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ส��นัก�กง�นักพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และเทคโนักโลย�แห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�งช�ต�
ศ�นักย�เทคโนักโลย�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส�และคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�งช�ต�

ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แก

1 4041140129 475,000.00 พัฒนาวิทย�เศษ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ดับ�ต*�โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ �สเต�มส � จ��ก�ดับ 475,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ดับ�ต*�โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ �สเต�มส � จ��ก�ดับ 475,000.00 บ�ท

2 4041140130 ส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เคม�ช�วิทยาศาสตร์และภ�พัฒนาวิทย 14,210.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 14,210.00 บ�ท 14,210.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

3 4041140131 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ทดับลอิเล็กทรอนิกส์แงห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-�นักยนักต� 5,510.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เอิเล็กทรอนิกส์แกธีกนัก� พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ�ช �#นัก จ��ก�ดับ 5,510.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เอิเล็กทรอนิกส์แกธีกนัก� พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ�ช �#นัก จ�� 5,510.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

4 4041140132 Apple 13-inch 2.4GHz with Retina display 45,700.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท พัฒนาวิทย�ซ� แลนักดับ� เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 45,700.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท พัฒนาวิทย�ซ� แลนักดับ� เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 45,700.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
Part No. ME865TH/A บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ย�นัก�ต� 2 โพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส จ��ก�ดับ 46,600.00 บ�ท

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช �#นัก จ��ก�ดับ 49,900.00 บ�ท

5 4041140133 17,028.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนัก เอิเล็กทรอนิกส์แฟเทคซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ 17,028.00 บ�ท ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนัก เอิเล็กทรอนิกส์แฟเทคซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ 17,028.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

6 4041140134 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ท�งกลศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 12,640.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบ�สท� จ��ก�ดับ 12,640.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบ�สท� จ��ก�ดับ 12,640.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

7 4041140135 11,370.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ จ��ก�ดับ 11,370.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ จ��ก�ดับ 11,370.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

8 4041140136 35,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนัก ดับ�ไวิทยาศาสตร์และซ� ควิทยาศาสตร์และ�ก เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส จ��ก�ดับ 35,000.00 บ�ท ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนัก ดับ�ไวิทยาศาสตร์และซ� ควิทยาศาสตร์และ�ก เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส จ��ก�ดับ 35,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
Sputtering

9 4041140137 28,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 28,000.00 บ�ท 28,000.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โทม� จ��ก�ดับ 36,800.00 บ�ท

10 4041140138 2,370.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนัก เอิเล็กทรอนิกส์แฟเทคซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ 2,370.00 บ�ท ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนัก เอิเล็กทรอนิกส์แฟเทคซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ 2,370.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

11 4041140139 12,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 12,500.00 บ�ท 12,500.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

12 4041140140 จ*�งขนักย*�ยต�*คอิเล็กทรอนิกส์แนักเทนักเนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และอิเล็กทรอนิกส์แ-ปกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ� 48,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แพัฒนาวิทย�คแอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ�โก ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โลเคช �#นัก จ��ก�ดับ 48,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แพัฒนาวิทย�คแอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ�โก ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โลเคช �#นัก จ��ก�ดับ 48,000.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

13 4041140141 46,635.51 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จ��ก�ดับ 46,600.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จ��ก�ดับ 46,600.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
Sony VAIO SVP13217PHB บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช �#นัก จ��ก�ดับ 49,900.00 บ�ท

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไอิเล็กทรอนิกส์แท�โซล�ช �#นัก แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส จ��ก�ดับ 55,200.00 บ�ท

14 4041140142 Toner HP 35,040.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท สห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ธีก-ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ก�จ จ��ก�ดับ 35,040.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท สห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ธีก-ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ก�จ จ��ก�ดับ 35,040.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

15 4041140143 จ*�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�เวิทยาศาสตร์และ�บเซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟเวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��และฐ�นักข*อิเล็กทรอนิกส์แม�ล 90,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เมฟ� เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 90,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เมฟ� เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 90,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

ส��ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มเก�บข*อิเล็กทรอนิกส์แม�ล พัฒนาวิทยล�งง�นักจ�กก�จกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม

16 4041140144 จ*�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-งร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบวิทยาศาสตร์และ�เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ะห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�ข*อิเล็กทรอนิกส์แม�ล 51,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย ธีก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะวิทยาศาสตร์และ�ฒนัก� วิทยาศาสตร์และ-ฒ�ตะส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 51,000.00 บ�ท นัก�ย ธีก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะวิทยาศาสตร์และ�ฒนัก� วิทยาศาสตร์และ-ฒ�ตะส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 51,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

โคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และ�จ�ยต�มอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แนักโทโลย�ท�#ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บ ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และ�เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ะห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�ข*อิเล็กทรอนิกส์แม�ล

17 4041140145 จ*�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�ซอิเล็กทรอนิกส์แฟต�แวิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มเก�บข*อิเล็กทรอนิกส์แม�ล 60,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย ส-ทธีก�พัฒนาวิทยงษ� แสนักพัฒนาวิทย�นักธีก� 60,000.00 บ�ท นัก�ย ส-ทธีก�พัฒนาวิทยงษ� แสนักพัฒนาวิทย�นักธีก� 60,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

18 4041140146 จ*�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�สนักเทศเพัฒนาวิทย,#อิเล็กทรอนิกส์แสนัก�บสนัก-นัก 44,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ท�พัฒนาวิทย� โชคส�งเนัก�นัก 44,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ท�พัฒนาวิทย� โชคส�งเนัก�นัก 44,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

อิเล็กทรอนิกส์แ-ตส�ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มล��ไย

19 4041140147 นัก�2�ย�ส��ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บเต�มถังดับเพลิง��畡瑬㸢�งดับ�บเพัฒนาวิทยล�ง 10,900.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ซ�นักโต ไฟร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ�กท� จ��ก�ดับ 10,900.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ซ�นักโต ไฟร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ�กท� จ��ก�ดับ 10,900.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

20 4041140149 22,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ลต�เมท อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเทลล�เจนักท� โซล�ช �#นัก จ��ก�ดับ 22,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ลต�เมท อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเทลล�เจนักท� โซล�ช �#นัก จ��ก�ดับ 22,500.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

21 4041140150 Toner HP CE505A 12,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท นัก�นักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย� ซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ 12,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท นัก�นักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย� ซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ 12,000.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

22 4041140151 จ*�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เปล�#ยนักอิเล็กทรอนิกส์แะไห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ล�เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงผู้เสนอราคาล�ตนัก�2� 21,285.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 21,285.00 บ�ท 21,285.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

23 4041140154 Probe card 16 Pin for PIRI PAD 8,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แอิเล็กทรอนิกส์แดับวิทยาศาสตร์และ�นักซ�ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 8,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แอิเล็กทรอนิกส์แดับวิทยาศาสตร์และ�นักซ�ไมโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 8,500.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

24 4041140155 จ*�งท��ช-ดับง�นักต*นักแบบเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงช�วิทยาศาสตร์และยฟ�งและห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�ฟ�ง 30,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บส �แฟคเทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จ��ก�ดับ 30,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บส �แฟคเทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� จ��ก�ดับ 30,000.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยง�นักสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ปผู้เสนอราคาลก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ��เนัก�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,2อิเล็กทรอนิกส์แจ�ดับจ*�ง ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.วิทยาศาสตร์และ��ง 01/11/2013 ถังดับเพลิง��畡瑬㸢7ง 30/11/2013

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,2อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ*�ง

ต�อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แ�ย- Kaspersky Maintenace 700 license 1 ป� เป�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,2อิเล็กทรอนิกส์แ/จ*�งเพัฒนาวิทย�#มเต�ม

6 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� เอิเล็กทรอนิกส์แส.เอิเล็กทรอนิกส์แ�ม.เคม�คอิเล็กทรอนิกส์แล ซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ เอิเล็กทรอนิกส์แส.เอิเล็กทรอนิกส์แ�ม.เคม�คอิเล็กทรอนิกส์แล ซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ

1 ช-ดับ

1 ช-ดับ

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��งปล�8ก Huntkey ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก PZC205-3M 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��งปล�8ก Huntkey ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก PZC205-5M

3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส � SS94A2D 6 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก

จ*�งซ�อิเล็กทรอนิกส์แม Generator เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงจ�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� PECVD/ 1 ง�นัก

กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะดับ�ษเช�ดับม,อิเล็กทรอนิกส์แ Livi เย,#อิเล็กทรอนิกส์แบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ส-ทธีก�9 100% 32 ล�ง ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนักจ��ก�ดับ วิทยาศาสตร์และ�.เอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก.คอิเล็กทรอนิกส์แมเมอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เช�ยล ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนักจ��ก�ดับ วิทยาศาสตร์และ�.เอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก.คอิเล็กทรอนิกส์แมเมอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เช�ยล

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��งปล�8ก Toshino ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก E9165Y 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

ต�*เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงม,อิเล็กทรอนิกส์แช��งต�ดับล*อิเล็กทรอนิกส์แ HERCKE 1 ต�* บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เฮ �ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� วิทยาศาสตร์และ� อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เฮ �ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� วิทยาศาสตร์และ� อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ

ขนัก�ดับ W75xD60XH145 ซม.

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�ส HK-54

1 ง�นัก

เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แบบพัฒนาวิทยกพัฒนาวิทย� (Notebook) 1 ช-ดับ

4 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ง�นัก

ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะจ��วิทยาศาสตร์และ�นักและอิเล็กทรอนิกส์แ�ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บนัก Android แบบอิเล็กทรอนิกส์แ�ตโนักม�ต�

1 ง�นัก

แบบ 2 ม�ต�

1 ง�นัก

พัฒนาวิทยล�งง�นักก�จกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะจ��วิทยาศาสตร์และ�นักและอิเล็กทรอนิกส์แ�ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บนัก Android

1 ง�นัก

4 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จ*�งซ�อิเล็กทรอนิกส์แมเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�มพัฒนาวิทย� HP LASERJET 5200N 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ง�นัก บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ม�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ซ�ยนัก� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ม�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ซ�ยนัก� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ส-ทธีก�9 จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก 5 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�*อิเล็กทรอนิกส์แมค��แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ง

1 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก

1 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก
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ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,2อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ*�ง

25 4041140158 83,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แปซ�ฟ�ก เมอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��# จ��ก�ดับ 83,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แปซ�ฟ�ก เมอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��# จ��ก�ดับ 83,000.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

26 4041140159 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ส��นัก�กง�นัก 29,108.40 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�*�นัก พัฒนาวิทย�ฒนัก�ก�จ โดับยนัก�งส�วิทยาศาสตร์และเมธีก�นัก� โพัฒนาวิทยธีก�พัฒนาวิทยลค-ณร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��กษ� 29,108.40 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�*�นัก พัฒนาวิทย�ฒนัก�ก�จ โดับยนัก�งส�วิทยาศาสตร์และเมธีก�นัก� โพัฒนาวิทยธีก�พัฒนาวิทยลค-ณร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��กษ� 29,108.40 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

27 4041140160 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส � 14,995.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ จ��ก�ดับ 14,995.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ จ��ก�ดับ 14,995.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

28 4041140161 PUREFIO STRING WOUND CARTRIDGE FILTER 16,875.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 16,875.00 บ�ท 16,875.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

29 4041140162 BIONICS BC13 gas sensor 23,700.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 23,700.00 บ�ท 23,700.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

30 4041140163 73,600.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 73,600.00 บ�ท 73,600.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

31 4041140164 60,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ชตพัฒนาวิทยล ชวิทยาศาสตร์และ�งก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 60,000.00 บ�ท นัก�ย ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ชตพัฒนาวิทยล ชวิทยาศาสตร์และ�งก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 60,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

32 4041140165 3,300.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช �#นัก จ��ก�ดับ 3,300.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช �#นัก จ��ก�ดับ 3,300.00 บ�ท เป�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เช��ต�อิเล็กทรอนิกส์แเนัก,#อิเล็กทรอนิกส์แง
HP Pro 3130 MT

33 4041140166 LX59LX-26 POWER SUPPLY 52,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 52,500.00 บ�ท 52,500.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
LX59LX-41 POWER SUPPLY

34 4041140167 7,220.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ตอิเล็กทรอนิกส์แ�นักดับ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ส � จ��ก�ดับ 7,220.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ตอิเล็กทรอนิกส์แ�นักดับ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ส � จ��ก�ดับ 7,220.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
film and set up

35 4041140168 75,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ค�ย�แมนัก อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนักช �#นักแนักล จ��ก�ดับ 75,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ค�ย�แมนัก อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนักช �#นักแนักล จ��ก�ดับ 75,000.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

36 4041140170 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะกอิเล็กทรอนิกส์แบเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงยนักต�ต*นักแบบ 20,512.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ซ�สเต�ม อิเล็กทรอนิกส์แ�พัฒนาวิทยเกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ โซล�ช �#นัก บ�เคเค จ��ก�ดับ 20,512.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ซ�สเต�ม อิเล็กทรอนิกส์แ�พัฒนาวิทยเกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ โซล�ช �#นัก บ�เคเค จ��ก�ดับ 20,512.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

37 4041140171 37,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ซ�นักเนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย�# เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 37,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ซ�นักเนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย�# เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 37,000.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

38 4041140172 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส � 6,475.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ จ��ก�ดับ 6,475.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ จ��ก�ดับอิเล็กทรอนิกส์แ 6,475.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

39 4041140173 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-วิทยาศาสตร์และ�ทย� 21,700.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ท�ท�เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จ��ก�ดับ 21,700.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ท�ท�เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จ��ก�ดับ 21,700.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

40 4041140174 18,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ซ�นักเนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย�# เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 18,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ซ�นักเนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย�# เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 18,000.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

41 4041140175 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส � 6,330.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบ�สท� จ��ก�ดับ 6,330.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบ�สท� จ��ก�ดับ 6,330.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

42 4041140176 5,138.25 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แโตเฟล�กซ�เบ�2ล แอิเล็กทรอนิกส์แดับวิทยาศาสตร์และ�นักซ� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ 5,138.25 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แโตเฟล�กซ�เบ�2ล แอิเล็กทรอนิกส์แดับวิทยาศาสตร์และ�นักซ� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ 5,138.25 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
CF111.001.D

43 4041140177 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส � 14,565.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 14,565.00 บ�ท 14,565.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

44 4041140178 15,960.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนักจ��ก�ดับ แคนักนัก� กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟฟ�ค 15,960.00 บ�ท ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนักจ��ก�ดับ แคนักนัก� กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟฟ�ค 15,960.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

45 4041140179 81,200.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 81,200.00 บ�ท 81,200.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

46 4041140180 จ*�งบ��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-งร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��กษ�เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงส�บนัก�2� 29,900.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 29,900.00 บ�ท 29,900.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

47 4041140181 48,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เมเชอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�กซ� จ��ก�ดับ 48,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เมเชอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�กซ� จ��ก�ดับ 48,000.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

48 4041140182 จ*�งอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบและพัฒนาวิทย�ฒนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบแจ*งเต,อิเล็กทรอนิกส์แนัก 70,500.00 พัฒนาวิทย�เศษ นัก�ย ก�อิเล็กทรอนิกส์แเก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ต� วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณพัฒนาวิทย�ฒนัก� 70,500.00 บ�ท นัก�ย ก�อิเล็กทรอนิกส์แเก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ต� วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณพัฒนาวิทย�ฒนัก� 70,500.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

ส�วิทยาศาสตร์และนักบ-คคลและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบส�งข*อิเล็กทรอนิกส์แควิทยาศาสตร์และ�มภ�ยในัก ส��ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,อิเล็กทรอนิกส์แข��ย

ส �งคมอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แนักไลนัก�อิเล็กทรอนิกส์แงค�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

49 4041140183 จ*�งอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบและพัฒนาวิทย�ฒนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบฐ�นักข*อิเล็กทรอนิกส์แม�ล 72,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย จ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-วิทยาศาสตร์และ�ฒนัก�  ไพัฒนาวิทยให่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ล 72,000.00 บ�ท นัก�ย จ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-วิทยาศาสตร์และ�ฒนัก�  ไพัฒนาวิทยให่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ล 72,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบส,บค*นักข*อิเล็กทรอนิกส์แม�ลสม-นักไพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�นัก

50 4041140184 จ*�งเห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ม�อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบและพัฒนาวิทย�ฒนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบก��ก�บ 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�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

คล�งข*อิเล็กทรอนิกส์แควิทยาศาสตร์และ�มส��ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,อิเล็กทรอนิกส์แข��ย ส �งคมอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แนักไลนัก�อิเล็กทรอนิกส์แงค�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

51 4041140185 จ*�งท��ส�ยคล*อิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�*อิเล็กทรอนิกส์แมซอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทยล�สต�กใส 17,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท สต�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��# คอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ดับ จ��ก�ดับ 17,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท สต�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��# คอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ดับ จ��ก�ดับ 17,000.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

52 4041140186 40,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะแสธีก-ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ก�จ จ��ก�ดับ 40,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะแสธีก-ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ก�จ จ��ก�ดับ 40,000.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

53 4041140188 33,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แ�กขร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ 33,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แ�กขร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ 33,000.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

54 4041140189 126,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ง วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นักธีก�9ธีกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ส-ขสอิเล็กทรอนิกส์แนัก 126,000.00 บ�ท นัก�ง วิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นักธีก�9ธีกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ส-ขสอิเล็กทรอนิกส์แนัก 126,000.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�*�นัก เนักเชอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ล อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ต 133,000.00 บ�ท

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ท�ม�นัก�วิทยาศาสตร์และ จ��ก�ดับ 157,500.00 บ�ท

เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงเล,#อิเล็กทรอนิกส์แนักส�ยพัฒนาวิทย�นัก GEORGE 1 ช-ดับ

ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก CY-280

39 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เอิเล็กทรอนิกส์แ.วิทยาศาสตร์และ�. แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� เอิเล็กทรอนิกส์แ.วิทยาศาสตร์และ�. แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส จ��ก�ดับ

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.เจ.ซ�.แอิเล็กทรอนิกส์แสโซซ�เอิเล็กทรอนิกส์แ�ดับ จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��.เจ.ซ�.แอิเล็กทรอนิกส์แสโซซ�เอิเล็กทรอนิกส์แ�ดับ จ��ก�ดับ

ซอิเล็กทรอนิกส์แฟต�แวิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� JMP 10 1 ล�ขส�ทธีก�9 บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แซส ซอิเล็กทรอนิกส์แฟท�แวิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แซส ซอิเล็กทรอนิกส์แฟท�แวิทยาศาสตร์และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ

จ*�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�วิทยาศาสตร์และ�ดับ�โอิเล็กทรอนิกส์แ Info Graphic PARTY Thai 1 ง�นัก

ค��เช��เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แบบต�2งโต<ะ PC 1 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แง

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ม�ตซ�บ�ช � เอิเล็กทรอนิกส์แลเลเวิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ม�ตซ�บ�ช � เอิเล็กทรอนิกส์แลเลเวิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จ��ก�ดับ

จ*�งท�� P.T.H.,Drill,DF,SM 2 SIDE เข�ยวิทยาศาสตร์และ,SL A ข�วิทยาศาสตร์และ 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

UV Lamp Model SUV-2000 NiL 1 ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ลอิเล็กทรอนิกส์แดับ

1 ช-ดับ

จ*�งท�� PCB Model  CT100 จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปแบบ 1 ช-ดับ

10 แผู้เสนอราคา�นัก

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

4 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จ*�งท�� PCB Gerber File  PCB WISRUPCB1 1 ช-ดับ

5 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

ส�ย cable IGUS Energy Chain 15 เมตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

15 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ม�ซ�ม� (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ม�ซ�ม� (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ

จ*�งพัฒนาวิทย�มพัฒนาวิทย�แผู้เสนอราคา�นักปล�วิทยาศาสตร์และ ขนัก�ดับ A4 พัฒนาวิทย�มพัฒนาวิทย� 4 ส� 1,200 ใบ

ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.นัก*�-ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ล�ง

จ*�งผู้เสนอราคาล�ตสปอิเล็กทรอนิกส์แตและเผู้เสนอราคายแพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ส� � วิทยาศาสตร์และ�ทย- FM100.5 1 ง�นัก บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แสมท จ��ก�ดับ (มห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�ชนัก) บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แสมท จ��ก�ดับ (มห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�ชนัก)

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ฟล�อิเล็กทรอนิกส์แ�ดับ แอิเล็กทรอนิกส์แดับวิทยาศาสตร์และ�นักซ� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ฟล�อิเล็กทรอนิกส์แ�ดับ แอิเล็กทรอนิกส์แดับวิทยาศาสตร์และ�นักซ� (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จ��ก�ดับ

จ*�งซ�อิเล็กทรอนิกส์แมบ��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-งเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แง Pressure Calibrator 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ง�นัก

1 ง�นัก

1 ง�นัก

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จ*�งลงโฆษณ�ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะช�ส �มพัฒนาวิทย�นักธีก�ในักห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.นัก�งส,อิเล็กทรอนิกส์แ 70 ป�วิทยาศาสตร์และ�ศวิทยาศาสตร์และกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มไฟฟ*� 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

 วิทยาศาสตร์และสท.

จ*�งซ�อิเล็กทรอนิกส์แมเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงท��นัก�2�เย�นัก Chiller Carrier 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จ*�งท��เส,2อิเล็กทรอนิกส์แโปโล NECTEC Happy Together 700 ต�วิทยาศาสตร์และ
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ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,2อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ*�ง

55 4041140190 4,572.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ดับ�แอิเล็กทรอนิกส์แล จ��ก�ดับ 4,572.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ดับ�แอิเล็กทรอนิกส์แล จ��ก�ดับ 4,572.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

56 4041140191 21,095.76 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ จ��ก�ดับ 21,095.76 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ จ��ก�ดับ 21,095.76 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

57 4041140192 10,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท วิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เคม�ค�ล แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ 10,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท วิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เคม�ค�ล แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ 10,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

58 4041140193 จ*�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�แผู้เสนอราคานักภ�พัฒนาวิทยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เช,#อิเล็กทรอนิกส์แมต�อิเล็กทรอนิกส์แเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,อิเล็กทรอนิกส์แข��ย 15,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ธีก�ญล�กษณ� ทอิเล็กทรอนิกส์แงแม*นัก 15,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ธีก�ญล�กษณ� ทอิเล็กทรอนิกส์แงแม*นัก 15,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเทอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนัก�ตภ�ยในักปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.วิทยาศาสตร์และ��งปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศ

59 4041140194 13,860.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไทยสเปเช�#ยลแก<ส จ��ก�ดับ 13,860.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไทยสเปเช�#ยลแก<ส จ��ก�ดับ 13,860.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

60 4041140195 จ*�งย*�ยต�*เก�บส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เคม� และถังดับเพลิง��畡瑬㸢�ดับแสตนักเลส 10,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ท�ท�เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จ��ก�ดับ 10,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ท�ท�เค ซ�ยเอิเล็กทรอนิกส์แนักซ� จ��ก�ดับ 10,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

61 4041140196 21,095.76 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ จ��ก�ดับ 21,095.76 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ จ��ก�ดับ 21,095.76 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

62 4041140197 18,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งง�นักอิเล็กทรอนิกส์แ-ตส�ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะดับ�ษบ�งปะอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก จ��ก�ดับ 18,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งง�นักอิเล็กทรอนิกส์แ-ตส�ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะดับ�ษบ�งปะอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก จ��ก�ดับ 18,500.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

63 4041140198 20,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ซ�นักเนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย�# เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 20,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ซ�นักเนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย�# เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 20,000.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

64 4041140199 20,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเดับ�กซ� เมท�ลส � เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ 20,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเดับ�กซ� เมท�ลส � เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ 20,000.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

65 4041140200 34,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท วิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เคม�ค�ล แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ 34,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท วิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เคม�ค�ล แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง จ��ก�ดับ 34,500.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

66 4041140201 จ*�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�ฐ�นักข*อิเล็กทรอนิกส์แม�ลและพัฒนาวิทยจนัก�นัก-กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม 56,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� อิเล็กทรอนิกส์แดับ�ศ �กดับ�9 ก�#งแก*วิทยาศาสตร์และก*�นักทอิเล็กทรอนิกส์แง 56,000.00 บ�ท นัก�ย อิเล็กทรอนิกส์แดับ�ศ �กดับ�9 ก�#งแก*วิทยาศาสตร์และก*�นักทอิเล็กทรอนิกส์แง 56,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

และพัฒนาวิทย�ฒนัก�พัฒนาวิทยจนัก�นัก-กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มศ �พัฒนาวิทยท�ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ม�อิเล็กทรอนิกส์แนักไห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.มฉบ�บพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�*อิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�มพัฒนาวิทย�

67 4041140202 27,900.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ควิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แล�ต� 2 ค�ล�เบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช �#นัก จ��ก�ดับ 27,900.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ควิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์แล�ต� 2 ค�ล�เบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช �#นัก จ��ก�ดับ 27,900.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

68 4041140203 4,383.16 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 4,383.18 บ�ท 4,383.18 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

69 4041140204 29,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เมจ�ก ท� จ��ก�ดับ 29,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เมจ�ก ท� จ��ก�ดับ 29,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

70 4041140205 16,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักเคคอิเล็กทรอนิกส์แนัก จ��ก�ดับ 16,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักเคคอิเล็กทรอนิกส์แนัก จ��ก�ดับ 16,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

71 4041140206 50,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 50,000.00 บ�ท 50,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

72 4041140207 15,375.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไทยแอิเล็กทรอนิกส์แดับวิทยาศาสตร์และ�นักซ� อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�คทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค 15,375.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไทยแอิเล็กทรอนิกส์แดับวิทยาศาสตร์และ�นักซ� อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�คท 15,375.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

73 4041140209 22,200.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งง�นักอิเล็กทรอนิกส์แ-ตส�ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะดับ�ษบ�งปะอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก จ��ก�ดับ 22,200.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งง�นักอิเล็กทรอนิกส์แ-ตส�ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะดับ�ษบ�งปะอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก จ��ก�ดับ 22,200.00 บ�ท เป�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับซ,2อิเล็กทรอนิกส์แต�มส �ญญ�ซ,2อิเล็กทรอนิกส์แข�ย

74 4041140210 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส � 4,902.40 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ จ��ก�ดับ 4,902.40 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โกลบอิเล็กทรอนิกส์แลโทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�นัก�ค อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ดับ จ��ก�ดับ 4,902.40 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

75 4041140211 จ*�งลงโฆษณ�และเผู้เสนอราคายแพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะช�ส �มพัฒนาวิทย�นักธีก�ง�นัก 186,915.89 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 186,915.89 บ�ท 186,915.89 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
NECTEC ACE 2013

76 4041140212 246,600.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แทนักเจอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นัก จ��ก�ดับ 266,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เก�ต อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แนัก เทคโนักโลย� 246,600.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
280,000.00 บ�ท

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เก�ต อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แนัก เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 246,600.00 บ�ท

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท คล�สเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� ซ�สเท�มส � จ��ก�ดับ 252,000.00 บ�ท

77 4041140213 ช-ดับแขนักจ�บจอิเล็กทรอนิกส์แคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 9,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 9,000.00 บ�ท 9,000.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

78 4041140214 7,100.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ตอิเล็กทรอนิกส์แ�นักดับ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ส � จ��ก�ดับ 7,100.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ตอิเล็กทรอนิกส์แ�นักดับ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ส � จ��ก�ดับ 7,100.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งก�บควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�

79 4041140215 Encoder model 323050 64 CPT 2 channels 4,900.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 19,600.00 บ�ท 19,600.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

80 4041140216 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-ส��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบไฟฟ*�ส,#อิเล็กทรอนิกส์แส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 87,155.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แเมร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�นัก�� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 87,155.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แเมร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�นัก�� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 87,155.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
92,690.00 บ�ท

81 4041140217 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงล�บสวิทยาศาสตร์และ��นัก ป�กก�จ�บช�2นักง�นัก และ วิทยาศาสตร์และ�สดับ- 33,735.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 33,735.00 บ�ท 33,735.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

82 4041140218 Power Meter Model IPM310-1111-1 18,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เอิเล็กทรอนิกส์แส เอิเล็กทรอนิกส์แ�ม อิเล็กทรอนิกส์แ� อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนักช �#นักแนักล จ��ก�ดับ 18,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เอิเล็กทรอนิกส์แส เอิเล็กทรอนิกส์แ�ม อิเล็กทรอนิกส์แ� อิเล็กทรอนิกส์แ�นักเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนักช �#นักแนักล จ��ก�ดับ 18,500.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

83 4041140219 50,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ทเทค ไซเบอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนักต�กส � จ��ก�ดับ 50,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ทเทค ไซเบอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เนักต�กส � จ��ก�ดับ 50,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

84 4041140220 57,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แทนักเจอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นัก จ��ก�ดับ 57,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แทนักเจอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นัก จ��ก�ดับ 57,000.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช �#นัก จ��ก�ดับ 60,000.00 บ�ท

จ*�งอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบแผู้เสนอราคานักวิทยาศาสตร์และงจร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� PCB 7 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

วิทยาศาสตร์และ�สดับ- Connector ส��ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บ pressure sensor   5 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จ*�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ล*�งตะกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นัก oil cooler 1 ง�นัก

1 ง�นัก

ก<�ซไนักโตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เจนัก 99.99% 6 ช-ดับ

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

วิทยาศาสตร์และ�สดับ- Connector ส��ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บ pressure sensor 5 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะดับ�ษถังดับเพลิง��畡瑬㸢��ยเอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 80 แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม A4 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จ*�งท��วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส � PCB 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จ*�งท�� Casing ใส�อิเล็กทรอนิกส์แ-ปกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ� 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จ*�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ล*�ง Cleaning ส��ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบ UDI 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ง�นัก

ไทย-บ�ล�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส �แบบอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แนักไลนัก� และอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟไลนัก�

ค��สอิเล็กทรอนิกส์แบเท�ยบ Thermometer (Agilent) 1 ช-ดับ, 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

ค��สอิเล็กทรอนิกส์แบเท�ยบ Data logger 5 ช-ดับ

ต�*ท��นัก�2�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�*อิเล็กทรอนิกส์แนักเย�นัก SHARP ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก SB-29 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟฟ�ศเมท จ��ก�ดับ (มห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�ชนัก) บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟฟ�ศเมท จ��ก�ดับ (มห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�ชนัก)

จ*�งผู้เสนอราคาล�ตกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเป?�ผู้เสนอราคา*�สป�นักบอิเล็กทรอนิกส์แลส�ดับ�� 120 g สกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นัก 1 ส� 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

จ*�งผู้เสนอราคาล�ตกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเป?�ผู้เสนอราคา*�สป�นักบอิเล็กทรอนิกส์แลส�ข�วิทยาศาสตร์และ120 g สกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นัก 1 ส�

จ*�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ขนักย*�ยแท�นัก DINO 1 ง�นัก

จ*�งซ�อิเล็กทรอนิกส์แม-ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-ง แท�นักไดับโนัก 1 ง�นัก ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนักจ��ก�ดับ เค.ซ�.ท�.แอิเล็กทรอนิกส์แดับวิทยาศาสตร์และ�นักซ� คอิเล็กทรอนิกส์แนักสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��คช �#นัก ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนักจ��ก�ดับ เค.ซ�.ท�.แอิเล็กทรอนิกส์แดับวิทยาศาสตร์และ�นักซ� คอิเล็กทรอนิกส์แนักสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��คช �#นัก

ต�*สแตนักเลส ฝ� 2 ช �2นัก ม�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะจก 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะดับ�ษถังดับเพลิง��畡瑬㸢��ยเอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 80 แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม A4 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

6 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ง�นัก บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เนักช �#นัก ม�ลต�ม�เดับ�ย กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-<ป จ��ก�ดับ (มห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�ชนัก) บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เนักช �#นัก ม�ลต�ม�เดับ�ย กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-<ป จ��ก�ดับ (มห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�ชนัก)

ส�ทธีก�9ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ใช* Vmware Licence Support 1 ป�
บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ซ�ซ�เอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก-เทค จ��ก�ดับ

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนักจ��ก�ดับ ซ�.เค.แอิเล็กทรอนิกส์แล.โพัฒนาวิทยล�เทค เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนักจ��ก�ดับ ซ�.เค.แอิเล็กทรอนิกส์แล.โพัฒนาวิทยล�เทค เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง

จ*�งท�� PCB 2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

4 อิเล็กทรอนิกส์แ�นัก บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โวิทยาศาสตร์และ ไดับนัก�ม�คส � (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��โวิทยาศาสตร์และ ไดับนัก�ม�คส � (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จ��ก�ดับ

17 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท โอิเล็กทรอนิกส์แ.เอิเล็กทรอนิกส์แ.คอิเล็กทรอนิกส์แมเทค จ��ก�ดับ

3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เอิเล็กทรอนิกส์แส.เอิเล็กทรอนิกส์แ�ม.ท�.เอิเล็กทรอนิกส์แเซ�ย จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เอิเล็กทรอนิกส์แส.เอิเล็กทรอนิกส์แ�ม.ท�.เอิเล็กทรอนิกส์แเซ�ย จ��ก�ดับ

1 ช-ดับ

จ*�งท��ถังดับเพลิง��畡瑬㸢�ง SUS ขนัก�ดับ 300x300x450 ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.นัก� 1 มม. 1 ถังดับเพลิง��畡瑬㸢�ง

แบตเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��# (CX3 SPS with batteries) 1 ช-ดับ
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ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,2อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ*�ง

85 4041140221 Regulated power supply ATTEN instrument 50,500.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 50,500.00 บ�ท 50,500.00 บ�ท นัก�ย ศ �กย�ศร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ� ล�2มวิทยาศาสตร์และ�เช�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
Ultrasonic cleaner

86 4041140222 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส � 10,231.99 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 10,220.00 บ�ท 10,220.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

87 4041140223 10,165.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส �ซ�#ง ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� ซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ 10,165.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส �ซ�#ง ซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� ซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ 10,165.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

88 4041140224 5,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จ��ก�ดับ 5,500.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ปเป�ล คอิเล็กทรอนิกส์แม จ��ก�ดับ 5,500.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

89 4041140225 92,250.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.-*นักส�วิทยาศาสตร์และนักจ��ก�ดับ วิทยาศาสตร์และงแห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.วิทยาศาสตร์และนักเซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส 103,400.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เดับคคอิเล็กทรอนิกส์แเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ทกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-<ป จ��ก�ดับ 92,250.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��เดับคคอิเล็กทรอนิกส์แเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ทกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-<ป จ��ก�ดับ 92,250.00 บ�ท

90 4041140226 56,900.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท พัฒนาวิทย�ซ� แลนักดับ� เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 56,900.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท พัฒนาวิทย�ซ� แลนักดับ� เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 56,900.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไอิเล็กทรอนิกส์แท�โซล�ช �#นัก แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส จ��ก�ดับ 59,000.00 บ�ท

91 4041140227 12,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไทยเอิเล็กทรอนิกส์แฟเฟคท�สต�ดับ�โอิเล็กทรอนิกส์แ จ��ก�ดับ 12,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไทยเอิเล็กทรอนิกส์แฟเฟคท�สต�ดับ�โอิเล็กทรอนิกส์แ จ��ก�ดับ 12,000.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

92 4041140228 5,100.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไอิเล็กทรอนิกส์แท�โซล�ช �#นัก แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส จ��ก�ดับ 5,100.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไอิเล็กทรอนิกส์แท�โซล�ช �#นัก แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส จ��ก�ดับ 5,100.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เบลสสก�ย คอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคช �#นัก จ��ก�ดับ 5,200.00 บ�ท

93 4041140229 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส � 5,950.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท วิทยาศาสตร์และ�นัก�ส ซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ 5,950.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท วิทยาศาสตร์และ�นัก�ส ซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ 5,950.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

94 4041140231 จ*�งซ�อิเล็กทรอนิกส์แมแซมร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บอิเล็กทรอนิกส์แ�ก�ศชนัก�ดับร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และมศ�นักย� 231,800.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แม�คเอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักอิเล็กทรอนิกส์แย� อิเล็กทรอนิกส์แ�โวิทยาศาสตร์และล�ช �#นัก จ��ก�ดับ 231,800.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แม�คเอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักอิเล็กทรอนิกส์แย� อิเล็กทรอนิกส์แ�โวิทยาศาสตร์และล�ช �#นัก จ��ก�ดับ 231,800.00 บ�ท ม�ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยเดับ�ยวิทยาศาสตร์และ

95 4041140232 อิเล็กทรอนิกส์แ-ปกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ�เก�บพัฒนาวิทยล�งง�นักจ�กส �ญญ�ณวิทยาศาสตร์และ�ทย- 258,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ� เทคโนักโลย�ส � จ��ก�ดับ 258,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ� เทคโนักโลย�ส � จ��ก�ดับ 258,000.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

96 4041140233 Toner HP CE255A 8,400.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท นัก�นักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย� ซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ 8,400.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท นัก�นักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ย� ซ �พัฒนาวิทยพัฒนาวิทยล�ย จ��ก�ดับ 8,400.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไอิเล็กทรอนิกส์แท�โซล�ช �#นัก แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� เซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และ�ส จ��ก�ดับ 9,300.00 บ�ท

97 4042140009 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส � USD 1,097.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� FTD SOLUTIONS PTE LTD 1,097.00 USD FTD SOLUTIONS PTE LTD 1,097.00 USD ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

98 4042140010 จ*�งเจ,อิเล็กทรอนิกส์แส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� EUR 4,160.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 4,160.00 EUR 4,160.00 EUR ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

99 4042140011 อิเล็กทรอนิกส์แ-ปกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ�อิเล็กทรอนิกส์แ�เล�กทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�อิเล็กทรอนิกส์แนัก�กส � USD 570.77 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� Mouser Electronics 570.77 USD Mouser Electronics 570.77 USD ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

100 4042140012 Screen Printing Materials SGD 1,907.20 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 1,907.20 SGD 1,907.20 SGD ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

101 4042140013 วิทยาศาสตร์และ�สดับ-วิทยาศาสตร์และ�ทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� USD 1,070.86 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 1,070.86 USD 1,070.86 USD ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

102 4042140014 CHF 22,153.00 พัฒนาวิทย�เศษ 22,153.00 CHF 22,153.00 CHF ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

103 4042140015 โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มพัฒนาวิทย�ฒนัก�และอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบเกมส� USD 3,000 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 3,000.00 USD 3,000.00 USD ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

104 4042140016 Silicon Wafer USD 1,038 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� Semiconductor Wafer, Inc. 1,038.00 USD Semiconductor Wafer, Inc. 1,038.00 USD ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

105 4042140017 USD 1,700.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� DSK Technologies 1,700.00 USD DSK Technologies 1,700.00 USD ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�
(2014-42)

106 4042140018 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงทดับสอิเล็กทรอนิกส์แบก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทย�มพัฒนาวิทย� CHF 27,605.00 พัฒนาวิทย�เศษ 27,605.00 CHF 27,605.00 CHF ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

107 4043140012 จ*�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�โมดับ�ลภ�ยใต*โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และจสอิเล็กทรอนิกส์แบ 228,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย วิทยาศาสตร์และ-ฒ�ช �ย  ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฐส �งข� 228,000.00 บ�ท นัก�ย วิทยาศาสตร์และ-ฒ�ช �ย  ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฐส �งข� 228,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

108 4043140014 จ*�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ก��จ�ดับขยะ 24,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ง สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ตนัก� อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ถังดับเพลิง��畡瑬㸢ศ �ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ป�ญญ� 24,000.00 บ�ท นัก�ง สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ตนัก� อิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ถังดับเพลิง��畡瑬㸢ศ �ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ป�ญญ� 24,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

109 4043140015 จ*�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�เซ�นักเซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ส��ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และจวิทยาศาสตร์และ�ดับ 132,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ภ�ต�ย� ภ�สกนักธีก� 132,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ ภ�ต�ย� ภ�สกนักธีก� 132,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

ส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช�วิทยาศาสตร์และโมเลก-ล ดับ*วิทยาศาสตร์และยข�2วิทยาศาสตร์และไฟฟ*�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ฟ�นักโฟม

โดับยเทคนัก�คท�งเคม�ไฟฟ*�

110 4043140016 290,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ย�ไอิเล็กทรอนิกส์แคอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคท� จ��ก�ดับ 290,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ย�ไอิเล็กทรอนิกส์แคอิเล็กทรอนิกส์แนักเนักคท� จ��ก�ดับ 290,000.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ

บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ม�ยดับ� คอิเล็กทรอนิกส์แมเนัก�ทเวิทยาศาสตร์และ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค จ��ก�ดับ 400,000.00 บ�ท

111 4043140017 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงม,อิเล็กทรอนิกส์แตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และจวิทยาศาสตร์และ�ดับและวิทยาศาสตร์และ�เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ะห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�ควิทยาศาสตร์และ�มถังดับเพลิง��畡瑬㸢�#วิทยาศาสตร์และ�ทย- 803,700.00 พัฒนาวิทย�เศษ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ� เทคโนักโลย�ส � จ��ก�ดับ 802,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ซ� เทคโนักโลย�ส � จ��ก�ดับ 802,000.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

112 4043140018 จ*�งปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะส�นักง�นักและสนัก�บสนัก-นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�จ�ดับก�จกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม 80,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ มนักทก�นักต�9 ให่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ม�แท* 80,000.00 บ�ท นัก�งส�วิทยาศาสตร์และ มนักทก�นักต�9 ให่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ม�แท* 80,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

ขอิเล็กทรอนิกส์แงโคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค��ยพัฒนาวิทย�ฒนัก�ศ �กยภ�พัฒนาวิทยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยนักร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��*

ส��ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บนัก�กเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยนักท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มบกพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��อิเล็กทรอนิกส์แงท�งก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยนักร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��*ดับ*�นักก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เข�ยนัก

ดับ*วิทยาศาสตร์และยเทคโนักโลย�ส �#งอิเล็กทรอนิกส์แ��นักวิทยาศาสตร์และยควิทยาศาสตร์และ�มสะดับวิทยาศาสตร์และก

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เอิเล็กทรอนิกส์แส.เจ.เอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก. เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เอิเล็กทรอนิกส์แส.เจ.เอิเล็กทรอนิกส์แ�นัก. เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ

5 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ม�ลต� คอิเล็กทรอนิกส์แนักแทค (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ม�ลต� คอิเล็กทรอนิกส์แนักแทค (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ

จ*�งอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบแผู้เสนอราคางวิทยาศาสตร์และงจร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ไฟฟ*� Irrigation Valve 1 ง�นัก

จ*�งซ�อิเล็กทรอนิกส์แม Samsung Note 2 1 ง�นัก

จ*�งปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*อิเล็กทรอนิกส์แง 601และ 602 อิเล็กทรอนิกส์แ�ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� สวิทยาศาสตร์และทช. 1 ง�นัก

(โยธีก�)

Apple iMac 27"/3.2 QC/2x4GB/1TB/GT755M 1 เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แง

แก*ไขเพัฒนาวิทยลทสม-ดับบ�นักท7ก NECTEC 2,000 เล�ม

Battery Notebook ASUS ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก N43S 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

ย�#ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*อิเล็กทรอนิกส์แ Agilent

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� IMEC vzw IMEC vzw

9 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� Murakami Screen (Singapore) Pte Ltd Murakami Screen (Singapore) Pte Ltd

3 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� Thorlabs, Inc. Thorlabs, Inc.

เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบ UAV 4 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� senseFly Ltd. senseFly Ltd.

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� Unity Technologies ApS (a Danish corporation) Unity Technologies ApS (a Danish corporation)

2 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

ซ�ล�กอิเล็กทรอนิกส์แนักเวิทยาศาสตร์และเฟอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ควิทยาศาสตร์และ�มห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.นัก� 600 micron 1 ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

1 ช-ดับ Norbert Schlafli Maschine Norbert Schlafli Maschine

8 เดับ,อิเล็กทรอนิกส์แนัก

สถังดับเพลิง��畡瑬㸢�นักะบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บนัก cloud

12 เดับ,อิเล็กทรอนิกส์แนัก

180 วิทยาศาสตร์และ�นัก

จ*�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม PV System Evaluation 300 วิทยาศาสตร์และ�นัก

1 ช-ดับ

แบบพัฒนาวิทยกพัฒนาวิทย� (Handheld RF Analyzer)

ย�#ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*อิเล็กทรอนิกส์แ Agilent ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-�นัก N9914A

5 เดับ,อิเล็กทรอนิกส์แนัก
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ล��ดับ�บ เลขท�#เอิเล็กทรอนิกส์แกส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� จ��นักวิทยาศาสตร์และนัก งบปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะม�ณ วิทยาศาสตร์และ�ธีก�ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�           ผู้เสนอราคา�*เสนักอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� และร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ท�#เสนักอิเล็กทรอนิกส์แ         ผู้เสนอราคา�*ท�#ไดับ*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกและร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� เห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ต-ผู้เสนอราคาลท�#ค�ดับเล,อิเล็กทรอนิกส์แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ยละเอิเล็กทรอนิกส์แ�ยดับจ�ดับซ,2อิเล็กทรอนิกส์แ/จ�ดับจ*�ง

113 4043140019 อิเล็กทรอนิกส์แ-ปกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ณ�จ�ดับเก�บข*อิเล็กทรอนิกส์แม�ลภ�ยนักอิเล็กทรอนิกส์แก 1,931,350.00 สอิเล็กทรอนิกส์แบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ศ �ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทย� ไอิเล็กทรอนิกส์แท� แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� คอิเล็กทรอนิกส์แนักสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��คช �#นัก จ��ก�ดับ 1,805,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ศ �ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทย� ไอิเล็กทรอนิกส์แท� แอิเล็กทรอนิกส์แนักดับ� คอิเล็กทรอนิกส์แนักสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��คช �#นัก จ��ก�ดับ 1,805,000.00 บ�ท ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค�ต�#�ส-ดับ
SAN Controller บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท บ�ซ�เนักส โซล�ช �#นัก อิเล็กทรอนิกส์แ�นักท�เกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ช �#นัก จ��ก�ดับ 1,822,000.00 บ�ท

114 4043140020 จ*�งท�#ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�7กษ�ศ 7กษ�และอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบแพัฒนาวิทยลตฟอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ม 250,000.00 มห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ล�ย เทคโนักโลย�พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะจอิเล็กทรอนิกส์แมเกล*�ธีกนักบ-ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 250,000.00 บ�ท มห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�วิทยาศาสตร์และ�ทย�ล�ย เทคโนักโลย�พัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะจอิเล็กทรอนิกส์แมเกล*�ธีกนักบ-ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� 250,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

115 4043140021 1,391,386.00 พัฒนาวิทย�เศษ 1,391,386.00 บ�ท 1,391,386.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
Electron Microscope

116 4043140022 จ*�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�บ��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-งร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��กษ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบดับ�บเพัฒนาวิทยล�งห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.*อิเล็กทรอนิกส์แงก<�ซ 66,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� 66,000.00 บ�ท 66,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ
(TMEC)

117 4043140023 จ*�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�ส�วิทยาศาสตร์และนักต�อิเล็กทรอนิกส์แปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะส�นักก�บผู้เสนอราคา�*ใช* 99,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย ส-ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส �ทธีก�9 เจร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ญเพัฒนาวิทย�#มพัฒนาวิทย�นักสก-ล 99,000.00 บ�ท นัก�ย ส-ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส �ทธีก�9 เจร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ญเพัฒนาวิทย�#มพัฒนาวิทย�นักสก-ล 99,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บแต�งค��เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงช�วิทยาศาสตร์และยฟ�ง

118 4043140024 ท�#ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�7กษ�โคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�พัฒนาวิทย�ฒนัก�นักวิทยาศาสตร์และ�ตกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ม 90,000.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย ทวิทยาศาสตร์และ�ทอิเล็กทรอนิกส์แง กอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แนัก�นักตก�ล 90,000.00 บ�ท นัก�ย ทวิทยาศาสตร์และ�ทอิเล็กทรอนิกส์แง กอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แนัก�นักตก�ล 90,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

119 4043140025 13,800.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไอิเล็กทรอนิกส์แโซเทค อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ท อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟ เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 13,800.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ไอิเล็กทรอนิกส์แโซเทค อิเล็กทรอนิกส์แ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ท อิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แฟ เทคโนักโลย� จ��ก�ดับ 13,800.00 บ�ท ค-ณล�กษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

120 4043140026 จ*�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�แกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�มส��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�วิทยาศาสตร์และจข*อิเล็กทรอนิกส์แม�ลส-ขภ�พัฒนาวิทยปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะช�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� 300,000.00 พัฒนาวิทย�เศษ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แมสอิเล็กทรอนิกส์แ�พัฒนาวิทย สต�ดับ�โอิเล็กทรอนิกส์แ จ��ก�ดับ 300,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แมสอิเล็กทรอนิกส์แ�พัฒนาวิทย สต�ดับ�โอิเล็กทรอนิกส์แ จ��ก�ดับ 300,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

121 4043140027 เช��เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��แบบต�2งโต<ะ 51,520.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท นัก�ปดับ*� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเทค จ��ก�ดับ 51,520.32 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท นัก�ปดับ*� คอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเทค จ��ก�ดับ 51,520.32 บ�ท ค-ณล�ษณะเฉพัฒนาวิทย�ะขอิเล็กทรอนิกส์แงพัฒนาวิทย�สดับ-ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�งควิทยาศาสตร์และ�มต*อิเล็กทรอนิกส์แงก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�

122 4043140028 จ*�งอิเล็กทรอนิกส์แอิเล็กทรอนิกส์แกแบบและพัฒนาวิทย�ฒนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ส,#อิเล็กทรอนิกส์แส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ไร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�*ส�ย 98,900.00 ตกลงร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ค� นัก�ย วิทยาศาสตร์และ�ท�ศนัก� เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��งเท�ยนัก 98,900.00 บ�ท นัก�ย วิทยาศาสตร์และ�ท�ศนัก� เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��งเท�ยนัก 98,900.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

ดับ*วิทยาศาสตร์และยแสงท�#มอิเล็กทรอนิกส์แงเห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.�นักไดับ*ควิทยาศาสตร์และ�มเร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��วิทยาศาสตร์และส�ง และโมดับ�ล

ส,#อิเล็กทรอนิกส์แส�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ขนัก�ดับจ�Aวิทยาศาสตร์และส��ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,อิเล็กทรอนิกส์แข��ยเซ�นักเซอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��

123 4043140029 600,000.00 พัฒนาวิทย�เศษ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เอิเล็กทรอนิกส์แ ไอิเล็กทรอนิกส์แ ซอิเล็กทรอนิกส์แฟท� จ��ก�ดับ 600,000.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท เอิเล็กทรอนิกส์แ ไอิเล็กทรอนิกส์แ ซอิเล็กทรอนิกส์แฟท� จ��ก�ดับ 600,000.00 บ�ท เป�นักผู้เสนอราคา�*ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บจ*�งท�#ม�ควิทยาศาสตร์และ�มช��นัก�ญพัฒนาวิทย�เศษ

124 4043140030 จ*�งเห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ม�บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��กษ�ควิทยาศาสตร์และ�มปลอิเล็กทรอนิกส์แดับภ�ย 686,400.00 พัฒนาวิทย�เศษ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ม�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นัก แอิเล็กทรอนิกส์แซเซ�ท โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เทคช �#นัก จ��ก�ดับ 686,400.00 บ�ท บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท ม�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��นัก แอิเล็กทรอนิกส์แซเซ�ท โปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�เทคช �#นัก จ��ก�ดับ 686,400.00 บ�ท เป�นักง�นักจ*�งท�#ต*อิเล็กทรอนิกส์แงท��เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��งดับ�วิทยาศาสตร์และนัก

1 ช-ดับ

3 เดับ,อิเล็กทรอนิกส์แนัก ท�#ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�7กษ�/ผู้เสนอราคา�*เช�#ยวิทยาศาสตร์และช�ญ

จ*�งบร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ซ�อิเล็กทรอนิกส์แมบ��ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�-งเคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงจ�กร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� Auger 1 ง�นัก บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ลแวิทยาศาสตร์และค (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท อิเล็กทรอนิกส์แ�ลแวิทยาศาสตร์และค (ไทยแลนักดับ�) จ��ก�ดับ

1 ป� บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แอิเล็กทรอนิกส์แล พัฒนาวิทย� จ� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จ��ก�ดับ บร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��ษ�ท แอิเล็กทรอนิกส์แล พัฒนาวิทย� จ� เอิเล็กทรอนิกส์แ�นักจ�เนัก�ยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��#ง (ปร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะเทศไทย) จ��ก�ดับ

120 วิทยาศาสตร์และ�นัก

4 เดับ,อิเล็กทรอนิกส์แนัก

เช��เคร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�,#อิเล็กทรอนิกส์แงคอิเล็กทรอนิกส์แมพัฒนาวิทย�วิทยาศาสตร์และเตอิเล็กทรอนิกส์แร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�� Dell Insprion 6 เดับ,อิเล็กทรอนิกส์แนัก

60 วิทยาศาสตร์และ�นัก

3 ป�

2 ช-ดับ

60 วิทยาศาสตร์และ�นัก

จ*�งพัฒนาวิทย�ฒนัก�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ�ะบบ Mobile Booking Engine 1 ง�นัก

ส��ห่งชาติ�污Ā�p�ᄁ���,�com.sun.star.table.ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ��บ Thailand One Click

1 ง�นัก

อิเล็กทรอนิกส์แ�ค�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ� ศอิเล็กทรอนิกส์แ.


	Sheet1

