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

ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

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

1 4041150130 BURSTING DISC Cu Washer Set 19,095.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท พรพล อินสตรูเม้นท์�น้สตร�เม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�น้ท� จ�าก�ด 19,095.00 บาท บร�ษัท �ท พรพล อินสตรูเม้นท์�น้สตร�เม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�น้ท� จ�าก�ด 19,095.00 บาท ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ผู้��เสน้อินสตรูเม้นท์ราคารายเด�ยว

2 4041150131 13,050.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท สยาม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xย�น้�แคร� จ�าก�ด 13,050.00 บาท บร�ษัท �ท สยาม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xย�น้�แคร� จ�าก�ด 13,050.00 บาท ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ผู้��เสน้อินสตรูเม้นท์ราคารายเด�ยว

3 4041150133 Signet pH Electrode "+GF+" 8,925.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ว�คก�  เอินสตรูเม้นท์!น้จ�เน้�ยร�"ง จ�าก�ด 8,925.00 บาท บร�ษัท �ท บร�ษัท �ท ว�คก�  เอินสตรูเม้นท์!น้จ�เน้�ยร�"ง จ�าก�ด 8,925.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

4 4041150134 T2607-000 He HP 99.995% 9,100.00 ตกลงราคา 9,100.00 บาท 9,100.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

5 4041150135 16,560.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เพอินสตรูเม้นท์ร�เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ!คท� อินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์ฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�ศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เอินสตรูเม้นท์ร�น้�เจอินสตรูเม้นท์ร� จ�าก�ด 16,560.00 บาท บร�ษัท �ท เพอินสตรูเม้นท์ร�เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ!คท� อินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์ฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�ศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เอินสตรูเม้นท์ร�น้�เจอินสตรูเม้นท์ร� จ�าก�ด 16,560.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

6 4041150136 BISBENZIMIDE H 33258, 7,220.00 ตกลงราคา 7,220.00 บาท 7,220.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

For Fluorescence                 

7 4041150137 7,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ท�ท�เค ซายเอินสตรูเม้นท์น้ซ� จ�าก�ด 7,000.00 บาท บร�ษัท �ท ท�ท�เค ซายเอินสตรูเม้นท์น้ซ� จ�าก�ด 7,000.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

8 4041150138 1,650.00 ตกลงราคา 1,650.00 บาท 1,650.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

9 4041150139 63,650.00 ตกลงราคา 63,650.00 บาท 63,650.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

10 4041150140 46,765.16 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ท�โอินสตรูเม้นท์เวอินสตรูเม้นท์ร�ด� จ�าก�ด 46,765.16 บาท บร�ษัท �ท ท�โอินสตรูเม้นท์เวอินสตรูเม้นท์ร�ด� จ�าก�ด 46,765.16 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

11 4041150141 40,740.00 ตกลงราคา 40,740.00 บาท 40,740.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

12 4041150142 FIBER PHOTOELECTRIC SENSORS HEAD, 9,000.00 ตกลงราคา 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

PHOTOELECTRIC SENSOR AMPLFIER UNIT

13 4041150143 จ�างยกเคร-"อินสตรูเม้นท์งทดลอินสตรูเม้นท์งทางว�ทยาศาสตร� 15,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เจว�เค อินสตรูเม้นท์�น้เตอินสตรูเม้นท์ร�เน้ช�"น้แน้ล ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ฟ็คท์ ออฟฟิศ เเวอินสตรูเม้นท์รส� จ�าก�ด 15,000.00 บาท บร�ษัท �ท เจว�เค อินสตรูเม้นท์�น้เตอินสตรูเม้นท์ร�เน้ช�"น้แน้ล ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ฟ็คท์ ออฟฟิศ เเวอินสตรูเม้นท์รส� จ�าก�ด 15,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

14 4041150144 จ�างสร�างระบบเว!บเซอินสตรูเม้นท์ร�ว�สท�"สาม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xารถแลกเป็ล�"ยน้ข�อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ล 30,000.00 ตกลงราคา น้าย ป็�ยว�ฒน้�  ส#ข#ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xเม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xฆ 30,000.00 บาท น้าย ป็�ยว�ฒน้�  ส#ข#ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xเม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xฆ 30,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

ระหว4าง เคร-"อินสตรูเม้นท์งคอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xพ�วเตอินสตรูเม้นท์ร�ผู้4าน้ระบบเคร-อินสตรูเม้นท์ข4าย

15 4041150145 93,458.00 ตกลงราคา 93,457.00 บาท 93,457.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

16 4041150146 37,800.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โซล�แม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xค อินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์โตเม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�"น้ จ�าก�ด 37,800.00 บาท บร�ษัท �ท โซล�แม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xค อินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์โตเม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�"น้ จ�าก�ด 37,800.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

17 4041150147 UPS APC Smart-UPS 300VA/2700 Watt USB 42,200.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ท�โซล�ช�"น้ แอินสตรูเม้นท์น้ด� เซอินสตรูเม้นท์ร�ว�ส จ�าก�ด 43,900.00 บาท บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 42,200.00 บาท ราคาต�"าส#ด

บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 42,200.00 บาท

18 4041150148 69,500.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท คราฟ็คท์ ออฟฟิศ เท� สก�ลล� จ�าก�ด 69,500.00 บาท บร�ษัท �ท คราฟ็คท์ ออฟฟิศ เท� สก�ลล� จ�าก�ด 69,500.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

FOOT SWITCH CONTROL & CABLE 5 M.

19 4041150149 9,500.00 ตกลงราคา ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด ห�อินสตรูเม้นท์งภาพ เจร�ญกร#งค�ลเลอินสตรูเม้นท์ร�แล!บ 9,500.00 บาท ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด ห�อินสตรูเม้นท์งภาพ เจร�ญกร#งค�ลเลอินสตรูเม้นท์ร�แล!บ 9,500.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

20 4041150151 50,780.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 40,600.00 บาท บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 40,600.00 บาท ราคาต�"าส#ด

บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ท�โซล�ช�"น้ แอินสตรูเม้นท์น้ด� เซอินสตรูเม้นท์ร�ว�ส จ�าก�ด 50,780.00 บาท

21 4041150152 73,050.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ท�โซล�ช�"น้ แอินสตรูเม้นท์น้ด� เซอินสตรูเม้นท์ร�ว�ส จ�าก�ด 73,050.00 บาท บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ท�โซล�ช�"น้ แอินสตรูเม้นท์น้ด� เซอินสตรูเม้นท์ร�ว�ส จ�าก�ด 73,050.00 บาท ราคาต�"าส#ด

บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 78,850.00 บาท

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ)�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/11/2014 ถึง 30/11/2014�2557).ods���獬�䱟¨�义㘠祔掦����le礼掦��礤掦礈掦껀ྥᨐዡ껀ྥ�F磤1ง 30/11/2014

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

       1 รายการ

กระดาษัท ช�าระม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�วน้ใหญ4 2 ช� น้ JRT ค�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xซอินสตรูเม้นท์ฟ็คท์ ออฟฟิศ เ 15 ล�ง

          1 อินสตรูเม้นท์�น้

          2 ท4อินสตรูเม้นท์ บร�ษัท �ท ไทย-เจแป็น้ แก8ส จ�าก�ด บร�ษัท �ท ไทย-เจแป็น้ แก8ส จ�าก�ด

คร#ภ�ณฑ์สำนัก�ส�าน้�กงาน้ (โต8ะท�างาน้, ต��ล� น้ช�กล�อินสตรูเม้นท์เล-"อินสตรูเม้นท์น้)        4 รายการ

       1 รายการ บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์ส.เอินสตรูเม้นท์!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X.เคม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�คอินสตรูเม้นท์ล ซ�พพลาย จ�าก�ด บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์ส.เอินสตรูเม้นท์!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X.เคม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�คอินสตรูเม้นท์ล ซ�พพลาย จ�าก�ด

เคร-"อินสตรูเม้นท์งว�ดความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xด�น้บรรยากาศ BAROMETER        1 รายการ

ร#4น้ MHB-3 ย�"ห�อินสตรูเม้นท์ LUTRON

Sarcon 45T-11-25L        300 ช� น้ บร�ษัท �ท ฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�จ�โพล� (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด บร�ษัท �ท ฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�จ�โพล� (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด

อินสตรูเม้นท์ะไหล4ขอินสตรูเม้นท์งระบบ Gas Detector        7 รายการ บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์าร�.เจ.ซ�.แอินสตรูเม้นท์สโซซ�เอินสตรูเม้นท์!ด จ�าก�ด บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์าร�.เจ.ซ�.แอินสตรูเม้นท์สโซซ�เอินสตรูเม้นท์!ด จ�าก�ด

เส- อินสตรูเม้นท์ย-ดคอินสตรูเม้นท์กลม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X ผู้�า cotton 32 สกร�น้ลาย         556 ต�ว

ต��เอินสตรูเม้นท์กสารเหล!กบาน้เล-"อินสตรูเม้นท์น้กระจก ฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�า-ขาว 6 ต�� บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์ฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�ศเม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xท จ�าก�ด (ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xหาชน้) บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์ฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�ศเม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xท จ�าก�ด (ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xหาชน้)

ย�"ห�อินสตรูเม้นท์ เวลโก ร4น้ WS

       2 รายการ บร�ษัท �ท ค�ย�เอินสตรูเม้นท์!น้ซ� (ไทยแลน้ด�) จ�าก�ด บร�ษัท �ท ค�ย�เอินสตรูเม้นท์!น้ซ� (ไทยแลน้ด�) จ�าก�ด

          1 งาน้

          1 งาน้

จ�างท�าต�� Kiosk ส�าหร�บอินสตรูเม้นท์#ป็กรณ�การแพทย�        1 รายการ บร�ษัท �ท ไฮ-ท!อินสตรูเม้นท์ป็ เทคโน้โลย�" จ�าก�ด บร�ษัท �ท ไฮ-ท!อินสตรูเม้นท์ป็ เทคโน้โลย�" จ�าก�ด

กล�อินสตรูเม้นท์ง Basler Camera          1 ช� น้

          1 ช#ด

โต8ะหม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X#น้จ�บช � น้งาน้ ร#4น้ BY 50H        2 รายการ

Ailite GP2-120 ขน้าด 120 ล�ตร           1 ต��

EPSON โป็รเจคเตอินสตรูเม้นท์ร� EB-965           1 ช#ด

Seagate Central 3TB           5 ช#ด
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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

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

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ)�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/11/2014 ถึง 30/11/2014�2557).ods���獬�䱟¨�义㘠祔掦����le礼掦��礤掦礈掦껀ྥᨐዡ껀ྥ�F磤1ง 30/11/2014

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

22 4041150153 51,800.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 51,800.00 บาท บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 51,800.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

Monitor 24"

23 4041150154 193,860.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์�น้ด�สเตร�ยล เทคโน้โลย� ซ�พพลาย จ�าก�ด 193,860.00 บาท บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์�น้ด�สเตร�ยล เทคโน้โลย� ซ�พพลาย จ�าก�ด 193,860.00 บาท ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ผู้��เสน้อินสตรูเม้นท์ราคารายเด�ยว

Heat-Sink Thermal pad)

24 4041150155 239,400.00 ตกลงราคา ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด อินสตรูเม้นท์�ว� โซล�ช�"น้ 239,400.00 บาท ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด อินสตรูเม้นท์�ว� โซล�ช�"น้ 239,400.00 บาท ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ผู้��เสน้อินสตรูเม้นท์ราคารายเด�ยว

25 4041150156 ITO Target 180,000.00 ตกลงราคา 180,000.00 บาท 180,000.00 บาท ราคาต�"าส#ด

บร�ษัท �ท ซ�เอินสตรูเม้นท์ส อินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์โตเม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�"น้ จ�าก�ด 197,000.00 บาท

26 4041150157 250,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ป็8อินสตรูเม้นท์ป็ เน้ทเวอินสตรูเม้นท์ร�ค จ�าก�ด 260,000.00 บาท บร�ษัท �ท เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�สท�โหน้ด จ�าก�ด 250,000.00 บาท ราคาต�"าส#ด

บร�ษัท �ท เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�สท�โหน้ด จ�าก�ด 250,000.00 บาท

27 4041150158 211,038.58 ตกลงราคา บร�ษัท �ท แอินสตรูเม้นท์ร�โป็รด�คส�อินสตรูเม้นท์�น้ด�สตร�ย� จ�าก�ด 211,038.58 บาท บร�ษัท �ท แอินสตรูเม้นท์ร�โป็รด�คส�อินสตรูเม้นท์�น้ด�สตร�ย� จ�าก�ด 211,038.58 บาท เป็!น้การส�"งซ- อินสตรูเม้นท์เพ�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xเต�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X

28 4041150159 ว�สด#ว�ทยาศาสตร� 14,400.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ท�ท�เค ซายเอินสตรูเม้นท์น้ซ� จ�าก�ด 14,400.00 บาท บร�ษัท �ท ท�ท�เค ซายเอินสตรูเม้นท์น้ซ� จ�าก�ด 14,400.00 บาท ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ผู้��เสน้อินสตรูเม้นท์ราคารายเด�ยว

29 4041150160 จ�างอินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์กแบบและพ�ฒน้าโม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xด�ลจ�ดการ 75,000.00 ตกลงราคา น้าย ก4อินสตรูเม้นท์เก�ยรต� วรรณพ�ฒน้� 75,000.00 บาท น้าย ก4อินสตรูเม้นท์เก�ยรต� วรรณพ�ฒน้� 75,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

สม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xาช�กและก�าหน้ดส�ทธิ์การใช้งาน���P���<การใช �งาน้

30 4041150161 ว�สด#ว�ทยาศาสตร� 23,300.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท วอินสตรูเม้นท์เตอินสตรูเม้นท์ร� สเป็เช�ยลล�ส ซ�พพลาย จ�าก�ด 23,300.00 บาท บร�ษัท �ท วอินสตรูเม้นท์เตอินสตรูเม้นท์ร� สเป็เช�ยลล�ส ซ�พพลาย จ�าก�ด 23,300.00 บาท ราคาต�"าส#ด

บร�ษัท �ท การเจร�ญ อินสตรูเม้นท์�น้เตอินสตรูเม้นท์ร�เน้ช�"น้แน้ล จ�าก�ด 23,725.00 บาท

31 4041150162 5,000.00 ตกลงราคา ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด กราฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�คอินสตรูเม้นท์าร�ท ไดเรคช�"น้ 5,000.00 บาท ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด กราฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�คอินสตรูเม้นท์าร�ท ไดเรคช�"น้ 5,000.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

32 4041150163 ว�สด#ส�าน้�กงาน้ 4,418.70 ตกลงราคา ร�าน้ พ�ฒน้าก�จ 4,418.70 บาท ร�าน้ พ�ฒน้าก�จ 4,418.70 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

33 4041150164 13,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 13,000.00 บาท บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 13,000.00 บาท ราคาต�"าส#ด

ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด เอินสตรูเม้นท์ฟ็คท์ ออฟฟิศ เย� คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xพ�วเตอินสตรูเม้นท์ร� 13,800.00 บาท

บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ท�โซล�ช�"น้ แอินสตรูเม้นท์น้ด� เซอินสตรูเม้นท์ร�ว�ส จ�าก�ด 15,500.00 บาท

บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์!น้ บ� คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xพ�วเตอินสตรูเม้นท์ร� แอินสตรูเม้นท์น้ด� เทคโน้โลย� จ�าก�ด 14,400.00 บาท

34 4041150165 12,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�โซล4าร� จ�าก�ด 12,000.00 บาท บร�ษัท �ท ฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�โซล4าร� จ�าก�ด 12,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

35 4041150166 180,000.00 ตกลงราคา ศ�น้ย�บร�การป็ร=กษัท าการอินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์กแบบและว�ศวกรรม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X 180,000.00 บาท ศ�น้ย�บร�การป็ร=กษัท าการอินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์กแบบและว�ศวกรรม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X 180,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

36 4041150167 จ�างพ�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xพ�หน้�งส-อินสตรูเม้นท์ช#ดซอินสตรูเม้นท์ฟ็คท์ ออฟฟิศ เต�แวร�ว�เคราะห�และ 531,000.00 พ�เศษัท บร�ษัท �ท ศ�น้ย�การพ�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xพ�แก4น้จ�น้ทร� จ�าก�ด 531,000.00 บาท บร�ษัท �ท ศ�น้ย�การพ�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xพ�แก4น้จ�น้ทร� จ�าก�ด 531,000.00 บาท

ป็ระม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xวลผู้ลข�อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ล 545,000.00 บาท เป็!น้งาน้ท�"ต�อินสตรูเม้นท์งจ�างผู้��ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีค�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X-อินสตรูเม้นท์โดยเฉพาะ หร-อินสตรูเม้นท์ผู้��ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X

ช�าน้าญเป็!น้พ�เศษัท 

37 4041150168 งาน้ต�ดเจาะกล4อินสตรูเม้นท์งพลาสต�ก และ 21,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์สว�อินสตรูเม้นท์าร� เอินสตรูเม้นท์!น้จ�เน้�ยร�"ง แอินสตรูเม้นท์น้ด� ซ�พพลาย จ�าก�ด 21,000.00 บาท บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์สว�อินสตรูเม้นท์าร� เอินสตรูเม้นท์!น้จ�เน้�ยร�"ง แอินสตรูเม้นท์น้ด� ซ�พพลาย จ�าก�ด 21,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

38 4041150169 25,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โฟ็คท์ ออฟฟิศ เร�เอินสตรูเม้นท์!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ลต�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�เด�ย จ�าก�ด 25,000.00 บาท บร�ษัท �ท โฟ็คท์ ออฟฟิศ เร�เอินสตรูเม้นท์!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ลต�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�เด�ย จ�าก�ด 25,000.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

39 4041150170 7,500.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท น้�ป็ด�า คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xพ�วเทค จ�าก�ด 7,500.00 บาท บร�ษัท �ท น้�ป็ด�า คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xพ�วเทค จ�าก�ด 7,500.00 บาท ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ผู้��เสน้อินสตรูเม้นท์ราคารายเด�ยว

40 4041150171 Anode Cup Insulator P/N No. 682.25104 27,000.00 ตกลงราคา 27,000.00 บาท 27,000.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

41 4041150172 สารเคม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X� 15,580.00 ตกลงราคา 15,580.00 บาท 15,580.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

PC Dell Precision T1700M พร�อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X           1 ช#ด

ว�สด#ไฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�าและว�ทย# (DC/DC Converter,        4 รายการ

ช#ดค�น้เร4งไฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�า ร#4น้ EV_PB5 70 ช#ด

       1 รายการ บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์�ลแวค (ไทยแลน้ด�) จ�าก�ด บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์�ลแวค (ไทยแลน้ด�) จ�าก�ด

โป็รแกรม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X Component 5 ช#ด

ไน้โตรเจน้เหลว 41,058.09 ลบ.ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X        1 รายการ

       6 รายการ

          1 งาน้

       4 รายการ

จ�างสกร�น้หน้�ากาก Size 10 x 5 cm. (20แผู้4น้) 1 งาน้

      30 รายการ

UPS CleanLine model D-1500K           2 ช#ด

จ�างผู้ล�ตแผู้งเซลล�แสงอินสตรูเม้นท์าท�ตย�ชน้�ด BIPV          12 แผู้ง

จ�างท�าต�� Kiosk ท�าน้ายส#ขภาพห�วใจและหลอินสตรูเม้นท์ดเล-อินสตรูเม้นท์ด           1 ต��

     3,000 เล4ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X ราคาต�"าส#ด และเป็!น้ไป็ตาม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xข�อินสตรูเม้นท์บ�งค�บฯ ข�อินสตรูเม้นท์ 23 (1)

ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด วาย.ซ�เอินสตรูเม้นท์ช.ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�เด�ย

       2 รายการ

งาน้บ�ดกร�แผู้4น้วงจร PCB

เช4า Notebook HP Compaq Presario      50 เคร-"อินสตรูเม้นท์ง

(งาน้ว�น้ท�" 17 พ.ย. 2557)

จ�างซ4อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xค�ย�บอินสตรูเม้นท์ร�ดขอินสตรูเม้นท์ง Notebook           1 งาน้

ย�"ห�อินสตรูเม้นท์ Lenovo ThinkPad

          1 ช#ด บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์!กซ�เทรด อินสตรูเม้นท์�น้สทร�เม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�น้ท� (ป็ระทศไทย) จ�าก�ด บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์!กซ�เทรด อินสตรูเม้นท์�น้สทร�เม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�น้ท� (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด

       3 รายการ บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์ส.เอินสตรูเม้นท์!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X.เคม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�คอินสตรูเม้นท์ล ซ�พพลาย จ�าก�ด บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์ส.เอินสตรูเม้นท์!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X.เคม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�คอินสตรูเม้นท์ล ซ�พพลาย จ�าก�ด



หน้�า 3 จาก 5

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

ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

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

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ)�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/11/2014 ถึง 30/11/2014�2557).ods���獬�䱟¨�义㘠祔掦����le礼掦��礤掦礈掦껀ྥᨐዡ껀ྥ�F磤1ง 30/11/2014

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

42 4041150173 33,250.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โทม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X� จ�าก�ด 33,250.00 บาท บร�ษัท �ท โทม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X� จ�าก�ด 33,250.00 บาท ราคาต�"าส#ด

33,500.00 บาท

บร�ษัท �ท ว�น้เน้อินสตรูเม้นท์ร� เป็เป็อินสตรูเม้นท์ร� จ�าก�ด 40,000.00 บาท

43 4041150174 ELECTRICAL FEEDTHROUGH 35,600.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โป็รด�คท�ฟ็คท์ ออฟฟิศ เ แวคค�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X เทคโน้โลย� จ�าก�ด 35,600.00 บาท บร�ษัท �ท โป็รด�คท�ฟ็คท์ ออฟฟิศ เ แวคค�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X เทคโน้โลย� จ�าก�ด 35,600.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

44 4041150175 18,700.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เกรทเทค ไซเบอินสตรูเม้นท์ร�เน้ต�กส� จ�าก�ด 18,700.00 บาท บร�ษัท �ท เกรทเทค ไซเบอินสตรูเม้นท์ร�เน้ต�กส� จ�าก�ด 18,700.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

45 4041150176 Nitrogen N2 Purity 99.99% 18,480.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไทยสเป็เช�"ยลแก8ส จ�าก�ด 18,480.00 บาท บร�ษัท �ท ไทยสเป็เช�"ยลแก8ส จ�าก�ด 18,480.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

46 4041150177 7,450.00 ตกลงราคา 7,450.00 บาท 7,450.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

47 4041150178 20,400.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท พ�คอินสตรูเม้นท์ค ฟ็คท์ ออฟฟิศ เอินสตรูเม้นท์ร�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xส� แอินสตรูเม้นท์น้ด� เป็เป็อินสตรูเม้นท์ร� จ�าก�ด 20,400.00 บาท บร�ษัท �ท พ�คอินสตรูเม้นท์ค ฟ็คท์ ออฟฟิศ เอินสตรูเม้นท์ร�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xส� แอินสตรูเม้นท์น้ด� เป็เป็อินสตรูเม้นท์ร� จ�าก�ด 20,400.00 บาท ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ผู้��เสน้อินสตรูเม้นท์ราคารายเด�ยว

48 4041150179 ว�สด#ไฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�าและว�ทย# 14,246.50 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์าร�เอินสตรูเม้นท์ส คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xโพเน้!น้ส� จ�าก�ด 14,246.50 บาท บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์าร�เอินสตรูเม้นท์ส คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xโพเน้!น้ส� จ�าก�ด 14,246.50 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

49 4041150180 เคร-"อินสตรูเม้นท์งว�ดความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xด�น้โลห�ตแบบอินสตรูเม้นท์�ตโน้ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ต� 296,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์� ฟ็คท์ ออฟฟิศ เอินสตรูเม้นท์ร� แอินสตรูเม้นท์ล เอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 276,635.51 บาท บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์� ฟ็คท์ ออฟฟิศ เอินสตรูเม้นท์ร� แอินสตรูเม้นท์ล เอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 276,635.51 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

50 4041150181 5,400.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โฟ็คท์ ออฟฟิศ เร�เอินสตรูเม้นท์!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ลต�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�เด�ย จ�าก�ด 5,400.00 บาท บร�ษัท �ท โฟ็คท์ ออฟฟิศ เร�เอินสตรูเม้นท์!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ลต�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�เด�ย จ�าก�ด 5,400.00 บาท เป็!น้การเช4าต4อินสตรูเม้นท์เน้-"อินสตรูเม้นท์ง

51 4041150182 5,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โฟ็คท์ ออฟฟิศ เร�เอินสตรูเม้นท์!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ลต�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�เด�ย จ�าก�ด 5,000.00 บาท บร�ษัท �ท โฟ็คท์ ออฟฟิศ เร�เอินสตรูเม้นท์!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ลต�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�เด�ย จ�าก�ด 5,000.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

52 4041150183 อินสตรูเม้นท์#ป็กรณ�ว�ดค4าความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xด�น้ส#ญญากาศ 69,000.00 ตกลงราคา 69,000.00 บาท 69,000.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

53 4041150184 34,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท พ�คอินสตรูเม้นท์ค ฟ็คท์ ออฟฟิศ เอินสตรูเม้นท์ร�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xส� แอินสตรูเม้นท์น้ด� เป็เป็อินสตรูเม้นท์ร� จ�าก�ด 34,000.00 บาท บร�ษัท �ท พ�คอินสตรูเม้นท์ค ฟ็คท์ ออฟฟิศ เอินสตรูเม้นท์ร�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xส� แอินสตรูเม้นท์น้ด� เป็เป็อินสตรูเม้นท์ร� จ�าก�ด 34,000.00 บาท เป็!น้การจ�ดซ- อินสตรูเม้นท์ตาม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xส�ญญาซ- อินสตรูเม้นท์ขาย

54 4041150185 44,940.00 ตกลงราคา ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด แสงทอินสตรูเม้นท์งแม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xชช�น้เน้อินสตรูเม้นท์ร�" 44,940.00 บาท ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด แสงทอินสตรูเม้นท์งแม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xชช�น้เน้อินสตรูเม้นท์ร�" 44,940.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

 โดย น้ายเก�ยรต�ช�ย อินสตรูเม้นท์ภ�ศ�กด�<ศ�ร�  โดย น้ายเก�ยรต�ช�ย อินสตรูเม้นท์ภ�ศ�กด�<ศ�ร�

55 4041150186 45,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ยรา ว�ศวกรรม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 45,000.00 บาท บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ยรา ว�ศวกรรม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 45,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

56 4041150187 จ�างจ�ดท�าแผู้น้ภาพการเช-"อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต4อินสตรูเม้นท์เคร-อินสตรูเม้นท์ข4าย 20,000.00 ตกลงราคา น้างสาว ธิ์การใช้งาน���P���ญล�กษัท ณ� ทอินสตรูเม้นท์งแม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�น้ 20,000.00 บาท น้างสาว ธิ์การใช้งาน���P���ญล�กษัท ณ� ทอินสตรูเม้นท์งแม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�น้ 20,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

อินสตรูเม้นท์�น้เทอินสตรูเม้นท์ร�เน้!ตภายใน้ป็ระเทศและระหว4างป็ระเทศ

57 4041150188 ว�สด#ไฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�า 109,099.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์�น้โฟ็คท์ ออฟฟิศ เลว� ลายน้� โป็รด�กส� จ�าก�ด 109,099.00 บาท บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์�น้โฟ็คท์ ออฟฟิศ เลว� ลายน้� โป็รด�กส� จ�าก�ด 109,099.00 บาท ค#ณล�กษัท ณเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

58 4041150189 จ�างพ�ฒน้าอินสตรูเม้นท์น้�เม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�"น้อินสตรูเม้นท์ธิ์การใช้งาน���P���บายการท�างาน้ 75,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ด�จ�โทโป็ล�ส จ�าก�ด 75,000.00 บาท บร�ษัท �ท ด�จ�โทโป็ล�ส จ�าก�ด 75,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

และว�ธิ์การใช้งาน���P���การใช �งาน้เคร-"อินสตรูเม้นท์งตรวจว�ดไข�ระบบอินสตรูเม้นท์�ตโน้ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ต�

59 4041150190 18,285.00 ตกลงราคา 18,285.00 บาท 18,285.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

60 4041150191 27,570.09 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 26,100.00 บาท บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 26,100.00 บาท ราคาต�"าส#ด

บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ท�โซล�ช�"น้ แอินสตรูเม้นท์น้ด� เซอินสตรูเม้นท์ร�ว�ส จ�าก�ด 26,990.00 บาท

ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด ห�อินสตรูเม้นท์งภาพ เจร�ญกร#งค�ลเลอินสตรูเม้นท์ร�แล!บ 27,570.09 บาท

61 4041150192 31,280.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เซอินสตรูเม้นท์ร�ค�ตอินสตรูเม้นท์�น้ด�สตร�ส� จ�าก�ด 31,280.00 บาท บร�ษัท �ท เซอินสตรูเม้นท์ร�ค�ตอินสตรูเม้นท์�น้ด�สตร�ส� จ�าก�ด 31,280.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

62 4041150193 จ�างต�ดต� งระบบระบายความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xร�อินสตรูเม้นท์น้ 87,000.00 ตกลงราคา ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด บ�แทค 87,000.00 บาท ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด บ�แทค 87,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

63 4041150194 Probe DO420 15,600.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ท� ซ�อินสตรูเม้นท์าร� ซ�พพลาย แอินสตรูเม้นท์น้ด� เซอินสตรูเม้นท์ร�ว�ส จ�าก�ด 15,600.00 บาท บร�ษัท �ท ท� ซ�อินสตรูเม้นท์าร� ซ�พพลาย แอินสตรูเม้นท์น้ด� เซอินสตรูเม้นท์ร�ว�ส จ�าก�ด 15,600.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

กระดาษัท ช�าระม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�วน้กลม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X ยาว 600 เม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xตร        50 กล4อินสตรูเม้นท์ง

ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด ว�.เอินสตรูเม้นท์!น้.คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xเม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xอินสตรูเม้นท์ร�เช�ยล

       1 รายการ

ช� น้ส4วน้ขอินสตรูเม้นท์ง Cell Scan Parts           1 ช#ด

         8 แพ!ค

POLY (styrenesulfonate)           1 อินสตรูเม้นท์�น้ บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์ส.เอินสตรูเม้นท์!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X.เคม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�คอินสตรูเม้นท์ล ซ�พพลาย จ�าก�ด บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์ส.เอินสตรูเม้นท์!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X.เคม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�คอินสตรูเม้นท์ล ซ�พพลาย จ�าก�ด

กระดาษัท ถ4ายเอินสตรูเม้นท์กสาร 80 แกรม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X        1 รายการ

          1 ช#ด

      4 เคร-"อินสตรูเม้นท์ง

ชน้�ดสอินสตรูเม้นท์ดแขน้พร�อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xโป็รแกรม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xตรวจจ�บ IHB

เช4าเคร-"อินสตรูเม้นท์งคอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xพ�วเตอินสตรูเม้นท์ร� PC+19" LCD 1 เคร-"อินสตรูเม้นท์ง         3 เด-อินสตรูเม้นท์น้

เช4า Notebook  HP/Compaq      10 เคร-"อินสตรูเม้นท์ง

(งาน้ว�น้ท�" 17 พ.ย. 2557)

       2 รายการ บจก. เอินสตรูเม้นท์พ�พ� ซ�สเต!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xส� เซอินสตรูเม้นท์ร�ว�สเซส (ป็ระเทศไทย) บจก. เอินสตรูเม้นท์พ�พ� ซ�สเต!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xส� เซอินสตรูเม้นท์ร�ว�สเซส (ป็ระเทศไทย)

กระดาษัท ถ4ายเอินสตรูเม้นท์กสาร 80 แกรม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าน้วน้ 500 ร�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X        1 รายการ

ป็� ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xแช4 TSURUMI KTZ22.2 2 รายการ

เช4าเคร-"อินสตรูเม้นท์งอินสตรูเม้นท์�ดลม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X Atlas Model ZT37-7.5           1 งาน้

          1 งาน้

       5 รายการ

          1 งาน้

อินสตรูเม้นท์ะไหล4เคร-"อินสตรูเม้นท์งผู้ล�ตน้� า DI        5 รายการ บร�ษัท �ท ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ตร-ซายน้� เอินสตรูเม้นท์!น้จ�เน้�ยร�"ง จ�าก�ด บร�ษัท �ท ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ตร-ซายน้� เอินสตรูเม้นท์!น้จ�เน้�ยร�"ง จ�าก�ด

กล�อินสตรูเม้นท์ง Sony RX100 Mark III           1 ต�ว

จ�างท�าแผู้งวงจร PCB 1 งาน้

          1 งาน้

          4 ช#ด
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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

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

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ)�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/11/2014 ถึง 30/11/2014�2557).ods���獬�䱟¨�义㘠祔掦����le礼掦��礤掦礈掦껀ྥᨐዡ껀ྥ�F磤1ง 30/11/2014

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

64 4041150195 IP Phone Cisco 1 Line With Display 126,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ท�โซล�ช�"น้ แอินสตรูเม้นท์น้ด� เซอินสตรูเม้นท์ร�ว�ส จ�าก�ด 133,450.00 บาท บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 123,935.00 บาท ราคาต�"าส#ด

Power Supply for  Cisco SPA VoIP Product บร�ษัท �ท ทร�ป็เป็�ล คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X จ�าก�ด 123,935.00 บาท

บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ท� ซ�พพลาย แอินสตรูเม้นท์น้ด� คอินสตรูเม้นท์น้ซ�ลต� ง จ�าก�ด 132,700.00 บาท

65 4041150196 Oscilloscope,mixed signal 2+16 channel 2 280,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์าร�ซ� เทคโน้โลย�ส� จ�าก�ด 275,000.00 บาท บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์าร�ซ� เทคโน้โลย�ส� จ�าก�ด 275,000.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

66 4041150197 จ�างท�ากล4อินสตรูเม้นท์งสแตน้เลส 31,500.00 ตกลงราคา ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด ค�งซาวด� อินสตรูเม้นท์�เล!คทรอินสตรูเม้นท์น้�ค 31,500.00 บาท ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด ค�งซาวด� อินสตรูเม้นท์�เล!คทรอินสตรูเม้นท์น้�ค 31,500.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

67 4041150198 172,539.00 ตกลงราคา 172,539.00 บาท 172,539.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

และบร�การร- อินสตรูเม้นท์ย�ายป็ระกอินสตรูเม้นท์บต�ดต� ง

68 4041150199 31,000.00 ตกลงราคา 40,308.41 บาท บร�ษัท �ท น้�น้ทร�ย� ซ�พพลาย จ�าก�ด 31,000.00 บาท ราคาต�"าส#ด

CE402A, CE403A) บร�ษัท �ท น้�น้ทร�ย� ซ�พพลาย จ�าก�ด 31,000.00 บาท

69 4041150200 152,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ท�โซล�ช�"น้ แอินสตรูเม้นท์น้ด� เซอินสตรูเม้นท์ร�ว�ส จ�าก�ด 152,000.00 บาท บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ท�โซล�ช�"น้ แอินสตรูเม้นท์น้ด� เซอินสตรูเม้นท์ร�ว�ส จ�าก�ด 152,000.00 บาท ราคาต�"าส#ด

- 65190674AF01A00 บร�ษัท �ท เบลสสกาย คอินสตรูเม้นท์น้เน้คช�"น้ จ�าก�ด 161,800.00 บาท

70 4041150201 90,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์�เลคทรอินสตรูเม้นท์น้�คส� ซอินสตรูเม้นท์ร�ซ จ�าก�ด 90,000.00 บาท บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์�เลคทรอินสตรูเม้นท์น้�คส� ซอินสตรูเม้นท์ร�ซ จ�าก�ด 90,000.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

บร�ษัท �ท โกลบอินสตรูเม้นท์ลโทรน้�ค อินสตรูเม้นท์�น้เตอินสตรูเม้นท์ร�เทรด จ�าก�ด 157,000.00 บาท

71 4041150202 จ�างจ�ดท�าข�อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ลขอินสตรูเม้นท์งหอินสตรูเม้นท์จดหม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xายเหต#ย#วกาชาด 40,000.00 ตกลงราคา น้างสาว กฤตยา ศร�อินสตรูเม้นท์�กษัท ร 40,000.00 บาท น้างสาว กฤตยา ศร�อินสตรูเม้นท์�กษัท ร 40,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

72 4041150203 ว�สด#อินสตรูเม้นท์�เล!กทรอินสตรูเม้นท์น้�กส� 11,011.70 ตกลงราคา บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์าร�เอินสตรูเม้นท์ส คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xโพเน้!น้ส� จ�าก�ด 10,141.00 บาท บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์าร�เอินสตรูเม้นท์ส คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xโพเน้!น้ส� จ�าก�ด 10,141.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

73 4041150204 ว�สด#ไฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�า 87,128.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โกลบอินสตรูเม้นท์ลโทรน้�ค อินสตรูเม้นท์�น้เตอินสตรูเม้นท์ร�เทรด จ�าก�ด 87,128.00 บาท บร�ษัท �ท โกลบอินสตรูเม้นท์ลโทรน้�ค อินสตรูเม้นท์�น้เตอินสตรูเม้นท์ร�เทรด จ�าก�ด 87,128.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

74 4041150205 SILVER NITRA TE A.R.100G 19,500.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์เพกซ� เคม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�เค�ล จ�าก�ด 19,500.00 บาท บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์เพกซ� เคม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�เค�ล จ�าก�ด 19,500.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

75 4041150206 ว�สด#ไฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�าและว�ทย# 22,730.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท โกลบอินสตรูเม้นท์ลโทรน้�ค อินสตรูเม้นท์�น้เตอินสตรูเม้นท์ร�เทรด จ�าก�ด 22,730.00 บาท บร�ษัท �ท โกลบอินสตรูเม้นท์ลโทรน้�ค อินสตรูเม้นท์�น้เตอินสตรูเม้นท์ร�เทรด จ�าก�ด 22,730.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

76 4041150207 กระดาน้ไวท�บอินสตรูเม้นท์ร�ด แม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X4เหล!ก ขอินสตรูเม้นท์บเง�น้ 15,373.84 ตกลงราคา 15,373.84 บาท 15,373.84 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

77 4041150208 6,480.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เซอินสตรูเม้นท์ร�ค�ตอินสตรูเม้นท์�น้ด�สตร�ส� จ�าก�ด 6,480.00 บาท บร�ษัท �ท เซอินสตรูเม้นท์ร�ค�ตอินสตรูเม้นท์�น้ด�สตร�ส� จ�าก�ด 6,480.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

78 4041150209 ช#ดป็�อินสตรูเม้นท์งก�น้ร�งส� 66,869.16 ตกลงราคา 66,869.16 บาท 66,869.16 บาท ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ผู้��เสน้อินสตรูเม้นท์ราคารายเด�ยว

79 4041150210 จ�างตรวจสภาพรถจ�กรยาน้ยน้ต�และถอินสตรูเม้นท์ดช � น้ส4วน้ 72,100.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ป็ท#ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xธิ์การใช้งาน���P��าน้� เอินสตรูเม้นท์!น้เตอินสตรูเม้นท์ร�ไพรส� จ�าก�ด 72,100.00 บาท บร�ษัท �ท ป็ท#ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xธิ์การใช้งาน���P��าน้� เอินสตรูเม้นท์!น้เตอินสตรูเม้นท์ร�ไพรส� จ�าก�ด 72,100.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

พร�อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xป็ระกอินสตรูเม้นท์บเป็!น้ต�วรถตาม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xแบบท�"ก�าหน้ด

80 4041150211 91,200.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ซ�อินสตรูเม้นท์� คอินสตรูเม้นท์ร�ป็อินสตรูเม้นท์เรช�"น้ จ�าก�ด 91,200.00 บาท บร�ษัท �ท ไอินสตรูเม้นท์ซ�อินสตรูเม้นท์� คอินสตรูเม้นท์ร�ป็อินสตรูเม้นท์เรช�"น้ จ�าก�ด 91,200.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

81 4041150212 55,000.00 ตกลงราคา ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด บ�แทค 55,000.00 บาท ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด บ�แทค 55,000.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

เซอินสตรูเม้นท์ร�และ อินสตรูเม้นท์ะแดป็เตอินสตรูเม้นท์ร�

82 4041150213 20,600.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท แอินสตรูเม้นท์ดวาน้ซ� เม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xด�คอินสตรูเม้นท์ล ซายน้� จ�าก�ด 20,600.00 บาท บร�ษัท �ท แอินสตรูเม้นท์ดวาน้ซ� เม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xด�คอินสตรูเม้นท์ล ซายน้� จ�าก�ด 20,600.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

83 4042150012 11 License USD 11,990.00 พ�เศษัท  Tableau Software 11,999.00 USD  Tableau Software 11,999.00 USD ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

ท�"โดยล�กษัท ณะขอินสตรูเม้นท์งการใช �งาน้ หร-อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ข�อินสตรูเม้นท์จ�าก�ดทางเทคน้�ค

เป็!น้พ�สด#ท�"จ�าเป็!น้ต�อินสตรูเม้นท์งซ- อินสตรูเม้นท์โดยตรงจากต4างป็ระเทศ

       2 รายการ

          1 ช#ด

        30 ช� น้

พาท�ช�"น้ ส�าหร�บ ห�อินสตรูเม้นท์ง 614 อินสตรูเม้นท์าคารศอินสตรูเม้นท์.       12 รายการ บร�ษัท �ท ร�อินสตรูเม้นท์กเว�ธิ์การใช้งาน���P�� จ�าก�ด (ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xหาชน้) บร�ษัท �ท ร�อินสตรูเม้นท์กเว�ธิ์การใช้งาน���P�� จ�าก�ด (ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xหาชน้)

หม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X=ก TONER HP (ร#4น้ CE400, CE401A,        4 รายการ บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์ฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�ศเม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xท จ�าก�ด (ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xหาชน้)

Adobe Media Svr Pro 5 All Platforms        1 รายการ

ว�สด#อินสตรูเม้นท์�เล!กทรอินสตรูเม้นท์น้�กส� (Mosfet)      1,000 ช� น้

          1 งาน้

       6 รายการ

      21 รายการ

3 ขวด

       4 รายการ

       2 รายการ บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์ฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�ศเม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xท จ�าก�ด (ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xหาชน้) บร�ษัท �ท อินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์ฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�ศเม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xท จ�าก�ด (ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xหาชน้)

ขน้าด 120x180  และ 120x240

จ�างท�า P.T.H. DRILL SM 2 SIDE เข�ยว 1 งาน้

       2 รายการ บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์ช.ว�.ท�. ซ�พพลาย จ�าก�ด บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์ช.ว�.ท�. ซ�พพลาย จ�าก�ด

         20 ค�น้

จ�างท�าแผู้น้ท�"เข-"อินสตรูเม้นท์น้ 76 ร�ป็ 1 งาน้

เกจว�ดแรงด�น้ และอินสตรูเม้นท์#ณหภ�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X� DEFI พร�อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xเซ!น้           1 ช#ด

Streptavidin UNLB 5.0 mg 2 Pack        1 รายการ

ล�ขส�ทธิ์การใช้งาน���P���<ซอินสตรูเม้นท์ฟ็คท์ ออฟฟิศ เต�แวร� Tableau Desktop

Professional User และ Server - Web Client เป็!น้ไป็ตาม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xข�อินสตรูเม้นท์บ�งค�บฯ ข�อินสตรูเม้นท์ 22 (6) เป็!น้พ�สด#

Interactor 

ท�"จ�าเป็!น้ต�อินสตรูเม้นท์งระบ#ย�"ห�อินสตรูเม้นท์เป็!น้การเฉพาะ และ 22 (5)



หน้�า 5 จาก 5

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

ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส �และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.�งช�ต�

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

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ)�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ����p�����,�com.sun.star.beans.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/11/2014 ถึง 30/11/2014�2557).ods���獬�䱟¨�义㘠祔掦����le礼掦��礤掦礈掦껀ྥᨐዡ껀ྥ�F磤1ง 30/11/2014

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

84 4042150013 USD 11,500.00 พ�เศษัท 11,500.00 USD 11,500.00 USD เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท  และเป็!น้ไป็ตาม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X

โดยเฉพาะ หร-อินสตรูเม้นท์ผู้��ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญเป็!น้พ�เศษัท 

85 4042150014 USD 878.00 ตกลงราคา  Harvest Education Co., Ltd. 755.00 USD  Harvest Education Co., Ltd. 755.00 USD ราคาต�"าส#ด

 BIOFEEDBACK INTERNATIONAL 878.00 USD

86 4042150015 Li-ion Battery 60Ah 3.2V USD 41,160.00 พ�เศษัท 41,160.00 USD 41,160.00 USD ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

จ�าเป็!น้ต�อินสตรูเม้นท์งซ- อินสตรูเม้นท์โดยตรงจากต4างป็ระเทศ

87 4042150016 USD 6,200.00 ตกลงราคา 6,200.00 USD 6,200.00 USD ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

88 4042150017       1 License USD 10,000.00 พ�เศษัท 10,000.00 USD 10,000.00 USD ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

ท�"โดยล�กษัท ณะขอินสตรูเม้นท์งการใช �งาน้ หร-อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ข�อินสตรูเม้นท์จ�าก�ดทางเทคน้�ค

เป็!น้พ�สด#ท�"จ�าเป็!น้ต�อินสตรูเม้นท์งซ- อินสตรูเม้นท์โดยตรงจากต4างป็ระเทศ

89 4042150018 หม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X=กเง�น้น้�าไฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�า JPY 65,000.00 ตกลงราคา  Mitsubishi Paper Mills Limited 65,000.00 JPY  Mitsubishi Paper Mills Limited 65,000.00 JPY ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

90 4042150019 Visual Paradigm 11.2 Modeler & Enterprise 5 License USD 2,656.00 ตกลงราคา  Visual Paradigm International Ltd. 2,656.00 USD  Visual Paradigm International Ltd. 2,656.00 USD ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

Edition

91 4042150020 ว�สด#อินสตรูเม้นท์�เล!กทรอินสตรูเม้นท์น้�กส� USD 930.84 ตกลงราคา 930.84 USD 930.84 USD ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

92 4043150012 จ�างอินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์กแบบและพ�ฒน้าเคร-"อินสตรูเม้นท์งม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X-อินสตรูเม้นท์ช4วยการอินสตรูเม้นท์4าน้ ส�าหร�บ 1,995,730.00 ตกลงราคา ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xหาว�ทยาล�ยศร�น้คร�น้ทรว�โรฒ 1,995,730.00 บาท ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xหาว�ทยาล�ยศร�น้คร�น้ทรว�โรฒ 1,995,730.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

น้�กเร�ยน้ท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xบกพร4อินสตรูเม้นท์ง ทางการเร�ยน้ร��ด�าน้การอินสตรูเม้นท์4าน้

93 4043150013 247,200.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท ดาต�าโป็ร คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xพ�วเตอินสตรูเม้นท์ร� ซ �สเต!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xส� จ�าก�ด 247,200.00 บาท บร�ษัท �ท ดาต�าโป็ร คอินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xพ�วเตอินสตรูเม้นท์ร� ซ �สเต!ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xส� จ�าก�ด 247,200.00 บาท ค#ณล�กษัท ณะเฉพาะขอินสตรูเม้นท์งพ�สด#ตรงความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต�อินสตรูเม้นท์งการ

94 4043150014 จ�างบร�การท�าสวน้ 144,000.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์�ร�ท แลน้ด�สเคป็ จ�าก�ด 144,000.00 บาท บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์�ร�ท แลน้ด�สเคป็ จ�าก�ด 144,000.00 บาท ราคาต�"าส#ด

ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X#4งต4อินสตรูเม้นท์ก�จ เทรดด� ง 180,000.00 บาท

95 4043150015 จ�างพ�ฒน้าโม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xด�ลการเช-"อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xต4อินสตรูเม้นท์ก�บระบบขอินสตรูเม้นท์ง 104,000.00 ตกลงราคา น้าย ก�อินสตรูเม้นท์งยศ ว�งคะอินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X 104,000.00 บาท น้าย ก�อินสตรูเม้นท์งยศ ว�งคะอินสตรูเม้นท์อินสตรูเม้นท์ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X 104,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

โรงพยาบาล

96 4043150016 จ�างว�จ�ยและพ�ฒน้าแผู้4น้ตรวจแบบไฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟ็คท์ ออฟฟิศ เ�าเคม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X� 51,000.00 ตกลงราคา น้าย ศ#ภกร แพรธิ์การใช้งาน���P���ารงก#ล 51,000.00 บาท น้าย ศ#ภกร แพรธิ์การใช้งาน���P���ารงก#ล 51,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

97 4043150017 จ�างบร�การบ�าร#งร�กษัท าระบบแจ�งเหต# 103,900.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท จอินสตรูเม้นท์ห�น้ส�น้ คอินสตรูเม้นท์น้โทรลส� อินสตรูเม้นท์�น้เตอินสตรูเม้นท์ร�เน้ช�"น้แน้ล 103,900.00 บาท บร�ษัท �ท จอินสตรูเม้นท์ห�น้ส�น้ คอินสตรูเม้นท์น้โทรลส� อินสตรูเม้นท์�น้เตอินสตรูเม้นท์ร�เน้ช�"น้แน้ล 103,900.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

เพล�งไหม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�

98 4043150018 จ�างบ�าร#งร�กษัท าระบบและเคร-"อินสตรูเม้นท์งป็ร�บอินสตรูเม้นท์ากาศ 24,700.00 ตกลงราคา ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด วรพล แอินสตรูเม้นท์ร� เอินสตรูเม้นท์!น้จ�เน้�ยร�"ง 24,700.00 บาท ห�างห#�น้ส4วน้จ�าก�ด วรพล แอินสตรูเม้นท์ร� เอินสตรูเม้นท์!น้จ�เน้�ยร�"ง 24,700.00 บาท ราคาต�"าส#ด

บร�ษัท �ท เคพ�เอินสตรูเม้นท์!น้ แอินสตรูเม้นท์ร� เอินสตรูเม้นท์!น้จ�เน้�ยร�"ง จ�าก�ด 44,600.00 บาท

99 4043150019 151,800.00 ตกลงราคา บร�ษัท �ท จอินสตรูเม้นท์ห�น้ส�น้ คอินสตรูเม้นท์น้โทรลส� อินสตรูเม้นท์�น้เตอินสตรูเม้นท์ร�เน้ช�"น้แน้ล 151,800.00 บาท บร�ษัท �ท จอินสตรูเม้นท์ห�น้ส�น้ คอินสตรูเม้นท์น้โทรลส� อินสตรูเม้นท์�น้เตอินสตรูเม้นท์ร�เน้ช�"น้แน้ล 151,800.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

100 4043150020 จ�างบ�าร#งร�กษัท าอินสตรูเม้นท์#ป็กรณ�เสร�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X ส�าหร�บเคร-"อินสตรูเม้นท์ง 25,000.00 ตกลงราคา 25,000.00 บาท 25,000.00 บาท เป็!น้ผู้��ร�บจ�างท�"ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ความ้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xช�าน้าญพ�เศษัท 

FE-SEM

จ�าง Overhual Cryo Pump           1 งาน้  Intertec Corp.  Intertec Corp.

ข�อินสตรูเม้นท์บ�งค�บฯ ข�อินสตรูเม้นท์ 23 (1) เป็!น้งาน้ท�"ต�อินสตรูเม้นท์งจ�างผู้��ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีค�ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X-อินสตรูเม้นท์

Brainwave Starterkit           5 ช#ด

        420 ล�ก  Narada Asia Pacific Pte. Ltd.  Narada Asia Pacific Pte. Ltd.

และเป็!น้ไป็ตาม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xข�อินสตรูเม้นท์บ�งค�บฯ ข�อินสตรูเม้นท์ 22 (5) เป็!น้พ�สด#ท�"

Photomask        2 รายการ  Photronics Singapore Pte Ltd.  Photronics Singapore Pte Ltd.

ล�ขส�ทธิ์การใช้งาน���P���<ซอินสตรูเม้นท์ฟ็คท์ ออฟฟิศ เต�แวร� Revolution R Enterprise 7 Power  Revolution Analytics Singapore  Revolution Analytics Singapore

เป็!น้ไป็ตาม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��Xข�อินสตรูเม้นท์บ�งค�บฯ ข�อินสตรูเม้นท์ 22 (6) เป็!น้พ�สด#

ท�"จ�าเป็!น้ต�อินสตรูเม้นท์งระบ#ย�"ห�อินสตรูเม้นท์เป็!น้การเฉพาะ และ 22 (5)

       3 รายการ

      29 รายการ  SparkFun Electronics,Inc.  SparkFun Electronics,Inc.

9 เด-อินสตรูเม้นท์น้

เช4า LCD Projector Panasonic            2 ป็�

           1 ป็�

(24 พย. 57 - 23 พย. 58)

1 งาน้

1 งาน้

1 ป็�

(ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด

1 ป็�

(1 ธิ์การใช้งาน���P��ค. 57 - 30 พย. 58)

จ�างบ�าร#งร�กษัท าระบบอินสตรูเม้นท์าคารอินสตรูเม้นท์�ตโน้ม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�ต� BAS 1 ป็�

(ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด

1 ป็� บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์!กซ�เทรด อินสตรูเม้นท์�น้สทร�เม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�น้ท� (ป็ระทศไทย) จ�าก�ด บร�ษัท �ท เอินสตรูเม้นท์!กซ�เทรด อินสตรูเม้นท์�น้สทร�เม้นท์ จำกัด���豴̩�獥��X�น้ท� (ป็ระเทศไทย) จ�าก�ด
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