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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000�งช�ต�
ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000�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��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

   1 4041130732              67,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท เวิทยาศาสตร์และลล� ดับ�นัก เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักย�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ        67,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท เวิทยาศาสตร์และลล� ดับ�นัก เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักย�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ        67,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�ศษัท 

   2 4041130733              15,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        15,000.00 บ�ท        15,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�ศษัท 

   3 4041130734              21,420.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        21,420.00 บ�ท        21,420.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แ�โคเทค วิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ �สเต�ม จ��ก�ดับ        22,000.00 บ�ท

   4 4041130736              14,300.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        14,300.00 บ�ท        14,300.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

   5 4041130737              52,800.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        52,800.00 บ�ท        52,800.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

   6 4041130738 100,906.90 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�       100,906.90 บ�ท       100,906.90 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 
Service Charge for Overhaul Pump

   7 4041130739              80,325.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท เมเชอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�กซ� จ��ก�ดับ        80,325.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท เมเชอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�กซ� จ��ก�ดับ        80,325.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

   8 4041130740              89,980.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        89,980.00 บ�ท        89,980.00 บ�ท ม�ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

   9 4041130741               4,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�         4,000.00 บ�ท         4,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 
Research Variable single channel

  10 4041130742               5,330.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ตอิเล็กทรอนิกส์แ�นักดับ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ส� จ��ก�ดับ         5,330.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ตอิเล็กทรอนิกส์แ�นักดับ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ส� จ��ก�ดับ         5,330.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  11 4041130743 จ)�งวิทยาศาสตร์และ�เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ะห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000�และพัฒนาวิทย�ฒนัก�แผนักธีก-ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ก�จและก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ตล�ดับ             100,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย พัฒนาวิทยงศ�วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ-ฑฒ� ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ม,#นักย-ทธีก       100,000.00 บ�ท นัก�ย พัฒนาวิทยงศ�วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ-ฑฒ� ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ม,#นักย-ทธีก       100,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  12 4041130744 จ)�งท��แผนักธีก-ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ก�จโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบและเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงม,อิเล็กทรอนิกส์แ              85,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย พัฒนาวิทยงศ�วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ-ฑฒ� ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ม,#นักย-ทธีก        85,000.00 บ�ท นัก�ย พัฒนาวิทยงศ�วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ-ฑฒ� ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ม,#นักย-ทธีก        85,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 
อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�ส��ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บส�ตวิทยาศาสตร์และ�นัก�3�

  13 4041130745 เกล,อิเล็กทรอนิกส์แบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ส-ทธีก�4              30,600.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        30,600.00 บ�ท        30,600.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  14 4041130746              30,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ไทยอิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� แลมป� จ��ก�ดับ        30,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ไทยอิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� แลมป� จ��ก�ดับ        30,000.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  15 4041130747 Conductivity Sensor              11,160.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        11,160.00 บ�ท        11,160.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  16 4041130748 FITC Labeling Kit              21,280.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ท�ท�เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จ��ก�ดับ        21,280.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ท�ท�เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จ��ก�ดับ        21,280.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  17 4041130749               1,620.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�         1,620.00 บ�ท         1,620.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  18 4041130750              10,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โฟร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แ�ม ม�ลต�ม�เดับ�ย จ��ก�ดับ        10,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โฟร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แ�ม ม�ลต�ม�เดับ�ย จ��ก�ดับ        10,500.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  19 4041130751 X59LX-203 SMEW570-T (DENSEI-LAMBDA)               6,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�         6,500.00 บ�ท         6,500.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  20 4041130752              25,200.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        25,200.00 บ�ท        25,200.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  21 4041130753               6,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�         6,000.00 บ�ท         6,000.00 บ�ท ม�ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

  22 4041130754              35,384.75 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        35,384.75 บ�ท        35,384.75 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  23 4041130755               9,800.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จ��ก�ดับ         9,800.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จ��ก�ดับ         9,800.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 
size: 2.13"x5.45"

  24 4041130756 CONNECTOR               6,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ชล�ตะ เซม�ซ 6 จ��ก�ดับ         6,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ชล�ตะ เซม�ซ 6 จ��ก�ดับ         6,000.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  25 4041130757 จ)�งสอิเล็กทรอนิกส์แนักภ�ษัท �อิเล็กทรอนิกส์แ�งกฤษัท ให่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000)ก�บนัก�กเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยนักต�วิทยาศาสตร์และแทนัก              50,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ง เสนัก�ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000� ทอิเล็กทรอนิกส์แงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��        50,000.00 บ�ท นัก�ง เสนัก�ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000� ทอิเล็กทรอนิกส์แงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��        50,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  26 4041130758 Toshiba Satellite P840T-1008X              38,300.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จ��ก�ดับ        38,300.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จ��ก�ดับ        38,300.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  27 4041130759 จ)�งท��วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ทดับลอิเล็กทรอนิกส์แงห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000-�นักยนักต�              14,875.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นัก พัฒนาวิทย�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ท เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ        14,875.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นัก พัฒนาวิทย�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ท เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ        14,875.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,3อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ)�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000วิทยาศาสตร์และ��ง 01/04/2013 ถึง 30/04/2013�.ht�=true����횼横À�牣慥洔晒泰晒泜晒泈晒沬晒汬晒汐晒氤晒嚜��嚘��嚘6ง 30/04/2013

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,3อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง

ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-งถึง 30/04/2013�.ht�=true����횼横À�牣慥洔晒泰晒泜晒泈晒沬晒汬晒汐晒氤晒嚜��嚘��嚘�งพัฒนาวิทย�กนัก�3�ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ล�อิเล็กทรอนิกส์แเย�นัก PCH และ PCL           1 ง�นัก

ซ�อิเล็กทรอนิกส์แมแซมแกนักเพัฒนาวิทยล�พัฒนาวิทย�ดับลมอิเล็กทรอนิกส์แ�ดับอิเล็กทรอนิกส์แ�ก�ศส��ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บ OAC           1 ง�นัก บจ. สย�มอิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แมคค�ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�ค บจ. สย�มอิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แมคค�ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�ค

จ)�งล)�ง AHU และแผงคอิเล็กทรอนิกส์แยล�เย�นักดับ)วิทยาศาสตร์และยนัก�3�ย�เคม�           1 ง�นัก บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท แคเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท แคเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จ��ก�ดับ

ม�เตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� GEM-145 AMR ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก Econmax Series        3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจ. จ�เนัก�ยส อิเล็กทรอนิกส์แ�เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�ค ม�เตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� บจ. จ�เนัก�ยส อิเล็กทรอนิกส์แ�เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�ค ม�เตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��
ม�เตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� GEM-345 AMR
ม�เตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� GEM-3100 AMR

ต�วิทยาศาสตร์และเป��อิเล็กทรอนิกส์แ�ก�ศ U75-2A-01           1 ช-ดับ บจ. โชวิทยาศาสตร์และ�เดับ�นักก� (ไทยแลนักดับ�) บจ. โชวิทยาศาสตร์และ�เดับ�นักก� (ไทยแลนักดับ�)

อิเล็กทรอนิกส์แะไห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ล� overhaul pump (จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก 20 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)        2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจ. กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-นักดับ�ฟอิเล็กทรอนิกส์แส (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) บจ. กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-นักดับ�ฟอิเล็กทรอนิกส์แส (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)

ช-ดับอิเล็กทรอนิกส์แ��นักค��อิเล็กทรอนิกส์แ-ณห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ภ�ม�ม�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ฐ�นัก ( Fluke )        2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

Assy-PCB,Motor AMP Board           1 ช-ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ลแวิทยาศาสตร์และค (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ลแวิทยาศาสตร์และค (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ

จ)�งสอิเล็กทรอนิกส์แบเท�ยบ (Calibration charge for           4 ช-ดับ บจ. เอิเล็กทรอนิกส์แพัฒนาวิทยเพัฒนาวิทยนักดับอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟ (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) บจ. เอิเล็กทรอนิกส์แพัฒนาวิทยเพัฒนาวิทยนักดับอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟ (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)

จ)�งท�� PCB: P.T.H.,Drill ,DF,SM 2 SIDE        2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ง�นัก

1 ง�นัก

        120 ถึง 30/04/2013�.ht�=true����횼横À�牣慥洔晒泰晒泜晒泈晒沬晒汬晒汐晒氤晒嚜��嚘��嚘-ง บจ. กล,อิเล็กทรอนิกส์แเจร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ญ อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนักช�#นักแนักล บจ. กล,อิเล็กทรอนิกส์แเจร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ญ อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนักช�#นักแนักล

Ballast ส��ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบนัก�3�บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ส-ทธีก�4           3 ช-ดับ

          1 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก บจ. มทเล�อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��-โทเลโดับ (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) บจ. มทเล�อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��-โทเลโดับ (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)

          1 ช-ดับ

จ)�งท��โปสเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เคล,อิเล็กทรอนิกส์แบดับ)�นัก (270cmx120cm)          1 แผ�นัก ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000จก. แคนักนัก� กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟฟ�ค ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000จก. แคนักนัก� กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟฟ�ค

เช�� Samsung S3 และ Samsung Note 10.1       7 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แง

          1 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก บจ.ม�ตซ�บ�ช � เอิเล็กทรอนิกส์แลเลเวิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) บจ.ม�ตซ�บ�ช � เอิเล็กทรอนิกส์แลเลเวิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)

อิเล็กทรอนิกส์แะไห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ล� Power Supply ช-ดับแป)นักกดับบอิเล็กทรอนิกส์แกช�3นักล�ฟต

กล�อิเล็กทรอนิกส์แงวิทยาศาสตร์และงจร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ควิทยาศาสตร์และบค-ม Zana 4002           7 ช-ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โอิเล็กทรอนิกส์แ.เอิเล็กทรอนิกส์แ.คอิเล็กทรอนิกส์แมเทค จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โอิเล็กทรอนิกส์แ.เอิเล็กทรอนิกส์แ.คอิเล็กทรอนิกส์แมเทค จ��ก�ดับ

จ)�งพัฒนาวิทย�มพัฒนาวิทย�ไวิทยาศาสตร์และนัก�ล ขนัก�ดับ  3 เมตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� x 10 เมตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�          1 แผ�นัก ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000จก. แคนักนัก� กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟฟ�ค ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000จก. แคนักนัก� กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟฟ�ค

ซ,3อิเล็กทรอนิกส์แวิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก 20 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           1 ช-ดับ บจ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ บจ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ

จ)�งท�� PCB: PTH, PWM_TEMP_UPDATE           1 ง�นัก

          4 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก

          1 ง�นัก
ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย เพัฒนาวิทย,#อิเล็กทรอนิกส์แไปแข�งข�นักในักง�นัก Intel ISEF

          1 ช-ดับ

      15 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
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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��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,3อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง

  28 4041130760 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ไฟฟ)�และอิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�               9,100.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ท�ท� จ��ก�ดับ         9,100.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ท�ท� จ��ก�ดับ         9,100.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  29 4041130761               8,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท เอิเล็กทรอนิกส์แส พัฒนาวิทย� วิทยาศาสตร์และ� ดับ�จ�ตอิเล็กทรอนิกส์แล เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส จ��ก�ดับ         8,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท เอิเล็กทรอนิกส์แส พัฒนาวิทย� วิทยาศาสตร์และ� ดับ�จ�ตอิเล็กทรอนิกส์แล เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส จ��ก�ดับ         8,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  30 4041130762              12,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โจวิทยาศาสตร์และ�ท จ��ก�ดับ        12,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โจวิทยาศาสตร์และ�ท จ��ก�ดับ        12,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  31 4041130763 จ)�งอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบและก�อิเล็กทรอนิกส์แสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)�งบ�ธีกนัก�ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ศก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�             130,800.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ดับ� ไอิเล็กทรอนิกส์แดับ�ล จ��ก�ดับ       130,800.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ดับ� ไอิเล็กทรอนิกส์แดับ�ล จ��ก�ดับ       130,800.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  32 4041130764 จ)�งจ�ดับท��แผนักภ�พัฒนาวิทยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เช,#อิเล็กทรอนิกส์แมต�อิเล็กทรอนิกส์แเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,อิเล็กทรอนิกส์แข��ย              15,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ธีก�ญล�กษัท ณ� ทอิเล็กทรอนิกส์แงแม)นัก        15,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ธีก�ญล�กษัท ณ� ทอิเล็กทรอนิกส์แงแม)นัก        15,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 
อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนัก�ตภ�ยในักปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000วิทยาศาสตร์และ��งปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศ

  33 4041130765              16,400.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท นัก�นักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย� ซ�พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ        16,400.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท นัก�นักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย� ซ�พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ        16,400.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ม�สเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� อิเล็กทรอนิกส์แ�3งค� คอิเล็กทรอนิกส์แม        18,300.00 บ�ท

  34 4041130766 Working for Development of              48,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        48,000.00 บ�ท        48,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  35 4041130767 จ)�งแสกนักแบบจ��ลอิเล็กทรอนิกส์แงฟ�นักป�นักปล�สเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��               3,600.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และ�ชญ�   พัฒนาวิทยลส�ทธีก�4         3,600.00 บ�ท นัก�ย สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และ�ชญ�   พัฒนาวิทยลส�ทธีก�4         3,600.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  36 4041130768 จ)�งท��ช �3นักง�นัก              10,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ชล�ตะ เซม�ซ 6 จ��ก�ดับ        10,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ชล�ตะ เซม�ซ 6 จ��ก�ดับ        10,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  37 4041130769              44,210.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        44,210.00 บ�ท        44,210.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท นัก�นักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย� ซ�พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ        45,100.00 บ�ท

  38 4041130770 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�              14,470.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แส คอิเล็กทรอนิกส์แมโพัฒนาวิทยเนัก�นักส� จ��ก�ดับ        14,470.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แส คอิเล็กทรอนิกส์แมโพัฒนาวิทยเนัก�นักส� จ��ก�ดับ        14,470.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  39 4041130771 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ทดับลอิเล็กทรอนิกส์แงห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000-�นักยนักต�               3,865.38         3,865.38 บ�ท         3,865.38 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  40 4041130772              18,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        18,500.00 บ�ท        18,500.00 บ�ท ม�ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ
ภ�ษัท �ไทย และ ภ�ษัท �อิเล็กทรอนิกส์แ�งกฤษัท 

  41 4041130773              40,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        40,000.00 บ�ท        40,000.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  42 4041130774 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ไฟฟ)�              12,277.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท วิทยาศาสตร์และ�นัก�ส ซ�พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ        12,277.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท วิทยาศาสตร์และ�นัก�ส ซ�พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ        12,277.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  43 4041130775               6,600.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�         6,600.00 บ�ท         6,600.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช�#นัก จ��ก�ดับ        15,000.00 บ�ท

  44 4041130776 Power Amplifier              28,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        28,000.00 บ�ท        28,000.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  45 4041130777 จ)�งปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-งโปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ข)อิเล็กทรอนิกส์แม�ล              38,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ดับอิเล็กทรอนิกส์แกฝ้าย สัมมา�)�ย ส�มม�        38,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ดับอิเล็กทรอนิกส์แกฝ้าย สัมมา�)�ย ส�มม�        38,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

Center)

  46 4041130778               4,720.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ไลนัก�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จ��ก�ดับ         4,720.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ไลนัก�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จ��ก�ดับ         4,720.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  47 4041130779 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�               1,588.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�         1,588.00 บ�ท         1,588.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  48 4041130780              27,200.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท เทพัฒนาวิทยเทวิทยาศาสตร์และ� ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�งเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,อิเล็กทรอนิกส์แง จ��ก�ดับ        27,200.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท เทพัฒนาวิทยเทวิทยาศาสตร์และ� ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�งเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,อิเล็กทรอนิกส์แง จ��ก�ดับ        27,200.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท สย�มย�นัก�แคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จ��ก�ดับ        30,400.00 บ�ท

  49 4041130781 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แบบต�3งโต=ะ              22,910.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จ��ก�ดับ        22,910.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จ��ก�ดับ        22,910.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  50 4041130782 จ)�งเปล�#ยนักเบ�ะห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000-)มโซฟ�              19,200.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แมร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส-วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ จ��ก�ดับ        19,200.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แมร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส-วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ จ��ก�ดับ        19,200.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  51 4041130783               1,890.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โฟนัก�กซ� จ��ก�ดับ         1,890.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โฟนัก�กซ� จ��ก�ดับ         1,890.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช�#นัก จ��ก�ดับ         2,200.00 บ�ท

  52 4041130784              11,550.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท นัก�นักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย� ซ�พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ        11,550.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท นัก�นักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย� ซ�พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ        11,550.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โบ=ทบ-คส� อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟฟ�ศเซ�        13,000.00 บ�ท

  53 4041130785 จ)�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ซ�อิเล็กทรอนิกส์แมเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บอิเล็กทรอนิกส์แ�ก�ศชนัก�ดับ              47,600.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)�นัก เอิเล็กทรอนิกส์แส พัฒนาวิทย� อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงเย�นัก        47,600.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)�นัก เอิเล็กทรอนิกส์แส พัฒนาวิทย� อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงเย�นัก        47,600.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

      14 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จ)�งท�� Standee ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบ Live Bus Track           8 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก

จ)�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ซ�อิเล็กทรอนิกส์แมแซมและปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-งกล)อิเล็กทรอนิกส์แงDVR           1 ง�นัก

          1 ง�นัก

          1 ง�นัก

HP Toner ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก CE278A 4 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก, ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก CB540A        5 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก CB541A 1 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก,ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก CB542A 1 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก,ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก

          1 ง�นัก Mr. Johannes Philipp Mensi Mr. Johannes Philipp Mensi
supercapacitors based on CVD-fabricated
with pseudocapacitative additives

          1 ง�นัก
และอิเล็กทรอนิกส์แ�พัฒนาวิทยโห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ลดับข)อิเล็กทรอนิกส์แม�ลท�#ไดับ)บนักร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบฐ�นักข)อิเล็กทรอนิกส์แม�ล An

       5 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

Toner HP ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก Q7516A 2 กล�อิเล็กทรอนิกส์แง, Toner HP ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�        3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจ. ม�สเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� อิเล็กทรอนิกส์แ�3งค�คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส บจ. ม�สเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� อิเล็กทรอนิกส์แ�3งค�คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส
Toner HP ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก C9730A 2 กล�อิเล็กทรอนิกส์แง

       3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

       2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ม�ซ�ม� (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ม�ซ�ม� (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ

จ)�งพัฒนาวิทย�มพัฒนาวิทย�โบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ช�วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ผลง�นักวิทยาศาสตร์และ�จ�ย NECTEC      2,500 แผ�นัก ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000จก. แคนักนัก� กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟฟ�ค ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000จก. แคนักนัก� กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟฟ�ค

วิทยาศาสตร์และ�สดับ-กล�อิเล็กทรอนิกส์แง AL        2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000จก. ค�งซ�วิทยาศาสตร์และดับ� อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�คทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�ค ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000จก. ค�งซ�วิทยาศาสตร์และดับ� อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�คทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�ค

       4 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

เช��เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แบบพัฒนาวิทยกพัฒนาวิทย� (NB)       1 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แง ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000จก. เอิเล็กทรอนิกส์แฟย� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000จก. เอิเล็กทรอนิกส์แฟย� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��

          1 ช-ดับ บจ. นัก�โนัก แลมบ�ดับ)� เทคโนักโลย�ส� บจ. นัก�โนัก แลมบ�ดับ)� เทคโนักโลย�ส�

          1 ง�นัก
และเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,อิเล็กทรอนิกส์แข��ย (NetHAM) ส��ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บคล�งข)อิเล็กทรอนิกส์แม�ล 

PCB จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปแบบ, 3 แผ�นัก           1 ช-ดับ

      14 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ม�ซ�ม� (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ม�ซ�ม� (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ

กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะดับ�ษัท เช�ดับม,อิเล็กทรอนิกส์แ "ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�"          32 ล�ง

          1 ช-ดับ

          6 ต�วิทยาศาสตร์และ

Internal Harddisk           1 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก

HP Toner ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก Q6000A 1 กล�อิเล็กทรอนิกส์แง, Q6001A 1 ก        4 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
Q6002A 2 กล�อิเล็กทรอนิกส์แง, Q6003A 1 กล�อิเล็กทรอนิกส์แง

          1 ง�นัก
แยกส�วิทยาศาสตร์และนัก จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก 6 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แง
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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��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,3อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง

  54 4041130786              36,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        36,492.00 บ�ท        36,492.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  55 4041130787 LFP 48V30AH (Stainless steel casing)              80,934.58 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แ�นักโนักวิทยาศาสตร์และ�แพัฒนาวิทยค จ��ก�ดับ        80,934.58 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แ�นักโนักวิทยาศาสตร์และ�แพัฒนาวิทยค จ��ก�ดับ        80,934.58 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  56 4041130788 จ)�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เปล�#ยนักวิทยาศาสตร์และ�สดับ-ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบผล�ตนัก�3�ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ล�อิเล็กทรอนิกส์แ              17,220.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        17,220.00 บ�ท        17,220.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  57 4041130789 มอิเล็กทรอนิกส์แเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��              61,240.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        61,240.00 บ�ท        61,240.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  58 4041130790 จ)�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทยนัก�กง�นักท��ควิทยาศาสตร์และ�มสะอิเล็กทรอนิกส์แ�ดับ             270,411.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โอิเล็กทรอนิกส์แวิทยาศาสตร์และ�ท โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� ควิทยาศาสตร์และ�ก จ��ก�ดับ       270,411.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โอิเล็กทรอนิกส์แวิทยาศาสตร์และ�ท โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� ควิทยาศาสตร์และ�ก จ��ก�ดับ       270,411.00 บ�ท เป�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ)�งต�อิเล็กทรอนิกส์แเนัก,#อิเล็กทรอนิกส์แง

  59 4041130791               7,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�  พัฒนาวิทย�ฒนัก�สต�ล         7,000.00 บ�ท  พัฒนาวิทย�ฒนัก�สต�ล         7,000.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  60 4041130792 จ)�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เปล�#ยนักบอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ดับเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงจ��ยไฟฟ)�              35,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท แควิทยาศาสตร์และนักเทล จ��ก�ดับ        35,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท แควิทยาศาสตร์และนักเทล จ��ก�ดับ        35,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 
กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะแสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ง

  61 4041130793             186,915.89 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�       186,915.89 บ�ท       186,915.89 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ไบโอิเล็กทรอนิกส์แแอิเล็กทรอนิกส์แคท�ฟ จ��ก�ดับ       188,500.00 บ�ท

  62 4041130794 Gate Valve, Stainless Steel, NW160CF             275,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�       265,000.00 บ�ท       265,000.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  63 4041130795 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ไฟฟ)�               5,680.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท วิทยาศาสตร์และ�นัก�ส ซ�พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ         5,680.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท วิทยาศาสตร์และ�นัก�ส ซ�พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ         5,680.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  64 4041130796 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ไฟฟ)�               5,670.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�         5,670.00 บ�ท         5,670.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  65 4041130797 โทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ศ�พัฒนาวิทยท�ม,อิเล็กทรอนิกส์แถึง 30/04/2013�.ht�=true����횼横À�牣慥洔晒泰晒泜晒泈晒沬晒汬晒汐晒氤晒嚜��嚘��嚘,อิเล็กทรอนิกส์แ              34,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��คอิเล็กทรอนิกส์แม จ��ก�ดับ        34,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��คอิเล็กทรอนิกส์แม จ��ก�ดับ        34,500.00 บ�ท ม�ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

  66 4041130798 เช��เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แบบต�3งโต=ะ               5,400.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โฟร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แ�ม ม�ลต�ม�เดับ�ย จ��ก�ดับ         5,400.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โฟร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แ�ม ม�ลต�ม�เดับ�ย จ��ก�ดับ         5,400.00 บ�ท ม�ผ�)เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

  67 4041130799 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�              14,438.34 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        14,438.34 บ�ท        14,438.34 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  68 4041130800 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ท�งกลศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��              23,420.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        23,420.00 บ�ท        23,420.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  69 4041130801 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�              25,373.33 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        25,373.33 บ�ท        25,373.33 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  70 4041130802             130,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท สม�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ท แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� ฟอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��จ�นัก จ��ก�ดับ       130,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท สม�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ท แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� ฟอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��จ�นัก จ��ก�ดับ       130,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  71 4041130803             124,765.71 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ปท-มธีก�นัก� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส� จ��ก�ดับ       124,766.34 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ปท-มธีก�นัก� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส� จ��ก�ดับ       124,766.34 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  72 4041130804               7,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�         7,500.00 บ�ท         7,500.00 บ�ท เป�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เช��ต�อิเล็กทรอนิกส์แเนัก,#อิเล็กทรอนิกส์แง

  73 4041130805               4,200.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โฟนัก�กซ� จ��ก�ดับ         4,200.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท โฟนัก�กซ� จ��ก�ดับ         4,200.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
        4,300.00 บ�ท

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท แมทคอิเล็กทรอนิกส์แม เซลส� จ��ก�ดับ         4,500.00 บ�ท

  74 4041130806 GPS Unit model GT60               1               8,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท วิทยาศาสตร์และ�นักไดับเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��กช�นัก จ��ก�ดับ         8,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท วิทยาศาสตร์และ�นักไดับเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��กช�นัก จ��ก�ดับ         8,500.00 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  75 4041130807              13,247.66 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไพัฒนาวิทยบ�ลย� อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�คทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก จ��ก�ดับ        13,247.66 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไพัฒนาวิทยบ�ลย� อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�คทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก จ��ก�ดับ        13,247.66 บ�ท ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  76 4042130109 Camera Set for R&D           USD 2,436.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�  VOLTRIUM SYSTEMS PTE LTD         2,436.00 USD  VOLTRIUM SYSTEMS PTE LTD         2,436.00 USD ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  77 4042130110 Solenoid             USD 330.74 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�  MAGNETIC SENSOR SYSTEMS           330.74 USD  MAGNETIC SENSOR SYSTEMS           330.74 USD ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  78 4042130111 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ไฟฟ)�และอิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�             USD 535.80 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�           535.80 USD           535.80 USD ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  79 4042130112 Dummy Si Wafer       JPY 3,955,000.00 พัฒนาวิทย�เศษัท        3,925,000 JPY        3,925,000 JPY ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  80 4042130113 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ไฟฟ)�             EUR 447.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�  OLIMEX Ltd.           510.99 EUR  OLIMEX Ltd.           510.99 EUR ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  81 4042130114 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ไฟฟ)�ส��ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงช�วิทยาศาสตร์และยฟ�ง             USD 350.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�  LISOUND HEARING AID (FUZH           350.00 USD  LISOUND HEARING AID (FUZH           350.00 USD ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

Smoke Detector 6 ช-ดับ , Manual Pull        2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจ. จอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000�นักส�นัก คอิเล็กทรอนิกส์แนักโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ล (ไทยแลนักดับ�) บจ. จอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000�นักส�นัก คอิเล็กทรอนิกส์แนักโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ล (ไทยแลนักดับ�)
Station 6 ช-ดับ

          2 ช-ดับ

          1 ง�นัก บจ. ฟล�อิเล็กทรอนิกส์แ�ดับ แอิเล็กทรอนิกส์แดับวิทยาศาสตร์และ�นักซ� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) บจ. ฟล�อิเล็กทรอนิกส์แ�ดับ แอิเล็กทรอนิกส์แดับวิทยาศาสตร์และ�นักซ� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)
เย�นัก จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก 7 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

      10 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจ. เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โวิทยาศาสตร์และ ไดับนัก�ม�คส� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) บจ. เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โวิทยาศาสตร์และ ไดับนัก�ม�คส� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)

          1 ง�นัก
วิทยาศาสตร์และ�นักท�# 1 พัฒนาวิทย.ค. - 31 ก.ค. 56

จ)�งท��ข�ต�3งพัฒนาวิทย,3นัก LCD 19"-32",ตะแกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)อิเล็กทรอนิกส์แม           1 ง�นัก
ข�, ล)อิเล็กทรอนิกส์แเล,#อิเล็กทรอนิกส์แนัก 2 นัก�3วิทยาศาสตร์และคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�6#ง, ช�3นักวิทยาศาสตร์และ�งไซส� M

          1 ง�นัก

เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แง Auto CLAVE           1 ช-ดับ บจ. เบคไทย กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-งเทพัฒนาวิทยอิเล็กทรอนิกส์แ-ปกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ�เคม�ภ�ณฑ� บจ. เบคไทย กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-งเทพัฒนาวิทยอิเล็กทรอนิกส์แ-ปกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ�เคม�ภ�ณฑ�
ย�#ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000)อิเล็กทรอนิกส์แ Hirayama ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก HIR-1 HVE-50

          1 ช-ดับ บจ. เนัก�กซ� เจเนักอิเล็กทรอนิกส์แเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช�#นัก โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ�กส� บจ. เนัก�กซ� เจเนักอิเล็กทรอนิกส์แเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช�#นัก โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ�กส�

       2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

       1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจ. อิเล็กทรอนิกส์แ�เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ บจ. อิเล็กทรอนิกส์แ�เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ

      3 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แง

      1 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แง

 6 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ บจ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ

       2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจ. ไทยโพัฒนาวิทยล�เมอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� ซ�พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย บจ. ไทยโพัฒนาวิทยล�เมอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� ซ�พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย

22 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ม�ซ�ม� (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท ม�ซ�ม� (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ

จ)�งอิเล็กทรอนิกส์แบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ล�กส�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� "โค)ชผ�)นัก��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นักให่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ม�ดับ�ทวิทยาศาสตร์และ�           1 ง�นัก
ผลง�นัก: ควิทยาศาสตร์และ�มส��เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��จล-ล�วิทยาศาสตร์และงอิเล็กทรอนิกส์แงค�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ย�#งย,นัก"
วิทยาศาสตร์และ�นักท�# 8 และ 17 พัฒนาวิทย.ค. 2556

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ถึง 30/04/2013�.ht�=true����횼横À�牣慥洔晒泰晒泜晒泈晒沬晒汬晒汐晒氤晒嚜��嚘��嚘จ�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ย�นักยนักต� ย�#ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000)อิเล็กทรอนิกส์แ Yamaha ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก Filano           3 ค�นัก

เช�� Notebook: Dell ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก Vostro3300       1 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แง บจ. ไอิเล็กทรอนิกส์แโซเทค อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ท อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟ เทคโนักโลย� บจ. ไอิเล็กทรอนิกส์แโซเทค อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ท อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟ เทคโนักโลย�

โทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ศ�พัฒนาวิทยท�ต�3งโต=ะ Panasonic ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก KX-T2375       2 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แง
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟฟ�ศเมท จ��ก�ดับ (มห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000�ชนัก)

เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงฟอิเล็กทรอนิกส์แกอิเล็กทรอนิกส์แ�ก�ศย�#ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000)อิเล็กทรอนิกส์แ SHARP: KC A40TA-W       1 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แง

          1 ช-ดับ

       3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

       5 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�  RobotShop Distribution in  RobotShop Distribution in

      2500 แผ�นัก  Bunseki Kobo Corporation  Bunseki Kobo Corporation

       3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

         10 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก
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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��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ต-ผลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,3อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ)�ง

  82 4042130115 ช-ดับปล�>ก             USD 935.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�           935.00 USD           935.00 USD ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  83 4042130116 บอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ดับอิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�             USD 185.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�           185.00 USD           185.00 USD ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  84 4042130117 ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ม6กนัก��ไฟฟ)�           EUR 1,100.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�  AGFA Materials Taiwan Co,         1,100.00 EUR  AGFA Materials Taiwan Co,         1,100.00 EUR ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  85 4042130118 บอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ดับทดับลอิเล็กทรอนิกส์แง             USD 238.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�  e-con Systems India Pvt.           238.00 USD  e-con Systems India Pvt.           238.00 USD ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  86 4042130119 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ไฟฟ)�           USD 1,850.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�         1,850.00 SGD         1,850.00 SGD ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  87 4042130120 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ไฟฟ)�           USD 2,582.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�  ACCES I/O Products, Inc.         2,582.00 USD  ACCES I/O Products, Inc.         2,582.00 USD ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  88 4042130121 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ไฟฟ)�             USD 499.66 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�  Mouser Electronics           499.66 USD  Mouser Electronics           499.66 USD ค-ณล�กษัท ณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต)อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

  89 4043130073              17,400.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        17,400.00 บ�ท        17,400.00 บ�ท เป�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ)�งต�อิเล็กทรอนิกส์แเนัก,#อิเล็กทรอนิกส์แง

  90 4043130084 จ)�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บ��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-งร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��กษัท �เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงท��นัก�3�เย�นัก              84,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        84,000.00 บ�ท        84,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 
แคเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��

  91 4043130085              30,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�        30,000.00 บ�ท        30,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 
ม,อิเล็กทรอนิกส์แถึง 30/04/2013�.ht�=true����횼横À�牣慥洔晒泰晒泜晒泈晒沬晒汬晒汐晒氤晒嚜��嚘��嚘,อิเล็กทรอนิกส์แ

  92 4043130086 จ)�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�เซ�นักเซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เคม�ไฟฟ)�             102,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ จ�นักทนัก� ค��ภ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะ       102,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ จ�นักทนัก� ค��ภ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะ       102,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  93 4043130087             200,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย อิเล็กทรอนิกส์แ�คร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทยงศ� ผ�อิเล็กทรอนิกส์แงส-วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ       200,000.00 บ�ท นัก�ย อิเล็กทรอนิกส์แ�คร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทยงศ� ผ�อิเล็กทรอนิกส์แงส-วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ       200,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  94 4043130088 จ)�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ง�นักร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบอิเล็กทรอนิกส์แ�ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           9,600,000.00 ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะกวิทยาศาสตร์และดับร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)อิเล็กทรอนิกส์แม เทคโนัก เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส จ��ก�ดับ 8,129,906.54 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)อิเล็กทรอนิกส์แม เทคโนัก เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส จ��ก�ดับ 8,129,906.54 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
(e-Auction) บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท นัก�นักทวิทยาศาสตร์และ�นัก แมนักเนักจเม)นักส� จ��ก�ดับ 8,755,140.19 บ�ท

  95 4043130089 จ)�งปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะส�นักง�นักโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงเอิเล็กทรอนิกส์แกซเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ย�              95,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ย-พัฒนาวิทย�พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� แก)วิทยาศาสตร์และพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม 95000 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ย-พัฒนาวิทย�พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� แก)วิทยาศาสตร์และพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม        95,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 

  96 4043130090 จ)�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�โมดับ-ลในักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ถึง 30/04/2013�.ht�=true����횼横À�牣慥洔晒泰晒泜晒泈晒沬晒汬晒汐晒氤晒嚜��嚘��嚘��ยภ�พัฒนาวิทยส��ห่งชาติ��潹⁵h�琠敨�耀(�HP Toner รุ่น Q6000ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บ             144,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย อิเล็กทรอนิกส์แภ�วิทยาศาสตร์และ�นักท� ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��งค�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะก�ล       144,000.00 บ�ท นัก�ย อิเล็กทรอนิกส์แภ�วิทยาศาสตร์และ�นักท� ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��งค�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะก�ล       144,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 
เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงเอิเล็กทรอนิกส์แกซเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ย�คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��

  97 4043130091           1,950,000.00 พัฒนาวิทย�เศษัท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ล�กเซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� ซอิเล็กทรอนิกส์แฟต�แวิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จ��ก�ดับ     1,950,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ล�กเซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� ซอิเล็กทรอนิกส์แฟต�แวิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จ��ก�ดับ     1,950,000.00 บ�ท เป�นักผ�)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ)�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษัท 
Bus

          5 ช-ดับ  Zhangjiagang Youcheng Tec  Zhangjiagang Youcheng Tec

          1 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก  UA International Pte Ltd  UA International Pte Ltd

          2 Kgm

          2 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก

       2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�  Kenda (S) Pte Ltd  Kenda (S) Pte Ltd

      14 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

       7 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จ)�งซ�อิเล็กทรอนิกส์แมบ��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-งร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��กษัท �ป�>มร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบ UDI            1 ป� บจ. กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-นักดับ�ฟอิเล็กทรอนิกส์แส (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) บจ. กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-นักดับ�ฟอิเล็กทรอนิกส์แส (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)

           1 ป� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท แคเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษัท �ท แคเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จ��ก�ดับ

จ)�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบจ�ดับส�งข)อิเล็กทรอนิกส์แควิทยาศาสตร์และ�ม SMS ผ��นักร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบ            1 ป� บมจ. อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนัก�ตปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย บมจ. อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนัก�ตปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย

     180 วิทยาศาสตร์และ�นัก

จ)�งท�#ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�6กษัท �ขอิเล็กทรอนิกส์แงโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� SLSP          60 วิทยาศาสตร์และ�นัก

           2 ป�
(1 พัฒนาวิทยค. 56 - 30 เม.ย. 58)

3 เดับ,อิเล็กทรอนิกส์แนัก
คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ท�งท�นักตกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม Dental CT

6 เดับ,อิเล็กทรอนิกส์แนัก

จ)�งพัฒนาวิทย�ฒนัก� Thailand One Click Web Service 10 เดับ,อิเล็กทรอนิกส์แนัก
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