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ส
�นักกง�นักพัฒนาวิทยฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย แห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�"งช�ต�
ศ$นักย�เทคโนักโลย อิเล็กทรอนิกส์แ�เล&กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�"งช�ต�

ล��ดับ�บ เลขที่เ
�เอกส�ร จ��นวน งบประม�ณ ว�ธีก
ก�ร ผ��เสนอร�ค� และร�ค�ที่เ
�เสนอ ผ��ที่เ
�ไดับ�ร�บก�รค�ดับเล!อกและร�ค� เหตุผ$ผลที่เ
�ค�ดับเล!อก

1 4041131148 23,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(�งห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�)(นักส"วิทยาศาสตร์และนักจำกัด อีวี โซ
�กด อิเล็กทรอนิกส์แ วิทยาศาสตร์และ  โซล$ช.นัก 23,500.00 บ�ท ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(�งห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�)(นักส"วิทยาศาสตร์และนักจำกัด อีวี โซ
�กด อิเล็กทรอนิกส์แ วิทยาศาสตร์และ  โซล$ช.นัก 23,500.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

2 4041131149 11,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บส�แฟคเทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จำกัด อีวี โซ
�กด 11,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บส�แฟคเทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จำกัด อีวี โซ
�กด 11,000.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

3 4041131150 158,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 158,000.00 บ�ท 158,000.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
162,000.00 บ�ท

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท พัฒนาวิทย�นัก�โพัฒนาวิทยล เทค จำกัด อีวี โซ
�กด 180,000.00 บ�ท
185,000.00 บ�ท

4 4041131151 FLUKE Model Ti27 9Hz 233,750.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เมเชอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�กซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 233,750.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เมเชอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�กซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 233,750.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

5 4041131152 ไส (กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แงนัก
6�พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�(อิเล็กทรอนิกส์แมบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เปล .ยนัก 17,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 17,000.00 บ�ท 17,000.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

6 4041131153 27,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 27,000.00 บ�ท 27,000.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

7 4041131154 MEM.FILTER, POLYAMIDE 0.45 UM,47 MM. 8,600.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ท ท เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 8,600.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ท ท เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 8,600.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
MEMBRANE FILTER, POLYAMIDE 0.2 UM, 47 MM

8 4041131155 วิทยาศาสตร์และสด)อิเล็กทรอนิกส์แ�เล&กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส� 18,022.95 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ จำกัด อีวี โซ
�กด 18,022.95 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ จำกัด อีวี โซ
�กด 18,022.95 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

9 4041131156 จำกัด อีวี โซ(�งทดสอิเล็กทรอนิกส์แบภ�คสนัก�มเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงป(อิเล็กทรอนิกส์แงกนัก 17,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย ชยยศ เข ยวิทยาศาสตร์และเข�นัก 17,000.00 บ�ท นัก�ย ชยยศ เข ยวิทยาศาสตร์และเข�นัก 17,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

VR - VHF1 - VHF2 - UHF1 - UHF2 – CB

10 4041131157 วิทยาศาสตร์และสด)ไฟฟ(� 49,480.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เมฟ$ เทคโนักโลย  จำกัด อีวี โซ
�ก 49,480.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เมฟ$ เทคโนักโลย  จำกัด อีวี โซ
�กด 49,480.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

11 4041131158 วิทยาศาสตร์และสด)คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 49,660.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย$เนัก .ยนัก โซล$ช.นัก 49,660.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย$เนัก .ยนัก โซล$ช.นัก 49,660.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

12 4041131159 40,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ก�บไทย จำกัด อีวี โซ
�กด 40,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ก�บไทย จำกัด อีวี โซ
�กด 40,000.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

13 4041131160 วิทยาศาสตร์และสด)อิเล็กทรอนิกส์แ�เล&กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส� 24,838.80 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 37,451.72 บ�ท 37,451.72 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

14 4041131161 19,300.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จำกัด อีวี โซ
�กด 18,400.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จำกัด อีวี โซ
�กด 18,400.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท พัฒนาวิทย ซ  แลนักด� เทคโนักโลย  จำกัด อีวี โซ
�กด 19,300.00 บ�ท

19,900.00 บ�ท

15 4041131162 1,760.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และ นักส ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 1,760.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และ นักส ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 1,760.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

16 4041131163 จำกัด อีวี โซ(�งตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และจำกัด อีวี โซวิทยาศาสตร์และดค)ณภ�พัฒนาวิทยส�.งแวิทยาศาสตร์และดล(อิเล็กทรอนิกส์แม 76,235.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 76,235.00 บ�ท 76,235.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

17 4041131164 วิทยาศาสตร์และสด)ไฟฟ(� 37,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 37,500.00 บ�ท 37,500.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

18 4041131165 วิทยาศาสตร์และสด)ไฟฟ(� 75,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ โคะเทค โกลบอิเล็กทรอนิกส์แล จำกัด อีวี โซ
�กด 75,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ โคะเทค โกลบอิเล็กทรอนิกส์แล จำกัด อีวี โซ
�กด 75,500.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

19 4041131166 Toner HP 25,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นักนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 25,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นักนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 25,500.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โฟนัก�กซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 29,856.00 บ�ท

33,915.89 บ�ท

20 4041131168 ช�6นักส"วิทยาศาสตร์และนักปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะกอิเล็กทรอนิกส์แบห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�)"นักยนักต� 29,640.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เอิเล็กทรอนิกส์แกธนัก� พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ซ �ช.นัก จำกัด อีวี โซ
�กด 29,640.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เอิเล็กทรอนิกส์แกธนัก� พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ซ �ช.นัก จำกัด อีวี โซ
�กด 29,640.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

21 4041131169 วิทยาศาสตร์และสด)ส
�นักกง�นัก 21,549.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 21,549.00 บ�ท 21,549.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

22 4041131170 16,950.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 16,950.00 บ�ท 16,950.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)ปผู้ลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ด
�เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำกัด อีวี โซดซ:6อิเล็กทรอนิกส์แจำกัด อีวี โซดจำกัด อีวี โซ(�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�วิทยาศาสตร์และ"�ง 01/08/2013 ถึง 31/08/2013�ter.dll�File�㹸䜔¨��弊靄焉����le霬焉��霔焉雸焉닀થ벀ൂ닀થ�2雔>ง 31/08/2013

ร�ยละเอ
ยดับจ�ดับซ!'อ/จ�ดับจ��ง

ช)ดคนักเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�"งไฟฟ(� Curtis PB5 (0-5k) 5 อิเล็กทรอนิกส์แนัก

CNC Wax และ Ergonocic 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
Projtotype ทดสอิเล็กทรอนิกส์แบก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะกอิเล็กทรอนิกส์แบช�6นักส"วิทยาศาสตร์และนัก

ต$(อิเล็กทรอนิกส์แบควิทยาศาสตร์และ�มร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�(อิเล็กทรอนิกส์แนัก ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)"นัก FED400 1 ช)ด บจำกัด อีวี โซ. ไซแอิเล็กทรอนิกส์แนักต�ฟ�ค โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�โมช.นัก บจำกัด อีวี โซ. ไซแอิเล็กทรอนิกส์แนักต�ฟ�ค โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�โมช.นัก
ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�จำกัด อีวี โซก. ก)ลปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฐเทคโนักโลย 

บจำกัด อีวี โซ. เบคไทย กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)งเทพัฒนาวิทยอิเล็กทรอนิกส์แ)ปกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ�เคม ภณฑ์�y�s��X�����!�com.sun.star.fram�

1 ช)ด

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. เอิเล็กทรอนิกส์แเซ ย วิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักจำกัด อีวี โซ�เนัก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.ง บจำกัด อีวี โซ. เอิเล็กทรอนิกส์แเซ ย วิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักจำกัด อีวี โซ�เนัก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.ง

กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะด�ษถึง 31/08/2013�ter.dll�File�㹸䜔¨��弊靄焉����le霬焉��霔焉雸焉닀થ벀ൂ닀થ�2雔"�ยเอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� A4 80 แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. โร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งง�นักอิเล็กทรอนิกส์แ)ตส�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะด�ษบ�งปะอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก บจำกัด อีวี โซ. โร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งง�นักอิเล็กทรอนิกส์แ)ตส�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะด�ษบ�งปะอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

26 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ง�นัก
ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำกัด อีวี โซ)ดร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเบ�ดด(วิทยาศาสตร์และยวิทยาศาสตร์และ�ทย)ส:.อิเล็กทรอนิกส์แส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�โดยใช (ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ส D

31 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

14 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

วิทยาศาสตร์และสด) DNA 5 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

9 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ด บจำกัด อีวี โซ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ด

HP LaserJet Pro 400 M401 dn 1 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แง

บจำกัด อีวี โซ. เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช.นัก

Arduino Pro Mini , FTDI Basic Breakout 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
อิเล็กทรอนิกส์แย"�งละ 2 อิเล็กทรอนิกส์แนัก

1 ง�นัก บจำกัด อีวี โซ. เอิเล็กทรอนิกส์แแอิเล็กทรอนิกส์แลเอิเล็กทรอนิกส์แส แลบอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� . กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)Bป บจำกัด อีวี โซ. เอิเล็กทรอนิกส์แแอิเล็กทรอนิกส์แลเอิเล็กทรอนิกส์แส แลบอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� . กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)Bป

3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ด บจำกัด อีวี โซ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ด

3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟฟ�ศเมท จำกัด อีวี โซ
�กด (มห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓��ชนัก)

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

720 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. โบBทบ)คส� อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟฟ�ศเซ&นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� บจำกัด อีวี โซ. โบBทบ)คส� อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟฟ�ศเซ&นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��

จำกัด อีวี โซ(�งท
�ซอิเล็กทรอนิกส์แงจำกัด อีวี โซดห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ม�ยส ข�วิทยาศาสตร์และ พัฒนาวิทยบ 3 ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�วิทยาศาสตร์และศ$นักย�ฯ 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�  ส)วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทย�มพัฒนาวิทย� (1999)  ส)วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทย�มพัฒนาวิทย� (1999)
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23 4041131171 4,800.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 4,800.00 บ�ท 4,800.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

24 4041131172 Software BAS License 60,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ช �นักร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช โฟร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทคเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จำกัด อีวี โซ
�กด 60,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ช �นักร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช โฟร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทคเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จำกัด อีวี โซ
�กด 60,000.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

25 4041131173 6,600.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 6,600.00 บ�ท 6,600.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
6,900.00 บ�ท

26 4041131174 วิทยาศาสตร์และสด)ควิทยาศาสตร์และ�มปลอิเล็กทรอนิกส์แดภย 36,346.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 36,346.00 บ�ท 36,346.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

27 4041131175 เซ&นักเซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และดร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะยะท�ง 9,350.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และ นักส ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 9,350.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และ นักส ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 9,350.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

28 4041131176 26,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เดอิเล็กทรอนิกส์แะ คอิเล็กทรอนิกส์แมม$นัก�เคช.นัก 26,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เดอิเล็กทรอนิกส์แะ คอิเล็กทรอนิกส์แมม$นัก�เคช.นัก 26,500.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

29 4041131177 เช"�อิเล็กทรอนิกส์แ)ปกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ�ส
�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บแสดงนัก�ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ศก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 84,100.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โฟร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แ&ม มลต�ม เด ย จำกัด อีวี โซ
�กด 84,100.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โฟร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แ&ม มลต�ม เด ย จำกัด อีวี โซ
�กด 84,100.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

30 4041131178 Pull Frame B3x3+Case+2 Spotlight 81,075.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ด$ ไอิเล็กทรอนิกส์แด ล จำกัด อีวี โซ
�กด 81,075.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ด$ ไอิเล็กทรอนิกส์แด ล จำกัด อีวี โซ
�กด 81,075.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ
ค"�อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบ จำกัด อีวี โซดวิทยาศาสตร์และ�งกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟฟ�ศ และด
�เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

31 4041131179 107,476.64 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เดวิทยาศาสตร์และ�ส� เนักเชอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ล จำกัด อีวี โซ
�กด 107,476.64 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เดวิทยาศาสตร์และ�ส� เนักเชอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ล จำกัด อีวี โซ
�กด 107,476.64 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

32 4041131180 MacbookPro13" (CTO) 145,301.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ย$นัก�ต 6 โพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส จำกัด อีวี โซ
�กด 145,301.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ย$นัก�ต 6 โพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส จำกัด อีวี โซ
�กด 145,301.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
MacbookPro15" (CTO) บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จำกัด อีวี โซ
�กด 154,380.00 บ�ท

33 4041131181 258,600.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 252,000.00 บ�ท 252,000.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
LED 21.5" Samsung (S1-LS22C300BSV/XT) 522,400.00 บ�ท

34 4041131182 Panasonic KX-TG3811 BXB 5,700.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โฟนัก�กซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 5,700.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โฟนัก�กซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 5,700.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

35 4041131183 วิทยาศาสตร์และสด)วิทยาศาสตร์และ�ทย� 30,600.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 30,600.00 บ�ท 30,600.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

36 4041131184 วิทยาศาสตร์และสด)สร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�(�งเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงวิทยาศาสตร์และดส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แะฟล�ทอิเล็กทรอนิกส์แกซ�นัก 4,850.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 4,850.00 บ�ท 4,850.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

37 4041131185 วิทยาศาสตร์และสด)คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 13,300.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นักนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 13,300.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นักนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 13,300.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

38 4041131186 30,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ซ นักเนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย . เทคโนักโลย  จำกัด อีวี โซ
�กด 30,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ซ นักเนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย . เทคโนักโลย  จำกัด อีวี โซ
�กด 30,000.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

39 4041131187 96,800.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 96,800.00 บ�ท 96,800.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

40 4041131188 วิทยาศาสตร์และสด)ท�งกลศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 7,722.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โกลบสท� จำกัด อีวี โซ
�กด 7,722.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โกลบสท� จำกัด อีวี โซ
�กด 7,722.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

41 4041131189 วิทยาศาสตร์และสด)ส
�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บทดลอิเล็กทรอนิกส์แงห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�)"นักยนักต� 5,522.86 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 5,522.86 บ�ท 5,522.86 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

42 4041131190 วิทยาศาสตร์และสด)ไฟฟ(� 52,855.75 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แส คอิเล็กทรอนิกส์แมโพัฒนาวิทยเนัก&นักส� จำกัด อีวี โซ
�กด 52,855.75 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แส คอิเล็กทรอนิกส์แมโพัฒนาวิทยเนัก&นักส� จำกัด อีวี โซ
�กด 52,855.75 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

43 4041131191 วิทยาศาสตร์และสด)ไฟฟ(� 25,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 25,000.00 บ�ท 25,000.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

44 4041131192 วิทยาศาสตร์และสด)ส
�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(อิเล็กทรอนิกส์แงปฏิบัติการ�l�����P�บต�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 75,850.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ท ท เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 75,850.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ท ท เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 75,850.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

45 4041131193 7,350.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 7,350.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 7,350.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

46 4041131194 11,330.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ตอิเล็กทรอนิกส์แ�นักดสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ส� จำกัด อีวี โซ
�กด 11,330.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ตอิเล็กทรอนิกส์แ�นักดสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ส� จำกัด อีวี โซ
�กด 11,330.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

47 4041131195 RIGOL Test & Measuring Instrument 52,900.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท สย�ม ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� โอิเล็กทรอนิกส์แ กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)Bป จำกัด อีวี โซ
�กด 52,900.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท สย�ม ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� โอิเล็กทรอนิกส์แ กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)Bป จำกัด อีวี โซ
�กด 52,900.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

48 4041131196 34,600.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 34,600.00 บ�ท 34,600.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
แบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.ง

49 4041131197 30,600.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท พัฒนาวิทย�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ท แมชช นัก จำกัด อีวี โซ
�กด 30,600.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท พัฒนาวิทย�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ท แมชช นัก จำกัด อีวี โซ
�กด 30,600.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

50 4041131198 10,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย บด�นักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��  ม�ล�นักท�งก$ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 10,000.00 บ�ท นัก�ย บด�นักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��  ม�ล�นักท�งก$ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 10,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
เสด&จำกัด อีวี โซพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ชด
�เนัก�นักและ ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักฎีกาสมเด็จพระเทพรัตน�嶐ᰈ����䨐 ก�สมเด&จำกัด อีวี โซพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ตนัก

จำกัด อีวี โซ(�งท
�สต�Vกเกอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และจำกัด อีวี โซสอิเล็กทรอนิกส์แบพัฒนาวิทยสด) ป  2556 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�  ส)วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทย�มพัฒนาวิทย� (1999)  ส)วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทย�มพัฒนาวิทย� (1999)

1 ช)ด

เช"�เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แบบพัฒนาวิทยกพัฒนาวิทย� จำกัด อีวี โซ
�นักวิทยาศาสตร์และนัก 1 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แง 90 วิทยาศาสตร์และนัก บจำกัด อีวี โซ. เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช.นัก บจำกัด อีวี โซ. เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช.นัก
ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�จำกัด อีวี โซก. เอิเล็กทรอนิกส์แฟย$ คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��

6 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. บอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนัก ยวิทยาศาสตร์และ เทคนัก�เค�ล (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) บจำกัด อีวี โซ. บอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนัก ยวิทยาศาสตร์และ เทคนัก�เค�ล (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จำกัด อีวี โซ(�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ต"อิเล็กทรอนิกส์แส�ย Fiber Optic MM 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

6 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แง Workstation พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�(อิเล็กทรอนิกส์แม จำกัด อีวี โซอิเล็กทรอนิกส์แ LED 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

2 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แง

เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ส"วิทยาศาสตร์และนักบ)คคล (PC) I7-4770 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช.นัก บจำกัด อีวี โซ. เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช.นัก
ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�จำกัด อีวี โซก. เอิเล็กทรอนิกส์แฟย$ คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��

เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แบบพัฒนาวิทยกพัฒนาวิทย� (Notebook)

2 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แง

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. เกล:อิเล็กทรอนิกส์แเจำกัด อีวี โซร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ญ อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนักช.นักแนักล บจำกัด อีวี โซ. เกล:อิเล็กทรอนิกส์แเจำกัด อีวี โซร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ญ อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนักช.นักแนักล

5 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ด บจำกัด อีวี โซ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ด

4 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จำกัด อีวี โซ(�งท
� PCB design CT100 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

MakerBot Replicator tm 2 1 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แง บจำกัด อีวี โซ. เอิเล็กทรอนิกส์แ&นัก อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แโตเมช.นัก ซ �สเต&มส� บจำกัด อีวี โซ. เอิเล็กทรอนิกส์แ&นัก อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แโตเมช.นัก ซ �สเต&มส�

4 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

6 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ม�ซ$ม� (ไทยแลนักด�) จำกัด อีวี โซ
�กด บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ม�ซ$ม� (ไทยแลนักด�) จำกัด อีวี โซ
�กด

40 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ฮ�ต�ช� เมทลส� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ฮ�ต�ช� เมทลส� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)

11 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จำกัด อีวี โซ(�งท
� PCB Type:MWA_SUPPLY_V1-2 1 ช)ด

จำกัด อีวี โซ(�งท
� PCB Type:CAM_20130802 2CI 1 ช)ด

1 ช)ด

จำกัด อีวี โซ(�งซ"อิเล็กทรอนิกส์แมบ
�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)ง Turbo Pump พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�(อิเล็กทรอนิกส์แมเปล .ยนัก 1 ง�นัก บจำกัด อีวี โซ. ฮ�ก)โตะ เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักจำกัด อีวี โซ�เนัก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.ง (ไทยแลนักด�) บจำกัด อีวี โซ. ฮ�ก)โตะ เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักจำกัด อีวี โซ�เนัก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.ง (ไทยแลนักด�)

จำกัด อีวี โซ(�งเจำกัด อีวี โซ�ะร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�$ตB�ปเกล ยวิทยาศาสตร์และ Sink  ต�มแบบ 1 ง�นัก

จำกัด อีวี โซ(�งพัฒนาวิทยฒนัก�โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม Mobile Application ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะวิทยาศาสตร์และต�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 1 ง�นัก



Page 3/7

ล��ดับ�บ เลขที่เ
�เอกส�ร จ��นวน งบประม�ณ ว�ธีก
ก�ร ผ��เสนอร�ค� และร�ค�ที่เ
�เสนอ ผ��ที่เ
�ไดับ�ร�บก�รค�ดับเล!อกและร�ค� เหตุผ$ผลที่เ
�ค�ดับเล!อกร�ยละเอ
ยดับจ�ดับซ!'อ/จ�ดับจ��ง

51 4041131199 จำกัด อีวี โซ(�งท
�ฐ�นักข(อิเล็กทรอนิกส์แม$ลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบ)พัฒนาวิทย�กดท�งภ$ม�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 50,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย ณร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งค�ศกด�Y  อิเล็กทรอนิกส์แ)ทยพัฒนาวิทย�บ$ลย� 50,000.00 บ�ท นัก�ย ณร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งค�ศกด�Y  อิเล็กทรอนิกส์แ)ทยพัฒนาวิทย�บ$ลย� 50,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
ขอิเล็กทรอนิกส์แงปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย

52 4041131200 จำกัด อีวี โซ(�งทดสอิเล็กทรอนิกส์แบและวิทยาศาสตร์และ�เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ะห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓��ผู้ลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ทดลอิเล็กทรอนิกส์แง 50,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ง อิเล็กทรอนิกส์แญชส� ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมวิทยาศาสตร์และลเจำกัด อีวี โซร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ญก�จำกัด อีวี โซ 50,000.00 บ�ท นัก�ง อิเล็กทรอนิกส์แญชส� ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะมวิทยาศาสตร์และลเจำกัด อีวี โซร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ญก�จำกัด อีวี โซ 50,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
วิทยาศาสตร์และดค)ณสมบต�ขอิเล็กทรอนิกส์แงกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเพัฒนาวิทย�ะห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ม$และแผู้"นักย�ง

53 4041131201 เนักสก�แฟและไมโล 3,940.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(�งห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�)(นักส"วิทยาศาสตร์และนักจำกัด อีวี โซ
�ก ส)ภยพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 3,940.00 บ�ท ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(�งห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�)(นักส"วิทยาศาสตร์และนักจำกัด อีวี โซ
�ก ส)ภยพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 3,940.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

54 4041131202 จำกัด อีวี โซ(�งศ>กษ�ควิทยาศาสตร์และ�มเป&นักไปได(ในักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทยฒนัก� 50,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� Mr. KIELAR FILIP CZECH REP 50,000.00 บ�ท Mr. KIELAR FILIP CZECH REP 50,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์และดอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกซ�เจำกัด อีวี โซนักละล�ยโดยใช (ส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:อิเล็กทรอนิกส์แงแสง

55 4041131203 37,530.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นักนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 37,530.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นักนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 37,530.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โฟนัก�กซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 39,335.00 บ�ท

43,041.22 บ�ท

56 4041131204 วิทยาศาสตร์และสด)ไฟฟ(� 19,800.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 19,800.00 บ�ท 19,800.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

57 4041131205 จำกัด อีวี โซ(�งท
�แบบง�นักอิเล็กทรอนิกส์แล$ม�เนัก ยม 11,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(�งห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�)(นักส"วิทยาศาสตร์และนักจำกัด อีวี โซ
�กด เจำกัด อีวี โซร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ญนักคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช"�ง 11,000.00 บ�ท ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(�งห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�)(นักส"วิทยาศาสตร์และนักจำกัด อีวี โซ
�กด เจำกัด อีวี โซร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ญนักคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช"�ง 11,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

58 4041131206 15,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ซ�สเท&มเมท จำกัด อีวี โซ
�กด 15,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ซ�สเท&มเมท จำกัด อีวี โซ
�กด 15,500.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

59 4041131207 59,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โซล�แมค อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แโตเมช.นัก จำกัด อีวี โซ
�กด 59,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โซล�แมค อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แโตเมช.นัก จำกัด อีวี โซ
�กด 59,500.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

60 4041131208 ซ"อิเล็กทรอนิกส์แมเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บอิเล็กทรอนิกส์แ�ก�ศ 27,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�(�นัก เอิเล็กทรอนิกส์แส พัฒนาวิทย  อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงเย&นัก 27,500.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�(�นัก เอิเล็กทรอนิกส์แส พัฒนาวิทย  อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงเย&นัก 27,500.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

61 4041131209 LEOCH Battery 9,305.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 9,305.00 บ�ท 9,305.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

62 4041131210 จำกัด อีวี โซ(�งเปล .ยนักท"อิเล็กทรอนิกส์แส"งนัก
6� 27,520.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 27,520.00 บ�ท 27,520.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

63 4041131211 จำกัด อีวี โซ(�งตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และจำกัด อีวี โซวิทยาศาสตร์และดค)ณภ�พัฒนาวิทยนัก
6�ด:.มและนัก
6�ท�6ง 9,568.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 9,568.00 บ�ท 9,568.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

64 4041131212 วิทยาศาสตร์และสด)ไฟฟ(� 21,888.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แส คอิเล็กทรอนิกส์แมโพัฒนาวิทยเนัก&นักส� จำกัด อีวี โซ
�กด 21,888.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แส คอิเล็กทรอนิกส์แมโพัฒนาวิทยเนัก&นักส� จำกัด อีวี โซ
�กด 21,888.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

65 4041131214 วิทยาศาสตร์และสด)วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 19,999.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท แปซ�ฟ�ค ไซเอิเล็กทรอนิกส์แ&นักซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 19,999.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท แปซ�ฟ�ค ไซเอิเล็กทรอนิกส์แ&นักซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 19,999.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

66 4041131215 14,400.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 14,400.00 บ�ท 14,400.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

67 4041131216 10,100.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ท ท เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 10,100.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ท ท เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 10,100.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

68 4041131217 จำกัด อีวี โซ(�งวิทยาศาสตร์และ�จำกัด อีวี โซยและพัฒนาวิทยฒนัก�ส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะกอิเล็กทรอนิกส์แบฟ�ล�มบ�งส
�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บ 68,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ศ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะจำกัด อีวี โซ�ต วิทยาศาสตร์และ)ฒ�วิทยาศาสตร์และงศ� 68,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ศ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะจำกัด อีวี โซ�ต วิทยาศาสตร์และ)ฒ�วิทยาศาสตร์และงศ� 68,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
เพัฒนาวิทย�.มปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะส�ทธ�ภ�พัฒนาวิทยอิเล็กทรอนิกส์แ)ปกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ�ท�งแสง ด(วิทยาศาสตร์และยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบก�

69 4041131218 18,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 18,000.00 บ�ท 18,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

70 4041131219 Dino-Lite Digital Microscope 23,130.84 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โชเซ"นัก เทคโนักโลย  จำกัด อีวี โซ
�กด 23,130.84 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โชเซ"นัก เทคโนักโลย  จำกัด อีวี โซ
�กด 23,130.84 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

71 4041131220 9,450.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 9,450.00 บ�ท 9,450.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

72 4041131221 วิทยาศาสตร์และสด)ไฟฟ(� 11,400.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 11,400.00 บ�ท 11,400.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

73 4041131222 Toner HP 15,100.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นักนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 15,100.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นักนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 15,100.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โฟนัก�กซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 15,212.00 บ�ท

74 4041131223 6,962.60 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 6,962.60 บ�ท 6,962.60 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

75 4041131224 Toner HP 16,700.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นักนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 16,700.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นักนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 16,700.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โฟนัก�กซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 17,102.00 บ�ท

76 4041131225 BVX-ARML FLEXIBLE EXHAUST ARM,2" DIA., 3,300.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 3,300.00 บ�ท 3,300.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ชส)ด�ฯ สย�มบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ชก)ม�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�  บนักร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบปฏิบัติการ�l�����P�บต�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� iOS

1 ง�นัก

1 ง�นัก

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ง�นัก

Toner HP และ CANON 6 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟฟ�ศเมท จำกัด อีวี โซ
�กด (มห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓��ชนัก)

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดคท ฟ แวิทยาศาสตร์และคค.ม เทคโนักโลย บจำกัด อีวี โซ. โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดคท ฟ แวิทยาศาสตร์และคค.ม เทคโนักโลย 

1 ช)ด

พัฒนาวิทยดลม Panel Fan 36" 1HP 3ph 1 ช)ด

จำกัด อีวี โซ(�งท
�ส�ยพัฒนาวิทย�นักล
�เล ยงขนัก�ดห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�นัก(�กวิทยาศาสตร์และ(�ง 10 ซม. 1 ช)ด

3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. พัฒนาวิทย .ซ .เอิเล็กทรอนิกส์แส ไฮเทค เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักจำกัด อีวี โซ�เนัก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.ง บจำกัด อีวี โซ. พัฒนาวิทย .ซ .เอิเล็กทรอนิกส์แส ไฮเทค เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักจำกัด อีวี โซ�เนัก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.ง

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�จำกัด อีวี โซก. ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งพัฒนาวิทยล แซนักเซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�จำกัด อีวี โซก. ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งพัฒนาวิทยล แซนักเซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส

1 ง�นัก บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท แซนัก อิเล็กทรอนิกส์แ .68 แลบ จำกัด อีวี โซ
�กด บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท แซนัก อิเล็กทรอนิกส์แ .68 แลบ จำกัด อีวี โซ
�กด

4 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

4 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

Oxygen 99.99% (HP) 7 M3/Cyl 2 ท"อิเล็กทรอนิกส์แ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท แพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�กซ�แอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จำกัด อีวี โซ
�กด บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท แพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�กซ�แอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จำกัด อีวี โซ
�กด

N, N-Dimethylformamide 99.8% 1 ขวิทยาศาสตร์และด

1 ง�นัก

จำกัด อีวี โซ(�งซ"อิเล็กทรอนิกส์แม RLC METER 2 ง�นัก บจำกัด อีวี โซ. ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ซ �ช.นัก ค�ล�เบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช.นัก บจำกัด อีวี โซ. ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ซ �ช.นัก ค�ล�เบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช.นัก 
จำกัด อีวี โซ(�งสอิเล็กทรอนิกส์แบเท ยบ Procrammable Auto แลบบอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� . (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) แลบบอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� . (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)

1 ช)ด

กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะด�ษถึง 31/08/2013�ter.dll�File�㹸䜔¨��弊靄焉����le霬焉��霔焉雸焉닀થ벀ൂ닀થ�2雔"�ยเอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 80 แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม A4 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. โร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งง�นักอิเล็กทรอนิกส์แ)ตส�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะด�ษบ�งปะอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก บจำกัด อีวี โซ. โร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งง�นักอิเล็กทรอนิกส์แ)ตส�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะด�ษบ�งปะอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. ซ�นักเนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��จำกัด อีวี โซ  อิเล็กทรอนิกส์แ�เล&คทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย บจำกัด อีวี โซ. ซ�นักเนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��จำกัด อีวี โซ  อิเล็กทรอนิกส์แ�เล&คทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย

4 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��งปลVกไฟ 6 ช"อิเล็กทรอนิกส์แง 3 เมตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� โตช�โนัก TSP-6W 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟฟ�ศเมท จำกัด อีวี โซ
�กด (มห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓��ชนัก) บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟฟ�ศเมท จำกัด อีวี โซ
�กด (มห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓��ชนัก)

4 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 อิเล็กทรอนิกส์แนัก บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท พัฒนาวิทย .ซ .โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เท&ค จำกัด อีวี โซ
�กด บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท พัฒนาวิทย .ซ .โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เท&ค จำกัด อีวี โซ
�กด
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5FT LONG ESD SAFE

77 4041131226 จำกัด อีวี โซ(�งอิเล็กทรอนิกส์แบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ใช (ง�นักซอิเล็กทรอนิกส์แฟต�แวิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 30,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เอิเล็กทรอนิกส์แ&มเบ&ดเด&ด เทคโนักโลย  จำกัด อีวี โซ
�กด 30,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เอิเล็กทรอนิกส์แ&มเบ&ดเด&ด เทคโนักโลย  จำกัด อีวี โซ
�กด 30,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

78 4041131227 18,372.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 18,372.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 18,372.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
size: 3.85"x2.40"

79 4041131228 22,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 22,500.00 บ�ท 22,500.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

80 4041131229 Dow Corning 14,982.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 14,982.00 บ�ท 14,982.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

81 4041131230 Logic8-Portable Logic Analyzer 5,900.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และ นักส ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 5,900.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และ นักส ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 5,900.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

82 4041131231 3,965.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ไลนัก�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 3,965.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ไลนัก�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 3,965.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

83 4041131232 Graphic card 26,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 23,500.00 บ�ท 23,500.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จำกัด อีวี โซ
�กด 23,550.00 บ�ท

27,900.00 บ�ท

84 4041131233 5,460.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ตอิเล็กทรอนิกส์แ�นักดสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ส� จำกัด อีวี โซ
�กด 5,460.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ตอิเล็กทรอนิกส์แ�นักดสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ส� จำกัด อีวี โซ
�กด 5,460.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

85 4041131234 จำกัด อีวี โซ(�งอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบแผู้งผู้งวิทยาศาสตร์และงจำกัด อีวี โซร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ไฟฟ(� 41,150.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 41,150.00 บ�ท 41,150.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

86 4041131235 วิทยาศาสตร์และสด)อิเล็กทรอนิกส์แ�เล&กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส� 8,703.42 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 8,703.42 บ�ท 8,703.42 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

87 4041131236 จำกัด อีวี โซ(�งพัฒนาวิทยฒนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบถึง 31/08/2013�ter.dll�File�㹸䜔¨��弊靄焉����le霬焉��霔焉雸焉닀થ벀ൂ닀થ�2雔อิเล็กทรอนิกส์แดควิทยาศาสตร์และ�มเส ยงพัฒนาวิทย$ดบนัก 70,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย เก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ต�พัฒนาวิทยงศ� มโนักวิทยาศาสตร์และ�ส)ทธ� 70,000.00 บ�ท นัก�ย เก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ต�พัฒนาวิทยงศ� มโนักวิทยาศาสตร์และ�ส)ทธ� 70,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

88 4041131237 18,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โจำกัด อีวี โซวิทยาศาสตร์และ�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 18,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โจำกัด อีวี โซวิทยาศาสตร์และ�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 18,000.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

89 4041131238 BIPV Junction Box-QC0911 12,300.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท บ นักเบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก จำกัด อีวี โซ
�กด 12,300.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท บ นักเบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก จำกัด อีวี โซ
�กด 12,300.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

90 4041131239 วิทยาศาสตร์และสด)ไฟฟ(�ส
�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บทดลอิเล็กทรอนิกส์แงห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�)"นักยนักต� 3,318.48 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 3,318.48 บ�ท 3,318.48 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

91 4041131241 Rapid Prototype 45,480.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 45,480.00 บ�ท 45,480.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

92 4041131242 จำกัด อีวี โซ(�งทดสอิเล็กทรอนิกส์แบและปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)งร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบบนักท>กข(อิเล็กทรอนิกส์แม$ล 35,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย ศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ทธญ� บ)ญเฉล ยวิทยาศาสตร์และ 35,000.00 บ�ท นัก�ย ศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ทธญ� บ)ญเฉล ยวิทยาศาสตร์และ 35,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
ส
�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงฟกเท ยมไข"ไห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ม

93 4041131243 Blue Screen SUN 8" 7,295.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และ นักส ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 7,295.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และ นักส ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 7,295.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
Logic Level Converter

94 4041131244 จำกัด อีวี โซ(�งต�ดภ�พัฒนาวิทยลงบนักโฟมบอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ด 13,700.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แะ ก$Bด ไอิเล็กทรอนิกส์แเด ย จำกัด อีวี โซ
�กด 13,700.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แะ ก$Bด ไอิเล็กทรอนิกส์แเด ย จำกัด อีวี โซ
�กด 13,700.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

95 4041131245 กล(อิเล็กทรอนิกส์แง เลนักส�และอิเล็กทรอนิกส์แ)ปกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ� 89,299.07 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 89,299.07 บ�ท 89,299.07 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
91,692.52 บ�ท

96 4041131246 43,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จำกัด อีวี โซ
�กด 40,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จำกัด อีวี โซ
�กด 40,500.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
42,000.00 บ�ท
44,345.79 บ�ท

97 4041131247 Toner HP 7,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นักนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 7,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นักนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 7,000.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โฟนัก�กซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 7,606.00 บ�ท

98 4041131248 30,580.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 30,580.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 30,580.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

99 4041131249 18,250.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 18,250.00 บ�ท 18,250.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

100 4041131250 จำกัด อีวี โซ(�งเห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ม�อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบและพัฒนาวิทยฒนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำกัด อีวี โซดก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 61,200.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย จำกัด อีวี โซ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)วิทยาศาสตร์และฒนัก�  ไพัฒนาวิทยให่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ล 61,200.00 บ�ท นัก�ย จำกัด อีวี โซ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)วิทยาศาสตร์และฒนัก�  ไพัฒนาวิทยให่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ล 61,200.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ลงทะเบ ยนักส
�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบฐ�นักข(อิเล็กทรอนิกส์แม$ลนักกวิทยาศาสตร์และ�จำกัด อีวี โซย

1 ง�นัก
Altium Designer (วิทยาศาสตร์และนักท . 14-18 ต.ค.56)

จำกัด อีวี โซ(�งท
� PCB: PTH, Tagnantlowright 1 ง�นัก

Aflatoxin Type B1, B2, G1, G2 10 ตวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แย"�ง บจำกัด อีวี โซ. ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(อิเล็กทรอนิกส์แงปฏิบัติการ�l�����P�บต�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�กล�ง (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) บจำกัด อีวี โซ. ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(อิเล็กทรอนิกส์แงปฏิบัติการ�l�����P�บต�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�กล�ง (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)

3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. เอิเล็กทรอนิกส์แ&ล�สเวิทยาศาสตร์และ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ธ แอิเล็กทรอนิกส์แ&ดฮ ซ ฟ(ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) บจำกัด อีวี โซ. เอิเล็กทรอนิกส์แ&ล�สเวิทยาศาสตร์และ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ธ แอิเล็กทรอนิกส์แ&ดฮ ซ ฟ(ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)

1 อิเล็กทรอนิกส์แนัก

จำกัด อีวี โซ(�งปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะกอิเล็กทรอนิกส์แบแผู้"นัก PCB 1 ง�นัก

1 ช)ด ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�จำกัด อีวี โซก. เอิเล็กทรอนิกส์แฟย$ คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�จำกัด อีวี โซก. เอิเล็กทรอนิกส์แฟย$ คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��

บจำกัด อีวี โซ. เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช.นัก

จำกัด อีวี โซ(�งท
� PCB Type PTH  Model  PCBHA PO3 1 ง�นัก

5 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. ไร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส�ซ �.ง ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ แอิเล็กทรอนิกส์แนักด� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย บจำกัด อีวี โซ. ไร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส�ซ �.ง ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ แอิเล็กทรอนิกส์แนักด� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย

31 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ด บจำกัด อีวี โซ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ด

1 ง�นัก
Mobile Application iOS

จำกัด อีวี โซ(�งร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:6อิเล็กทรอนิกส์แถึง 31/08/2013�ter.dll�File�㹸䜔¨��弊靄焉����le霬焉��霔焉雸焉닀થ벀ൂ닀થ�2雔อิเล็กทรอนิกส์แนักต$(ควิทยาศาสตร์และบค)มร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบกล(อิเล็กทรอนิกส์แงจำกัด อีวี โซร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��จำกัด อีวี โซร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บนักท�งพัฒนาวิทย�เศษเฉล�มมห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓��นักคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

30 ช)ด

4 ช)ด บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ม�ซ$ม� (ไทยแลนักด�) จำกัด อีวี โซ
�กด บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ม�ซ$ม� (ไทยแลนักด�) จำกัด อีวี โซ
�กด

1 ช)ด บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท 3ด 4เอิเล็กทรอนิกส์แ&กซ�100 จำกัด อีวี โซ
�กด บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท 3ด 4เอิเล็กทรอนิกส์แ&กซ�100 จำกัด อีวี โซ
�กด

1 ง�นัก

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ช)ด

8 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. โฟโต(ฮท กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)Bป (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) บจำกัด อีวี โซ. โฟโต(ฮท กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)Bป (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) 
ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�จำกัด อีวี โซก. ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(อิเล็กทรอนิกส์แงภ�พัฒนาวิทยเจำกัด อีวี โซร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ญกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)ง

เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แบบพัฒนาวิทยกพัฒนาวิทย� (NB) 1 ช)ด
Asus ROG G750JW-T4055H Matt Black บจำกัด อีวี โซ. เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช.นัก

บจำกัด อีวี โซ. คอิเล็กทรอนิกส์แมเซเวิทยาศาสตร์และ"นัก อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนักช.นักแนักล

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จำกัด อีวี โซ(�งปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะกอิเล็กทรอนิกส์แบแผู้"นัก PCB 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะด�ษถึง 31/08/2013�ter.dll�File�㹸䜔¨��弊靄焉����le霬焉��霔焉雸焉닀થ벀ൂ닀થ�2雔"�ยเอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 70 แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม A4 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. โร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งง�นักอิเล็กทรอนิกส์แ)ตส�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะด�ษบ�งปะอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก บจำกัด อีวี โซ. โร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งง�นักอิเล็กทรอนิกส์แ)ตส�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะด�ษบ�งปะอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก

1 ง�นัก
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ล��ดับ�บ เลขที่เ
�เอกส�ร จ��นวน งบประม�ณ ว�ธีก
ก�ร ผ��เสนอร�ค� และร�ค�ที่เ
�เสนอ ผ��ที่เ
�ไดับ�ร�บก�รค�ดับเล!อกและร�ค� เหตุผ$ผลที่เ
�ค�ดับเล!อกร�ยละเอ
ยดับจ�ดับซ!'อ/จ�ดับจ��ง

101 4041131251 จำกัด อีวี โซ(�งเห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ม�อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบและพัฒนาวิทยฒนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบแสดงผู้ล 72,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ญญ� วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 72,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ญญ� วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 72,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
ผู้$(เช .ยวิทยาศาสตร์และช�ญแบบกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟฟ�ก

102 4041131252 5,053.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 5,053.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 5,053.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

103 4041131253 Digital Storage Oscilloscope 82,260.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 82,260.00 บ�ท 82,260.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

104 4041131254 จำกัด อีวี โซ(�งพัฒนาวิทยฒนัก�โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มบนักท>กข(อิเล็กทรอนิกส์แม$ล 50,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย จำกัด อีวี โซ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และฒนัก� ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�งนักภ� 50,000.00 บ�ท นัก�ย จำกัด อีวี โซ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และฒนัก� ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�งนักภ� 50,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
ต(นักย$ค�ล�ปตสบนักเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงแท&บเล&ต

105 4041131255 วิทยาศาสตร์และสด)อิเล็กทรอนิกส์แ�เล&กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส� 20,090.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 20,090.00 บ�ท 20,090.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

106 4041131256 วิทยาศาสตร์และสด)คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 23,850.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 23,850.00 บ�ท 23,850.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

107 4041131257 วิทยาศาสตร์และสด)ควิทยาศาสตร์และ�มปลอิเล็กทรอนิกส์แดภย 6,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และ�บ)ญ โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดกท� จำกัด อีวี โซ
�กด 6,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และ�บ)ญ โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดกท� จำกัด อีวี โซ
�กด 6,000.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

108 4041131258 67,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ย$นัก�เทค จำกัด อีวี โซ
�กด 67,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ย$นัก�เทค จำกัด อีวี โซ
�กด 67,500.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

109 4041131259 1,210.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แส คอิเล็กทรอนิกส์แมโพัฒนาวิทยเนัก&นักส� จำกัด อีวี โซ
�กด 1,210.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เอิเล็กทรอนิกส์แส คอิเล็กทรอนิกส์แมโพัฒนาวิทยเนัก&นักส� จำกัด อีวี โซ
�กด 1,210.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
P/N No. 330-8559

110 4041131260 วิทยาศาสตร์และสด)ท�งกลศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 81,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ชล�ตะ เซม�ซ > จำกัด อีวี โซ
�กด 81,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ชล�ตะ เซม�ซ > จำกัด อีวี โซ
�กด 81,500.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

111 4041131261 76,060.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ซ$โก( โฟโตนัก�คส� จำกัด อีวี โซ
�กด 76,060.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ซ$โก( โฟโตนัก�คส� จำกัด อีวี โซ
�กด 76,060.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

112 4041131262 วิทยาศาสตร์และสด)ท�งกลศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 31,635.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โกลบสท� จำกัด อีวี โซ
�กด 31,635.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท โกลบสท� จำกัด อีวี โซ
�กด 31,635.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

113 4041131263 9,900.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 9,900.00 บ�ท 9,900.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ไซเฟอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เมด จำกัด อีวี โซ
�กด 13,900.00 บ�ท
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จำกัด อีวี โซ
�กด 9,950.00 บ�ท

114 4041131264 วิทยาศาสตร์และสด)อิเล็กทรอนิกส์แ�เล&กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส� 18,342.34 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ จำกัด อีวี โซ
�กด 18,342.34 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ จำกัด อีวี โซ
�กด 18,342.34 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

115 4041131265 TUNGSTEN HALOGEN LAMP ASSEMBLY 11,680.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เพัฒนาวิทยอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�นัก เอิเล็กทรอนิกส์แลเมอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จำกัด อีวี โซ
�กด 11,680.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เพัฒนาวิทยอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�นัก เอิเล็กทรอนิกส์แลเมอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จำกัด อีวี โซ
�กด 11,680.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
WAVELENGTH TOOTHBELT

116 4041131266 DI Cartridge 13,900.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 13,900.00 บ�ท 13,900.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

117 4041131267 DOW Corning Q3-6646 A&B Kit 77,776.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 77,776.00 บ�ท 77,776.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

118 4041131268 APC Smart UPS 3000RMI2U (SUA3000RMi2U) 48,760.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จำกัด อีวี โซ
�กด 48,760.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จำกัด อีวี โซ
�กด 48,760.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท แค&พัฒนาวิทยซล&อิเล็กทรอนิกส์แค จำกัด อีวี โซ
�กด 54,195.50 บ�ท

119 4041131269 TESLA K20 GPU Accelerator 5GB GDDR5 233,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 233,000.00 บ�ท 233,000.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท พัฒนาวิทย ซ  แกลเลอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� . จำกัด อีวี โซ
�กด 377,000.00 บ�ท
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เดวิทยาศาสตร์และ�ส� เนักเชอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ล จำกัด อีวี โซ
�กด 339,600.00 บ�ท

120 4041131270 วิทยาศาสตร์และสด)อิเล็กทรอนิกส์แ�เล&กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส� 18,572.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ จำกัด อีวี โซ
�กด 18,572.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ จำกัด อีวี โซ
�กด 18,572.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

121 4041131271 24,745.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ไทยเทคโนักกล�ส จำกัด อีวี โซ
�กด 24,745.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ไทยเทคโนักกล�ส จำกัด อีวี โซ
�กด 24,745.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

122 4041131272 45,610.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 45,610.00 บ�ท 45,610.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

123 4041131273 83,177.56 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ปท)มธ�นัก  เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส� จำกัด อีวี โซ
�กด 83,177.56 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ปท)มธ�นัก  เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ไพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส� จำกัด อีวี โซ
�กด 83,177.56 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

124 4041131274 Thermometer 4 Channels-SD Card 8,940.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ท ท เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 8,940.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ท ท เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จำกัด อีวี โซ
�กด 8,940.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
Thermocouple  Type K , LEGA

125 4041131275 วิทยาศาสตร์และสด)วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 19,920.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 19,920.00 บ�ท 19,920.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ง�นัก

จำกัด อีวี โซ(�งอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบ POWERSUPPLY PCB 4 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท B-อิเล็กทรอนิกส์แ เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท B-อิเล็กทรอนิกส์แ เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ง�นัก

3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ด บจำกัด อีวี โซ. โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ด

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช.นัก บจำกัด อีวี โซ. เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช.นัก

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จำกัด อีวี โซ(�งเปล .ยนัก Polishing 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

We Offer XALK174  Telemecanique 1 อิเล็กทรอนิกส์แนัก

20 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

HL-2000 with 20 W output 360-2000 nm, 1 ช)ด

10 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

Lenovo Idea Centre Q190 1 ช)ด บจำกัด อีวี โซ. เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช.นัก บจำกัด อีวี โซ. เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช.นัก

75 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ม�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ซ�ยนัก� เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักจำกัด อีวี โซ�เนัก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.ง จำกัด อีวี โซ
�กด บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ม�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ซ�ยนัก� เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักจำกัด อีวี โซ�เนัก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.ง จำกัด อีวี โซ
�กด
ท"อิเล็กทรอนิกส์แค$"สแตนักเลส ขนัก�ด 4 ล�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

2 ช)ด บจำกัด อีวี โซ. บ�งกอิเล็กทรอนิกส์แกไทย อิเล็กทรอนิกส์แ เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� เคม คอิเล็กทรอนิกส์แล บจำกัด อีวี โซ. บ�งกอิเล็กทรอนิกส์แกไทย อิเล็กทรอนิกส์แ เลคทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�คส� เคม คอิเล็กทรอนิกส์แล

1 ช)ด
Battery Replacment for SUA3000RMI2U

2 อิเล็กทรอนิกส์แนัก บจำกัด อีวี โซ. แซนักด� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� แอิเล็กทรอนิกส์แนักด� คอิเล็กทรอนิกส์แมม�วิทยาศาสตร์และนัก�เคช.นัก บจำกัด อีวี โซ. แซนักด� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� แอิเล็กทรอนิกส์แนักด� คอิเล็กทรอนิกส์แมม�วิทยาศาสตร์และนัก�เคช.นัก

11 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

แผู้"นัก PVB พัฒนาวิทย:6นักท . 70 ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�.ม. 1 ม(วิทยาศาสตร์และนัก

วิทยาศาสตร์และสด) Cleanroom 6 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�จำกัด อีวี โซก. เอิเล็กทรอนิกส์แ แอิเล็กทรอนิกส์แนักด� ด  2004 เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�จำกัด อีวี โซก. เอิเล็กทรอนิกส์แ แอิเล็กทรอนิกส์แนักด� ด  2004 เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ถึง 31/08/2013�ter.dll�File�㹸䜔¨��弊靄焉����le霬焉��霔焉雸焉닀થ벀ൂ닀થ�2雔จำกัด อีวี โซกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ย�นักยนักต� ย .ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(อิเล็กทรอนิกส์แ YAMAHA ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)"นัก Filano 2 คนัก

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เอิเล็กทรอนิกส์แส.เอิเล็กทรอนิกส์แ&ม.เคม คอิเล็กทรอนิกส์แล ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เอิเล็กทรอนิกส์แส.เอิเล็กทรอนิกส์แ&ม.เคม คอิเล็กทรอนิกส์แล ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด
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126 4041131276 วิทยาศาสตร์และสด)ก"อิเล็กทรอนิกส์แสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�(�ง 11,520.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเทลล�เมค จำกัด อีวี โซ
�กด 11,520.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเทลล�เมค จำกัด อีวี โซ
�กด 11,520.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

127 4041131277 Toner HP 51,900.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เวิทยาศาสตร์และนักจำกัด อีวี โซ$ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�"� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จำกัด อีวี โซ
�กด 51,900.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เวิทยาศาสตร์และนักจำกัด อีวี โซ$ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�"� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จำกัด อีวี โซ
�กด 51,900.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นักนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ย� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จำกัด อีวี โซ
�กด 53,000.00 บ�ท

128 4041131278 Signet pH Electrode Flat 3K NPT 27,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และ�คก 6 เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักจำกัด อีวี โซ�เนัก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.ง จำกัด อีวี โซ
�กด 26,800.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท วิทยาศาสตร์และ�คก 6 เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักจำกัด อีวี โซ�เนัก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.ง จำกัด อีวี โซ
�กด 26,800.00 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
Signet pH Electrode Bulb HF Resist

129 4041131279 External HDD 1TB 12,250.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จำกัด อีวี โซ
�กด 12,250.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จำกัด อีวี โซ
�กด 12,250.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
12,950.00 บ�ท

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท พัฒนาวิทย ซ  แลนักด� เทคโนักโลย  จำกัด อีวี โซ
�กด 12,350.00 บ�ท

130 4041131280 วิทยาศาสตร์และสด)ส
�นักกง�นัก 3,890.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)"งเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:อิเล็กทรอนิกส์แง เซฟ แอิเล็กทรอนิกส์แนักด� สต ล จำกัด อีวี โซ
�กด 3,890.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)"งเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:อิเล็กทรอนิกส์แง เซฟ แอิเล็กทรอนิกส์แนักด� สต ล จำกัด อีวี โซ
�กด 3,890.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

131 4041131281 18,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 18,000.00 บ�ท 18,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

132 4041131282 10,250.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ไลนัก�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 10,250.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ไลนัก�เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท จำกัด อีวี โซ
�กด 10,250.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

133 4042130173 วิทยาศาสตร์และสด)วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� USD177.98 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 177.98 USD 177.98 USD ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

134 4042130174 วิทยาศาสตร์และสด)วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� USD 2,860.93 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 2,860.93 USD 2,720.12 USD ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

135 4042130175 Boat JPY200,660.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 200,660.00 JPY 200,660.00 JPY ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

136 4042130176 วิทยาศาสตร์และสด)ไฟฟ(� 9,040.78 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 9,040.78 บ�ท 9,040.78 บ�ท ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

137 4042130177 IC USD152.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 162.64 USD 162.64 USD ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

138 4042130178 ส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เคล:อิเล็กทรอนิกส์แบฟ�ล�ม USD 1,805.34 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 1,805.34 USD 1,805.34 USD ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

139 4042130179 แผู้"นักวิทยาศาสตร์และงจำกัด อีวี โซร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล&กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส� USD 445.33 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�  Gold Phoenix Technology 445.33 USD  Gold Phoenix Technology 445.33 USD ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

140 4042130180 Peristaltic Pump USD 239.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�  Wuhan YLK Technology Co., 239.00 USD  Wuhan YLK Technology Co., 239.00 USD ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

141 4042130181 กล(อิเล็กทรอนิกส์แงวิทยาศาสตร์และ ด โอิเล็กทรอนิกส์แขนัก�ดเล&ก USD 240.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 300.00 USD 300.00 USD ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

142 4042130182 วิทยาศาสตร์และสด)ไฟฟ(� USD 768.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 788.00 USD 788.00 USD ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

143 4042130183 USD 3,150.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 3,150.00 USD 3,150.00 USD

144 4042130184 ช)ดอิเล็กทรอนิกส์แ)ปกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ�มอิเล็กทรอนิกส์แเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� USD 9,078.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�  Motion System Tech Inc. 9,078.00 USD  Motion System Tech Inc. 9,078.00 USD ค)ณลกษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยสด)ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

145 4043130131 จำกัด อีวี โซ(�งท .ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�>กษ�ในักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ยมก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทยฒนัก�ม�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ฐ�นัก 280,000.00 นัก�ย เทพัฒนาวิทยพัฒนาวิทย�ทกษ� ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)ญบ)ญญ�นัก 280,000.00 บ�ท นัก�ย เทพัฒนาวิทยพัฒนาวิทย�ทกษ� ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)ญบ)ญญ�นัก 280,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบภ�ษ�ไทย

146 4043130136 144,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ช�ล�นัก  ธนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทยย�สมบต� 144,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ช�ล�นัก  ธนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทยย�สมบต� 144,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

147 4043130137 174,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 174,000.00 บ�ท 174,000.00 บ�ท ม ผู้$(เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเด ยวิทยาศาสตร์และ

148 4043130138 280,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเทลล�เมค จำกัด อีวี โซ
�กด 280,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเทลล�เมค จำกัด อีวี โซ
�กด 280,000.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท มโนักร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มย� เทคโนักโลย  จำกัด อีวี โซ
�กด 305,000.00 บ�ท

149 4043130139 จำกัด อีวี โซ(�งจำกัด อีวี โซดเก&บและวิทยาศาสตร์และ�เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ะห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓��ข(อิเล็กทรอนิกส์แม$ลอิเล็กทรอนิกส์แ�นักเทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนัก&ต 120,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทย�มล    ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��มญอิเล็กทรอนิกส์แ)ดม 120,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทย�มล    ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��มญอิเล็กทรอนิกส์แ)ดม 120,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

150 4043130140 จำกัด อีวี โซ(�งท .ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�>กษ�โคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส"งเสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��มพัฒนาวิทยฒนัก�ม�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ฐ�นัก 150,000.00 นัก�ย ณร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ฐ ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)จำกัด อีวี โซ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ตนัก� 150,000.00 บ�ท นัก�ย ณร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ฐ ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)จำกัด อีวี โซ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ตนัก� 150,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

151 4043130141 จำกัด อีวี โซ(�งบ
�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)งร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�กษ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บอิเล็กทรอนิกส์แ�ก�ศชนัก�ดแยกส"วิทยาศาสตร์และนัก 237,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�(�นัก เอิเล็กทรอนิกส์แส พัฒนาวิทย  อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงเย&นัก 237,000.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�(�นัก เอิเล็กทรอนิกส์แส พัฒนาวิทย  อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงเย&นัก 237,000.00 บ�ท เป&นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำกัด อีวี โซดซ:6อิเล็กทรอนิกส์แจำกัด อีวี โซดจำกัด อีวี โซ(�งต"อิเล็กทรอนิกส์แเนัก:.อิเล็กทรอนิกส์แง

152 4043130142 จำกัด อีวี โซ(�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ถึง 31/08/2013�ter.dll�File�㹸䜔¨��弊靄焉����le霬焉��霔焉雸焉닀થ벀ൂ닀થ�2雔อิเล็กทรอนิกส์แดควิทยาศาสตร์และ�มเส ยงพัฒนาวิทย$ดเพัฒนาวิทย:.อิเล็กทรอนิกส์แพัฒนาวิทย�มพัฒนาวิทย�ข(อิเล็กทรอนิกส์แควิทยาศาสตร์และ�ม 1,400,000.00 พัฒนาวิทย�เศษ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท สป�นักซอิเล็กทรอนิกส์แฟต� จำกัด อีวี โซ
�กด 1,400,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท สป�นักซอิเล็กทรอนิกส์แฟต� จำกัด อีวี โซ
�กด 1,400,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

5 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
SSD Plextor M5P 128GB บจำกัด อีวี โซ. เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช.นัก

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จำกัด อีวี โซ(�งปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะกอิเล็กทรอนิกส์แบแผู้งวิทยาศาสตร์และงจำกัด อีวี โซร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ไฟฟ(� (PCB) 1 ช)ด บจำกัด อีวี โซ. ไร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส�ซ �.ง ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ แอิเล็กทรอนิกส์แนักด� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย บจำกัด อีวี โซ. ไร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส�ซ �.ง ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ แอิเล็กทรอนิกส์แนักด� ซพัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย

จำกัด อีวี โซ(�งท
� PCB TYPE PTH 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

22 อิเล็กทรอนิกส์แนัก  Gainta Industries Ltd.  Gainta Industries Ltd.

14 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�  Thorlabs, Inc.  Thorlabs, Inc.

8 อิเล็กทรอนิกส์แนัก  The Nilaco Corporation  The Nilaco Corporation

6 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�  element14 Pte Ltd.  element14 Pte Ltd.

1 อิเล็กทรอนิกส์แนัก  Wurth Electronics Singapo  Wurth Electronics Singapo

2 Kgs  Heraeus Materials Singapo  Heraeus Materials Singapo

3 ช)ด

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�  Wondcam (HK) Innovation L  Wondcam (HK) Innovation L

5 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�  Digi-Key  Digi-Key

Sybyl 1 Year Support 1 ป  Certara LP-SUCURSAL EM PO  Certara LP-SUCURSAL EM PO เป&นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำกัด อีวี โซดซ:6อิเล็กทรอนิกส์แ/จำกัด อีวี โซ(�งเพัฒนาวิทย�.มเต�ม

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

6 เด:อิเล็กทรอนิกส์แนัก ท .ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�>กษ�/ผู้$(เช .ยวิทยาศาสตร์และช�ญ

จำกัด อีวี โซ(�งพัฒนาวิทยฒนัก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำกัด อีวี โซ
�ลอิเล็กทรอนิกส์แงเอิเล็กทรอนิกส์แกซเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ย�Yด(วิทยาศาสตร์และย Monte Carlo 6 เด:อิเล็กทรอนิกส์แนัก

เช"�บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� INET Cloud Platinum package 1 ป บมจำกัด อีวี โซ. อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนัก&ตปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย บมจำกัด อีวี โซ. อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนัก&ตปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย

จำกัด อีวี โซ(�งต�ดต6งเมนักไฟฟ(� และปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)งห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(อิเล็กทรอนิกส์แงส
�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(อิเล็กทรอนิกส์แงปฏิบัติการ�l�����P�บต�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 1 ง�นัก

6 เด:อิเล็กทรอนิกส์แนัก

1 ง�นัก ท .ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�>กษ�/ผู้$(เช .ยวิทยาศาสตร์และช�ญ
ผู้ล�ตภณฑ์�y�s��X�����!�com.sun.star.fram�ไอิเล็กทรอนิกส์แซ ท ไทย 2556

1 ป 
(1 กย. 56 - 31 สค. 57)

12 เด:อิเล็กทรอนิกส์แนัก



Page 7/7

ล��ดับ�บ เลขที่เ
�เอกส�ร จ��นวน งบประม�ณ ว�ธีก
ก�ร ผ��เสนอร�ค� และร�ค�ที่เ
�เสนอ ผ��ที่เ
�ไดับ�ร�บก�รค�ดับเล!อกและร�ค� เหตุผ$ผลที่เ
�ค�ดับเล!อกร�ยละเอ
ยดับจ�ดับซ!'อ/จ�ดับจ��ง

153 4043130143 500,000.00 พัฒนาวิทย�เศษ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เอิเล็กทรอนิกส์แ ไอิเล็กทรอนิกส์แ ซอิเล็กทรอนิกส์แฟท� จำกัด อีวี โซ
�กด 500,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เอิเล็กทรอนิกส์แ ไอิเล็กทรอนิกส์แ ซอิเล็กทรอนิกส์แฟท� จำกัด อีวี โซ
�กด 500,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

154 4043130144 135,300.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท พัฒนาวิทย ค เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักจำกัด อีวี โซ�เนัก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.ง จำกัด อีวี โซ
�กด 135,300.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท พัฒนาวิทย ค เอิเล็กทรอนิกส์แ&นักจำกัด อีวี โซ�เนัก ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.ง จำกัด อีวี โซ
�กด 135,300.00 บ�ท เป&นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำกัด อีวี โซ(�งต"อิเล็กทรอนิกส์แเนัก:.อิเล็กทรอนิกส์แง

155 4043130145 290,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ กฤตย� ศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� อิเล็กทรอนิกส์แกษร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 290,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ กฤตย� ศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� อิเล็กทรอนิกส์แกษร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 290,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

156 4043130146 336,000.00 พัฒนาวิทย�เศษ 336,000.00 บ�ท 336,000.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
432,000.00 บ�ท

157 4043130147 240,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท แอิเล็กทรอนิกส์แBพัฒนาวิทยส�เคลเวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จำกัด อีวี โซ
�กด 240,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท แอิเล็กทรอนิกส์แBพัฒนาวิทยส�เคลเวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จำกัด อีวี โซ
�กด 240,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

158 4043130148 132,690.57 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นัก�ปด(� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเทค จำกัด อีวี โซ
�กด 132,690.57 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นัก�ปด(� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเทค จำกัด อีวี โซ
�กด 132,690.57 บ�ท เป&นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เช"�ต"อิเล็กทรอนิกส์แเนัก:.อิเล็กทรอนิกส์แง

159 4043130149 จำกัด อีวี โซ(�งต�ดต�มก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�โอิเล็กทรอนิกส์แนักย(�ยข(อิเล็กทรอนิกส์แม$ล 246,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ณฐก�นักต� ท(�วิทยาศาสตร์และพัฒนาวิทยนักวิทยาศาสตร์และงค� 246,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ณฐก�นักต� ท(�วิทยาศาสตร์และพัฒนาวิทยนักวิทยาศาสตร์และงค� 246,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

160 4043130150 จำกัด อีวี โซ(�งส
�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และจำกัด อีวี โซสภ�พัฒนาวิทยตล�ด ควิทยาศาสตร์และ�มต(อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�และก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ใช (เทคโนักโลย 500,000.00 พัฒนาวิทย�เศษ สม�คม ส"งเสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��มก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส"งอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกอิเล็กทรอนิกส์แ)ตส�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม 500,000.00 บ�ท สม�คมส"งเสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��มก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส"งอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกอิเล็กทรอนิกส์แ)ตส�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม 500,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
ส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�สนักเทศขอิเล็กทรอนิกส์แงกล)"มผู้$(ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะกอิเล็กทรอนิกส์แบก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ธ)ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ก�จำกัด อีวี โซท"อิเล็กทรอนิกส์แงเท .ยวิทยาศาสตร์และ

161 4043130151 จำกัด อีวี โซ(�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ป(อิเล็กทรอนิกส์แงกนักและก
�จำกัด อีวี โซดปลวิทยาศาสตร์และก มด แมลงต"�งๆ 114,018.69 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 114,018.64 บ�ท 114,018.64 บ�ท เป&นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำกัด อีวี โซ(�งต"อิเล็กทรอนิกส์แเนัก:.อิเล็กทรอนิกส์แง

162 4043130152 จำกัด อีวี โซ(�งบ
�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)งร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบช)ดปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะช)มท�งไกล 29,100.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เอิเล็กทรอนิกส์แเวิทยาศาสตร์และคไทย  จำกัด อีวี โซ
�กด 29,100.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เอิเล็กทรอนิกส์แเวิทยาศาสตร์และคไทย  จำกัด อีวี โซ
�กด 29,100.00 บ�ท เป&นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำกัด อีวี โซดซ:6อิเล็กทรอนิกส์แจำกัด อีวี โซดจำกัด อีวี โซ(�งต"อิเล็กทรอนิกส์แเนัก:.อิเล็กทรอนิกส์แง

163 4043130153 จำกัด อีวี โซ(�งจำกัด อีวี โซดท
�ฐ�นักข(อิเล็กทรอนิกส์แม$ลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แปลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�$ปเข ยนักให่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�(เป&นัก 150,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ณ�ศณชช� เห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ล"�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะก$ 150,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ณ�ศณชช� เห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ล"�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะก$ 150,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

164 4043130154 เช"�เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แบบพัฒนาวิทยกพัฒนาวิทย� 2,645,000.00 E-Auction บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นัก�ปด(� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเทค จำกัด อีวี โซ
�กด 2,645,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท นัก�ปด(� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเทค จำกัด อีวี โซ
�กด 2,645,000.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต
.�ส)ด
2,690,000.00 บ�ท

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย$เนัก .ยนัก จำกัด อีวี โซ
�กด 2,749,863.00 บ�ท

165 4043130155 จำกัด อีวี โซ(�งเข ยนักโปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มเวิทยาศาสตร์และ&บเพัฒนาวิทย:.อิเล็กทรอนิกส์แเก&บข(อิเล็กทรอนิกส์แม$ลภ�พัฒนาวิทย 60,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ณฐวิทยาศาสตร์และด  พัฒนาวิทย�ช �ตชยพัฒนาวิทยนักธ� 60,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ณฐวิทยาศาสตร์และด  พัฒนาวิทย�ช �ตชยพัฒนาวิทยนักธ� 60,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
แมลงผู้"�นักท�งเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:อิเล็กทรอนิกส์แข"�ยโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ศพัฒนาวิทยท�

166 4043130156 18,600.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 18,600.00 บ�ท 18,600.00 บ�ท เป&นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำกัด อีวี โซ(�งต"อิเล็กทรอนิกส์แเนัก:.อิเล็กทรอนิกส์แง

167 4043130157 204,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 204,000.00 บ�ท 204,000.00 บ�ท

168 4043130158 จำกัด อีวี โซ(�งส
�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และจำกัด อีวี โซธร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม�ภ�บ�ลข(อิเล็กทรอนิกส์แม$ลส"วิทยาศาสตร์และนักบ)คคลอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แนักไลนัก� 85,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย ปภงกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� อิเล็กทรอนิกส์แ�.นักแก(วิทยาศาสตร์และ 85,000.00 บ�ท นัก�ย ปภงกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� อิเล็กทรอนิกส์แ�.นักแก(วิทยาศาสตร์และ 85,000.00 บ�ท เป&นักผู้$(ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บจำกัด อีวี โซ(�งท .ม ควิทยาศาสตร์และ�มช
�นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

จำกัด อีวี โซ(�งพัฒนาวิทยฒนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบ Internet Booking Engine 30 วิทยาศาสตร์และนัก
ส
�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บ Thailand One Click

จำกัด อีวี โซ(�งบ
�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)งร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�กษ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบไฟฟ(�แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งส$ง-แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งต
.� 1 ป 

จำกัด อีวี โซ(�งจำกัด อีวี โซดท
�ข(อิเล็กทรอนิกส์แม$ลส
�ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บฐ�นักข(อิเล็กทรอนิกส์แม$ลThailand One click 12 เด:อิเล็กทรอนิกส์แนัก

จำกัด อีวี โซ(�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทยนักกง�นักร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บ-ส"ง เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 1 ป ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�จำกัด อีวี โซก. เอิเล็กทรอนิกส์แ อิเล็กทรอนิกส์แ  เค เอิเล็กทรอนิกส์แ&กซ�เพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�จำกัด อีวี โซก. เอิเล็กทรอนิกส์แ อิเล็กทรอนิกส์แ  เค เอิเล็กทรอนิกส์แ&กซ�เพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส
(1 กย. 56 - 31 สค. 57) ห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�จำกัด อีวี โซก. แฟม�ล . เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส

จำกัด อีวี โซ(�งพัฒนาวิทยฒนัก�โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม FoodiEat ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบ iOS 8 เด:อิเล็กทรอนิกส์แนัก

เช"�เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แงคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จำกัด อีวี โซ
�นักวิทยาศาสตร์และนัก 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 36 เด:อิเล็กทรอนิกส์แนัก

1 ป 
และก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บปญห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓��เพัฒนาวิทย:.อิเล็กทรอนิกส์แปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะส�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แก(ไข (Help desk)

6 เด:อิเล็กทรอนิกส์แนัก

12 เด:อิเล็กทรอนิกส์แนัก บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เทมโป-ไทย จำกัด อีวี โซ
�กด บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษท เทมโป-ไทย จำกัด อีวี โซ
�กด

1 ป 

90 วิทยาศาสตร์และนัก
เส ยงอิเล็กทรอนิกส์แ"�นัก (Grapheme-to-Phoneme,G2P)

36 เด:อิเล็กทรอนิกส์แนัก
จำกัด อีวี โซ
�นักวิทยาศาสตร์และนัก 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บจำกัด อีวี โซ. ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โก( เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�สเซส (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)

3 เด:อิเล็กทรอนิกส์แนัก

จำกัด อีวี โซ(�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บ
�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�)งร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�กษ�เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�:.อิเล็กทรอนิกส์แง Ultrafilter 1 ป บจำกัด อีวี โซ.โดนักลด�สนัก ฟ�ลเทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช.นัก (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) บจำกัด อีวี โซ.โดนักลด�สนัก ฟ�ลเทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช.นัก (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย)

จำกัด อีวี โซ(�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แก(ไขปญห่งชาติ�d��p���闸焉����m.闠焉��闈焉閬焉쓀॓Ꮈദ쓀॓�� (Help Desk) 1 ป บจำกัด อีวี โซ. แอิเล็กทรอนิกส์แคท ฟ คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส บจำกัด อีวี โซ. แอิเล็กทรอนิกส์แคท ฟ คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส เป&นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จำกัด อีวี โซดซ:6อิเล็กทรอนิกส์แ/จำกัด อีวี โซ(�งเพัฒนาวิทย�.มเต�ม

4 เด:อิเล็กทรอนิกส์แนัก
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