
แบบ สขร.1

ลําดบั เลขทเีอกสาร รายละเอยีดจดัซอื/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร เหตผุลทคีดัเลอืก
1 2041150869 ซ่อม Autoclave AMSCO SG-120#4 1 งาน 47,056.07          ตกลงราคา บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 47,056.07        บาท บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 47,056.07        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
2 2041150870 Bile Bovine Dried unfractionated 1 รายการ 2,370.00            ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 2,370.00          บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 2,370.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
3 2041150871 Petri Dish 90x16mm 1 รายการ 39,000.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 39,000.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 39,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
4 2041150872 TC Microwell 96F SI W/Lid Nunclon 50pcs 1 รายการ 8,500.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 8,500.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 8,500.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
5 2041150873 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ 732.48              ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 732.48             บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 732.48             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
6 2041150874 Cryospeed nitrogen (Top up-Dewar) 1 รายการ 8,400.00            ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 8,400.00          บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 8,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
7 2041150875 ซ่อม Microplate Scintillation 1 งาน 67,146.00          ตกลงราคา บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จ 67,146.00        บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จ 67,146.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
8 2041150876 Yeast Genomic Tiling Colection Assay Rea 1 รายการ 18,000.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 18,000.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 18,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
9 2041150877 Sp DNA sequencing 1 รายการ 3,000.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 3,000.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 3,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ

10 2041150878 b-Galactosidase E.coli (1.04115) Enzyme 1 รายการ 7,500.00            ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากดั 7,500.00          บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 7,500.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
11 2041150879 Custom Oligo syn.10 oligos 308 mers 25 1 รายการ 4,312.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 4,312.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 4,312.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
12 2041150880 Taq DNA polymerase(5u/ul) 500units 1 รายการ 8,400.00            ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 8,400.00          บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 8,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
13 2041150881 High Pure PCR Template Preparation Kit 1 รายการ 255,000.00        ตกลงราคา บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 255,000.00      บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 255,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
14 2041150882 Kleargene 16x384 spin plate plant 2 รายการ 664,800.00        พเิศษ บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 664,800.00      บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 664,800.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
15 2041150883 ค่าบรกิารกาํจัดภาชนะปนเปือนสารเคมตี่างๆ 1 รายการ 7,765.00            ตกลงราคา บรษิัท ทร ีอาร ์โซลูชันส์ 7,765.00          บาท บรษิัท ทร ีอาร ์โซลูชันส์ 7,765.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
16 2041150887 ตูแ้ช่เย็น SANDEN รุ่น SPE-0753D11C 1 รายการ 20,560.75          ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นอาร ์คูลลงิ 20,560.75        บาท บรษิัท เอสเอ็นอาร ์คูลลงิ 20,560.75        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
17 2041150888 กล่องบรรจุเอกสารขนาดมาตรฐาน 1 รายการ 9,150.00            ตกลงราคา บรษิัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ 9,150.00          บาท บรษิัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ 9,150.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
18 2041150889 วัสดุรับรองการประชุม 1 รายการ 2,490.00            ตกลงราคา บรษิัท ลเีรคโก (ประเทศไทย) 2,490.00          บาท บรษิัท ลเีรคโก (ประเทศไทย) 2,490.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
19 2041150890 งานจา้งตรวจพสิูจน์อักษร 1 รายการ 35,000.00          ตกลงราคา Mr. Terence Henry Commins 35,000.00        บาท Mr. Terence Henry Commins 35,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
20 2041150891 Microtiterplate Orbital shaker 1 รายการ 56,074.77          ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 56,074.77        บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 56,074.77        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
21 2041150892 เครอืงวัดปรมิาณความชนื ยหีอ้ satorius 1 รายการ 77,400.00          ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั 77,400.00        บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั 77,400.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
22 2041150893 Liquid Nitrogen 180L 8-Dec-14 1 รายการ 2,100.00            ตกลงราคา บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 2,100.00          บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 2,100.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
23 2041150894 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 221 base 1 รายการ 4,500.00            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 4,500.00          บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 4,500.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
24 2041150895 Parafilm M 2 รายการ 2,390.00            กรณพีเิศษ  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เ 2,390.00          บาท  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เ 2,390.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
25 2041150896 HELIXAMP AB+ TAQ 2500 U 1 รายการ 82,500.00          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 82,500.00        บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 82,500.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
26 2041150897 pfu DNA Polymerase (recombinant)500U 1 รายการ 21,200.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 21,200.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 21,200.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
27 2041150898 ค่าบรกิารอบฆ่าเชอืหอ้งปฏบิัตกิารดว้ย 1 รายการ 18,691.59          ตกลงราคา บรษิัท ซมิม ์จํากดั 18,691.59        บาท บรษิัท ซมิม ์จํากดั 18,691.59        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
28 2041150899 เปลยีน Digital Temp Control 4 รายการ 12,000.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก อัลตรา้ โค 12,000.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก อัลตรา้ โค 12,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
29 2041150900 เครอืงลดความชนืชนิดลอ้เข็น HARRISON 1 รายการ 33,250.00          ตกลงราคา บรษิัท ยูท ีเอ็นยเินียรงิ 33,250.00        บาท บรษิัท ยูท ีเอ็นยเินียรงิ 33,250.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
30 2041150901 Shaker 1 รายการ 74,672.90          ตกลงราคา บรษิัท มริาเคลิ ไซเอนซ ์จํา 74,672.90        บาท บรษิัท มริาเคลิ ไซเอนซ ์จํา 74,672.90        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
31 2041150902 Molecular Imager Gel Doc XR+System 1 รายการ 425,000.00        พเิศษ บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 425,000.00      บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 425,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
32 2041150903 ค่าบรกิารขนยา้ยเครอืงมอื 1 งาน 9,630.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก อัลตรา้ โค 9,630.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก อัลตรา้ โค 9,630.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
33 2041150904 ปลูก รดนํา ตน้มันสําปะหลังใหเ้จรญิเตบิโตภ 1 งวด 6,000.00            ตกลงราคา นาง ปทัตตา แสงสว่างธนภัทร 6,000.00          บาท นาง ปทัตตา แสงสว่างธนภัทร 6,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
34 2041150905 D-MEM (1X) 500 ml 2 รายการ 29,400.00          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 29,400.00        บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 29,400.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
35 2041150906 ค่าบรกิารขนยา้ยเครอืงมอื 2 รายการ 19,260.00          ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั 19,260.00        บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั 19,260.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
36 2041150907 CD56-PE (100 test) 1 รายการ 17,529.91          ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดงิ จ 17,529.91        บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดงิ จ 17,529.91        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
37 2041150908 Bosshead 16 mm powder coated 1 รายการ 560.00              ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 560.00             บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 560.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
38 2041150909 Tip 200ul. Yellow ref line 1000/bag 1 รายการ 9,000.00            ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 9,000.00          บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 9,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
39 2041150910 Battery 12 V 7Ah 1 รายการ 3,790.00            ตกลงราคา บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั 3,790.00          บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั 3,790.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
40 2041150911 แบตเตอรแีหง้ (Sealed lead acid battery) 1 รายการ 600.00              ตกลงราคา บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพล 600.00             บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพล 600.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
41 2041150912 Phosphate Buffered Saline pH 7.2 500 g. 2 รายการ 2,770.00            ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 2,770.00          บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 2,770.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
42 2041150913 ค่าบรกิารขนยา้ยตูป้ลอดเชอื (NuAire) 1 รายการ 25,000.00          ตกลงราคา บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอ 25,000.00        บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอ 25,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
43 2041150914 Sodium Chloride ACS Reagent 8 รายการ 17,810.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 17,810.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 17,810.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
44 2041150915 Boric acid ACS Grade 2x500 g/pkg 5 รายการ 10,710.00          ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 10,710.00        บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 10,710.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
45 2041150916 Glove Nitrile 100% (สฟี้า)Size M 100 ea/ 1 รายการ 5,300.00            ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 5,300.00          บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 5,300.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
46 2041150917 Gold electrodes (SPE) 1 รายการ 28,890.00          ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากั 28,890.00        บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากั 28,890.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
47 2041150918 วัสดุงานบา้นงานครัว 1 รายการ 12,000.00          ตกลงราคา  รา้นอมรชัยพานิช 12,000.00        บาท  รา้นอมรชัยพานิช 12,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
48 2041150919 PM996 Parafilm M Roll 4x125 Parafilm m u 1 รายการ 1,712.00            ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 1,712.00          บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 1,712.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
49 2041150920 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 2,600.00            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,600.00          บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
50 2041150921 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 915.00              ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 915.00             บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 915.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
51 2041150922 ซ่อม COMPUTER PENTIUM IV 1.9GHz 1 งาน 1,600.00            ตกลงราคา บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั 1,600.00          บาท บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั 1,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
52 2041150923 ซ่อม JASCO P-1030 Polariemters 1 งาน 2,100.00            ตกลงราคา บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั 2,100.00          บาท บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั 2,100.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
53 2041150924 T6508.0100 Trifluoroacetic acid 99% 1 รายการ 9,450.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 9,450.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 9,450.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
54 2041150925 Sodium Tartrate RPE 500g (C483636) 1 รายการ 1,600.00            ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 1,600.00          บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 1,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
55 2041150926 Liquid Nitrogen 180 9-Dec-14 4 รายการ 8,400.00            ตกลงราคา บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 8,400.00          บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 8,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
56 2041150927 วัสดุวทิยฯ์ 5 รายการ 1,259.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 1,259.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 1,259.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
57 2041150928 Cryospeed Nitrogen (Top up-Dewar) 1 รายการ 1,050.00            ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 1,050.00          บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 1,050.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
58 2041150929 Custom Oligo Syn.3 oligios 102mers 25nm. 1 รายการ 1,428.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 1,428.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 1,428.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
59 2041150930 Carbenicillin 25 g 1 รายการ 40,000.00          ตกลงราคา บรษิัท เบทเทอรไ์ซเอนซ ์จําก 40,000.00        บาท บรษิัท เบทเทอรไ์ซเอนซ ์จําก 40,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
60 2041150931 วัสดุช่าง (กระเบอืงยาง) 1 รายการ 7,750.00            ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 7,750.00          บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 7,750.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
61 2041150932 วัสดุไฟฟ้า 23 รายการ 15,709.99          ตกลงราคา บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากั 15,709.99        บาท บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากั 15,709.99        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
62 2041150933 Mlul 1000u. 1 รายการ 2,700.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,700.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,700.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
63 2041150934 วัสดุสํานักงาน 10 รายการ 4,488.06            ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 4,488.06          บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 4,488.06          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
64 2041150935 Oligonucleotide 200 nmole Crude 2 รายการ 1,345.00            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,345.00          บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,345.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
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ลําดบั เลขทเีอกสาร รายละเอยีดจดัซอื/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร เหตผุลทคีดัเลอืก          ผูเ้สนอราคา และราคาทเีสนอ ผูท้ไีดร้บัการคดัเลอืกและราคา
65 2041150936 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ 4,486.50            ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 4,486.50          บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 4,486.50          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
66 2041150937 งานจา้งรอืยา้ยเฟอรน์ิเจอร์ 1 รายการ 16,000.00          ตกลงราคา บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ จําก 16,000.00        บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ จําก 16,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
67 2041150938 B-Glucuronidase from limpets (Patella vu 1 รายการ 7,350.00            ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 7,350.00          บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 7,350.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
68 2041150939 ซ่อมเครอืง PCR BioRad MyCycler 1 รายการ 8,500.00            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอร 8,500.00          บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอร 8,500.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
69 2041150940 Sucrose RPE-ACS 1000g (C477187) 2 รายการ 1,870.00            ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 1,870.00          บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 1,870.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
70 2041150941 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 360.00              ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 360.00             บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 360.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
71 2041150942 CA. Membrane 0.8 um 47 mm. 3 รายการ 7,750.00            ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 7,750.00          บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 7,750.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
72 2041150943 Bio-Rad Protein Assay Concentrate soluti 1 รายการ 5,264.00            ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 5,264.00          บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 5,264.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
73 2041150944 Traceable Multi-Coloured Timer 1 รายการ 8,400.00            ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 8,400.00          บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 8,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
74 2041150945 PRRS (strip) 1 รายการ 47,910.00          ตกลงราคา บรษิัท โปร เทส คทิ จํากดั 47,910.00        บาท บรษิัท โปร เทส คทิ จํากดั 47,910.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
75 2041150946 IPTG (Isopropyl-beta-D-thiogalactiopyran 1 รายการ 9,600.00            ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 9,600.00          บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 9,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
76 2041150947 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 1,695.00            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,695.00          บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,695.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
77 2041150948 Taq DNA Polymerase 500u. 1 รายการ 3,800.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 3,800.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 3,800.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
78 2041150949 Column OD 6.0 cm length 80 cm with PTFE 1 รายการ 3,700.00            ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 3,700.00          บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 3,700.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
79 2041150950 Acetonitrile HPLC 4.0 lt/jug 1 รายการ 38,664.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก เซา้ทซ์ติี 38,664.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก เซา้ทซ์ติี 38,664.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
80 2041150951 ปัมหอยโข่ง EMAUX PUMP SR15 1.5HP  220V 2 รายการ 23,700.50          ตกลงราคา บรษิัท ว ีพูล ชอป จํากดั 23,700.50        บาท บรษิัท ว ีพูล ชอป จํากดั 23,700.50        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
81 2041150952 Bullet Blender 1 รายการ 299,000.00        ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 299,000.00      บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 299,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
82 2041150953 Liquid Nitrogen Dewar 30 L 1 รายการ 59,920.00          ตกลงราคา บรษิัท ยูเนียน อนิเตอรซ์ั 59,920.00        บาท บรษิัท ยูเนียน อนิเตอรซ์ั 59,920.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
83 2041150954 Dry shipper and 10L liquid N2 dewar 1 รายการ 79,180.00          ตกลงราคา บรษิัท ยูเนียน อนิเตอรซ์ั 79,180.00        บาท บรษิัท ยูเนียน อนิเตอรซ์ั 79,180.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
84 2041150955 เครอืงปันผสมสารในหลอดทดลอง (Rotator) 1 รายการ 41,516.00          ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 41,516.00        บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 41,516.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
85 2041150956 เครอืงชัง 3 ตําแหน่ง ยหีอ้ Mettler Tol 1 รายการ 36,433.50          ตกลงราคา บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 36,433.50        บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 36,433.50        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
86 2041150957 เครอืงวัดกรดด่างและไออนในสารละลาย 1 รายการ 23,112.00          ตกลงราคา บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 23,112.00        บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 23,112.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
87 2041150958 ตูแ้ช่เย็น 2 ประตูขนาด 36.5 ควิ 1 รายการ 28,300.00          ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นอาร ์คูลลงิ 28,300.00        บาท บรษิัท เอสเอ็นอาร ์คูลลงิ 28,300.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
88 2041150959 ตูบ้่มทปีรับอุณหภูมไิดต้ังแต่ 5-50 C 1 รายการ 200,000.00        ตกลงราคา บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั 200,000.00      บาท บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั 200,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
89 2041150960 ค่าบรกิารทดสอบระบบ URL :www.tbrcnetwork 1 งาน 147,000.00        ตกลงราคา บรษิัท วบีเีอส-โซลูชันส์ 147,000.00      บาท บรษิัท วบีเีอส-โซลูชันส์ 147,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
90 2041150961 FastDigest Smal 800rxn 2 รายการ 10,200.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 10,200.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 10,200.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
91 2041150962 0.2ML.Max PCR tube Flat cap 1 รายการ 10,000.00          ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 10,000.00        บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 10,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
92 2041150963 Supor 200 47 mm plain 100/pk 3 รายการ 27,600.00          ตกลงราคา บรษิัท คลารติัส จํากดั 27,600.00        บาท บรษิัท คลารติัส จํากดั 27,600.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
93 2041150964 Custom Oligo Syn. 7 oligos Total of 221m 1 รายการ 3,094.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 3,094.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 3,094.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
94 2041150965 Custom Oligo Syn. 2 oligos 65 mers 25 nm 1 รายการ 910.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 910.00             บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 910.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
95 2041150966 Anti-Mouse IgG Antibody in Goat Sigma 1 1 รายการ 6,320.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก คอมมอนกรุ๊ 6,320.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก คอมมอนกรุ๊ 6,320.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
96 2041150967 Fetal Bovine Serum 100 ml 1 รายการ 14,400.00          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 14,400.00        บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 14,400.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
97 2041150968 425 75mmx55m Aluminium Folil tape 1 รายการ 15,780.00          ตกลงราคา บรษิัท บอรเ์นียว เทคนิเคลิ 15,780.00        บาท บรษิัท บอรเ์นียว เทคนิเคลิ 15,780.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
98 2041150969 Spe I-HF 1 รายการ 3,465.00            ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 3,465.00          บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 3,465.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
99 2041150970 Tris (Hydroxymethyl) aminomethane 10x500 1 รายการ 10,800.00          ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 10,800.00        บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 10,800.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
100 2041150971 DNA sequencing 1 รายการ 22,050.00          ตกลงราคา บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 22,050.00        บาท บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 22,050.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
101 2041150972 NucleoSpin Gel and PCR clean-up 250 prep 1 รายการ 15,000.00          ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 15,000.00        บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 15,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
102 2041150973 BM Condimed H1 (Hyb. Cloning Supplement) 1 รายการ 85,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 85,000.00        บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 85,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
103 2041150974 หลอดไฟ T25 Philip 1 รายการ 1,320.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 1,320.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 1,320.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
104 2041150975 ถังนําดมื 18.9 ลติร 1 รายการ 400.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 400.00             บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 400.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
105 2041150976 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 660.00              ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 660.00             บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 660.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
106 2041150977 ถุงพลาสตกิรอ้น 5x8 นิว 500 กรัม 15 รายการ 13,285.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 13,285.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 13,285.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
107 2041150978 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 2,235.00            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,235.00          บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,235.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
108 2041150979 384 Well TC Plate FB Clear W/Lid 20/100/ 1 รายการ 60,600.00          ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 60,600.00        บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 60,600.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
109 2041150980 หลอด UV 20W 2 รายการ 759.17              ตกลงราคา บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากั 759.17             บาท บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากั 759.17             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
110 2041150981 4272 matrix 0.75 ml blank MATRIX USA 446 2 รายการ 10,839.00          ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 10,839.00        บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 10,839.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
111 2041150982 D1000 for P1000/F250-F1000 (1000 pieces) 1 รายการ 2,970.00            ตกลงราคา บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จําก 2,970.00          บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จําก 2,970.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
112 2041150983 กอ๊กถังนํากลัน ขนาด 10 ลติร 1 รายการ 650.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 650.00             บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 650.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
113 2041150984 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 100 2 รายการ 7,600.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 7,600.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 7,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
114 2041150985 Sodium Sulfate anhydrous 1 kg 1 รายการ 700.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 700.00             บาท หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 700.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
115 2041150986 แอลกอฮอล์ 1 รายการ 981.31              ตกลงราคา  องคก์ารเภสัชกรรม 981.31             บาท  องคก์ารเภสัชกรรม 981.31             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
116 2041150987 Carbondioxide 99.9% 29 Kg/Cyl 1 รายการ 2,800.00            ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไ 2,800.00          บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไ 2,800.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
117 2041150988 UVC Lamp No. P/N 175231 FL98 1 รายการ 38,880.00          ตกลงราคา บรษิัท ไทยอนิเตอร ์แลมป์ จ 38,880.00        บาท บรษิัท ไทยอนิเตอร ์แลมป์ จ 38,880.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
118 2041150989 Poly-D-lysine hydrobromide 10 mg 1 รายการ 2,060.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 2,060.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 2,060.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
119 2041150990 PCR Dig Probe Synthesis 2 รายการ 46,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 46,000.00        บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 46,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
120 2041150991 วัสดุสํานักงาน 11 รายการ 2,065.39            ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 2,065.39          บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 2,065.39          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
121 2041150992 เครอืงควบคุมอุณหภูมแิละเขย่าสําหรับหลอด 1 รายการ 186,180.00        ตกลงราคา บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ 186,180.00      บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ 186,180.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
122 2041150993 Vortec mixer II (G560E) 1 รายการ 8,000.00            ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 8,000.00          บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 8,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
123 2041150994 Yeast Extract Bacteriological Grade 500g 1 รายการ 16,300.00          ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 16,300.00        บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 16,300.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
124 2041150995 Peptone-A (From Meat) 500 g/bot 2 รายการ 13,230.00          ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 13,230.00        บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 13,230.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
125 2041150996 Dpn I 1x1000 units 1 รายการ 3,300.00            ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 3,300.00          บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 3,300.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
126 2041150997 Dpn I 2x1000 units 1 รายการ 6,600.00            ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 6,600.00          บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 6,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
127 2041150998 Sp DNA Sequencing 10 rxn 1 รายการ 2,000.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,000.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
128 2041150999 Sp DNA Sequencing 10 rxn 1 รายการ 2,000.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,000.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
129 2041151000 วัสดุวทิย์ 4 รายการ 15,900.00          ตกลงราคา บรษิัท ดเีค.โปรดักส ์กรุ๊ป 15,900.00        บาท บรษิัท ดเีค.โปรดักส ์กรุ๊ป 15,900.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
130 2041151001 บรกิารตรวจวเิคราะหค์ุณภา 4 รายการ 24,660.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซัลติ 24,660.00        บาท บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซัลติ 24,660.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
131 2041151002 วัสดุวทิย์ 2 รายการ 10,814.00          ตกลงราคา บรษิัท ภาชนะไทย จํากดั 10,814.00        บาท บรษิัท ภาชนะไทย จํากดั 10,814.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
132 2041151003 วัสดุความปลอดภัย 1 รายการ 7,350.00            ตกลงราคา บรษิัท แอนตไีฟร ์อนิดัสตร 7,350.00          บาท บรษิัท แอนตไีฟร ์อนิดัสตร 7,350.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
133 2041151004 วัสดุไฟฟ้า 6 รายการ 64,248.00          ตกลงราคา บรษิัท แอรโ์รเฟลกซ ์จํากดั 64,248.00        บาท บรษิัท แอรโ์รเฟลกซ ์จํากดั 64,248.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
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134 2041151005 วัสดุคอมพวิเตอร์ 4 รายการ 6,600.00            ตกลงราคา บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 6,600.00          บาท บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 6,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
135 2041151006 งานจา้งทําป้ายสตกิเกอร์ 4 รายการ 2,050.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก ว ีเอส เอท 2,050.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก ว ีเอส เอท 2,050.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
136 2041151007 Air-Jacket CO2 Incubator ,NU-5100E 1 รายการ 192,000.00        ตกลงราคา บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอ 192,000.00      บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอ 192,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
137 2041151008 โต๊ะสแตนเลส 2 รายการ 29,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 29,000.00        บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 29,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
138 2041151009 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1 รายการ 23,995.00          ตกลงราคา บรษิัท มสิเตอร ์องิค ์คอม 23,995.00        บาท บรษิัท มสิเตอร ์องิค ์คอม 23,995.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
139 2041151010 Deep freezer 1 รายการ 149,800.00        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 149,800.00      บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 149,800.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
140 2041151011 วัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 87,000.00          ตกลงราคา บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพล 87,000.00        บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพล 87,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
141 2041151012 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1 รายการ 27,500.00          ตกลงราคา บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จ 27,500.00        บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จ 27,500.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
142 2041151013 วัสดุความปลอดภัย 1 รายการ 3,240.00            ตกลงราคา บรษิัท บอรเ์นียว เทคนิเคลิ 3,240.00          บาท บรษิัท บอรเ์นียว เทคนิเคลิ 3,240.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
143 2041151014 งานจา้งปูกระเบอืงยาง 1 รายการ 12,500.00          ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 12,500.00        บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 12,500.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
144 2041151015 งานปรับปรุงระบบท่อนําและระบบดับเพลงิ 1 รายการ 185,100.00        ตกลงราคา บรษิัท ซสีเต็ม คอนส ์เอ็นจ 185,100.00      บาท บรษิัท ซสีเต็ม คอนส ์เอ็นจ 185,100.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
145 2041151016 Freezer -86 C  ขนาด 725 ลติร 1 รายการ 750,000.00        สอบราคา บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ 750,000.00      บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ 750,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
146 2041151017 งานจา้งแกไ้ขท่อนําแอร์ 1 รายการ 5,000.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก ดับเบลิ พ 5,000.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก ดับเบลิ พ 5,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
147 2041151018 GAS DETECTOR 4 รายการ 141,570.00        ตกลงราคา บรษิัท เอดับบลวิเจ อนิโนเว 141,570.00      บาท บรษิัท เอดับบลวิเจ อนิโนเว 141,570.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
148 2041151019 Yellow Tip 2-200 ul 1 รายการ 1,680.00            ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 1,680.00          บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 1,680.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
149 2041151020 ถุงมอืยางแบบไม่มแีป้งแซมเพอรเ์มด (ศรตีรั 1 รายการ 4,085.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 4,085.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 4,085.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
150 2041151021 Prodidium iodide solution solution (1.0 2 รายการ 5,700.00            ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 5,700.00          บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 5,700.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
151 2041151022 DNase l RNase-free 1000 u. 1 รายการ 8,300.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 8,300.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 8,300.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
152 2041151023 ถุงมอืยางศรตีรังไม่มแีป้ง Size M 1 รายการ 3,140.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 3,140.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 3,140.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
153 2041151024 Custom Oligo Syn. 1 oligos 58 mers 25 nm 1 รายการ 812.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 812.00             บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 812.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
154 2041151025 ค่าวเิคราะห ์Sequence (พ.ย) 1 รายการ 2,400.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 2,400.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 2,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
155 2041151026 ค่าวเิคระห ์Sequence (ต.ค) 1 รายการ 800.00              ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 800.00             บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 800.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
156 2041151027 ค่าไพรเมอร ์(11/11/2014) 1 รายการ 780.00              ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 780.00             บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 780.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
157 2041151028 Tip 200 ul 1 รายการ 1,500.00            กรณพีเิศษ  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เ 1,500.00          บาท  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เ 1,500.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
158 2041151029 Petri Dish 90x15 mm. (480/cs) 1 รายการ 3,360.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 3,360.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 3,360.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
159 2041151030 Di-Amn. Hydrogen Citrate AR 500gm. 3 รายการ 2,500.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก เอริต์ เคม 2,500.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก เอริต์ เคม 2,500.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
160 2041151031 lPTG dioxane-free 1g 2 รายการ 4,200.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 4,200.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 4,200.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
161 2041151032 ค่าวเิคราะห ์Sequence (พ.ย) 1 รายการ 1,600.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,600.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
162 2041151033 ค่าวเิคระห ์Sequence (ต.ค) 2 รายการ 7,000.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 7,000.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 7,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
163 2041151034 Lactococcus lactis const.vector 2 รายการ 62,800.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 62,800.00        บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 62,800.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
164 2041151035 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 896.00              ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 896.00             บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 896.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
165 2041151036 Nco I-HF 2 รายการ 6,215.00            ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 6,215.00          บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 6,215.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
166 2041151037 Sp DNA Sequencing for 20+ 2 รายการ 1,600.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 1,600.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 1,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
167 2041151038 ค่าวเิคระห ์Sequence (ต.ค) 1 รายการ 800.00              ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 800.00             บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 800.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
168 2041151039 Oligonucleotid 50 nmole Desalt 21 base 1 รายการ 315.00              ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 315.00             บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 315.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
169 2041151040 SL-10XLS+ STD Pipet 0.5-10UL 3 รายการ 21,550.00          ตกลงราคา บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 21,550.00        บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 21,550.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
170 2041151041 RS-11836153001 Complete Mini 25 tablets 1 รายการ 7,700.00            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 7,700.00          บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 7,700.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
171 2041151042 ค่าวเิคราะห ์Sequence (ต.ค.) 2 รายการ 4,800.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,800.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,800.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
172 2041151043 SL+Startxls+strter kit sl-20xls+ 200xls+ 3 รายการ 21,050.00          ตกลงราคา บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 21,050.00        บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 21,050.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
173 2041151044 ค่าวเิคระห ์Sequence (ต.ค) 2 รายการ 4,800.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,800.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,800.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
174 2041151045 Custom Oligo Syn.6 Oligos 115 mers 25 nm 1 รายการ 1,610.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 1,610.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 1,610.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
175 2041151046 ค่าวเิคราะห ์Sequence (พ.ย) 1 รายการ 1,600.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,600.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
176 2041151047 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ 612.24              ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 612.24             บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 612.24             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
177 2041151049 ค่าวเิคระห ์Sequence (พ.ย) 1 รายการ 6,800.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 6,800.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 6,800.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
178 2041151050 ค่าวเิคระห ์Sequence (พ.ย) 1 รายการ 3,200.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 3,200.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 3,200.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
179 2041151051 Eppendorf PCR-Cooler Starter set 1 รายการ 4,400.00            ตกลงราคา บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 4,400.00          บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 4,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
180 2041151052 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 510.00              ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 510.00             บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 510.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
181 2041151053 Pstl 3000U 1 รายการ 1,300.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 1,300.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 1,300.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
182 2041151054 SafeXtractor Tool 100EA 1 รายการ 6,000.00            ตกลงราคา บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 6,000.00          บาท บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 6,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
183 2041151055 Takara Ex Taq (Mg2+plus buffer) 250 U 2 รายการ 30,500.00          ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 30,500.00        บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 30,500.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
184 2041151056 Sucrose AR.500gm. (AJAX) 1 รายการ 21,500.00          ตกลงราคา บรษิัท รุตม ์เคมคิัล แอนด์ 21,500.00        บาท บรษิัท รุตม ์เคมคิัล แอนด์ 21,500.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
185 2041151057 Simplate Campylobacter  CI 2 รายการ 36,500.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส ท ีเอส อนิโนเวช 36,500.00        บาท บรษิัท เอส ท ีเอส อนิโนเวช 36,500.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
186 2041151058 Campygen 2.5 L 10's/pkg 1 รายการ 5,700.00            ตกลงราคา บรษิัท เอส ท ีเอส อนิโนเวช 5,700.00          บาท บรษิัท เอส ท ีเอส อนิโนเวช 5,700.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
187 2041151059 วัสดุสํานักงาน 28 รายการ 2,035.28            ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 2,035.28          บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 2,035.28          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
188 2041151060 Microtube 2.0ML White 500/bag 1 รายการ 3,420.00            ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 3,420.00          บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 3,420.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
189 2041151061 iTag Universal SYBR Green One-Step kit 1 2 รายการ 18,250.00          ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 18,250.00        บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 18,250.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
190 2041151062 Carbon Dioxide Gast (Ind) Purity 99.5% M 1 รายการ 1,188.00            ตกลงราคา บรษิัท ไทยสเปเชยีลแกส๊ จํา 1,188.00          บาท บรษิัท ไทยสเปเชยีลแกส๊ จํา 1,188.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
191 2041151063 Roller mixer 1 รายการ 115,453.00        ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 115,453.00      บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 115,453.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
192 2041151064 กระดาษขาว A4 80g. 1 รายการ 34,000.00          สอบราคา บรษิัท พคีอค ฟอรม์ส ์แอนด์ 34,000.00        บาท บรษิัท พคีอค ฟอรม์ส ์แอนด์ 34,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
193 2041151065 ค่าไพรเมอร ์(05/11/57) 4 รายการ 6,680.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 6,680.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 6,680.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
194 2041151066 ค่าวเิคระห ์Sequence (ต.ค) 1 รายการ 4,000.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,000.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
195 2041151067 ผา้กรองช่องตาข่ายขนาด 60 ไมครอน 1 รายการ 7,000.00            ตกลงราคา บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี 7,000.00          บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี 7,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
196 2041151068 Bottle top filter 150ml 33mm 22um 1 รายการ 8,640.00            ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 8,640.00          บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 8,640.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
197 2041151069 วัสดุงานบา้นงานครัว 2 รายการ 22,950.00          ตกลงราคา  รา้นอมรชัยพานิช 22,950.00        บาท  รา้นอมรชัยพานิช 22,950.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
198 2041151070 Microcentrifuge tube 1.5mL 500pcs 2 รายการ 5,500.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 5,500.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 5,500.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
199 2041151071 Counting chamber (Heamacytometer)HBG 1 รายการ 5,400.00            ตกลงราคา บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จําก 5,400.00          บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จําก 5,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
200 2041151072 Yeast Nit Base W/O Amino Acid 100gm 3 รายการ 16,720.00          ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (ม 16,720.00        บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (ม 16,720.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
201 2041151073 มว้นเทปทําความสะอาดหัวอ่านเทป Backup 1 รายการ 9,000.00            ตกลงราคา บรษิัท แทนเจอรนี จํากดั 9,000.00          บาท บรษิัท แทนเจอรนี จํากดั 9,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
202 2041151074 วัสดุไฟฟ้า 13 รายการ 8,333.69            ตกลงราคา บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากั 8,333.69          บาท บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากั 8,333.69          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
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ลําดบั เลขทเีอกสาร รายละเอยีดจดัซอื/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร เหตผุลทคีดัเลอืก          ผูเ้สนอราคา และราคาทเีสนอ ผูท้ไีดร้บัการคดัเลอืกและราคา
203 2041151075 ค่าวเิคระห ์Sequence (พ.ย) 1 รายการ 1,600.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,600.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
204 2041151076 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 1,170.00            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,170.00          บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,170.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
205 2041151077 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 465.00              ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 465.00             บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 465.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
206 2041151078 Oligonucleotide 50 nmole Crude 2 รายการ 575.00              ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 575.00             บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 575.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
207 2041151079 Oligonucleotide 200 nmole Crude 2 รายการ 2,610.00            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,610.00          บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,610.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
208 2041151080 ค่าวเิคราะห ์Sequence (ต.ค.) 2 รายการ 5,400.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 5,400.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 5,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
209 2041151081 Custom Oligo Syn. 10 oligos, 215 mers, 1 รายการ 3,010.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 3,010.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 3,010.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
210 2041151082 Sp DNA Sequencing 2 รายการ 6,600.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 6,600.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 6,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
211 2041151083 Quant-iT Picogreen da DNA Assay kit 1 รายการ 33,380.00          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 33,380.00        บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 33,380.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
212 2041151084 Lactobacilli MRS broth difco 1 รายการ 30,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จําก 30,000.00        บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จําก 30,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
213 2041151085 Oligonucleotide 50 nmole Crude 2 รายการ 1,075.00            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,075.00          บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,075.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
214 2041151086 Scott interfold 250's 1 รายการ 800.00              ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากั 800.00             บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากั 800.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
215 2041151087 Desiccator lid w/stpc outlet with plate 1 รายการ 7,500.00            ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 7,500.00          บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 7,500.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
216 2041151088 150x4.6mm Fortis 5um C18 2 รายการ 47,983.20          ตกลงราคา บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอน 47,983.20        บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอน 47,983.20        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
217 2041151089 วัสดุสํานักงาน 6 รายการ 1,768.32            ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 1,768.32          บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 1,768.32          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
218 2041151090 ซ่อม Centrifuge Beckman J-E 1 งาน 51,728.97          ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดงิ จ 51,728.97        บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดงิ จ 51,728.97        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
219 2041151091 ซ่อม Centrifuge Sorvall Ultrapro 80 1 งาน 11,800.00          ตกลงราคา บรษิัท เอ็นวชิัน แล็บซสิเ 11,800.00        บาท บรษิัท เอ็นวชิัน แล็บซสิเ 11,800.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
220 2041151095 IPTG, dioxane-free 5x5 g. 1 รายการ 13,700.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 13,700.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 13,700.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
221 2041151098 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ 935.52              ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 935.52             บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 935.52             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
222 2041151099 วัสดุวทิยฯ์ 2 รายการ 2,826.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 2,826.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 2,826.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
223 2041151100 งานตดิตัง Gravity Damper ท่อลมหอ้ง 113 1 รายการ 9,950.00            ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 9,950.00          บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 9,950.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
224 2041151101 Yeast extract : HIMAX IG 20 1 รายการ 9,800.00            ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอาร.์จ.ีอนิเตอร์ 9,800.00          บาท บรษิัท พ.ีอาร.์จ.ีอนิเตอร์ 9,800.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
225 2041151102 Cellulase "Onozuka" R-10 10 gm 2 รายการ 9,600.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก แซค ซายน์ 9,600.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก แซค ซายน์ 9,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
226 2041151103 pGEM(R)-T Easy Vector System I 1 รายการ 7,000.00            ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไ 7,000.00          บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไ 7,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
227 2041151104 dNTP set 100 mM Solutions (4x025ml) 2 รายการ 6,800.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 6,800.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 6,800.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
228 2041151105 Repair computer 1 รายการ 2,000.00            ตกลงราคา บรษิัท อารเ์คมกีา้ อนิเตอร 2,000.00          บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ อนิเตอร 2,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
229 2041151106 Storage Box 100 Holes Deep -70*C 1 รายการ 22,000.00          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 22,000.00        บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 22,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
230 2041151107 Grade 2 Circles 90 mm 100/pk 2 รายการ 8,800.00            ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 8,800.00          บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 8,800.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
231 2041151108 PCR Tube 0.2ml Flat cap 1000/bag 2 รายการ 23,000.00          ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 23,000.00        บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 23,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
232 2041151109 DNA Sequencing 54 rxn 3 รายการ 26,540.00          ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 26,540.00        บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 26,540.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
233 2041151110 Ethanol (Absolute) AR 2.5L 1 รายการ 1,600.00            ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 1,600.00          บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 1,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
234 2041151111 Nylon net filter 100um WHPL 47mm 1 รายการ 4,200.00            ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากดั 4,200.00          บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 4,200.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
235 2041151112 Sodium carbonate anhydrous 1 รายการ 18,400.00          ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 18,400.00        บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 18,400.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
236 2041151113 Pellet pestle polypropylene disposable 1 รายการ 17,640.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 17,640.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 17,640.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
237 2041151114 Omega nanosep 30k 100/pk 1 รายการ 6,000.00            ตกลงราคา บรษิัท คลารติัส จํากดั 6,000.00          บาท บรษิัท คลารติัส จํากดั 6,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
238 2041151115 Acro 25mm s-200 50/pk strl 2 รายการ 9,000.00            ตกลงราคา บรษิัท คลารติัส จํากดั 9,000.00          บาท บรษิัท คลารติัส จํากดั 9,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
239 2041151116 KAPA SYBR FAST ABI Prism 2X qPCR Master 1 รายการ 64,000.00          ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ 64,000.00        บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ 64,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
240 2041151117 Trizol reagent 100 ml 1 รายการ 100,000.00        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 100,000.00      บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 100,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
241 2041151118 macrosep advance omega 3k 4 รายการ 217,000.00        ตกลงราคา บรษิัท คลารติัส จํากดั 217,000.00      บาท บรษิัท คลารติัส จํากดั 217,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
242 2041151119 GeneRuler Low Range Dna ladder 50ug 4 รายการ 225,000.00        ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 225,000.00      บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 225,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
243 2041151120 High Sensitivity DNA Kit for high 1 รายการ 57,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์จโีนเม 57,000.00        บาท บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์จโีนเม 57,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
244 2041151122 GE Digital Energe UPS 1 รายการ 190,500.00        ตกลงราคา บรษิัท วคิทรอน ยู.พ.ีเอส.( 190,500.00      บาท บรษิัท วคิทรอน ยู.พ.ีเอส.( 190,500.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
245 2041151123 Beta-Glucan(Barley Medium Viscosity)5G 2 รายการ 30,400.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 30,400.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 30,400.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
246 2041151124 Potassium Sodium Tartrate 4H2O RPE-ACS 1 1 รายการ 4,500.00            ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 4,500.00          บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 4,500.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
247 2041151125 Ex-Cell 610-HSF Serum-Free Medium Sigma 1 รายการ 5,320.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก คอมมอนกรุ๊ 5,320.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก คอมมอนกรุ๊ 5,320.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
248 2041151126 1000ul Pipet Tip Filter - reach Design - 2 รายการ 8,375.00            ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 8,375.00          บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 8,375.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
249 2041151127 4-Nitrophenyl-a-D-galactopyranoside 100 3 รายการ 20,390.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 20,390.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 20,390.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
250 2041151128 1.5ml clear microcentrifuge tubes Conica 3 รายการ 4,880.00            ตกลงราคา บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 4,880.00          บาท บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 4,880.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
251 2041151129 Tipack D10ml 2 รายการ 12,240.00          ตกลงราคา บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จําก 12,240.00        บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จําก 12,240.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
252 2041151130 Tube rack CNCL 15ml PP Ster 2 รายการ 15,400.00          ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 15,400.00        บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 15,400.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
253 2041151131 Cryospeed nitrogen (Top up-Dewar) 1 รายการ 8,400.00            ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 8,400.00          บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 8,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
254 2041151132 Piston pipette Gilson P8X200NS/N:GD21290 1 งาน 950.00              ตกลงราคา บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จําก 950.00             บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จําก 950.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
255 2041151133 FastDigest Pacl 25rxn 1 รายการ 13,200.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 13,200.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 13,200.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
256 2041151134 Phosphate Buffered saline, pH 7.2 2 รายการ 101,700.00        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 101,700.00      บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 101,700.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
257 2041151135 FuGENE(R) HD Transfection Reagent 1ml 1 รายการ 100,000.00        ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไ 100,000.00      บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไ 100,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
258 2041151136 Petri Dish 90x16 mm. (480/Case) 1 รายการ 13,200.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 13,200.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 13,200.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
259 2041151137 Loop 1 รายการ 1,250.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 1,250.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 1,250.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
260 2041151138 Acetonitrile HPLC 2.5L 1 รายการ 5,100.00            ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 5,100.00          บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 5,100.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
261 2041151139 Micro tip 0.5-10ul 1000/bag 4 รายการ 16,750.00          ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 16,750.00        บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 16,750.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
262 2041151140 Sp DNA Sequencing 20 rxn 3 รายการ 13,000.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 13,000.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 13,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
263 2041151141 RNase free 475 ml 2 รายการ 7,710.00            ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 7,710.00          บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 7,710.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
264 2041151142 Taq DNA Polymerase (recombinant) 500 U 1 รายการ 2,000.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,000.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
265 2041151143 DTT 5g 1 รายการ 2,800.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,800.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,800.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
266 2041151144 ค่าวเิคระาหต์ัวอย่างดนิ 1 รายการ 8,550.00            กรณพีเิศษ  ภาควชิาทรัพยากรดนิและสงิ 8,550.00          บาท  ภาควชิาทรัพยากรดนิและสงิ 8,550.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
267 2041151145 ระบบท่อแกส๊ไนโตรเจน พรอ้มหัวจ่ายแบบ Auto 1 รายการ 110,290.00        ตกลงราคา บรษิัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จําก 110,290.00      บาท บรษิัท แลบไลน์ ซสิเท็ม จําก 110,290.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
268 2041151146 Sp DNA Sequencing 8 rxn 1 รายการ 6,206.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 6,206.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 6,206.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
269 2041151147 Takara LA Taq with GC Buffer,125 U 1 รายการ 27,600.00          ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 27,600.00        บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 27,600.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
270 2041151148 Dichloromethane (Amylene) GPR 25L 3 รายการ 12,550.00          ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 12,550.00        บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 12,550.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
271 2041151149 Presto Plasmid Mini Prep kit (300) 1 รายการ 10,800.00          ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 10,800.00        บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 10,800.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
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272 2041151150 Low Profile 0.2 ml thin-wall PP 8-tube 2 รายการ 3,625.00            ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 3,625.00          บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 3,625.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
273 2041151151 Oligonucleotide 50 nmole Crude 3 รายการ 4,535.00            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 4,535.00          บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 4,535.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
274 2041151152 Avr II 2 รายการ 6,710.00            ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 6,710.00          บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 6,710.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
275 2041151153 นํายา ISOFLOW 1 รายการ 3,271.03            ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดงิ จ 3,271.03          บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดงิ จ 3,271.03          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
276 2041151154 เครอืงคัดเมล็ดพันธุ ์รุ่น TS-05 1 รายการ 33,000.00          ตกลงราคา บรษิัท นาทว ีเทคโนโลย ีจํา 33,000.00        บาท บรษิัท นาทว ีเทคโนโลย ีจํา 33,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
277 2041151155 Sp DNA Sequencing 7 rxn 2 รายการ 2,000.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,000.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
278 2041151156 น.ส.ชยาภัสร ์วงษ์สมบัติ 1 งาน 42,400.00          ตกลงราคา บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ 42,400.00        บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ 42,400.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
279 2041151157 QIAfilter Plasmid Midi kit (25) 4 รายการ 47,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 47,000.00        บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 47,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
280 2041151158 วัสดุวทิยฯ์ 2 รายการ 880.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 880.00             บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 880.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
281 2041151159 Succinic Acid Disodium salt 99% 1 รายการ 1,190.00            ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 1,190.00          บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 1,190.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
282 2041151161 SL-Startxls+Starter Kit SL-20Xls 3 รายการ 41,650.00          ตกลงราคา บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 41,650.00        บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 41,650.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
283 2041151162 วัสดุงานบา้นงานครัว 1 รายการ 589.30              ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 589.30             บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 589.30             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
284 2041151163 ซองเอกสารสนีําตาล 2 รายการ 20,750.00          ตกลงราคา  สุวรรณการพมิพ ์(1999) 20,750.00        บาท  สุวรรณการพมิพ ์(1999) 20,750.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
285 2041151164 ของทรีะลกึงาน Open Ceremony 1 รายการ 19,600.00          ตกลงราคา บรษิัท กรนีลฟีทอย จํากดั 19,600.00        บาท บรษิัท กรนีลฟีทอย จํากดั 19,600.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
286 2041151165 ค่าวเิคระห ์Sequence (ต.ค) 2 รายการ 5,200.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 5,200.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 5,200.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
287 2041151166 Custom Oligo Syn. 4 oligos 200 mers 25 n 1 รายการ 2,800.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,800.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,800.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
288 2041151167 Lysing Enzymes from Trichoderma harzianu 1 รายการ 5,850.00            ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 5,850.00          บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 5,850.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
289 2041151168 ถุงมอืยางศรตีรังไม่มแีป้ง size s 1 รายการ 1,570.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 1,570.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 1,570.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
290 2041151169 ซ่อมเครอืง Freezer/Thermo 1 งาน 6,000.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก อุปกรณแ์ละ 6,000.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก อุปกรณแ์ละ 6,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
291 2041151170 Sp DNA Sequencing 12 rxn 2 รายการ 4,200.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 4,200.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 4,200.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
292 2041151171 ค่าซ่อมเครอืง CO2 Incubator/Thermo 1 งาน 3,900.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก อุปกรณแ์ละ 3,900.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก อุปกรณแ์ละ 3,900.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
293 2041151172 PK 100 1.5ml Clear Glass with Patch 2 รายการ 2,320.00            ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 2,320.00          บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 2,320.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
294 2041151173 Primer/Sold per base with 25 nmole 1 รายการ 854.00              ตกลงราคา บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 854.00             บาท บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 854.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
295 2041151174 Macrosep Advance omega 3K 1 รายการ 248,000.00        ตกลงราคา บรษิัท คลารติัส จํากดั 248,000.00      บาท บรษิัท คลารติัส จํากดั 248,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
296 2041151175 สกดัดเีอ็นเอคุณภาพสูงจากตัวอย่างตน้มันฝร 1 งวด 16,000.00          ตกลงราคา นางสาว กรรณาภรณ ์สุจรติกลุ 16,000.00        บาท นางสาว กรรณาภรณ ์สุจรติกลุ 16,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
297 2041151176 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 4,800.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 4,800.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 4,800.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
298 2041151177 CloneJET PCR Cloning kit 20 react. 1 รายการ 12,000.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 12,000.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 12,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
299 2041151178 FastDigest Pstl 800rxn 2 รายการ 6,200.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 6,200.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 6,200.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
300 2041151179 ถุงพลาสตกิรอ้น 3 รายการ 756.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 756.00             บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 756.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
301 2041151180 เครอืงลดความชนืชนิดลอ้เข็น 2 รายการ 63,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ยูท ีเอ็นยเินียรงิ 63,000.00        บาท บรษิัท ยูท ีเอ็นยเินียรงิ 63,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
302 2041151181 2 ml screw neck ND8 Vial Clear 100/pk 4 รายการ 17,690.00          ตกลงราคา บรษิัท ไรทไ์ซน์ เทรดดงิ จ 17,690.00        บาท บรษิัท ไรทไ์ซน์ เทรดดงิ จ 17,690.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
303 2041151182 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 3 รายการ 14,170.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 14,170.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 14,170.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
304 2041151183 m7GDP, S pack 1 รายการ 8,400.00            ตกลงราคา บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเท 8,400.00          บาท บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเท 8,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
305 2041151184 Inorganic Pyrophosphatase from bakers 16 รายการ 56,770.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 56,770.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 56,770.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
306 2041151185 EZ-Link Maleimide-PEG2-Biotin No-Weigh F 3 รายการ 39,200.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 39,200.00        บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 39,200.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
307 2041151186 S1 Pipet Filter blue 1 รายการ 9,500.00            ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 9,500.00          บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 9,500.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
308 2041151187 DNeasy Blood <(>&<)> Tissue kit (50) 1 รายการ 12,600.00          ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 12,600.00        บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 12,600.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
309 2041151188 Pipette Tips 200ul 1 รายการ 6,500.00            ตกลงราคา บรษิัท ยนีเทค จํากดั 6,500.00          บาท บรษิัท ยนีเทค จํากดั 6,500.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
310 2041151189 QIAGEN Plasmid Midi kit (25) 1 รายการ 10,500.00          ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 10,500.00        บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 10,500.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
311 2041151190 งานจา้งตดิตังจุด Uplink@INC2 1 รายการ 61,200.00          ตกลงราคา บรษิัท คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอ 61,200.00        บาท บรษิัท คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอ 61,200.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
312 2041151191 วัสดุวทิยฯ์ 1 รายการ 42,000.00          ตกลงราคา รา้น วงคจ์นิดา 42,000.00        บาท รา้น วงคจ์นิดา 42,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
313 2041151192 Bottle Assy PP 1000M QTY 2 1 รายการ 66,497.20          ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดงิ จ 66,497.20        บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดงิ จ 66,497.20        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
314 2041151193 Ethyl Acetate CG 20L 1 รายการ 4,400.00            ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 4,400.00          บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 4,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
315 2041151194 Eppendorf Research plus 3-pack Option 2 2 รายการ 27,600.00          ตกลงราคา บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 27,600.00        บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 27,600.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
316 2041151195 ตูแ้ช่แข็ง -80oC ความจุ 728 L และอุปกรณ์ 1 รายการ 950,000.00        สอบราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 950,000.00      บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 950,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
317 2041151196 Gene 1501-3000 bp 4 ug 1 รายการ 18,000.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 18,000.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 18,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
318 2041151197 Eppendorf Research plus 3-pack Option 2 1 รายการ 20,900.00          ตกลงราคา บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 20,900.00        บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 20,900.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
319 2041151198 SL-Startxls+Starter Kit SL-20Xls 2 รายการ 21,750.00          ตกลงราคา บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 21,750.00        บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 21,750.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
320 2041151204 ค่าไพรเมอร ์(10/10/57) 6 รายการ 13,600.00          ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 13,600.00        บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 13,600.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
321 2041151205 Universal DNA Purification Kit 50 prep 1 รายการ 4,060.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 4,060.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 4,060.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
322 2041151206 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 600.00              ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 600.00             บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 600.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
323 2041151207 dNTP set (100 mM) mol of each 1 รายการ 50,577.00          ตกลงราคา บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจ 50,577.00        บาท บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจ 50,577.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
324 2041151208 1. DNA Trap I 1 Lite 1 รายการ 37,278.00          กรณพีเิศษ  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เ 37,278.00        บาท  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เ 37,278.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
325 2041151209 1. Antiseptic grade A 1 รายการ 1,400.00            กรณพีเิศษ  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เ 1,400.00          บาท  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เ 1,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
326 2041151210 จูราเมท 20 ml 1 รายการ 171,000.00        ตกลงราคา รา้น บา้นหมอสวัสดิ 171,000.00      บาท รา้น บา้นหมอสวัสดิ 171,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
327 2041151212 Methyl Alcohol RPE-ACS-ISO 2500 ml 2 รายการ 1,760.00            ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 1,760.00          บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 1,760.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
328 2041151213 Bsa I-HF 4 รายการ 24,475.00          ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 24,475.00        บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 24,475.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
329 2041151214 ค่าวเิคราะห ์Sequence (ต.ค.) 1 รายการ 4,000.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,000.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
330 2041151215 Standard Cartridge Holder 3 รายการ 96,240.00          ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 96,240.00        บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 96,240.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
331 2041151216 Marashige and Skoog basil salt mixture*P 1 รายการ 4,000.00            ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 4,000.00          บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 4,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
332 2041151217 วัสดุคอมพวิเตอร์ 2 รายการ 35,930.00          ตกลงราคา บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 35,930.00        บาท บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 35,930.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
333 2041151218 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ 1,346.22            ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 1,346.22          บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 1,346.22          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
334 2041151219 วัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 8,550.00            ตกลงราคา บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพล 8,550.00          บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพล 8,550.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
335 2041151220 เตรยีมขอ้มูล เนือหา รูปภาพ ออกแบบกราฟฟิ 1 งวด 65,000.00          ตกลงราคา นางสาว เบญจรัตน์  บรรเทงิส 65,000.00        บาท นางสาว เบญจรัตน์  บรรเทงิส 65,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
336 2041151221 เครอืงเพมิปรมิาณสารพันธุกรรม (PCR) 2 รายการ 285,000.00        ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 285,000.00      บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 285,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
337 2041151222 Blood Donor Set 1 รายการ 6,400.00            ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม.อ.ีเมดเิทค จําก 6,400.00          บาท บรษิัท เอ็ม.อ.ีเมดเิทค จําก 6,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
338 2041151223 ผา้ห่มสําล ีขนาด 6 ฟุุต 1 รายการ 3,000.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 3,000.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 3,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
339 2041151224 วัสดุสํานักงาน 5 รายการ 556.70              ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 556.70             บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 556.70             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
340 2041151225 Syringe Plastic 20 CC 2 รายการ 1,120.00            ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 1,120.00          บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 1,120.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
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แบบ สขร.1

ลําดบั เลขทเีอกสาร รายละเอยีดจดัซอื/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร เหตผุลทคีดัเลอืก          ผูเ้สนอราคา และราคาทเีสนอ ผูท้ไีดร้บัการคดัเลอืกและราคา
341 2041151226 Grade 1 Circles, 125 mm 1 รายการ 6,250.00            ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 6,250.00          บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 6,250.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
342 2041151227 Custom Oligo Syn.1 Oligos,29mers,25nmole 1 รายการ 406.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 406.00             บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 406.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
343 2041151228 Ultracentrifuge 1 รายการ 4,500,000.00     พเิศษ หา้งหุน้ส่วนจําก เอ็น.วาย.อ 4,500,000.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจําก เอ็น.วาย.อ 4,500,000.00   บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
344 2041151229 Custom Oligo Syn.1Oligos,90mers,100nmole 1 รายการ 2,250.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,250.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 2,250.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
345 2041151230 ค่าวเิคราะหS์equenc(พ.ย.) 1 รายการ 4,800.00            ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,800.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,800.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
346 2041151231 TR118.6*100ml Tri Reagent 6*100ml/pkg 1 รายการ 27,900.00          ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 27,900.00        บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 27,900.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
347 2041151232 Custom Oligo Syn.9 Oligos,303mers,25nmol 1 รายการ 4,242.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 4,242.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 4,242.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
348 2041151233 ซ่อมเครอืง HPLC Water 2690#1 1 งาน 16,740.00          ตกลงราคา บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ 16,740.00        บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ 16,740.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
349 2041151234 100BP DNA Ladder H3 RTU 500 ul 4 รายการ 23,980.00          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 23,980.00        บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 23,980.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
350 2041151235 30% Acrylamide/BIS solution 19:1 6 รายการ 10,792.00          ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 10,792.00        บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 10,792.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
351 2041151236 STRINGS DNA FRAGMENTS 751-1000 BP 4 รายการ 42,500.00          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 42,500.00        บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 42,500.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
352 2041151237 นับเมล็ดพันธุข์า้วทเีป็นเมล็ดด ีเมล็ดลี 1 งวด 30,000.00          ตกลงราคา นางสาว นะร ีจอ้ยปอย 30,000.00        บาท นางสาว นะร ีจอ้ยปอย 30,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
353 2041151238 Ferrous sulfate 7 hydrate AR 500 gm. 3 รายการ 1,580.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก แซค ซายน์ 1,580.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก แซค ซายน์ 1,580.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
354 2041151239 Bacto Soytone 500 g 4 รายการ 13,160.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 13,160.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 13,160.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
355 2041151240 Takara LA Taq (Mg2+ plus Buffer) 250 u 2 รายการ 18,900.00          ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 18,900.00        บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 18,900.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
356 2041151241 Micropipette 0.2-2ul (Increment 0.1ul) 2 รายการ 5,900.00            ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 5,900.00          บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 5,900.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
357 2041151242 pET-39b(+) DNA 2 รายการ 25,740.00          ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 25,740.00        บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 25,740.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
358 2041151243 EZ Flip 50 ml Racked 25/pk 7 รายการ 10,090.00          ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 10,090.00        บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 10,090.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
359 2041151244 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt 1 รายการ 4,173.00            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 4,173.00          บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 4,173.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
360 2041151245 Microtube 0.6 ML. whith 1000 / BAG 2 รายการ 2,600.00            ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 2,600.00          บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 2,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
361 2041151246 Hight freguency generator รุ่น BD20A 1 รายการ 32,242.99          ตกลงราคา บรษิัท ชัชรยี ์โฮลดงิ จําก 32,242.99        บาท บรษิัท ชัชรยี ์โฮลดงิ จําก 32,242.99        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
362 2041151247 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 2 รายการ 500.00              ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 500.00             บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 500.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
363 2041151248 QIAprep Spin Miniprep kit (250) 2 รายการ 13,650.00          ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ 13,650.00        บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ 13,650.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
364 2041151249 Sodium Chloride RPE 1000g (C479687) 1 รายการ 1,920.00            ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 1,920.00          บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 1,920.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
365 2041151250 งานตดิตังระบบท่อส่งแกส๊หอ้งปฏบิัต ิM.6 1 รายการ 900,000.00        ตกลงราคา บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค 900,000.00      บาท บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค 900,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
366 2041151251 ซ่อม Autoclave AMSCO SG-120 # 3 1 งาน 76,915.89          ตกลงราคา บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 76,915.89        บาท บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 76,915.89        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
367 2041151252 ทําการผลติ ENZbleach จาก recombinant stai 1 งวด 24,000.00          ตกลงราคา นาย กติศิักด ิสรรสัจจะนนท 24,000.00        บาท นาย กติศิักด ิสรรสัจจะนนท 24,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
368 2041151253 Sp DNA Sequencing 24 rxn 2 รายการ 10,000.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 10,000.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 10,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
369 2041151254 ECL Prime Western blot detection reagent 2 รายการ 32,000.00          ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 32,000.00        บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 32,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
370 2041151255 Thiazolyl blue tetrazolium bromide 1 g. 1 รายการ 6,880.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 6,880.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 6,880.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
371 2041151256 หนังยางวงเล็ก 500 กรัม 2ถุง/แพ็ค 1 รายการ 660.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 660.00             บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 660.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
372 2041151257 11365.1000 Avicel PH-101 1kg. 1 รายการ 5,400.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 5,400.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 5,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
373 2041151258 Cellic C Tec2 (Novozymes) 1 รายการ 11,550.00          ตกลงราคา บรษิัท เบรนน์แท็ก อนิกรเีด 11,550.00        บาท บรษิัท เบรนน์แท็ก อนิกรเีด 11,550.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
374 2041151259 Interleukin 10 lL-10 Elisa kit (Porcine) 1 รายการ 30,231.00          ตกลงราคา บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเท 30,231.00        บาท บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเท 30,231.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
375 2041151260 Sodium Chloride RPE 1000g (C479687) 1 รายการ 160.00              ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 160.00             บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 160.00             บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
376 2041151261 ซ่อมเครอืง MCR300 1 งาน 15,000.00          ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากั 15,000.00        บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากั 15,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
377 2041151262 Cryospeed nitrogen (Top up-Dewar) 1 รายการ 8,400.00            ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 8,400.00          บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 8,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
378 2041151263 น.ส.ดุษฎ ีเสยีมหาญ 1 รายการ 1,400.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 1,400.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก วอรด์ เมดิ 1,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
379 2041151264 5 (6)-Carboxyfluorescein diacetate 100 m 1 รายการ 16,200.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 16,200.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก เอ.ซ.ีเอส. 16,200.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
380 2041151265 Scott interfold 250's 1 รายการ 2,400.00            ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากั 2,400.00          บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากั 2,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
381 2041151266 นํายาเคลอืบกระจก Rain-off Karhine 150 ml 3 รายการ 3,600.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 3,600.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจําก กษิประ 3,600.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
382 2041151267 QIAEX II Gel Extration Kit (150) 1 รายการ 7,000.00            ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 7,000.00          บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 7,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
383 2041151268 HotStarTaq Master Mix kit (250 U) 1 รายการ 15,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 15,000.00        บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 15,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
384 2041151269 T300 0.5-10 microliter Micro Pipet Tip 1 รายการ 3,300.00            ตกลงราคา บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพ 3,300.00          บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพ 3,300.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
385 2041151270 Union Check Valve 2" UPVC 1 รายการ 3,300.00            ตกลงราคา บรษิัท ว ีพูล ชอป จํากดั 3,300.00          บาท บรษิัท ว ีพูล ชอป จํากดั 3,300.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
386 2041151271 MOPS Molecular biology grade 100 g 1 รายการ 3,400.00            ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 3,400.00          บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 3,400.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
387 2041151272 Zenon Alexa Fluor 488 Mouse IgG2a Labell 1 รายการ 22,140.00          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 22,140.00        บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 22,140.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
388 2041151273 CD JEVAX (Japanese Encephalitis Vaccine 1 รายการ 7,289.72            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอจนีีเทค จํากดั 7,289.72          บาท บรษิัท ไบโอจนีีเทค จํากดั 7,289.72          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
389 2041151274 Mix Gas (1% O2+5% CO2 Balance N2) 1 รายการ 9,000.00            ตกลงราคา บรษิัท ไทยสเปเชยีลแกส๊ จํา 9,000.00          บาท บรษิัท ไทยสเปเชยีลแกส๊ จํา 9,000.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
390 2041151275 Multi MicroReach Filter Tips 0.1-10ul St 1 รายการ 2,800.00            ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 2,800.00          บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 2,800.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
391 2041151276 Cryospeed Liquid Nitrogen (TOP up-Dewars 1 รายการ 3,500.00            ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 3,500.00          บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 3,500.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
392 2041151277 RNeasy Mini kit (50) 1 รายการ 10,000.00          ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ 10,000.00        บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ 10,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
393 2041151278 Exhaust Bottle for HV/HVE 1 รายการ 2,300.00            ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 2,300.00          บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกร 2,300.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
394 2041151279 FS CAP SAC- 30M.25UM.25MM 1 รายการ 26,530.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 26,530.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 26,530.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
395 2041151280 ถุงมอืลว้ง สเีขยีว-จนี 2 รายการ 32,500.00          ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจําก พรชัยอนิเต 32,500.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจําก พรชัยอนิเต 32,500.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
396 2041151281 นําเชอื KEEN (Holstein) 1 โด๊ส/90 บาท 1 รายการ 18,000.00          ตกลงราคา บรษิัท รามคิาล สยามอุตสาหก 18,000.00        บาท บรษิัท รามคิาล สยามอุตสาหก 18,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
397 2041151282 นําเชอืพ่อพันธุท์ดสอบหรอืพ่อพันธุห์นุ่ม 2 รายการ 130,900.00        กรณพีเิศษ  องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนม 130,900.00      บาท  องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนม 130,900.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
398 2041151283 Ball mill grinder 1 รายการ 1,200,000.00     พเิศษ บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั 1,200,000.00   บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั 1,200,000.00   บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
399 2041151284 iTag Universal SYBR Green Supermix 1 รายการ 4,970.00            ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 4,970.00          บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 4,970.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
400 2041151285 dNTP Mix 10mM 200ul 2 รายการ 7,660.00            ตกลงราคา บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจ 7,660.00          บาท บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจ 7,660.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
401 2041151286 RNeasy Plant Mini kit (50) 1 รายการ 28,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 28,000.00        บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 28,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
402 2041151287 ชุดเครอืงถ่ายภาพเจล Lumi Bis Pro พรอ้มอ 1 รายการ 285,000.00        ตกลงราคา บรษิัท เมดทิอป จํากดั 285,000.00      บาท บรษิัท เมดทิอป จํากดั 285,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
403 2041151288 Human Haemolysate 1 ampoule 1 รายการ 62,400.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 62,400.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซั 62,400.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
404 2041151289 Syringe Plastic 10 ml. 100/box 3 รายการ 1,150.00            ตกลงราคา บรษิัท เอส.พ.ีเจ.พ ีจํากดั 1,150.00          บาท บรษิัท เอส.พ.ีเจ.พ ีจํากดั 1,150.00          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
405 2041151290 Recombinant Interleukin-2 Porcine; 10 ug 1 รายการ 10,600.00          ตกลงราคา บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซา 10,600.00        บาท บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซา 10,600.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
406 2041151291 ThermoPol Reaction Buffer Pack 20x6 ml 1 รายการ 19,800.00          ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 19,800.00        บาท บรษิัท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 19,800.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
407 2041151292 96 Well TC Plate FB W/Lid 4 รายการ 36,700.00          ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 36,700.00        บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 36,700.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
408 2041151293 WW006/10C1 Program card 3 รายการ 19,500.00          ตกลงราคา บรษิัท เอ็นวชิัน แล็บซสิเ 19,500.00        บาท บรษิัท เอ็นวชิัน แล็บซสิเ 19,500.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
409 2041151294 10600002 Amercham Protran 0.45NC 1 รายการ 28,720.00          ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 28,720.00        บาท บรษิัท แบงเทรดดงิ 1992 จํา 28,720.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
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แบบ สขร.1

ลําดบั เลขทเีอกสาร รายละเอยีดจดัซอื/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร เหตผุลทคีดัเลอืก          ผูเ้สนอราคา และราคาทเีสนอ ผูท้ไีดร้บัการคดัเลอืกและราคา
410 2041151295 ซ่อมเครอืงวัดความเป็นกรด-ด่าง pH/mV/C 1 รายการ 21,600.00          ตกลงราคา บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 21,600.00        บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ป 21,600.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
411 2042150015 Gene synthesis:CABYV-C-TH99(600bp) 2 รายการ 8,532.98            ตกลงราคา  GenScript The Biology CRO 8,532.98          บาท  GenScript The Biology CRO 8,532.98          บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
412 2042150016 PmPPAE2Probe 25 nmole DNA Oligo 19 รายการ 44,914.00          ตกลงราคา  Integrated DNA Technologi 44,914.00        บาท  Integrated DNA Technologi 44,914.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
413 2042150018 Carbon Sensor Paste 4 รายการ 55,117.80          ตกลงราคา  Gwent Electronic Material 55,117.80        บาท  Gwent Electronic Material 55,117.80        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
414 2042150019 ATGCCGCTGGTGATCGCGT 50 nmole 2 รายการ 37,944.00          ตกลงราคา  Panagene Inc. 37,944.00        บาท  Panagene Inc. 37,944.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
415 2042150020 pET16B.Pfu 9 รายการ 18,530.00          ตกลงราคา  Addgene,Inc. 18,530.00        บาท  Addgene,Inc. 18,530.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
416 2042150021 Gene synthesis:GHTVE Len 837bp Vector na 3 รายการ 34,325.20          ตกลงราคา  GenScript The Biology CRO 34,325.20        บาท  GenScript The Biology CRO 34,325.20        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
417 2043150049 เตรยีมอาหารเพอืเพาะเลยีงเนือเยอืตน้พ 4 งวด 76,000.00          ตกลงราคา นางสาว ญาดา บุญสอน 76,000.00        บาท นางสาว ญาดา บุญสอน 76,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
418 2043150051 ศกึษาผลการเจรญิเตบิโตตน้มันสําปะหลัง 3 งวด 24,000.00          ตกลงราคา นางสาว สมฤทัย วงศว์ริัตนา 24,000.00        บาท นางสาว สมฤทัย วงศว์ริัตนา 24,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
419 2043150052 คัดเลอืกสายพันธุเ์ชอืราทมีคีวามสามารถใ 3 งวด 72,750.00          ตกลงราคา นางสาว จุฑามาส สุวรรณประที 72,750.00        บาท นางสาว จุฑามาส สุวรรณประที 72,750.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
420 2043150054 ลา้งเครอืงแกว้ หลอดอาหารเลยีงเชอื และ 10 งวด 20,000.00          ตกลงราคา นางสาว เพ็ญสุวรรณ รัตนเพ็ญ 20,000.00        บาท นางสาว เพ็ญสุวรรณ รัตนเพ็ญ 20,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
421 2043150055 เตรยีมอาหารเลยีงเชอื นํายาสารเคม ีอุปก 10 งวด 30,000.00          ตกลงราคา นางสาว นลนิทพิย ์คชาสัมฤทธ 30,000.00        บาท นางสาว นลนิทพิย ์คชาสัมฤทธ 30,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
422 2043150057 ศกึษาลําดับกรดอะมโินของแบคเทอรโิอซนิ 7293 2 งวด 48,000.00          ตกลงราคา นาย วรีะพงษ์ วรประโยชน์ 48,000.00        บาท นาย วรีะพงษ์ วรประโยชน์ 48,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
423 2043150059 สรา้ง gene expression ในเชอืรา Apergill 6 งวด 48,000.00          ตกลงราคา นางสาว กนกพร สรรคณี 48,000.00        บาท นางสาว กนกพร สรรคณี 48,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
424 2043150060 ทําการทดลองโดยใชเ้ทคนิคทาง molecular biol 4 งวด 104,000.00        ตกลงราคา นางสาว กาญจนาวด ีประสทิธสิ 104,000.00      บาท นางสาว กาญจนาวด ีประสทิธสิ 104,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
425 2043150061 ทําการศกึษาปรมิาณแสง UV และสาร EMS 3 งวด 105,000.00        ตกลงราคา นางสาว มหัทธนี ภญิโญ 105,000.00      บาท นางสาว มหัทธนี ภญิโญ 105,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
426 2043150062 จัดทําระบบจัดการตัวอย่างออ้ย และดูแลความถ 3 งวด 60,000.00          ตกลงราคา นางสาว ชมภูนุช ลมิประสาท 60,000.00        บาท นางสาว ชมภูนุช ลมิประสาท 60,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
427 2043150063 หาสภาวะต่างๆ ทเีหมาะสมต่อการพัฒนาชุดตรว 3 งวด 54,000.00          ตกลงราคา นางสาว พรพมิล แสงจันทร์ 54,000.00        บาท นางสาว พรพมิล แสงจันทร์ 54,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
428 2043150064 ลา้งทําความสะอาด จัดเกบ็อุปกรณ ์โต๊ะ เครื 3 งวด 35,400.00          ตกลงราคา นางสาว วจิติรา นพคุณ 35,400.00        บาท นางสาว วจิติรา นพคุณ 35,400.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
429 2043150065 ลา้งทําความสะอาด จัดเกบ็อุปกรณ ์โต๊ะ เครื 3 งวด 35,400.00          ตกลงราคา นางสาว สายสุนีย ์เกตุแกว้ 35,400.00        บาท นางสาว สายสุนีย ์เกตุแกว้ 35,400.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
430 2043150066 เตรยีมตัวอย่างเบอืงตน้สําหรับงานวเิคราะห 3 งวด 35,400.00          ตกลงราคา นางสาว สมบูรณ ์จันทรห์อม 35,400.00        บาท นางสาว สมบูรณ ์จันทรห์อม 35,400.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
431 2043150067 ส่งงานตรวจวเิคราะหแ์ละเตรยีมตัวอย่างในงา 3 งวด 50,580.00          ตกลงราคา นาง พณิทพิย ์คดพมิพ์ 50,580.00        บาท นาง พณิทพิย ์คดพมิพ์ 50,580.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
432 2043150068 วจิัยทางดา้นการใชป้ระโยชน์จากแป้งมันสําปะ 3 งวด 77,520.00          ตกลงราคา นางสาว ศริธิร เลศิพานิช 77,520.00        บาท นางสาว ศริธิร เลศิพานิช 77,520.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
433 2043150069 ตรวจวเิคราะหป์รมิาณแป้ง เด็กซแ์ตรน และงา 3 งวด 50,580.00          ตกลงราคา นาง เกศณ ีแสนสุข คารล์สัน 50,580.00        บาท นาง เกศณ ีแสนสุข คารล์สัน 50,580.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
434 2043150070 งานจา้งเหมาบรกิารช่วยเหลอืดา้นคอมพวิเตอร 2 งวด 264,000.00        ตกลงราคา บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร์ 264,000.00      บาท บรษิัท แอคทฟี คอมพวิเตอร์ 264,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
435 2043150072 Service Contract Maintenance 1 งาน 382,501.00        พเิศษ  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 382,501.00      บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 382,501.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
436 2043150073 ค่าเช่าเครอืงคอมพวิเตอรป์ระจําปี 1/2558 12 งวด 9,995,000.00     ประกวดราคา (e-Auction) บรษิัท รโิก ้เซอรว์สิเซส ( 9,995,000.00   บาท บรษิัท รโิก ้เซอรว์สิเซส ( 9,995,000.00   บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
437 2043150074 ค่าบรกิาร Service Contract 2 งวด 515,847.00        พเิศษ บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ 515,847.00      บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ 515,847.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
438 2043150075 ตรวจวเิคราะหป์รมิาณเยอืในแป้ง ความละเอี 3 งวด 40,470.00          ตกลงราคา นาง จํารัส คดพมิพ์ 40,470.00        บาท นาง จํารัส คดพมิพ์ 40,470.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
439 2043150076 ตรวจวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมมีันสําปะหลั 3 งวด 47,190.00          ตกลงราคา นางสาว สุรัสวด ีสุวรรณสุขุ 47,190.00        บาท นางสาว สุรัสวด ีสุวรรณสุขุ 47,190.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
440 2043150077 วจิัยทางดา้นการใชป้ระโยชน์จากฟลาวมันสําปะ 3 งวด 30,000.00          ตกลงราคา นางสาว อุษา ยอ้นโคกสูง 30,000.00        บาท นางสาว อุษา ยอ้นโคกสูง 30,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
441 2043150078 เตรยีมตัวอย่างและตรวจวเิคราะหด์ว้ยเครอื 3 งวด 64,050.00          ตกลงราคา นางสาว จุฑามาศ สนิศุข 64,050.00        บาท นางสาว จุฑามาศ สนิศุข 64,050.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
442 2043150080 ปลูก ดูแล ขา้วชัวท ี4 เพอืศกึษาและตรว 6 งวด 60,000.00          ตกลงราคา นางสาว รุ่งอรุณ แกว้อนันต์ 60,000.00        บาท นางสาว รุ่งอรุณ แกว้อนันต์ 60,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
443 2043150081 ปรับปรุงสูตรอาหารเลยีงเชอืจุลนิทรยีโ์พ 4 งวด 100,000.00        ตกลงราคา นางสาว มัตตกิา อภสิงิห์ 100,000.00      บาท นางสาว มัตตกิา อภสิงิห์ 100,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
444 2043150082 สรา้งระบบการผลติรคีอมบแินนทเ์อนไซมใ์นกลุ 3 งวด 110,000.00        ตกลงราคา นางสาว เบญจรัตน์  บรรเทงิส 110,000.00      บาท นางสาว เบญจรัตน์  บรรเทงิส 110,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
445 2043150083 พัฒนาสูตรเอนไซมผ์สมระหว่าง bacterial cel 6 งวด 147,000.00        ตกลงราคา นาย นพงศ ์เกษทรัพย์ 147,000.00      บาท นาย นพงศ ์เกษทรัพย์ 147,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
446 2043150084 คัดกรองความสามารถในการหลังเอนไซมเ์ซลลูเ 3 งวด 72,000.00          ตกลงราคา นาย อภสิัณต ์เพยีรลุผล 72,000.00        บาท นาย อภสิัณต ์เพยีรลุผล 72,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
447 2043150085 สบืคน้งานวจิัยและสทิธบิัตรทเีกยีวขอ้งก 3 งวด 30,000.00          ตกลงราคา นางสาว มารษิา ไร่ทะ 30,000.00        บาท นางสาว มารษิา ไร่ทะ 30,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
448 2043150086 งานจา้งเหมาบรกิารดา้นสุขอนามัย ปีงบ58 12 งวด 108,606.00        ตกลงราคา บรษิัท แอ๊ดวานซ ์ไฮยนี เซ็ 108,606.00      บาท บรษิัท แอ๊ดวานซ ์ไฮยนี เซ็ 108,606.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
449 2043150087 นําขอ้มูลการปรับปรุงพันธุข์า้วจัดเกบ็ลงใน 3 งวด 36,000.00          ตกลงราคา นางสาว มธุรดา เรอืงศริิ 36,000.00        บาท นางสาว มธุรดา เรอืงศริิ 36,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
450 2043150088 ค่าบรกิาร Service contract Maintenance 2 งวด 1,348,000.00     พเิศษ  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 1,348,000.00   บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 1,348,000.00   บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
451 2043150089 เกบ็ตัวอย่างใบ สกดัดเีอ็นเอ และตรวจสอบดี 5 งวด 80,000.00          ตกลงราคา นางสาว ปัทมา สายลาม 80,000.00        บาท นางสาว ปัทมา สายลาม 80,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
452 2043150090 เตรยีมอาหารเพอืเพาะเลยีงเนือเยอื เพิ 4 งวด 80,000.00          ตกลงราคา นางสาว พรชนก คงสมโอษฐ์ 80,000.00        บาท นางสาว พรชนก คงสมโอษฐ์ 80,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
453 2043150091 ประเมนิตรวจสอบความสามารถในการตา้นทานต่อแ 3 งวด 36,000.00          ตกลงราคา นางสาว ชัญญานุช กอรักงาม 36,000.00        บาท นางสาว ชัญญานุช กอรักงาม 36,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
454 2043150092 ดูแลตน้มะเขอืเทศ และทําความสะอาดโรงเรอืนป 3 งวด 25,500.00          ตกลงราคา นาย รักชาต ิจนิดาวงศ์ 25,500.00        บาท นาย รักชาต ิจนิดาวงศ์ 25,500.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
455 2043150093 ลา้งและเตรยีมขวด อุปกรณว์ทิยาศาสตร ์ทําคว 3 งวด 25,500.00          ตกลงราคา นาง ลนิจ ีสระหงษ์ทอง 25,500.00        บาท นาง ลนิจ ีสระหงษ์ทอง 25,500.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
456 2043150094 ดูแลตน้มะเขอืเทศ และทําความสะอาดโรงเรอืนป 2 งวด 17,000.00          ตกลงราคา นาย ทวิากร ศรสีวัสดิ 17,000.00        บาท นาย ทวิากร ศรสีวัสดิ 17,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
457 2043150095 ใช ้pCAMIIBar plasmid ในการสรา้งรา Beauv 3 งวด 30,000.00          ตกลงราคา นางสาว เชษฐธ์ดิา ศรสีุขสาม 30,000.00        บาท นางสาว เชษฐธ์ดิา ศรสีุขสาม 30,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
458 2043150096 สกดั mRNA ของ Beauveria bassiana สายพันธ 3 งวด 15,000.00          ตกลงราคา นาย ปรัชญา สว่างมณเีจรญิ 15,000.00        บาท นาย ปรัชญา สว่างมณเีจรญิ 15,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
459 2043150097 ทําการทดสอบโรคในขา้ว และดูแลความเรยีบรอ้ย 3 งวด 36,000.00          ตกลงราคา นางสาว พไิลพร พลับจะโปะ 36,000.00        บาท นางสาว พไิลพร พลับจะโปะ 36,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
460 2043150098 สรา้งประชากร คัดเลอืกดว้ยเครอืงหมายโมเล 3 งวด 45,000.00          ตกลงราคา นางสาว มณฑาทพิย ์ทองคุม้ 45,000.00        บาท นางสาว มณฑาทพิย ์ทองคุม้ 45,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
461 2043150099 สรา้งพลาสมดิทมียีนี ADE2 และ URA3 3 งวด 111,000.00        ตกลงราคา นางสาว จติวด ีพทิักษ์โรจนก 111,000.00      บาท นางสาว จติวด ีพทิักษ์โรจนก 111,000.00      บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
462 2043150100 ทําการผลติแป้งดัดแปร เตรยีมแผ่นไฮโดรเจล แ 5 งวด 90,000.00          ตกลงราคา นาย พรเทพ เย็นพริุณ 90,000.00        บาท นาย พรเทพ เย็นพริุณ 90,000.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
463 2043150101 ตรวจวเิคราะหป์รมิาณแป้ง ปรมิาณความชนื ค 3 งวด 45,510.00          ตกลงราคา นางสาว ประชุม โพธชิอ้ย 45,510.00        บาท นางสาว ประชุม โพธชิอ้ย 45,510.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
464 2043150102 จัดส่งใบรับส่งตัวอย่าง การจัดทําใบเสนอราค 3 งวด 52,260.00          ตกลงราคา นางสาว สุกญัญา งามเนตร์ 52,260.00        บาท นางสาว สุกญัญา งามเนตร์ 52,260.00        บาท คุณสมบัตขิองพัสดุตรงกบัความตอ้งการ
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