลล�แสงอาท!ตย� 130-135 วตต�           9 แผู้รัง

สว!ทซ�ล/กลอยแบบสายเคเบ!)ล Q 4M           3 อน

แผู้รังวงจักรควบค�มสถาน%วดุตรงความต้องการ����Xสภาพอากาศร� น MMSII        1 รายการ

          1 งาน

          1 งาน

          1 งาน

ต��มน$)าหนกมาตรฐาน สแนเลส(เดุตรงความต้องการ����X%&ยว)           1 ช�ดุตรงความต้องการ����X

วสดุตรงความต้องการ����X�ว!ทยาศาสตร� (Flask, Solution)        4 รายการ บร!ษท อ!ตลมาร� (ป็ระเทศไทย) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท อ!ตลมาร� (ป็ระเทศไทย) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

Colum Foam        7 รายการ

          1 งาน

ของอ�ป็กรณ�พกพาในโหมดุตรงความต้องการ����X Augmented Reality

ท อโพล%ย/ร%เทนไส �ลวดุตรงความต้องการ����X #DPU-FLEX ขนาดุตรงความต้องการ����X 100m          3 เส �น

       9 รายการ

          1 งาน

VIAL ป็ากกว�าง 21X70MM. (16ML),        2 รายการ

VIAL 10 ML. ส%ใสฝาดุตรงความต้องการ����X$า (DI. 21XH50 MM)

ต ออาย� Kaspersky Maintenace 1 ป็%

และเป็.นไป็ตามข�อบงคบฯ ข�อ 22 (6) เป็.นพสดุตรงความต้องการ����X�ท%&

โดุตรงความต้องการ����Xยลกษณะของการใช �งาน หร(อม%ข�อจัก$ากดุตรงความต้องการ����Xทางเทคน!ค

ท%&จัก$าเป็.นต�องระบ�ย%&ห�อเป็.นการเฉพาะ

       2 รายการ

          1 งาน

ร/�จัก$าเส%ยงพ/ดุตรงความต้องการ����Xภาษาไทย ช�ดุตรงความต้องการ����Xท%& 3



หน้�า 6 จาก 7

ส	าน้
กงาน้พัฒนาวิทย
ฒน้าวิทยาศาสตร์และ�ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโน้โลย�แห�งชาต�
ศ�น้ย�เทคโน้โลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล!กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แน้�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห�งชาต�

ล	าดับ
บ เลขท�&เอิเล็กทรอนิกส์แกสาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ	าน้วิทยาศาสตร์และน้ งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมาณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา��เสน้อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคาท�&เสน้อิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา��ท�&ไดับ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
บการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา เหต-ผู้เสนอราคาลท�&ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/10/2014 ถึง 31/10/2014�en-US.res��u���EditEngineItemPool�砮苄ࢼ‹琪����E1ง 31/10/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

120 4041150123 จัก�างก$ากบข�อม/ลช�ดุตรงความต้องการ����Xสงคมออนไลน�เพ(&อพฒนา 60,000.00     ตกลงราคา นาย ชวกร ซงเร(อง 60,000.00 บาท นาย ชวกร ซงเร(อง 60,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

121 4041150124 จัก�างก$ากบข�อม/ลช�ดุตรงความต้องการ����Xสงคมออนไลน�เพ(&อพฒนา 60,000.00     ตกลงราคา นางสาว ส�ภาภรณ� นฤทธุกานต์ เ!=พนธุกานต์ เ� 60,000.00 บาท นางสาว ส�ภาภรณ� นฤทธุกานต์ เ!=พนธุกานต์ เ� 60,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

122 4041150125 ค าเช าเคร(&องคอมพ!วเตอร�แบบพกพา 6,600.00     ตกลงราคา ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X เอฟย/ คอมพ!วเตอร� 6,600.00 บาท ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X เอฟย/ คอมพ!วเตอร� 6,600.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

123 4041150126 PACE 10" GRID 800 (2400), 12,000.00     ตกลงราคา 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท ม%ผู้รั/�เสนอราคารายเดุตรงความต้องการ����X%ยว

PACE 10" GRID 1200 (4000)

124 4041150127 10,500.00     ตกลงราคา บร!ษท อ!นเดุตรงความต้องการ����X.กซ� เมทลส� เอ.นจัก!เน%ยร!&ง จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 10,500.00 บาท บร!ษท อ!นเดุตรงความต้องการ����X.กซ� เมทลส� เอ.นจัก!เน%ยร!&ง จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 10,500.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

125 4041150128 Sentinel LDK HL Starter Kit , 5,000.00     ตกลงราคา บร!ษท ฟ!แทบ คอมเพล.กซ� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 5,000.00 บาท บร!ษท ฟ!แทบ คอมเพล.กซ� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 5,000.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

126 4042150001 EUR 2,940.00     ตกลงราคา HEIDELBERG INSTRUMENTS SERVICE TAIWAN CORP. 2,940.00 EUR HEIDELBERG INSTRUMENTS SERVICE TAIWAN CORP. 2,940.00 EUR

127 4042150002 USD 7,493.00     ตกลงราคา 7,493.00 USD 7,493.00 USD ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

128 4042150003 USD 2,916.00     ตกลงราคา  DENTON VACUUM 2,916.00 USD  DENTON VACUUM 2,916.00 USD ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

Pioneer Geer

129 4042150004 Conductive Die Attach Adhesive       5 Syringe SGD 600.00     ตกลงราคา 600.00 SGD 600.00 SGD ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

130 4042150005 USD 2,125.00     ตกลงราคา 2,125.00 USD 2,125.00 USD ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

131 4042150006 ตวสร�างสญญาณพลส�ดุตรงความต้องการ����X!จัก!ตอลและสว!ทช� USD 791.95     ตกลงราคา  Maxim Integrated Products International Limited. 791.95 USD  Maxim Integrated Products International Limited. 791.95 USD ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

132 4042150007 เซ.นเซอร�รบภาพ พร�อมสายเคเบ!)ล USD 2,150.00     ตกลงราคา  VOLTRIUM SYSTEMS PTE LTD 2,150.00 USD  VOLTRIUM SYSTEMS PTE LTD 2,150.00 USD ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

133 4042150008 เซ.นเซอร�รบภาพ พร�อมอ�ป็กรณ� USD 929.00     ตกลงราคา 924.00 USD 924.00 USD ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

134 4042150009 วสดุตรงความต้องการ����X�อ!เล.กทรอน!กส� USD 1,341.81     ตกลงราคา  ADAFRUIT 1,341.81 USD  ADAFRUIT 1,341.81 USD ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

135 4042150010 USD 3,160.00     ตกลงราคา  VOLTRIUM SYSTEMS PTE LTD 3,160.00 USD  VOLTRIUM SYSTEMS PTE LTD 3,160.00 USD ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

136 4042150011 USD 11,700.00       พ!เศษ 11,700.00 USD 11,700.00 USD ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

137 4043140155 จัก�างท$าหม�อต�มกรดุตรงความต้องการ����X 919,800.00       พ!เศษ บร!ษท เพาเวอร� อ%ค!ว เอ.นจัก!เน%ยร!&ง เซอร�ว!ส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 919,800.00 บาท บร!ษท เพาเวอร� อ%ค!ว เอ.นจัก!เน%ยร!&ง เซอร�ว!ส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 919,800.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ และเป็.นไป็ตาม

ผู้รั/�ม%ฝ%ม(อโดุตรงความต้องการ����Xยเฉพาะ หร(อผู้รั/�ม%ความช$านาญเป็.นพ!เศษ

138 4043140156 จัก�างบร!การป็�องกนและก$าจักดุตรงความต้องการ����Xป็ลวก มดุตรงความต้องการ����X แมลงต างๆ 114,018.69     ตกลงราคา 114,018.69 บาท 114,018.69 บาท เป็.นการจัก�างต อเน(&อง

139 4043150001 441,500.00      สอบราคา บร!ษท เบลสสกาย คอนเนคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 324,900.00 บาท บร!ษท เบลสสกาย คอนเนคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 324,900.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

บร!ษท เก.ต ออน เทคโนโลย% จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 338,000.00 บาท

407,850.00 บาท

บร!ษท ทร!ป็เป็!ล คอม จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 453,900.00 บาท

          1 งาน

ร/�จัก$าเส%ยงพ/ดุตรงความต้องการ����Xภาษาไทย ช�ดุตรงความต้องการ����Xท%& 4

          1 งาน

ร/�จัก$าเส%ยงพ/ดุตรงความต้องการ����Xภาษาไทย ช�ดุตรงความต้องการ����Xท%& 2

      1 เคร(&อง

ระยะเวลาเช า 3 เดุตรงความต้องการ����X(อน  (05.11.2014-04.02.2015)

       2 รายการ บร!ษท เจัก@บเซ น แอนดุตรงความต้องการ����X� เจัก@สเซ น เคม%คอล (ท%) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท เจัก@บเซ น แอนดุตรงความต้องการ����X� เจัก@สเซ น เคม%คอล (ท%) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

(กระดุตรงความต้องการ����Xาษทราย)

จัก�างท$า Control Box (งานเจักาะร/พลาสต!ก)           1 งาน

       2 รายการ

Sentinel HL Time Driverless key

จัก�าง Maintenance เคร(&อง DWL233           1 งาน เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ (ท%&

Flange Insulating and Oring        3 รายการ  Intertec Corp.  Intertec Corp.

Eccentric Rotation Feedthrough Assembly,        2 รายการ

 In-Mat Technologies (Singapore) Pte Ltd  In-Mat Technologies (Singapore) Pte Ltd

IC ส$าหรบเคร(&องช วยฟง        2 รายการ  Arrow Electronics Asia(S) Pte Ltd  Arrow Electronics Asia(S) Pte Ltd

       2 รายการ

ส$าหรบรบ-ส งสญญาณ

         2 ช!)น

       6 รายการ  Hangzhou Touptek Photonics Co., Ltd.  Hangzhou Touptek Photonics Co., Ltd.

      30 รายการ

เซ.นเซอร�รบภาพ 8.8mp          3 ช!)น

NetMiner 4 Institute License     1 ล!ขส!ทธุกานต์ เ!=  Cyram Inc.  Cyram Inc.

และเป็.นไป็ตามข�อบงคบฯ ข�อ 22 (5) เป็.นพสดุตรงความต้องการ����X�

จัก$าเป็.นต�องซ()อโดุตรงความต้องการ����Xยตรงจักากต างป็ระเทศ และ 22 (6)

เป็.นพสดุตรงความต้องการ����X�ท%&โดุตรงความต้องการ����Xยลกษณะของการใช �งาน หร(อม%ข�อจัก$ากดุตรงความต้องการ����X

ทางเทคน!คท%&จัก$าเป็.นต�องระบ�ย%&ห�อเป็.นการเฉพาะ

1 งาน

ข�อบงคบฯ ข�อ 23 (1) เป็.นงานท%&ต�องจัก�าง

1 งาน บร!ษท เทมโป็-ไทย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท เทมโป็-ไทย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

เคร(&องคอมพ!วเตอร�แม ข าย 1 ช�ดุตรงความต้องการ����X และ        2 รายการ

คอมพ!วเตอร�แท.ป็แล.ต 15 เคร(&อง

บร!ษท เซฟ-ท%-เซลล� แอนดุตรงความต้องการ����X� เซอร�ว!ส จัก$ากดุตรงความต้องการ����X
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ส	าน้
กงาน้พัฒนาวิทย
ฒน้าวิทยาศาสตร์และ�ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโน้โลย�แห�งชาต�
ศ�น้ย�เทคโน้โลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล!กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แน้�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห�งชาต�

ล	าดับ
บ เลขท�&เอิเล็กทรอนิกส์แกสาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ	าน้วิทยาศาสตร์และน้ งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมาณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา��เสน้อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคาท�&เสน้อิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา��ท�&ไดับ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
บการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�าคา เหต-ผู้เสนอราคาลท�&ค
ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายงาน้สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลการ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ	าเน้�น้การ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ
ดับจ�าง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะหวิทยาศาสตร์และ�าง 01/10/2014 ถึง 31/10/2014�en-US.res��u���EditEngineItemPool�砮苄ࢼ‹琪����E1ง 31/10/2014

        ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ายละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ
ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ
ดับจ�าง

140 4043150002 จัก�างบ$าร�งรกษาอ�ป็กรณ�จักดุตรงความต้องการ����Xเก.บข�อม/ล 280,000.00     ตกลงราคา บร!ษท เบลสสกาย คอนเนคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 280,000.00 บาท บร!ษท เบลสสกาย คอนเนคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 280,000.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

บร!ษท เก.ต ออน เทคโนโลย% จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 326,000.00 บาท

141 4043150003 จัก�างท$าโครงเหล.กรองรบแผู้รังรบพลงงานแสงอาท!ตย� 600,000.00      สอบราคา บร!ษท ท%เอ.นอาร� ดุตรงความต้องการ����X%เวลลอป็เม�นท� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 476,635.51 บาท บร!ษท จักนทรชาต! เอ.นจัก!เน%ยร!&ง จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 453,100.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

บร!ษท สมาร�ท เทค แอนดุตรงความต้องการ����X� แมท จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 558,000.00 บาท

บร!ษท บางกอก ซ�ป็เป็อร�ล%นเอ.นจัก!เน%ยร!&ง จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 496,000.00 บาท

บร!ษท พ% เอส วาย เอ.นเตอร�ไพรส� จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 487,200.00 บาท

บร!ษท ไทยว!ถ% จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 480,373.83 บาท

บร!ษท จักนทรชาต! เอ.นจัก!เน%ยร!&ง จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 453,100.00 บาท

บร!ษท ว�ฒ!รงษ% เอ.นจัก!เน%ยร!&ง จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 467,289.72 บาท

ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X วงแหวนเซอร�ว!ส 553,000.00 บาท

142 4043150004 จัก�างท%&ป็ร8กษาฝ ายบร!หารและสนบสน�น 720,000.00 ตกลง นาย กว�าน ส%ตะธุกานต์ เน% 720,000.00 บาท นาย กว�าน ส%ตะธุกานต์ เน% 720,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

งานว!จักย

143 4043150005 จัก�างท%&ป็ร8กษาพฒนาระบบบร!หารจักดุตรงความต้องการ����Xการเอกสาร 90,000.00 ตกลง นาย เกร!ก  อครช!โนเรศ 90,000.00 บาท นาย เกร!ก  อครช!โนเรศ 90,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

ใบลาน

144 4043150006 จัก�างให�บร!การระบบคอมพ!วเตอร�แม ข ายเสม(อน 279,600.00     ตกลงราคา 279,600.00 บาท 279,600.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

145 4043150007 132,000.00     ตกลงราคา นาย วนชย ดุตรงความต้องการ����X%เล!ศ 132,000.00 บาท นาย วนชย ดุตรงความต้องการ����X%เล!ศ 132,000.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

146 4043150008 คร�ภณฑ์การประเมินหน่วยสมรร�คอมพ!วเตอร� 363,000.00      สอบราคา บร!ษท เก.ต ออน เทคโนโลย% จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 362,000.00 บาท บร!ษท เก.ต ออน เทคโนโลย% จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 362,000.00 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

บร!ษท เบลสสกาย คอนเนคช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 369,600.00 บาท

147 4043150009 5,233,000.00       พ!เศษ บร!ษท ไออาร�ซ% เทคโนโลย%ส � จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 5,193,000.00 บาท บร!ษท ไออาร�ซ% เทคโนโลย%ส � จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 5,193,000.00 บาท ค�ณลกษณะเฉพาะของพสดุตรงความต้องการ����X�ตรงความต�องการ

PNA-X Network Analyzer 10 5,233,000.00 บาท

บร!ษท ดุตรงความต้องการ����Xบเบ!ลย/ แอนดุตรงความต้องการ����X�เจัก เอ.นจัก!เน%ยร!&ง จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 8,683,075.00 บาท ท%&โดุตรงความต้องการ����Xยลกษณะของการใช �งาน หร(อม%ข�อจัก$ากดุตรงความต้องการ����Xทางเทคน!ค

148 4043150010 จัก�างบร!การบ$าร�งรกษาและซ อมแซมแก�ไขต/� 20,400.00     ตกลงราคา 20,400.00 บาท 20,400.00 บาท เป็.นผู้รั/�รบจัก�างท%&ม%ความช$านาญพ!เศษ

โทรศพท�สาขาอตโนมต! ศ/นย�เทคโนโลย%ไมโคร

อ!เล.กทรอน!กส�

149 4043150011 จัก�างบร!การรกษาความป็ลอดุตรงความต้องการ����Xภย 588,785.05      สอบราคา บร!ษท มาร%น แอซเซ.ท โป็รเท.คช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 579,437.40 บาท บร!ษท มาร%น แอซเซ.ท โป็รเท.คช&น จัก$ากดุตรงความต้องการ����X 579,437.40 บาท ราคาต$&าส�ดุตรงความต้องการ����X

612,336.48 บาท

           2 ป็%

          1 งาน

ชน!ดุตรงความต้องการ����Xหลอดุตรงความต้องการ����Xแก�วส�ญญากาศ ศอ.

          9 เดุตรงความต้องการ����X(อน

        3 เดุตรงความต้องการ����X(อน

           1 ป็% บร!ษท อ!นเทอร�เน.ตป็ระเทศไทย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X (มหาชน) บร!ษท อ!นเทอร�เน.ตป็ระเทศไทย จัก$ากดุตรงความต้องการ����X (มหาชน)

จัก�างว!จักยและพฒนาว!ธุกานต์ เ%การเล%)ยงผู้รัล8กเดุตรงความต้องการ����X%&ยวซ!งค�ออกไซดุตรงความต้องการ����X�           1 งาน

ดุตรงความต้องการ����X�วยระบบ High Pressure Hydrothermal

   2 รายการ

(MacBook Pro Retina 4 เคร(&อง, iMac 1 เคร(&อง)

เคร(&องว!เคราะห�โครงข าย KeysightN5245A 1 ช�ดุตรงความต้องการ����X

ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X พ%พ%.ซ%เค%ยวอ!นเตอร�กร�@ป็ และเป็.นไป็ตามข�อบงคบฯ ข�อ 22 (6) เป็.นพสดุตรงความต้องการ����X�

ท%&จัก$าเป็.นต�องระบ�ย%&ห�อเป็.นการเฉพาะ

1 งาน บร!ษท เอ.นอ%ซ% คอร�ป็อเรช&น (ป็ระเทศไทย) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X บร!ษท เอ.นอ%ซ% คอร�ป็อเรช&น (ป็ระเทศไทย) จัก$ากดุตรงความต้องการ����X

        6 เดุตรงความต้องการ����X(อน

ห�างห��นส วนจัก$ากดุตรงความต้องการ����X พ%พ%.ซ%เค%ยวอ!นเตอร�กร�@ป็
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