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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjec�งช�ต�
ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjec�งช�ต�

 

ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjecต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

1 4041141000 ว
สดุควความปลอดุควภัย�ᒿ��8�牥楳���
ย 60,400.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท สกน้ต�ธี เอ็นจิเนียร� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 60,400.00 บาท บร�ษัท 
ท สกน้ต�ธี เอ็นจิเนียร� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 60,400.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

2 4041141001 จ�างพ
ฒน้าการบ
น้ท*กและแสดุควงผลข�อม-ลว
คซ�น้ 14,000.00     ตกลงราคา น้าย ธี เอ็นจิเนียรน้ช
ย  แสงไพฑูรย์���ණ������T-รย� 14,000.00 บาท น้าย ธี เอ็นจิเนียรน้ช
ย  แสงไพฑูรย์���ණ������T-รย� 14,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

ใน้แอปพล�เคช
!น้

3 4041141002 จ�างท$ารถเก บอปกรณ�อ
ดุควประจไฟฟ�าแบตเตอร� 26,040.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ตร�จฑูรย์���ණ������Tา แมชช�น้เน้อร�! จ$าก
ดุคว 26,040.00 บาท บร�ษัท 
ท ตร�จฑูรย์���ණ������Tา แมชช�น้เน้อร�! จ$าก
ดุคว 26,040.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

อย6างรวดุควเร ว

4 4041141003 DU Puwer Supply for Sputtering 750W 91,260.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ท�เอท� ซ
พพลายแอน้ดุคว�เซอร�ว�ส จ$าก
ดุคว 91,260.00 บาท บร�ษัท 
ท ท�เอท� ซ
พพลายแอน้ดุคว�เซอร�ว�ส จ$าก
ดุคว 91,260.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

5 4041141004 300,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ท
ฟฟ�เทค กร7ป จ$าก
ดุคว 280,373.83 บาท บร�ษัท 
ท ท
ฟฟ�เทค กร7ป จ$าก
ดุคว 280,373.83 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท เอ กซ�ทร�ม อ�น้เตอร�ม�เดุคว�ย จ$าก
ดุคว 327,102.80 บาท

350,467.29 บาท

6 4041141005 12,150.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท พาน้าโต� จ$าก
ดุคว 12,150.00 บาท บร�ษัท 
ท พาน้าโต� จ$าก
ดุคว 12,150.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

7 4041141006 เก�าอ�9ท$างาน้พน้
กพ�งส-ง ระบบไฮโดุควรล�ค 3,429.91     ตกลงราคา 3,400.00 บาท 3,400.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

8 4041141007 Toner HP 9,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท น้
น้ทร�ย� ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 9,000.00 บาท บร�ษัท 
ท น้
น้ทร�ย� ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 9,000.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท ทร�ปเป�ล คอม จ$าก
ดุคว 9,550.00 บาท

บร�ษัท 
ท เบลสสกาย คอน้เน้คช
!น้ จ$าก
ดุคว 13,300.00 บาท

9 4041141008 CV Holder Outlet Beckman Type 5,800.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ฟอร�จ-น้ ไซแอน้ท�ฟ�ค  จ$าก
ดุคว 5,800.00 บาท บร�ษัท 
ท บร�ษัท 
ท ฟอร�จ-น้ ไซแอน้ท�ฟ�ค  จ$าก
ดุคว 5,800.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

10 4041141009 23,800.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เมเชอร�โทรน้�กซ� จ$าก
ดุคว 23,800.00 บาท บร�ษัท 
ท เมเชอร�โทรน้�กซ� จ$าก
ดุคว 23,800.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

11 4041141010 จ�างตรวจว
ดุควสภัย�ᒿ��8�牥楳���าพแวดุควล�อมอากาศและน้$9าดุคว;!ม 91,485.00     ตกลงราคา 91,485.00 บาท 91,485.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

12 4041141011 80,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ไดุควอะล อค ล�ดุควเดุควอร�ช �พ จ$าก
ดุคว 80,000.00 บาท บร�ษัท 
ท ไดุควอะล อค ล�ดุควเดุควอร�ช �พ จ$าก
ดุคว 80,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

13 4041141012 จ�างปร
บปรงการท$างาน้ของกราฟบน้เว บ 14,000.00     ตกลงราคา น้าย สรว�ศ เปรมอน้
น้ต� 14,000.00 บาท น้าย สรว�ศ เปรมอน้
น้ต� 14,000.00 บาท เป น้ผ-�ม�ความช$าน้าญเป น้พ�เศษัท 

แอบพล�เคช
!น้

14 4041141013 ครภัย�ᒿ��8�牥楳���
ณฑูรย์���ණ������T�ส$าน้
กงาน้ 188,400.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เพอร�เฟ คท� ออฟฟ�ศ เฟอร�น้�เจอร� จ$าก
ดุคว 188,400.00 บาท บร�ษัท 
ท เพอร�เฟ คท� ออฟฟ�ศ เฟอร�น้�เจอร� จ$าก
ดุคว 188,400.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท แพรคต�ก�า จ$าก
ดุคว 250,304.00 บาท

15 4041141014 เคร;!องว
ดุควความดุคว
น้ 16,200.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท น้�วเมดุคว�เทค จ$าก
ดุคว 15,140.19 บาท บร�ษัท 
ท น้�วเมดุคว�เทค จ$าก
ดุคว 15,140.19 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

16 4041141015 89,250.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท แอร�โปรดุคว
คส�อ�น้ดุคว
สตร�ย� จ$าก
ดุคว 89,250.00 บาท บร�ษัท 
ท แอร�โปรดุคว
คส�อ�น้ดุคว
สตร�ย� จ$าก
ดุคว 89,250.00 บาท คณสมบ
ต�ของพ
สดุควตรงความต�องการ

17 4041141016 ว
สดุควอ�เล กทรอน้�กส� 42,384.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท บล-สโตน้  จ$าก
ดุคว 42,384.00 บาท บร�ษัท 
ท บล-สโตน้  จ$าก
ดุคว 42,384.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

18 4041141017 50,000.00     ตกลงราคา น้างสาว ชาล�น้� ธี เอ็นจิเนียรน้ทร
พย�สมบ
ต� 50,000.00 บาท น้างสาว ชาล�น้� ธี เอ็นจิเนียรน้ทร
พย�สมบ
ต� 50,000.00 บาท เป น้ผ-�ม�ความช$าน้าญเป น้พ�เศษัท 

19 4041141018 Pressure Gauge 16,780.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท แม กน้า อ�น้เตอร�เน้ช
!น้แน้ล จ$าก
ดุคว 16,780.00 บาท บร�ษัท 
ท แม กน้า อ�น้เตอร�เน้ช
!น้แน้ล จ$าก
ดุคว 16,780.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท น้�วม6า ซ�สเต มส� จ$าก
ดุคว 19,940.00 บาท

บร�ษัท 
ท อ�พ�เอ มซ� จ$าก
ดุคว 38,560.00 บาท

20 4041141019 จ�างซ6อมเก�าอ�9ส$าน้
กงาน้ 2,500.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ศร�เจร�ญ เฟอร�น้�เจอร� จ$าก
ดุคว 2,500.00 บาท บร�ษัท 
ท ศร�เจร�ญ เฟอร�น้�เจอร� จ$าก
ดุคว 2,500.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

21 4041141020 จ�างซ6อมบ$ารงเคร;!องอ�น้เวอร�เตอร� 6,570.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท แพน้ ไดุควรฟ�ส จ$าก
ดุคว 6,570.00 บาท บร�ษัท 
ท แพน้ ไดุควรฟ�ส จ$าก
ดุคว 6,570.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

22 4041141021 10,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เมอร�แคน้ไทล� ไฮเทค จ$าก
ดุคว 10,000.00 บาท บร�ษัท 
ท เมอร�แคน้ไทล� ไฮเทค จ$าก
ดุคว 10,000.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

23 4041141022 จ�างพ
ฒน้าซอฟต�แวร�โปรแกรมเก บข�อม-ล 90,000.00     ตกลงราคา น้าย สทธี เอ็นจิเนียร�พงษัท � แสน้พ
น้ธี เอ็นจิเนียร� 90,000.00 บาท น้าย สทธี เอ็นจิเนียร�พงษัท � แสน้พ
น้ธี เอ็นจิเนียร� 90,000.00 บาท เป น้ผ-�ม�ความช$าน้าญเป น้พ�เศษัท 

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjecวิทยาศาสตร์และ��ง 01/07/2014 ถึง 31/07/2014�2557).ods����曜昵°�07��N�c:/AOO/sources/aoo4001ง 31/07/2014

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

6 รายการ

1 งาน้

1 ชดุคว

1 ชดุคว

จ�างจ
ดุควท$า Animation ระยะเวลา 1 น้าท� 1 งาน้

จ$าน้วน้ 15 ตอน้

บร�ษัท 
ท ไอ-แซฟ คอร�ปอเรช
!น้ จ$าก
ดุคว

จ�างซ6อมแซมผ�าอาคาร Pilot Plant 1 รายการ

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

4 รายการ

1 ช�9น้

Digital Multimeter ย�!ห�อ FLUKE 179 2 ชดุคว

1 งาน้ บจก. เอแอลเอส แลบอราทอร�! กร7ป (ประเทศไทย) บจก. เอแอลเอส แลบอราทอร�! กร7ป (ประเทศไทย)

จ�างฝึกอบ*กอบรม ว
น้ท�! 17-18 กรกฏาคม 2557 2 ว
น้

1 รายการ

8 รายการ

1 รายการ

ก7าซไฮโดุควรเจน้ 99.9996% 105 ลบ.ม.

4 รายการ

จ�างพ
ฒน้าการจ$าลอง Facal Sport และปร�มาณ 1 รายการ

ร
งส�เอกซ�ดุคว�วย Monte Carlo

8 รายการ

1 งาน้

1 งาน้

EJTALXX503A2 Aluminuim Target (Al) 1 อ
น้

1 งาน้

พล
งงาน้ก�จกรรมประจ$าว
น้และอาหารบน้ Android

แบบ สขร. 1
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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjec�งช�ต�
ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjec�งช�ต�

 

ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjecต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjecวิทยาศาสตร์และ��ง 01/07/2014 ถึง 31/07/2014�2557).ods����曜昵°�07��N�c:/AOO/sources/aoo4001ง 31/07/2014

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

24 4041141023 ว
สดุควไฟ�ฟ�าและว�ทย 9,100.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท โกลบ
สท� จ$าก
ดุคว 9,100.00 บาท บร�ษัท 
ท โกลบ
สท� จ$าก
ดุคว 9,100.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

25 4041141024 ว
สดุควว�ทยาศาสตร� 16,400.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เอเพกซ� เคม�เค�ล จ$าก
ดุคว 16,400.00 บาท บร�ษัท 
ท เอเพกซ� เคม�เค�ล จ$าก
ดุคว 16,400.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

26 4041141025 NIHON SEIKI FLOW SWITCH (BN-1321-15) 15,660.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เค พ� บ� เอ น้เตอร�ไพรส� จ$าก
ดุคว 15,660.00 บาท บร�ษัท 
ท เค พ� บ� เอ น้เตอร�ไพรส� จ$าก
ดุคว 15,660.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

27 4041141026 ว
สดุควอ�เล กทรอน้�กส� 37,100.00     ตกลงราคา 37,100.00 บาท 37,100.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

28 4041141027 ว
สดุควอ�เล กทรอน้�กส� 8,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เอ มว� คอมม�วน้�เคช
!น้ส� จ$าก
ดุคว 8,000.00 บาท บร�ษัท 
ท เอ มว� คอมม�วน้�เคช
!น้ส� จ$าก
ดุคว 8,000.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

29 4041141028 จ�างพ
ฒน้าระบบส$ารองข�อม-ลการค
ดุควกรองโรค 14,000.00     ตกลงราคา น้าย สขพล น้
น้ทะช
ยพร 14,000.00 บาท น้าย สขพล น้
น้ทะช
ยพร 14,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

30 4041141029 ว
สดุควว�ทยาศาสตร� 13,100.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ฟอร�จ-น้ ไซแอน้ท�ฟ�ค  จ$าก
ดุคว 13,100.00 บาท บร�ษัท 
ท ฟอร�จ-น้ ไซแอน้ท�ฟ�ค จ$าก
ดุคว 13,100.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

31 4041141030 30,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ไอท�โซล-ช
!น้ แอน้ดุคว� เซอร�ว�ส จ$าก
ดุคว 30,500.00 บาท ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว เอฟย- คอมพ�วเตอร� 30,000.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท ทร�ปเป�ล คอม จ$าก
ดุคว 30,600.00 บาท

ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว เอฟย- คอมพ�วเตอร� 30,000.00 บาท

32 4041141031 23,300.00     ตกลงราคา 23,300.00 บาท 23,300.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

33 4041141032 Signet pH Electrode Flat pH 3K NPT 17,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ว�คก�9 เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว 17,000.00 บาท บร�ษัท 
ท ว�คก�9 เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว 17,000.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

34 4041141033 ว
สดุควส$าน้
กงาน้ 2,353.60     ตกลงราคา ร�าน้ พ
ฒน้าก�จ 2,353.60 บาท ร�าน้ พ
ฒน้าก�จ 2,353.60 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

35 4041141034 7,700.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว ซ�ลค� ค
ท 7,700.00 บาท ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว ซ�ลค� ค
ท 7,700.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

36 4041141035 INFRARED LAMP IRS 12,850.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เอท-เอส บางกอก ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 12,850.00 บาท บร�ษัท 
ท เอท-เอส บางกอก ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 12,850.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

37 4041141037 3,980.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ไอท�โซล-ช
!น้ แอน้ดุคว� เซอร�ว�ส จ$าก
ดุคว 3,980.00 บาท บร�ษัท 
ท ไอท�โซล-ช
!น้ แอน้ดุคว� เซอร�ว�ส จ$าก
ดุคว 3,980.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท ทร�ปเป�ล คอม จ$าก
ดุคว 4,300.00 บาท

38 4041141038 12,500.00     ตกลงราคา 12,500.00 บาท 12,500.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

39 4041141039 อปกรณ�งาน้ช6างเทคน้�ค 19,265.00     ตกลงราคา 19,265.00 บาท 19,265.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

40 4041141040 ว
สดุควอ�เล กทรอน้�กส� 6,442.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ว�น้
ส ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 6,442.00 บาท บร�ษัท 
ท ว�น้
ส ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 6,442.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

41 4041141041 21,600.00     ตกลงราคา 21,600.00 บาท 21,600.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

42 4041141042 LDO FIXED 3.3V 0.15A SOT 23 5 2382995 4,873.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุคว จ$าก
ดุคว 4,873.00 บาท บร�ษัท 
ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุคว จ$าก
ดุคว 4,873.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

THERMISTOR NTC 10KOHM 3984K RADIAL 18428

43 4041141043 ว
สดุควไฟฟ�า 4,308.59     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท อาร�เอส คอมโพเน้ น้ส� จ$าก
ดุคว 4,119.00 บาท บร�ษัท 
ท อาร�เอส คอมโพเน้ น้ส� จ$าก
ดุคว 4,119.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

44 4041141044 90,010.00     ตกลงราคา 90,010.00 บาท 90,010.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

45 4041141046 4,850.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท พรกฤษัท  คอร�ปอเรช
!น้ จ$าก
ดุคว 4,850.00 บาท บร�ษัท 
ท พรกฤษัท  คอร�ปอเรช
!น้ จ$าก
ดุคว 4,850.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท ฮ�วจ� คอร�ปอเรช
!น้ จ$าก
ดุคว 5,340.00 บาท

46 4041141047 5,100.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว กรงเทพบร�การแก7ส 5,100.00 บาท ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว กรงเทพบร�การแก7ส 5,100.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

47 4041141048 22,900.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ไอท�โซล-ช
!น้ แอน้ดุคว� เซอร�ว�ส จ$าก
ดุคว 22,900.00 บาท บร�ษัท 
ท ไอท�โซล-ช
!น้ แอน้ดุคว� เซอร�ว�ส จ$าก
ดุคว 22,900.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท ทร�ปเป�ล คอม จ$าก
ดุคว 23,500.00 บาท

ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว กรงเทพบร�การแก7ส 26,900.00 บาท

48 4041141049 165,850.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท อ�น้เทลล�เมค จ$าก
ดุคว 155,000.00 บาท บร�ษัท 
ท อ�น้เทลล�เมค จ$าก
ดุคว 155,000.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

49 4041141050 IC and Ion Gauge 72,920.00     ตกลงราคา 72,890.00 บาท 72,890.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

3 รายการ

5 รายการ

3 อ
น้

4 รายการ หจก. แอดุคววาน้ซ� ดุคว�ไซน้� แอน้ดุคว� ดุคว�เวลลอปเมน้ต� หจก. แอดุคววาน้ซ� ดุคว�ไซน้� แอน้ดุคว� ดุคว�เวลลอปเมน้ต�

2 ช�9น้

1 งาน้

4 รายการ

Desktop PC Hp Pavilion TouchSmart 1 เคร;!อง

ว
สดุควช6าง สายคอน้โทรล, โช �คอ
พ, หลอดุควไฟ 5 รายการ บร�ษัท 
ท โอ.เอ.คอมเทค จ$าก
ดุคว บร�ษัท 
ท โอ.เอ.คอมเทค จ$าก
ดุคว

2 ชดุคว

22 รายการ

จ�างท$า Screen Plate 1 รายการ

2 รายการ

Transcend 4GB SO-DIMM Memory for MacBook 2 อ
น้

995 Quantity plus control, Bilevel 1 ชดุคว บร�ษัท 
ท ดุคว�เคเอสเอช (ประเทศไทย) จ$าก
ดุคว บร�ษัท 
ท ดุคว�เคเอสเอช (ประเทศไทย) จ$าก
ดุคว

10x12 mL

15 รายการ หจก. อ�น้โน้เวช
!น้ โปรดุคว
กส� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง หจก. อ�น้โน้เวช
!น้ โปรดุคว
กส� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง

12 รายการ

น้$9ายาชบ Electroless Nickel 4 รายการ บร�ษัท 
ท โอค-โน้-ออโรแม กซ�(ประเทศไทย) จ$าก
ดุคว บร�ษัท 
ท โอค-โน้-ออโรแม กซ�(ประเทศไทย) จ$าก
ดุคว

2 รายการ

6 รายการ

Flashforge Dreamer 3D Printer และ Filaments 8 รายการ บร�ษัท 
ท อ�ไลฟ� (พล
ส) บร�ษัท 
ท อ�ไลฟ� (พล
ส)

กล�องโดุควม Vantech VT-3118D 3 รายการ

ต-�เย น้ ย�!ห�อ MITSUBISHI ร6น้ MR-S49 1 เคร;!อง

TV Samsung LED Series 5 48 น้�9ว Full HD 1 ชดุคว

จ�างปร
บปรงห�อง Print Screen 1 รายการ

2 รายการ บร�ษัท 
ท ชม�ดุควท� อ�เล กทรอน้�กส� (ประเทศไทย) จ$าก
ดุคว บร�ษัท 
ท ชม�ดุควท� อ�เล กทรอน้�กส� (ประเทศไทย) จ$าก
ดุคว

แบบ สขร. 1
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50 4041141051 7,200.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ไอโซเทค อาร�ท ออฟ เทคโน้โลย� จ$าก
ดุคว 7,200.00 บาท บร�ษัท 
ท ไอโซเทค อาร�ท ออฟ เทคโน้โลย� จ$าก
ดุคว 7,200.00 บาท เป น้การเช6าต6อเน้;!อง

51 4041141052 BIK PA Speaker System 450 W 13,212.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เทอร�ม�น้อล โซล-ช
!น้ จ$าก
ดุคว 13,212.00 บาท บร�ษัท 
ท เทอร�ม�น้อล โซล-ช
!น้ จ$าก
ดุคว 13,212.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

52 4041141053 Standard Mixture Gas 1% ,3% Oxygen Argon 15,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ไทยสเปเช�!ยลแก7ส จ$าก
ดุคว 15,000.00 บาท บร�ษัท 
ท ไทยสเปเช�!ยลแก7ส จ$าก
ดุคว 15,000.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

1.5 m3 Steel Cylinder with CGA Valve

53 4041141054 RAM DDR3 PC10600 R-DIMM 3,650.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เมมโมร�!ท-เดุควย� จ$าก
ดุคว 65,700.00 บาท บร�ษัท 
ท เมมโมร�!ท-เดุควย� จ$าก
ดุคว 65,700.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

54 4041141055 DDR3-1600MHz 16 GB PC3 12800 52,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เมมโมร�!ท-เดุควย� จ$าก
ดุคว 52,000.00 บาท บร�ษัท 
ท เมมโมร�!ท-เดุควย� จ$าก
ดุคว 52,000.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

55 4041141056 แผ6น้ป�ดุควสว�ทซ� 5,000.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว กราฟฟ�คอาร�ท ไดุควเรคช
!น้ 5,000.00 บาท ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว กราฟฟ�คอาร�ท ไดุควเรคช
!น้ 5,000.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

56 4041141057 เทอร�โมม�เตอร� 8,700.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท วายเบรช
!น้ เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว 9,400.00 บาท บร�ษัท 
ท บางกอก เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว 8,700.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท บางกอก เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว 8,700.00 บาท

บร�ษัท 
ท ไทท
9น้อ�น้ดุคว
สเทค จ$าก
ดุคว 11,568.00 บาท

57 4041141058 147,776.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ฟร�เวช
!น้ จ$าก
ดุคว 147,776.00 บาท บร�ษัท 
ท ฟร�เวช
!น้ จ$าก
ดุคว 147,776.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

58 4041141059 10,500.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ไมโครไลน้�เซอร�ค�ท จ$าก
ดุคว 10,050.00 บาท บร�ษัท 
ท ไมโครไลน้�เซอร�ค�ท จ$าก
ดุคว 10,050.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

59 4041141060 ว
สดุควอ�เล กทรอน้�กส� 14,598.60     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ซ�สเต ม อ
พเกรดุคว โซล-ช
!น้ บ�เคเค จ$าก
ดุคว 14,598.60 บาท บร�ษัท 
ท ซ�สเต ม อ
พเกรดุคว โซล-ช
!น้ บ�เคเค จ$าก
ดุคว 14,598.60 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

60 4041141061 24,747.66     ตกลงราคา 24,747.66 บาท 24,747.66 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท เบลสสกาย คอน้เน้คช
!น้ จ$าก
ดุคว 27,500.00 บาท

61 4041141062 MINI RFID PANEL ANTENNA 902-928 MHz 3,500.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท อ�เลคทรอน้�คส� ซอร�ซ จ$าก
ดุคว 3,500.00 บาท บร�ษัท 
ท อ�เลคทรอน้�คส� ซอร�ซ จ$าก
ดุคว 3,500.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

62 4041141063 13,920.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท อมรสวรรณ จ$าก
ดุคว 13,920.00 บาท บร�ษัท 
ท อมรสวรรณ จ$าก
ดุคว 13,920.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

63 4041141064 16,051.40     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท อาร� แอน้ดุคว� ดุคว� คอมพ�วเตอร� ซ �สเท ม จ$าก
ดุคว 13,107.45 บาท บร�ษัท 
ท อาร� แอน้ดุคว� ดุคว� คอมพ�วเตอร� ซ �สเท ม จ$าก
ดุคว 13,107.45 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

64 4041141065 24,000.00     ตกลงราคา น้างสาว น้ภัย�ᒿ��8�牥楳���
ส สขสม 24,000.00 บาท น้างสาว น้ภัย�ᒿ��8�牥楳���
ส สขสม 24,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

สน้
บสน้น้การต
ดุควส�น้ใจทางคล�น้�ก ส$าหร
บโรคธี เอ็นจิเนียราล
สซ�เม�ย

65 4041141066 จ�างพ
ฒน้าปร
บปรงระบบส;บค�น้ข�อม-ลและระบบ 59,000.00     ตกลงราคา น้าย จร-ญ พรมบตร 59,000.00 บาท น้าย จร-ญ พรมบตร 59,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

สน้
บสน้น้การประเม�น้ตน้เอง

66 4041141067 เช6าเคร;!องคอมพ�วเตอร�แบบต
9งโต7ะ 3,600.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว เอฟย- คอมพ�วเตอร� 3,600.00 บาท ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว เอฟย- คอมพ�วเตอร� 3,600.00 บาท เป น้การเช6าต6อเน้;!อง

67 4041141068 แผงโซล6าเซลล� 13,010.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ดุควอกเตอร� กร�น้ อ�น้โน้เวช
!น้ จ$าก
ดุคว 13,010.00 บาท บร�ษัท 
ท ดุควอกเตอร� กร�น้ อ�น้โน้เวช
!น้ จ$าก
ดุคว 13,010.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

68 4041141069 28,500.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท สมบ-รณ� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว 28,500.00 บาท บร�ษัท 
ท สมบ-รณ� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว 28,500.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

69 4041141070 Rain Collector for Weather Wizard III 35,640.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท คร�สต
ล ร�เสร�ช จ$าก
ดุคว 35,640.00 บาท บร�ษัท 
ท คร�สต
ล ร�เสร�ช จ$าก
ดุคว 35,640.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

Anemometer for Weather Wizard III

70 4041141071 41,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เอ กซ�เซ �น้ส� อ�น้ฟอร�เมช
!น้ เซอร�ว�ส จ$าก
ดุคว 41,000.00 บาท บร�ษัท 
ท เอ กซ�เซ �น้ส� อ�น้ฟอร�เมช
!น้ เซอร�ว�ส จ$าก
ดุคว 41,000.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

71 4041141072 35,800.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท อ�น้เดุคว กซ� เมท
ลส� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว 35,800.00 บาท บร�ษัท 
ท อ�น้เดุคว กซ� เมท
ลส� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว 35,800.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

72 4041141073 4,800.00     ตกลงราคา 4,800.00 บาท 4,800.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

73 4041141074 OCZ RevoDrive 350 PCI-Express SSD 960GB 85,960.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เมมโมร�!ท-เดุควย� จ$าก
ดุคว 85,960.00 บาท บร�ษัท 
ท เมมโมร�!ท-เดุควย� จ$าก
ดุคว 85,960.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

74 4041141075 จ�างก$าจ
ดุควของเส�ยอ
น้ตราย 13,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท กร�น้เซฟร�ไซเค�9ล จ$าก
ดุคว 13,000.00 บาท บร�ษัท 
ท กร�น้เซฟร�ไซเค�9ล จ$าก
ดุคว 13,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

เช6าเคร;!องคอมพ�วเตอร�แบบต
9งโต7ะ (PC) 1 เคร;!อง

Dell Optiplex 3010 + LED 23"

2 รายการ

SHERMAN ไมโครโฟน้ไร�สาย แบบครอบห
ว ม;อถ;อ

3 รายการ

18 อ
น้

8 อ
น้

20 ชดุคว

2 รายการ

จ�างท$าช �9น้งาน้ต�น้แบบ rapid Prototype 4 รายการ

จ�างท$า PCB Type PTH 1 ชดุคว

12 รายการ

Lenovo Q190 (57324960) 2 รายการ บจก. เอ น้ บ� คอมพ�วเตอร� แอน้ดุคว� เทคโน้โลย� บจก. เอ น้ บ� คอมพ�วเตอร� แอน้ดุคว� เทคโน้โลย�

Sony Bravia 32" 32W700B

1 ชดุคว

ม6าน้ปร
บแสงขน้าดุคว 2.5m 2 รายการ

ม6าน้ปร
บแสงขน้าดุคว 1.5m

Smart Card Reader ร6น้ SCR3500 15 ชดุคว

จ�างพ
ฒน้าปร
บปรง API ของระบบให�บร�การ 1 งาน้

1 งาน้

3 เดุคว;อน้

1 รายการ

จ�างท$า BOX ALUMIUM 5083 1 รายการ

2 รายการ

ระบบต�ดุควตามยาน้พาหน้ะแบบ online, 2 รายการ

กล6องเส�ยง G- Logger

จ�างท$า Aluminium Heat Sink 1 ชดุคว

จ�างท$าสต�Pกเกอร�ตรวจสอบพ
สดุคว ป� 2557 120 ใบ สวรรณการพ�มพ� (1999) สวรรณการพ�มพ� (1999)

2 อ
น้

1 งาน้

แบบ สขร. 1
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75 4041141076 เคร;!องกวน้สารแม6เหล กชน้�ดุควให�ความร�อน้ 12,000.00     ตกลงราคา 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

76 4041141077 5,935.00     ตกลงราคา 5,935.00 บาท 5,935.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

77 4041141079 หม�อแปลงไฟฟ�า 4,800.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท สวรรณวงศ� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว 4,800.00 บาท บร�ษัท 
ท สวรรณวงศ� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว 4,800.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

78 4041141080 ต
วเช;!อมส
ญญาณพร�อมช6องขยายส
ญญาณ 61,800.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ฮ
!วฮงเส ง จ$าก
ดุคว 61,800.00 บาท บร�ษัท 
ท ฮ
!วฮงเส ง จ$าก
ดุคว 61,800.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

79 4041141081 116,400.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท กร�น้ แอ พพล�เคช
!น้ จ$าก
ดุคว 93,120.00 บาท บร�ษัท 
ท กร�น้ แอ พพล�เคช
!น้ จ$าก
ดุคว 93,120.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

80 4041141082 เคร;!องท$าน้$9าเย น้ควบคมอณหภัย�ᒿ��8�牥楳���-ม� 80,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ไซแอน้ต�ฟ�ค โปรโมช
!น้ จ$าก
ดุคว 80,000.00 บาท บร�ษัท 
ท ไซแอน้ต�ฟ�ค โปรโมช
!น้ จ$าก
ดุคว 80,000.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

81 4041141083 90,000.00     ตกลงราคา น้าย วฒ�ช
ย วงษัท �ท
ศน้�ย�กร 90,000.00 บาท น้าย วฒ�ช
ย วงษัท �ท
ศน้�ย�กร 90,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

82 4041141084 ว
สดุควอ�เล กทรอน้�กส� 8,959.28     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุคว จ$าก
ดุคว 8,959.28 บาท บร�ษัท 
ท โกลบอลโทรน้�ค อ�น้เตอร�เทรดุคว จ$าก
ดุคว 8,959.28 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

83 4041141085 P.T.H Drill DF Copper 70 um SM 2 SIDE 7,584.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เซอร�ค�ตอ�น้ดุคว
สตร�ส� จ$าก
ดุคว 7,584.00 บาท บร�ษัท 
ท เซอร�ค�ตอ�น้ดุคว
สตร�ส� จ$าก
ดุคว 7,584.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

84 4041141086 จ�างบร�การสอบเท�ยบเคร;!องม;อว
ดุคว 46,200.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เมกกะฟ�ล จ$าก
ดุคว 46,200.00 บาท บร�ษัท 
ท เมกกะฟ�ล จ$าก
ดุคว 46,200.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

85 4041141087 Arduino Mini Leonardo development board 17,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เมฟ- เทคโน้โลย� จ$าก
ดุคว 17,000.00 บาท บร�ษัท 
ท เมฟ- เทคโน้โลย� จ$าก
ดุคว 17,000.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

cc300 wifi shield for Arduino Arduino Funduino

Duemilanove

86 4041141088 เคร;!องจ6ายพล
งงาน้ไฟฟ�า 22,661.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท อาร�เอส คอมโพเน้ น้ส� จ$าก
ดุคว 22,661.00 บาท บร�ษัท 
ท อาร�เอส คอมโพเน้ น้ส� จ$าก
ดุคว 22,661.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

87 4041141089 Inficon Crystal 6 MHz Gold Coated 4,800.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เมอร�แคน้ไทล� ไฮเทค จ$าก
ดุคว 4,800.00 บาท บร�ษัท 
ท เมอร�แคน้ไทล� ไฮเทค จ$าก
ดุคว 4,800.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

88 4041141090 4,850.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท วราไมโครเซอร�ค�ท จ$าก
ดุคว 4,850.00 บาท บร�ษัท 
ท วราไมโครเซอร�ค�ท จ$าก
ดุคว 4,850.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

89 4041141091 Rain Collector for Weather Wizard III 142,560.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท คร�สต
ล ร�เสร�ช จ$าก
ดุคว 142,560.00 บาท บร�ษัท 
ท คร�สต
ล ร�เสร�ช จ$าก
ดุคว 142,560.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

Anemometer for Weather Wizard III บร�ษัท 
ท ไรส�ซ�!ง ซอร�ซ แอน้ดุคว� ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 172,800.00 บาท

90 4041141092 กระดุควาษัท เช ดุควม;อ 54,800.00     ตกลงราคา 54,800.00 บาท 54,800.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท โทม� จ$าก
ดุคว 58,040.00 บาท

91 4041141093 19,900.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท พรกฤษัท  คอร�ปอเรช
!น้ จ$าก
ดุคว 19,900.00 บาท บร�ษัท 
ท พรกฤษัท  คอร�ปอเรช
!น้ จ$าก
ดุคว 19,900.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

Harddisk SATA 2 TB

92 4041141094 Aluminium Wire,Tungsten Basket Heater 42,200.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เมอร�แคน้ไทล� ไฮเทค จ$าก
ดุคว 42,200.00 บาท บร�ษัท 
ท เมอร�แคน้ไทล� ไฮเทค จ$าก
ดุคว 42,200.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

93 4041141095 ว
สดุควว�ทยาศาสตร� 69,000.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว เอ มออลร�ช 69,000.00 บาท ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว เอ มออลร�ช 69,000.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

94 4041141096 PTH CONTACT PCB 12.24X7.00 12,160.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท วราไมโครเซอร�ค�ท จ$าก
ดุคว 12,160.00 บาท บร�ษัท 
ท วราไมโครเซอร�ค�ท จ$าก
ดุคว 12,160.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

95 4041141097 บอร�ดุควอ�เล กทรอน้�กส� 4,250.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท อ�น้โน้เวต�ฟ เอ กเพอร�เมน้ต� จ$าก
ดุคว 3,971.96 บาท บร�ษัท 
ท อ�น้โน้เวต�ฟ เอ กเพอร�เมน้ต� จ$าก
ดุคว 3,971.96 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

96 4041141098 6,450.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ไมโครไลน้�เซอร�ค�ท จ$าก
ดุคว 6,450.00 บาท บร�ษัท 
ท ไมโครไลน้�เซอร�ค�ท จ$าก
ดุคว 6,450.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

97 4041141100 16,650.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เซอร�ค�ตอ�น้ดุคว
สตร�ส� จ$าก
ดุคว 16,650.00 บาท บร�ษัท 
ท เซอร�ค�ตอ�น้ดุคว
สตร�ส� จ$าก
ดุคว 16,650.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

98 4041141101 NT-Toner LaserJet 3055 - Q2612A, 26,600.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท น้
น้ทร�ย� ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 26,600.00 บาท บร�ษัท 
ท น้
น้ทร�ย� ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 26,600.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

NT-Toner LaserJet P2015N - Q7553A, บร�ษัท 
ท ทร�ปเป�ล คอม จ$าก
ดุคว 30,820.00 บาท

NT-Toner LaserJet 5200N - Q7516A, บร�ษัท 
ท เบลสสกาย คอน้เน้คช
!น้ จ$าก
ดุคว 37,600.00 บาท

1 ชดุคว บร�ษัท 
ท เคโมไซเอน้ซ� (ประเทศไทย) จ$าก
ดุคว บร�ษัท 
ท เคโมไซเอน้ซ� (ประเทศไทย) จ$าก
ดุคว

ว
สดุควส$าหร
บเปล�!ยน้อะไหล6เคร;!องผล�ตน้$9า DI 5 รายการ บร�ษัท 
ท ม�ตร-ซายน้� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว บร�ษัท 
ท ม�ตร-ซายน้� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว

1 รายการ

1 ชดุคว

เคร;!องว
ดุคว AC Meter, DC Meter 13 รายการ

1 เคร;!อง

สร�างโมเดุควล Simulation ของกระบวน้การ OPD 1 งาน้

2 รายการ

1 รายการ

เข�ยว SL 2 SIDE ขาว HASL Lead Free Rout  Step

31 เคร;!อง

3 รายการ

1 ชดุคว

1 รายการ

จ�างท$า PCB 6 รายการ

2 รายการ

2 รายการ ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว ว�.เอ น้.คอมเมอร�เช �ยล ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว ว�.เอ น้.คอมเมอร�เช �ยล

เคร;!องบ
น้ท*กภัย�ᒿ��8�牥楳���าพ ย�!ห�อ AVTECH, 2 รายการ

4 รายการ

8 รายการ

1 รายการ

2 รายการ

จ�างท$า PCB 1 รายการ

จ�างท$า PCB  P.T.H Drill DF SM 2 SIDE ดุคว$า 1 รายการ

SL 2 SIDE ส�ขาว HASL Lcad Free Rout Step

4 รายการ

แบบ สขร. 1
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99 4041141102 2,301.88     ตกลงราคา 2,301.88 บาท 2,301.88 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท น้
น้ทร�ย� ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 2,319.00 บาท

100 4041141103 24,400.00     ตกลงราคา 24,400.00 บาท 24,400.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

101 4041141104 LCR meter 13,169.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท อาร�เอส คอมโพเน้ น้ส� จ$าก
ดุคว 13,169.00 บาท บร�ษัท 
ท อาร�เอส คอมโพเน้ น้ส� จ$าก
ดุคว 13,169.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

element14 Pte Ltd. 14,578.00 บาท

102 4041141105 60,000.00     ตกลงราคา น้างสาว พรพ�มล    ราม
ญอดุควม 60,000.00 บาท น้างสาว พรพ�มล    ราม
ญอดุควม 60,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

การทดุควสอบ

103 4041141106 12,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ปวร�ศร� เอ น้เตอร�ไพรซ� จ$าก
ดุคว 12,000.00 บาท บร�ษัท 
ท ปวร�ศร� เอ น้เตอร�ไพรซ� จ$าก
ดุคว 12,000.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

104 4041141107 จ�างท$าแผน้อล-ม�เน้�ยม 19,045.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ร�ชเชซท� เซอร�ว�ส แอน้ดุคว� ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 19,045.00 บาท บร�ษัท 
ท ร�ชเชซท� เซอร�ว�ส แอน้ดุคว� ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 19,045.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

105 4041141108 จ�างปร
บปรงหล
งคาห�องทดุควสอบแรงม�า 12,000.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว วงแหวน้เซอร�ว�ส 12,000.00 บาท ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว วงแหวน้เซอร�ว�ส 12,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

106 4041141109 จ�างออกแบบและพ
ฒน้าโมดุคว-ลแชร�เอกสาร 70,500.00     ตกลงราคา น้าย ก6อเก�ยรต� วรรณพ
ฒน้� 70,500.00 บาท น้าย ก6อเก�ยรต� วรรณพ
ฒน้� 70,500.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

107 4041141110 320,000.00       พ�เศษัท บร�ษัท 
ท ซายน้� สเปค จ$าก
ดุคว 320,000.00 บาท บร�ษัท 
ท ซายน้� สเปค จ$าก
ดุคว 320,000.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท ซ
มเมช
!น้ เทคโน้โลย� จ$าก
ดุคว 352,000.00 บาท

บร�ษัท 
ท เดุควอะ ไซเอน้ซ� แอน้ดุคว� เอ ดุควดุคว-เคช
!น้แน้ล จ$าก
ดุคว 355,140.19 บาท ของการใช �งาน้หร;อม�ข�อจ$าก
ดุควทางเทคน้�คท�!จ$าเป น้ต�อง

ระบย�!ห�อเป น้การเฉพาะ เน้;!องจากต�องเป น้ประเภัย�ᒿ��8�牥楳���ทน้�9

จะใช �อ
น้อ;!น้ไม6ไดุคว�เลย

108 4041141111 จ�างออกแบบและผล�ตโต7ะเคาน้�เตอร�ถอดุควประกอบไดุคว� 9,345.79     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ดุคว- ไอดุคว�ล จ$าก
ดุคว 9,344.00 บาท บร�ษัท 
ท ดุคว- ไอดุคว�ล จ$าก
ดุคว 9,344.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

109 4041141112 37,385.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท สหพลการกระเปZา จ$าก
ดุคว 37,385.00 บาท บร�ษัท 
ท สหพลการกระเปZา จ$าก
ดุคว 37,385.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

110 4041141113 WD MY Passport ULTRA 2.5" 1TB Black 5,400.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท น้�ปดุคว�า คอมพ�วเทค จ$าก
ดุคว 5,400.00 บาท บร�ษัท 
ท น้�ปดุคว�า คอมพ�วเทค จ$าก
ดุคว 5,400.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท เบลสสกาย คอน้เน้คช
!น้ จ$าก
ดุคว 6,800.00 บาท

111 4041141114 Seagate Barracuda 500GB 7200RPM 16MB 6,850.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท พ�ซ� แลน้ดุคว� เทคโน้โลย� จ$าก
ดุคว 6,850.00 บาท บร�ษัท 
ท พ�ซ� แลน้ดุคว� เทคโน้โลย� จ$าก
ดุคว 6,850.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

Seagate Backup Plus Portable HDD 1TB บร�ษัท 
ท ไอท�โซล-ช
!น้ แอน้ดุคว� เซอร�ว�ส จ$าก
ดุคว 7,070.00 บาท

112 4041141115 case,color black 13,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ดุควาคอน้ เทรดุควดุคว�9ง จ$าก
ดุคว 13,000.00 บาท บร�ษัท 
ท ดุควาคอน้ เทรดุควดุคว�9ง จ$าก
ดุคว 13,000.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

113 4041141116 17,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ว�เศษัท ส�ร� จ$าก
ดุคว 17,000.00 บาท บร�ษัท 
ท ว�เศษัท ส�ร� จ$าก
ดุคว 17,000.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

114 4041141117 6,600.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว เอฟย- คอมพ�วเตอร� 6,600.00 บาท ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว เอฟย- คอมพ�วเตอร� 6,600.00 บาท เป น้การจ
ดุควซ;9อจ
ดุควจ�างต6อเน้;!อง

115 4041141118 18,888.00     ตกลงราคา 18,888.00 บาท 18,888.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

116 4041141119 ค6าบร�การห�องปฏ�บ
ต�การส$าหร
บสอบเท�ยบ 12,000.00     ตกลงราคา อตสาหกรรมพ
ฒน้าม-ลน้�ธี เอ็นจิเนียร� เพ;!อสถาบ
น้ไฟฟ�าและอ�เล กทรอน้�กส� 12,000.00 บาท อตสาหกรรมพ
ฒน้าม-ลน้�ธี เอ็นจิเนียร� เพ;!อสถาบ
น้ไฟฟ�าและอ�เล กทรอน้�กส� 12,000.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

117 4041141120 MPLAB ICD3 IN Circuit 7,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท อ�เลคทรอน้�คส� ซอร�ซ จ$าก
ดุคว 7,000.00 บาท บร�ษัท 
ท อ�เลคทรอน้�คส� ซอร�ซ จ$าก
ดุคว 7,000.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

118 4041141121 จ�างท$าช �9น้งาน้ตามแบบต
วอย6าง 4,280.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท สมบ-รณ� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว 4,280.00 บาท บร�ษัท 
ท สมบ-รณ� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง จ$าก
ดุคว 4,280.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

119 4041141122 ว
สดุควทดุควลองส$าหร
บห�องปฏ�บ
ต�การว�จ
ย 16,830.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ� จ$าก
ดุคว 16,830.00 บาท บร�ษัท 
ท ท�ท�เค ซายเอน้ซ� จ$าก
ดุคว 16,830.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

120 4041141123 Raspberry Pi-Model B+ 13,545.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท วาร�ฟ คอร�ปอเรช
!น้ จ$าก
ดุคว 12,656.00 บาท บร�ษัท 
ท วาร�ฟ คอร�ปอเรช
!น้ จ$าก
ดุคว 12,656.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

121 4041141124 DUCUSATE SODIUM SALT BIOXTRA 23,590.00     ตกลงราคา 23,590.00 บาท 23,590.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

(4-STYRENESULFONIC ACID),18 WT.%SO ACETONE

GR ACS ISO,2.5L

122 4041141125 NETGEAR 12-Port Layer 2 Smart 10 Gigabit 121,401.87     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ร�อยแปดุคว คอน้เน้ คท� จ$าก
ดุคว 121,401.87 บาท บร�ษัท 
ท ร�อยแปดุคว คอน้เน้ คท� จ$าก
ดุคว 121,401.87 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท ย-ทากะ ไอท� 139,000.00 บาท

หม*ก Canon 6 รายการ บร�ษัท 
ท ออฟฟ�ศเมท จ$าก
ดุคว (มหาชน้) บร�ษัท 
ท ออฟฟ�ศเมท จ$าก
ดุคว (มหาชน้)

จ�างท$า Membrane 2 รายการ ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว อ�.ท�.กราฟฟ�ค ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว อ�.ท�.กราฟฟ�ค

1 ชดุคว

จ�างจ
ดุควเก บข�อม-ล Multimedia และดุคว$าเน้�น้ 1 งาน้

จ�างท$า SENSOR HOUSING 1 งาน้

1 งาน้

1 งาน้

1 งาน้

หลอดุควเอ กซเรย� Empyrean Tube CU LFF HR 1 หลอดุคว

เป น้ไปตามข�อบ
งค
บฯ ข�อ 22 (6) เป น้พ
สดุควท�!โดุควยล
กษัท ณะ

2 ต
ว

กระเปZาเอกสารงาน้ NECTEC-ACE 2014 500 ใบ

2 อ
น้

2 รายการ

1 รายการ

ป
Pมลม SWAN Oil Free Compressor 1 ชดุคว

เช6าเคร;!องคอมพ�วเตอร� Notebook ระยะเวลา 3 เดุคว;อน้ 1 เคร;!อง

Foot Valve ย�!ห�อ NACHI  ร6น้ NC115-CL 2 ชดุคว บร�ษัท 
ท บ�ว�วาล�ว (ประเทศไทย) จ$าก
ดุคว บร�ษัท 
ท บ�ว�วาล�ว (ประเทศไทย) จ$าก
ดุคว

4 ช
!วโมง

1 อ
น้

3 รายการ

16 รายการ

1 รายการ

4 รายการ บร�ษัท 
ท เอส.เอ ม.เคม�คอล ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว บร�ษัท 
ท เอส.เอ ม.เคม�คอล ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว

Gold(III) chloride trihydrate,99.9+%me POLY

1 ชดุคว

แบบ สขร. 1
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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjec�งช�ต�
ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjec�งช�ต�

 

ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjecต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjecวิทยาศาสตร์และ��ง 01/07/2014 ถึง 31/07/2014�2557).ods����曜昵°�07��N�c:/AOO/sources/aoo4001ง 31/07/2014

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

123 4041141126 26,600.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ทร�ปเป�ล คอม จ$าก
ดุคว 28,860.00 บาท บร�ษัท 
ท น้
น้ทร�ย� ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 26,600.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท น้
น้ทร�ย� ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 26,600.00 บาท

124 4041141127 20,900.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท อ�น้โน้ฟ�น้ จ$าก
ดุคว 20,900.00 บาท บร�ษัท 
ท อ�น้โน้ฟ�น้ จ$าก
ดุคว 20,900.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

125 4041141128 15,000.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส6วน้สาม
ญ อ�มเมจ บาลาน้ซ� 15,000.00 บาท ห�างห�น้ส6วน้สาม
ญ อ�มเมจ บาลาน้ซ� 15,000.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

น้างสาว อรวรรณ บญเพ ง 16,000.00 บาท

น้าย ส
น้ต�พงศ� ม-ลเปา 17,500.00 บาท

126 4041141129 28,600.00     ตกลงราคา น้าย ธี เอ็นจิเนียรว
ชช
ย เหล6าช
ยพฤกษัท � 28,600.00 บาท น้าย ธี เอ็นจิเนียรว
ชช
ย เหล6าช
ยพฤกษัท � 28,600.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

127 4041141130 NOTEBOOK MSI GE70 2PE-400TH APACHE PRO 48,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ทร�ปเป�ล คอม จ$าก
ดุคว 48,000.00 บาท บร�ษัท 
ท ทร�ปเป�ล คอม จ$าก
ดุคว 48,000.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท เอ น้ บ� คอมพ�วเตอร� แอน้ดุคว� เทคโน้โลย� จ$าก
ดุคว 48,500.00 บาท

บร�ษัท 
ท อ� แพลน้เน้ ท จ$าก
ดุคว 49,065.42 บาท

บร�ษัท 
ท ไอท�โซล-ช
!น้ แอน้ดุคว� เซอร�ว�ส จ$าก
ดุคว 55,000.00 บาท

128 4041141131 5,400.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท โฟร�เอ ม ม
ลต�ม�เดุคว�ย จ$าก
ดุคว 5,400.00 บาท บร�ษัท 
ท โฟร�เอ ม ม
ลต�ม�เดุคว�ย จ$าก
ดุคว 5,400.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

129 4041141132 22,210.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท โกลบ
สท� จ$าก
ดุคว 22,210.00 บาท บร�ษัท 
ท โกลบ
สท� จ$าก
ดุคว 22,210.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

130 4041141133 ไน้โตรเจน้เหลว 211,354.85     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท แอร�โปรดุคว
คส�อ�น้ดุคว
สตร�ย� จ$าก
ดุคว 211,354.85 บาท บร�ษัท 
ท แอร�โปรดุคว
คส�อ�น้ดุคว
สตร�ย� จ$าก
ดุคว 211,354.85 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

131 4041141134 จ�างพ�มพ�โบว�ช
วร� 17,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ฐาน้การพ�มพ� จ$าก
ดุคว 17,000.00 บาท บร�ษัท 
ท ฐาน้การพ�มพ� จ$าก
ดุคว 17,000.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

132 4041141135 จ�างเหมาว�เคราะห�อาการเส�ยของหลอดุควขยายแสง 125,000.00     ตกลงราคา ร�าน้ พาวเวอร�โฟลว� โซล-ช
!น้ 125,000.00 บาท ร�าน้ พาวเวอร�โฟลว� โซล-ช
!น้ 125,000.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

133 4041141136 8,950.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เอท-เอส บางกอก ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 8,950.00 บาท บร�ษัท 
ท เอท-เอส บางกอก ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 8,950.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

134 4041141137 17,000.00     ตกลงราคา ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว ก
น้ยก�จ 17,000.00 บาท ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว ก
น้ยก�จ 17,000.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

20,170.00 บาท

135 4041141138 Mac Pro 6-Core and Dual GPU (MD878TH/A) 277,439.75     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ย-น้�ต�9 โพรเกรส จ$าก
ดุคว 276,438.00 บาท บร�ษัท 
ท ย-น้�ต�9 โพรเกรส จ$าก
ดุคว 276,438.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท เอส พ� ว� ไอ จ$าก
ดุคว 277,439.27 บาท

บร�ษัท 
ท ทร�ปเป�ล คอม จ$าก
ดุคว 284,500.00 บาท

บร�ษัท 
ท เบลสสกาย คอน้เน้คช
!น้ จ$าก
ดุคว 300,000.00 บาท

136 4041141139 3,150.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ไมโครไลน้�เซอร�ค�ท จ$าก
ดุคว 3,150.00 บาท บร�ษัท 
ท ไมโครไลน้�เซอร�ค�ท จ$าก
ดุคว 3,150.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

137 4041141140 จ�างพ
ฒน้าระบบจ
ดุควการฐาน้ข�อม-ลส$าหร
บระบบ 55,000.00     ตกลงราคา น้าย ธี เอ็นจิเนียรว
ชช
ย เหล6าช
ยพฤกษัท � 55,000.00 บาท น้าย ธี เอ็นจิเนียรว
ชช
ย เหล6าช
ยพฤกษัท � 55,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

ประเม�น้พฤต�กรรมการข
บข�!

138 4042140087 ว
สดุควว�ทยาศาสตร� SGD 1,915.80     ตกลงราคา Edmund Optics Singapore Pte. Ltd. 1,915.80 SGD Edmund Optics Singapore Pte. Ltd. 1,915.80 SGD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

139 4042140088 USD 23,100.00       พ�เศษัท ADVANTEC CO., LTD. 23,100.00 USD ADVANTEC CO., LTD. 23,100.00 USD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

Bunseki Kobo Corporation 3,000,000.00 JPY

จ$าเป น้ต�องซ;9อโดุควยตรงจากต6างประเทศ

140 4042140089 ว
สดุควว�ทยาศาสตร� USD 1,645.00     ตกลงราคา AJA International, Inc. 1,645.00 USD AJA International, Inc. 1,645.00 USD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

141 4042140090 USD 2,835.00     ตกลงราคา Johnson Tech & Engineering Co., Ltd. 2,835.00 USD Johnson Tech & Engineering Co., Ltd. 2,835.00 USD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

142 4042140091 27,051.00     ตกลงราคา National Instruments Singapore Pte. Ltd. 27,051.00 บาท  National Instruments Singapore Pte. Ltd. 27,051.00 บาท คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

143 4042140092 EUR 1,497.96     ตกลงราคา Thermo Fisher Scientific GmbH 1,497.96 EUR Thermo Fisher Scientific GmbH 1,497.96 EUR คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

144 4042140093 Magnesium Rod GBP 552.00     ตกลงราคา Goodfellow Cambridge Limited 552.00 GBP Goodfellow Cambridge Limited 552.00 GBP คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

145 4042140094 ว
สดุควอ�เล กทรอน้�กส� USD 795.55     ตกลงราคา Ted Pella, Inc 795.55 USD Ted Pella, Inc 795.55 USD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

146 4042140095 MPLAB XC16 PRO Complier 1 License USD 995.00     ตกลงราคา Microchip Technology Inc. 995.00 USD Microchip Technology Inc. 995.00 USD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

(Workstation License)

Toner Hp ร6น้ CC530A, 531A, 532A, 533A 4 รายการ

แผ6น้เร;องแสง L7101 EL Light Sheet 1 รายการ

จ�างผล�ตโยโย6ประชาส
มพ
น้ธี เอ็นจิเนียร�งาน้ NECTEC ACE 2014 500 อ
น้

จ�างผล�ตงาน้อ�น้โฟกราฟฟ�กงาน้ NECTEC ACE2014 1 งาน้

1 เคร;!อง

เช6าเคร;!องคอมพ�วเตอร� PC+19" LCD 1 เคร;!อง

ช �9น้ส6วน้ของห6น้ยน้ต� (ส6งมอบต6อให�กฟผ.) 6 รายการ

41,119.62 ลบ.ม.

1 รายการ

1 รายการ

กล6องดุคว$า Control Infrared 1 รายการ

จ�างเปล�!ยน้ท6อ Suction 1 รายการ

ห�างห�น้ส6วน้จ$าก
ดุคว โอ.เอ น้.ซ�.เอ น้จ�เน้�ยร�!ง

1 ชดุคว

จ�างท$า PCB Gerber FR4 1.6mm 1 Oz 0.43x1. 1 รายการ

1 งาน้

8 รายการ

แผ6น้เวเฟอร� (Test grade) P-Type 1,500 แผ6น้

เป น้ไปตามข�อบ
งค
บฯ ข�อ 22 (5) เป น้พ
สดุควท�!

3 รายการ

วงจรทว�แรงดุคว
น้ High Volt 4 รายการ

ว
สดุควไฟฟ�า (NI GPIB-USB-HS) 1 รายการ

ว
สดุควว�ทยาศาสตร� (Oligo-DNA) 6 รายการ

200 ช�9น้

11 รายการ

แบบ สขร. 1
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ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjecต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ�S��p�����,�Caption/WriterObjecวิทยาศาสตร์และ��ง 01/07/2014 ถึง 31/07/2014�2557).ods����曜昵°�07��N�c:/AOO/sources/aoo4001ง 31/07/2014

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

147 4042140096 Quartz Clamp USD 1,200.00     ตกลงราคา DSK Technologies 1,200.00 USD DSK Technologies 1,200.00 USD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

148 4042140097 USD 3,500.00     ตกลงราคา Certara LP-SUCURSAL EM PORTUGAL 3,500.00 USD Certara LP-SUCURSAL EM PORTUGAL 3,500.00 USD เป น้การต6ออายต6อเน้;!อง

One Year Support

149 4042140098 ว
สดุควอ�เล กทรอน้�กส� USD 2,164.00     ตกลงราคา Technologic Systems Inc. 2,164.00 USD Technologic Systems Inc. 2,164.00 USD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

150 4042140099 Scanner ActiveX Control License 1 License USD 100.00     ตกลงราคา SWREG Inc 100.00 USD SWREG Inc 100.00 USD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

151 4042140100 ว
สดุควว�ทยาศาสตร� USD 1,509.00     ตกลงราคา GRACE BIO LABS 1,388.10 USD GRACE BIO LABS 1,388.10 USD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

152 4042140101 4" Silicon Wafer USD 1,041.00     ตกลงราคา Semiconductor Wafer, Inc. 1,041.00 USD Semiconductor Wafer, Inc. 1,041.00 USD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

153 4042140102 EUR 262.00     ตกลงราคา UAB "8 devices" 262.00 EUR UAB "8 devices" 262.00 EUR คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

154 4042140103 ว
สดุควอ�เล กทรอน้�กส� USD 500.96     ตกลงราคา Excelpoint Systems (Pte) 500.96 USD Excelpoint Systems (Pte) 500.96 USD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

155 4042140104 USD 868.20     ตกลงราคา Dalian Bld Electronic Co., Ltd. 868.20 USD  Dalian Bld Electronic Co., Ltd. 868.20 USD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

156 4042140105 แหล6งจ6ายไฟฟ�าของหลอดุควขยายแสง USD 1,500.00     ตกลงราคา China Opto-Electro Industries Co., Ltd. 1,500.00 USD China Opto-Electro Industries Co., Ltd. 1,500.00 USD คณล
กษัท ณะเฉพาะของพ
สดุควตรงความต�องการ

157 4043140116 413,332.00      สอบราคา บร�ษัท 
ท มาร�น้ แอซเซ ท โปรเท คช
!น้ จ$าก
ดุคว 386,291.60 บาท บร�ษัท 
ท มาร�น้ แอซเซ ท โปรเท คช
!น้ จ$าก
ดุคว 386,291.60 บาท ราคาต$!าสดุคว

448,598.12 บาท

158 4043140117 จ�างศ*กษัท าและเก บข�อม-ลหน้6วยบร�การน้$าร6อง 300,000.00       พ�เศษัท น้าย ชยต บญม�พ�ธี เอ็นจิเนียราน้ 300,000.00 บาท น้าย ชยต บญม�พ�ธี เอ็นจิเนียราน้ 300,000.00 บาท เป น้ผ-�ม�ความช$าน้าญเป น้พ�เศษัท 

เร6งดุคว6วน้ หากล6าช �าอาจเส�ยหายแก6ส$าน้
กงาน้

159 4043140118 10,093,457.94     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เบลสสกาย คอน้เน้คช
!น้ จ$าก
ดุคว 10,186,915.89 บาท บร�ษัท 
ท เก ต ออน้ เทคโน้โลย� จ$าก
ดุคว 10,093,457.94 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท เก ต ออน้ เทคโน้โลย� จ$าก
ดุคว 10,093,457.94 บาท

160 4043140119 จ�างพ
ฒน้าระบบจ
ดุควการฐาน้ข�อม-ล 90,000.00     ตกลงราคา น้าย สร�น้ทร  ม
งกรงาม 90,000.00 บาท น้าย สร�น้ทร  ม
งกรงาม 90,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญ

161 4043140121 90,000.00     ตกลงราคา น้างสาว ลล�ดุควา  จร�ตทร
พย� 90,000.00 บาท น้างสาว ลล�ดุควา  จร�ตทร
พย� 90,000.00 บาท เป น้ผ-�ม�ความช$าน้าญเป น้พ�เศษัท 

162 4043140122 อปกรณ�ส$าหร
บหน้6วยตรวจว
ดุควระยะไกล 8,801,088.00    ประกวดุควราคา บร�ษัท 
ท เอสว�อาร� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง แอน้ดุคว� ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 7,508,411.18 บาท บร�ษัท 
ท เอสว�อาร� เอ น้จ�เน้�ยร�!ง แอน้ดุคว� ซ
พพลาย จ$าก
ดุคว 7,508,411.18 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท ท�ค�วเอ ม เบสท� จ$าก
ดุคว 8,782,396.41 บาท

บร�ษัท 
ท แอสเซสซอร� ดุคว�ไวซ� จ$าก
ดุคว 8,028,037.38 บาท

163 4043140123 จ�างบ$ารงร
กษัท าระบบอปกรณ�ส$ารองข�อม-ลเทป 132,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เก ต ออน้ เทคโน้โลย� จ$าก
ดุคว 132,000.00 บาท บร�ษัท 
ท เก ต ออน้ เทคโน้โลย� จ$าก
ดุคว 132,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

164 4043140124 จ�างพ
ฒน้าว�ธี เอ็นจิเนียร�การเล�9ยงผล*กเดุคว�!ยว 66,000.00     ตกลงราคา น้าย ว
น้ช
ย ดุคว�เล�ศ 66,000.00 บาท น้าย ว
น้ช
ย ดุคว�เล�ศ 66,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

165 4043140125 48,000.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เอสเอสว� อ�น้โน้เวช
!น้ จ$าก
ดุคว 48,000.00 บาท บร�ษัท 
ท เอสเอสว� อ�น้โน้เวช
!น้ จ$าก
ดุคว 48,000.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท เอ น้เคเค ว�ศวกรรมและบร�การ จ$าก
ดุคว 50,000.00 บาท

บร�ษัท 
ท แอดุคววาน้ซ� พาวเวอร� เน้ ตเว�ร�ค จ$าก
ดุคว 54,000.00 บาท

166 4043140126 จ�างท�!ปร*กษัท าของกล6มงาน้ว�จ
ยใน้ส6วน้ของ 48,000.00 น้างสาว ว�น้
ดุควดุควา  วงศ�ว�ร�ยะ 48,000.00 บาท น้างสาว ว�น้
ดุควดุควา  วงศ�ว�ร�ยะ 48,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

Chemical Processes (ZnO Bulk)

167 4043140127 6,487,102.80 ประกวดุควราคา บร�ษัท 
ท เมโทรโปรเฟสช
!น้แน้ลโปรดุคว
กส� จ$าก
ดุคว 6,136,822.44 บาท บร�ษัท 
ท เมโทรโปรเฟสช
!น้แน้ลโปรดุคว
กส� จ$าก
ดุคว 6,136,822.44 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท น้�ปดุคว�า คอมพ�วเทค จ$าก
ดุคว 6,214,953.27 บาท

168 4043140128 48,000.00 น้าย ส�รพ
ฒน้� ประโทน้เทพ 48,000.00 บาท น้าย ส�รพ
ฒน้� ประโทน้เทพ 48,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

169 4043140129 จ�างท�!ปร*กษัท าของกล6มงาน้ว�จ
ย ใน้ส6วน้ของ 48,000.00 น้าย อภัย�ᒿ��8�牥楳����ชาต�  ส
งข�ทอง 48,000.00 บาท น้าย อภัย�ᒿ��8�牥楳����ชาต�  ส
งข�ทอง 48,000.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

Characterization Set Up

1 รายการ

ต6ออายซอฟต�แวร� Sussybx3083_R, SYBYL 1 ป�

3 รายการ

3 รายการ

25 ช�9น้

ว
สดุควอ�เล กทรอน้�กส� (บอร�ดุคว) 4 รายการ

2 รายการ

บอร�ดุคว MOU (Solar Pump) 20 ชดุคว

3 ช�9น้

จ�างบร�การร
กษัท าความปลอดุควภัย�ᒿ��8�牥楳���
ย 4 เดุคว;อน้ 1 งาน้

บร�ษัท 
ท ซ�เค�ยว สเปเช�ยลการ�ดุคว (ประเทศไทย)

1 งาน้

2 เคร;อข6าย เป น้ไปตามข�อบ
งค
บฯ ข�อ 23 (3) เป น้งาน้ท�!ต�องกระท$า

เช6าครภัย�ᒿ��8�牥楳���
ณฑูรย์���ණ������T�คอมพ�วเตอร� จ$าน้วน้ 16 รายการ 24 เดุคว;อน้

1 งาน้

จ�างพ
ฒน้า Web Appilcation ส$าหร
บระบบ 5 งวดุคว

14 รายการ

1 ป�

1 งาน้

ซ�งค�ออกไซต�ดุคว�วยระบบ High Pressure Hydrothermal

จ�!างบ$ารงร
กษัท าและซ6อมแก�ไขเคร;!อง UPS 1 ป�

1 งาน้ ท�!ปร*กษัท า/ผ-�เช �!ยวชาญ

เช6าครภัย�ᒿ��8�牥楳���
ณฑูรย์���ණ������T�คอมพ�วเตอร� 140 เคร;!อง 36 เดุคว;อน้

จ�างท�!ปร*กษัท าของกล6มงาน้ว�จ
ยใน้ส6วน้ของ p 1 งาน้ ท�!ปร*กษัท า/ผ-�เช �!ยวชาญ

Zno-LED

1 งาน้ ท�!ปร*กษัท า/ผ-�เช �!ยวชาญ

แบบ สขร. 1
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ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,/อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ*�ง

170 4043140130 ระบบคอมพ�วเตอร�สมรรถน้ะส-ง 7,009,345.79    ประกวดุควราคา บร�ษัท 
ท ดุคว�เอ ม พล
ส จ$าก
ดุคว 6,985,981.31 บาท บร�ษัท 
ท เมโทรโปรเฟสช
!น้แน้ลโปรดุคว
กส� จ$าก
ดุคว 6,975,000.00 บาท ราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท เมโทรโปรเฟสช
!น้แน้ลโปรดุคว
กส� จ$าก
ดุคว 6,975,000.00 บาท

171 4043140131 จ�างท�!ปร*กษัท าเพ;!อดุคว$าเน้�น้การประเม�น้องค�กร 2,803,738.32 บร�ษัท 
ท ทร�ส คอร�ปอเรช
!น้ 2,794,392.52 บาท บร�ษัท 
ท ทร�ส คอร�ปอเรช
!น้ 2,794,392.52 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

172 4043140132 จ�างบร�การบ$ารงร
กษัท าระบบชดุควประชมทางไกล 29,920.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท เอเวคไทย  จ$าก
ดุคว 29,920.00 บาท บร�ษัท 
ท เอเวคไทย  จ$าก
ดุคว 29,920.00 บาท เป น้ผ-�ร
บจ�างท�!ม�ความช$าน้าญพ�เศษัท 

173 4043140133 จ�างปร
บปรงห�องปฏ�บ
ต�การว�จ
ยอ�เล กทรอน้�กส� 470,000.00       พ�เศษัท น้าย ธี เอ็นจิเนียรน้�ตพงศ� ภัย�ᒿ��8�牥楳���
คจ�รพ
ฒน้าส�ร� 470,000.00 บาท น้าย ธี เอ็นจิเนียรน้�ตพงศ� ภัย�ᒿ��8�牥楳���
คจ�รพ
ฒน้าส�ร� 470,000.00 บาท ดุคว6วน้และราคาต$!าสดุคว

บร�ษัท 
ท ม
!น้ย;น้ เซอร�ว�ส แอน้ดุคว� ว�ศวกรรม จ$าก
ดุคว 525,000.00 บาท

บร�ษัท 
ท ทร�เดุควคคอเรทกร7ป จ$าก
ดุคว 985,660.00 บาท เร6งดุคว6วน้ หากล6าช �าอาจเส�ยหายแก6ส$าน้
กงาน้

ต�องส6งมอบให�ก
บทางการไฟฟ�าส6วน้ภัย�ᒿ��8�牥楳���-ม�ภัย�ᒿ��8�牥楳���าค

174 4043140134 จ�างบ$ารงร
กษัท าระบบส$ารองไฟฟ�า 138,700.00     ตกลงราคา บร�ษัท 
ท ซ�น้เน้อร�ไจซ� โปรไวดุคว� เซอร�ว�ส จ$าก
ดุคว 138,700.00 บาท บร�ษัท 
ท ซ�น้เน้อร�ไจซ� โปรไวดุคว� เซอร�ว�ส จ$าก
ดุคว 138,700.00 บาท ม�ผ-�เสน้อราคารายเดุคว�ยว

17 รายการ

8 เดุคว;อน้ ท�!ปร*กษัท า/ผ-�เช �!ยวชาญ

1 ป�

1 งาน้

ยาน้ยน้ต� อาคาร NECTC Pilot Plant เป น้ไปตามข�อบ
งค
บฯ ข�อ 23 (3) เป น้งาน้ท�!ต�องกระท$า

1 งาน้

แบบ สขร. 1
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