
แบบ สขร.1

ลําดบั เลขที�เอกสาร รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร เหตผุลที�คดัเลอืก
1 2041151296 อะไหลเ่ครื�อง 1200L Triple Quadruploe GC 4 รายการ 12,200.00        ตกลงราคา บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั 12,200.00      บาท บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั 12,200.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
2 2041151297 Liquid Nitrogen 180L 4 รายการ 9,440.00          ตกลงราคา บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 9,440.00        บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 9,440.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
3 2041151298 Calcium chloride 2H2O Normapur AR 500g 1 รายการ 565.00             ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 565.00           บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 565.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
4 2041151299 Dichloromethane A.R 2.5L (Fisher) 1 รายการ 37,500.00        ตกลงราคา บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํา 37,500.00      บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํา 37,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
5 2041151300 Screen-Printed Gold Eletrode 8 รายการ 143,010.00      ตกลงราคา บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากั 143,010.00    บาท บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากั 143,010.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
6 2041151301 ALEXA Fluor 647 Goat anti-mouse IgG (H+L 2 รายการ 14,720.00        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 14,720.00      บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 14,720.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
7 2041151302 Methyl Alcohol Anhydrous (Brand Macron) 2 รายการ 70,240.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก เซา้ทซ์ติี 70,240.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก เซา้ทซ์ติี 70,240.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
8 2041151303 Sp DNA Sequencing 7 rxn 1 รายการ 1,400.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 1,400.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 1,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
9 2041151304 Sp DNA Sequencing 8 rxn 2 รายการ 3,800.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 3,800.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 3,800.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
10 2041151305 วัสดงุานบา้นงานครัว 2 รายการ 32,800.00        ตกลงราคา  รา้นอมรชยัพานชิ 32,800.00      บาท  รา้นอมรชยัพานชิ 32,800.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
11 2041151306 Liquid Nitrogen 180 L 2 รายการ 4,720.00          ตกลงราคา บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 4,720.00        บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 4,720.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
12 2041151307 วาวลน์ํ(าประปา อาซาฮ ี1 นิ(ว 1 รายการ 9,750.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 9,750.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 9,750.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
13 2041151308 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 11,400.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 11,400.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 11,400.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
14 2041151309 DURAPORE PVDF.45UM WH PL 47MM 100/PK 1 รายการ 4,390.00          ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากดั 4,390.00        บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 4,390.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
15 2041151310 2-MERCAPTOPHENOL,95% 2 รายการ 10,480.00        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 10,480.00      บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 10,480.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
16 2041151311 งานจา้งพมิพห์นังสอื 1 รายการ 120,000.00      ตกลงราคา บรษิัท ดไีซน์ ดไีลท ์จํากดั 120,000.00    บาท บรษิัท ดไีซน์ ดไีลท ์จํากดั 120,000.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
17 2041151312 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบรปูแบบการเจรญิ การสร 1 งวด 20,000.00        ตกลงราคา นางสาว จริาภรณ์ จริัคคกลุ 20,000.00      บาท นางสาว จริาภรณ์ จริัคคกลุ 20,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
18 2041151313 งานจา้งทําราวกั (นชั (นดาดฟ้า 1 รายการ 72,000.00        ตกลงราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลู 72,000.00      บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลู 72,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
19 2041151314 ทําการพัฒนา และได ้algorithm 1 งวด 23,000.00        ตกลงราคา นาย พาสขุ อรณุกจิ 23,000.00      บาท นาย พาสขุ อรณุกจิ 23,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
20 2041151315 Malt Extract Agar 500gm 2 รายการ 6,560.00          ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (ม 6,560.00        บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (ม 6,560.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
21 2041151316 Oligonucleotid 50 nmole Desalt 1 รายการ 2,460.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,460.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,460.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
22 2041151317 Sp DNA Sequencing 4 rxn 1 รายการ 800.00             ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 800.00           บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 800.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
23 2041151318 คา่ซอ่มตูแ้ชแ่ข็ง -80 C 1 งาน 5,000.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก อัลตรา้ โค 5,000.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก อัลตรา้ โค 5,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
24 2041151319 Funnel 75 cm. (หนา) 9 รายการ 19,605.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 19,605.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 19,605.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
25 2041151320 การวเิคราะห ์ethylene glycol ในชว่ง low 1 งวด 19,500.00        ตกลงราคา นาย ไพโรจน์ คอนเอม 19,500.00      บาท นาย ไพโรจน์ คอนเอม 19,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
26 2041151321 Max Filtertip 0.5-10UL.96/Rack STE 3 รายการ 9,300.00          ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 9,300.00        บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 9,300.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
27 2041151322 แบบพมิพเ์ขยีว หรอื sketch ของตัวกรอบคลอบ 1 งวด 19,500.00        ตกลงราคา นาย วรนิทร ไชยโรจน์รัตน์ 19,500.00      บาท นาย วรนิทร ไชยโรจน์รัตน์ 19,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
28 2041151323 (GLU1)-Fibrinopeptide B 1 รายการ 9,610.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 9,610.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 9,610.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
29 2041151324 Methanol HPLC 4 L Labscan 8 รายการ 60,500.00        ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 60,500.00      บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 60,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
30 2041151325 ปลกูและดแูลตน้พรกิ ในโรงเรอืน 1 งวด 6,200.00          ตกลงราคา นางสาว วชิดุา อูต่ะเภา 6,200.00        บาท นางสาว วชิดุา อูต่ะเภา 6,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
31 2041151326 IC-Pak Anion HR Column 4.6x75mm 2 รายการ 78,500.00        ตกลงราคา บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ 78,500.00      บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ 78,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
32 2041151327 nanoACQUlTY BEH130 C18 1.7um 100umx100mm 2 รายการ 204,680.00      ตกลงราคา บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ 204,680.00    บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ 204,680.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
33 2041151328 lon Pl TemPlate OT2 200 kit v3 3 รายการ 348,330.00      พเิศษ บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 348,330.00    บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 348,330.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
34 2041151329 Trehalose Assay kit 1 รายการ 17,900.00        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 17,900.00      บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 17,900.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
35 2041151330 Bottle Assy PP 1000M QTY 2 1 รายการ 66,497.20        ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ(ง จ 66,497.20      บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ(ง จ 66,497.20      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
36 2041151331 แบตเตอรี�แหง้ (Sealed lead acid battery) 1 รายการ 4,950.00          ตกลงราคา บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพล 4,950.00        บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพล 4,950.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
37 2041151332 Tergitol Type NP-40 70% Solution 1 รายการ 1,970.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 1,970.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 1,970.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
38 2041151333 GenepHlow Gel/PCR kit 1 รายการ 7,600.00          ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 7,600.00        บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 7,600.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
39 2041151334 Triglyceride Quantification kit 1 รายการ 23,114.49        ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ 23,114.49      บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ 23,114.49      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
40 2041151335 นํ(าเชื(อ SANDY-VALLEY PlLUTO 1 รายการ 18,000.00        ตกลงราคา บรษิัท ฟิลลปิส ์อนิเตอรเ์น 18,000.00      บาท บรษิัท ฟิลลปิส ์อนิเตอรเ์น 18,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
41 2041151336 Amicon Ultra - 15 10kDa NMWL 1 รายการ 3,680.00          ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 3,680.00        บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 3,680.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
42 2041151337 เครื�องปรับอากาศ Saijo Denki Turbo APS2 2 รายการ 56,074.78        ตกลงราคา บรษิัท พรชยัแอร ์เซอรว์สิ 56,074.78      บาท บรษิัท พรชยัแอร ์เซอรว์สิ 56,074.78      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
43 2041151338 RPMI 1640/High with L-Glu w/o Na Pyruvat 1 รายการ 5,400.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 5,400.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 5,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
44 2041151339 วัสดคุอมพวิเตอร์ 2 รายการ 1,439.00          ตกลงราคา บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 1,439.00        บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 1,439.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
45 2041151340 วัสดสุํานักงาน 1 รายการ 5,132.00          ตกลงราคา บรษิัท พนูธนามารเ์กต็ต ิ(ง 5,132.00        บาท บรษิัท พนูธนามารเ์กต็ต ิ(ง 5,132.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
46 2041151341 งานจา้งปรับพื(นที�ขา้งอาคาร Green House 1 รายการ 89,000.00        ตกลงราคา นาย สทุัศน์ โตใหญ่ 89,000.00      บาท นาย สทุัศน์ โตใหญ่ 89,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
47 2041151342 งานจา้งทํา hood ระบายไอรอ้น 1 รายการ 61,000.00        ตกลงราคา บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ จําก 61,000.00      บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ จําก 61,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
48 2041151343 ถาดสแตนเลส 1 รายการ 8,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ว.ีเอส.อนิเตอร ์ดเี 8,000.00        บาท บรษิัท ว.ีเอส.อนิเตอร ์ดเี 8,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
49 2041151344 Access Control Card 1 รายการ 50,000.00        ตกลงราคา บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส์ 50,000.00      บาท บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส์ 50,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
50 2041151345 ตรายางหมกึในตัว N0.4910 ทราบ 6 รายการ 1,400.00          ตกลงราคา บรษิัท พรเีมี�ยม แอนด ์ออฟ 1,400.00        บาท บรษิัท พรเีมี�ยม แอนด ์ออฟ 1,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
51 2041151346 Degenrate Oligonucleotide 50 nmole 3 รายการ 2,615.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,615.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,615.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
52 2041151347 Miller Luria bertani Broth 500g 1 รายการ 6,420.00          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,420.00        บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,420.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
53 2041151348 Agilent DNA 7500 kit 2 รายการ 50,000.00        ตกลงราคา บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์จโีนเม 50,000.00      บาท บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์จโีนเม 50,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
54 2041151349 Nanodrop 2000 UV-Visible Spectrophotomet 1 รายการ 379,850.00      สอบราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 354,500.00    บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 354,500.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
55 2041151350 Adeno-X Adenoviral System 3 (Tet-on 3G 2 รายการ 143,000.00      ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 143,000.00    บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 143,000.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

รายงานสรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง ระหวา่ง 01/01/2015 ถงึ 31/01/2015

          ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา
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แบบ สขร.1

ลําดบั เลขที�เอกสาร รายละเอยีดจดัซื�อ/จดัจา้ง จํานวน งบประมาณ วธิกีาร เหตผุลที�คดัเลอืก          ผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคา

56 2041151351 ซลีเอ็มเรป 30 ซมx100 เมตร 1 รายการ 3,666.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 3,666.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 3,666.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
57 2041151352 Scott interfold 250's 1 รายการ 800.00             ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากั 800.00           บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากั 800.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
58 2041151353 ขวดยาฉีด (ไวแอล)10 ซซี ี(กลอ่ง=264ใบ)ไม่ 3 รายการ 19,450.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก เอส.ท.ีเอ็ 19,450.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก เอส.ท.ีเอ็ 19,450.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
59 2041151354 ถงุพลาสตกิรอ้น PP 24x36' 500 กรัม 1 รายการ 315.00             ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 315.00           บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 315.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
60 2041151355 ซอ่ม HPLC DIONEX Ultimate 3000 1 งาน 30,960.00        ตกลงราคา บรษิัท อารเ์คมีกา้ แลบ จําก 30,960.00      บาท บรษิัท อารเ์คมีกา้ แลบ จําก 30,960.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
61 2041151356 Centrifuge Tube 50ml plug seal cap 25/50 1 รายการ 10,000.00        ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 10,000.00      บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 10,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
62 2041151357 Bile Extract porcine 1 รายการ 3,140.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 3,140.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 3,140.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
63 2041151358 Sodium acetate anhydrous SLR.1KG(Fisher) 5 รายการ 9,480.00          ตกลงราคา บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํา 9,480.00        บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํา 9,480.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
64 2041151359 เกา้อี(ทํางาน บหุนังเทยีมสดีํา 1 รายการ 41,472.00        ตกลงราคา บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 41,472.00      บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 41,472.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
65 2041151360 Yeast extract 500gm. (Hi-Media) 2 รายการ 27,600.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก แซค ซายน์ 27,600.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก แซค ซายน์ 27,600.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
66 2041151361 di-sodium Hydrogen Phosphate anh.Rpe-ACS 1 รายการ 5,610.00          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 5,610.00        บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 5,610.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
67 2041151362 การทดสอบ และวเิคราะหป์รมิาณสาร Ethylene 1 งวด 19,500.00        ตกลงราคา นาย สรุเชษฐ ์สนุทรทวทีรัพย 19,500.00      บาท นาย สรุเชษฐ ์สนุทรทวทีรัพย 19,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
68 2041151363 #NAME? 1 รายการ 17,680.00        ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 17,680.00      บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 17,680.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
69 2041151364 Hydrogen peroxide 30% 1L 1 รายการ 1,050.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 1,050.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 1,050.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
70 2041151365 ทําทดสอบ และวเิคราะหป์รมิาณสาร Ethylene o 1 งวด 19,500.00        ตกลงราคา  วา่ที� ร.ต.สาธติ แกว้กาศ 19,500.00      บาท  วา่ที� ร.ต.สาธติ แกว้กาศ 19,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
71 2041151366 ไนโตรเจน (HP) 3 รายการ 9,730.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก พษิณุโลกผล 9,730.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก พษิณุโลกผล 9,730.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
72 2041151367 MEM (1X) 500 ml 2 รายการ 10,000.00        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 10,000.00      บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 10,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
73 2041151368 MX-G X-ray film 8X10 IN 1 รายการ 1,150.00          ตกลงราคา บรษิัท โอเร็กซ ์เทรดดิ(ง จ 1,150.00        บาท บรษิัท โอเร็กซ ์เทรดดิ(ง จ 1,150.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
74 2041151369 Switch Modules for power supply 1 รายการ 9,158.88          ตกลงราคา บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี�ส์ 9,158.88        บาท บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี�ส์ 9,158.88        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
75 2041151370 งานจา้งตรวจเชค็เครื�องกาํเนดิไอนํ(า 4 รายการ 66,200.00        ตกลงราคา บรษิัท เจตาแบค จํากดั 66,200.00      บาท บรษิัท เจตาแบค จํากดั 66,200.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
76 2041151371 วัสดไุฟฟ้า 14 รายการ 15,152.75        ตกลงราคา บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากั 15,152.75      บาท บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากั 15,152.75      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
77 2041151372 งานซอ่มพื(น PU 3 รายการ 18,000.00        ตกลงราคา บรษิัท เค.ท.ีท.ี อนิเตอร์ 18,000.00      บาท บรษิัท เค.ท.ีท.ี อนิเตอร์ 18,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
78 2041151373 งานจา้งผลติสื�อ 1 รายการ 140,000.00      ตกลงราคา บรษิัท ดไีซน์ ดไีลท ์จํากดั 140,000.00    บาท บรษิัท ดไีซน์ ดไีลท ์จํากดั 140,000.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
79 2041151375 เครื�องทําโอโซน รุน่ Air-5000 1 รายการ 19,300.00        ตกลงราคา บรษิัท สกายเทคอนิโนเวชั�น 19,300.00      บาท บรษิัท สกายเทคอนิโนเวชั�น 19,300.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
80 2041151376 ตูส้แตนเลสเกบ็ ROTOR 2 รายการ 141,800.00      ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 141,800.00    บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 141,800.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
81 2041151377 คา่วเิคราะห ์Sequence (ต.ค.) 1 รายการ 2,000.00          ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 2,000.00        บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 2,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
82 2041151378 Propionic Acid ACS Reagent >=99.5% 1 รายการ 2,040.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 2,040.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 2,040.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
83 2041151379 เปลี�ยน Compressor High Stage(CAJ2464Z) 10 รายการ 85,800.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก อัลตรา้ โค 85,800.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก อัลตรา้ โค 85,800.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
84 2041151380 Xbal 1500 u. 1 รายการ 1,600.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 1,600.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 1,600.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
85 2041151381 Sodium Tartrate RPE 500g (C483636) 1 รายการ 3,200.00          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 3,200.00        บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 3,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
86 2041151382 ซอ่มเครื�อง HPLC 2544 1 งาน 17,340.00        ตกลงราคา บรษิัท อารเ์คมีกา้ แลบ จําก 17,340.00      บาท บรษิัท อารเ์คมีกา้ แลบ จําก 17,340.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
87 2041151383 Potassium Iodide RPE-ACS 1000g 2 รายการ 24,540.00        ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 24,540.00      บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 24,540.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
88 2041151384 วัสดสุํานักงาน 3 รายการ 196.73             ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 196.73           บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 196.73           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
89 2041151385 Pfl23ll (BsiWl) 300U 1 รายการ 3,200.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 3,200.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 3,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
90 2041151386 Diethyl Ether (BHT) AR 4L 3 รายการ 14,400.00        ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 14,400.00      บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 14,400.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
91 2041151387 Ultrahydrogel Column Linear 10 1 รายการ 56,500.00        ตกลงราคา บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ 56,500.00      บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ 56,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
92 2041151388 Zinc Sulphate 7 hydrate 500g. 1 รายการ 11,400.00        ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 11,400.00      บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 11,400.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
93 2041151389 ซอ่ม Incubator Shaker Amerex,USA 1 งาน 22,000.00        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 22,000.00      บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 22,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
94 2041151390 งานจา้งระบบสขุาภบิาล 1 รายการ 84,112.15        ตกลงราคา บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นที 84,112.15      บาท บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นที 84,112.15      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
95 2041151391 Hu IFN-Gma APC B27 100ug 4 รายการ 59,200.00        ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 59,200.00      บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 59,200.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
96 2041151392 96C-well Maxisorp CERT 60/cs 1 รายการ 31,500.00        ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 31,500.00      บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 31,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
97 2041151393 Liquid Nitrogen 180L. 2 รายการ 4,720.00          ตกลงราคา บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 4,720.00        บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 4,720.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
98 2041151394 Oligonucleotid 50 nmole Desalt 3 รายการ 2,350.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,350.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,350.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
99 2041151395 Centriprep centrifugal filter unit with 1 รายการ 13,200.00        ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 13,200.00      บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 13,200.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
100 2041151396 Oligonucleotid 50 nmole Desalt 1 รายการ 1,200.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,200.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
101 2041151397 Acetonitrile HPLC 2.5L 1 รายการ 3,400.00          ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 3,400.00        บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 3,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
102 2041151398 0.2ml flat cap 8/strip 125/bag 3 รายการ 7,000.00          ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 7,000.00        บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 7,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
103 2041151399 Compact balance BJ 1000C 1 รายการ 18,500.00        ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 18,500.00      บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 18,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
104 2041151400 วัสดสุํานักงาน 3 รายการ 2,228.18          ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 2,228.18        บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 2,228.18        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
105 2041151401 เครื�องวัดอณุหภมูแิละความชื(น 1 รายการ 2,056.08          ตกลงราคา บรษิัท ยไูนเต็ดอนิสทรเูมนท 2,056.08        บาท บรษิัท ยไูนเต็ดอนิสทรเูมนท 2,056.08        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
106 2041151402 Gene Synthesis 1501-3000bp 3 รายการ 87,500.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 87,500.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 87,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
107 2041151403 Battery 10 V 7.0 A DF 11 1 รายการ 2,600.00          ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไ 2,600.00        บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไ 2,600.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
108 2041151404 หาสภาวะที�เหมาะในการเกบ็รักษาเพื�อการใช ้ 1 งวด 23,000.00        ตกลงราคา นางสาว ผจงจติ  เหมพนม 23,000.00      บาท นางสาว ผจงจติ  เหมพนม 23,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
109 2041151405 QIAquick Gel Extraction (250) 1 รายการ 21,000.00        ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 21,000.00      บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 21,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
110 2041151406 งานจา้งออกแบบและปรับปรงุพท.ชั (น 1 และ 3 4 รายการ 3,271,028.04   พเิศษ บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นที 3,271,028.04 บาท บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นที 3,271,028.04 บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
111 2041151407 Ultrahigh performance liquid chromatogra 1 รายการ 2,679,626.07   พเิศษ บรษิัท อารเ์คมีกา้ อนิเตอร 2,504,323.43 บาท บรษิัท อารเ์คมีกา้ อนิเตอร 2,504,323.43 บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
112 2041151408 ขวดยา ขนาด 250 ml. 17 รายการ 7,564.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 7,564.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 7,564.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
113 2041151409 Minitray 60-well Nuclon 10/pk 150/cs 1 รายการ 28,000.00        ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 28,000.00      บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 28,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
114 2041151411 ATP 100mM Solution 0.25 ml 2 รายการ 3,200.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 3,200.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 3,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
115 2041151412 Custom Oligo Syn.6 Oligos 129 mers 100 1 รายการ 3,225.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 3,225.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 3,225.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
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116 2041151413 Potato dextrose agar 500 gm. (Difco) 1 รายการ 4,100.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก แซค ซายน์ 4,100.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก แซค ซายน์ 4,100.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
117 2041151414 Petridish 90x16 mm (480/case) 1 รายการ 3,360.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 3,360.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 3,360.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
118 2041151415 QIAquick PCR Purification kit (50) 2 รายการ 9,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 9,000.00        บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 9,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
119 2041151416 T4 DNA Ligase HC 5000U 2 รายการ 20,000.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 20,000.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 20,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
120 2041151417 LB Broth Miler 500 gm 1 รายการ 5,120.00          ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (ม 5,120.00        บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (ม 5,120.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
121 2041151418 Tip 200ul.Ref line 1000/Bag 2 รายการ 6,450.00          ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 6,450.00        บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 6,450.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
122 2041151419 1KB DNA extension ladder 100 ug. 3 รายการ 19,560.00        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 19,560.00      บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 19,560.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
123 2041151420 G-Tube (10) and prep station 2 รายการ 46,475.00        ตกลงราคา บรษิัท ไดแอ็กโนสตคิ เอเวอร 46,475.00      บาท บรษิัท ไดแอ็กโนสตคิ เอเวอร 46,475.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
124 2041151421 SeaKem Gold Agarose 25g 1 รายการ 12,000.00        ตกลงราคา บรษิัท แล็บ โฟกสั จํากดั 12,000.00      บาท บรษิัท แล็บ โฟกสั จํากดั 12,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
125 2041151422 H-301-Multipl sample head starter set 1 รายการ 2,975.00          ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 2,975.00        บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 2,975.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
126 2041151423 เครื�องปรับอากาศแบบตั (งแขวน Central AIV 1 รายการ 32,710.28        ตกลงราคา บรษิัท สริโิชตวิัฒนา จํากดั 32,710.28      บาท บรษิัท สริโิชตวิัฒนา จํากดั 32,710.28      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
127 2041151424 Ribonuclease A 250 mg 4 รายการ 47,310.00        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 47,310.00      บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 47,310.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
128 2041151425 6-Well Nunclon 75/cs 3 รายการ 9,800.00          ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 9,800.00        บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 9,800.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
129 2041151426 ตรวจแปลงปลกูทดลอง ทํากรงตาขา่ยกนันก และทํา 1 งวด 30,000.00        ตกลงราคา นาง นํ(าผึ(ง ปรกีราน 30,000.00      บาท นาง นํ(าผึ(ง ปรกีราน 30,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
130 2041151427 ทํากรงตาขา่ยกนันก และทํารั (วกนัหนูไม่ใหท้ํา 1 งวด 30,000.00        ตกลงราคา นาย ณัฐกติติ; นาคแป้น 30,000.00      บาท นาย ณัฐกติติ; นาคแป้น 30,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
131 2041151429 Nitrogen 99.5% (STD) 7 M/cyl 2 รายการ 1,400.00          ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไ 1,400.00        บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไ 1,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
132 2041151430 2 ml screw neck ND9 Vial clear 100/pk 3 รายการ 2,910.00          ตกลงราคา บรษิัท ไรทไ์ซน์ เทรดดิ(ง จ 2,910.00        บาท บรษิัท ไรทไ์ซน์ เทรดดิ(ง จ 2,910.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
133 2041151431 Bsp1407l (BsrGl)1500 u. 1 รายการ 4,100.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 4,100.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 4,100.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
134 2041151432 Scott interfold 250's 1 รายการ 1,600.00          ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากั 1,600.00        บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากั 1,600.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
135 2041151433 Oligonucleotide 50 nmole desalt 1 รายการ 1,215.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,215.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,215.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
136 2041151434 Potassium Hydroxide pellets RPE 1000g (C 1 รายการ 510.00             ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 510.00           บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 510.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
137 2041151435 Sulfuric acid 95-97% GR ISO 1 รายการ 670.00             ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 670.00           บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 670.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
138 2041151436 Sodium hydrosulfide hydrate 1 รายการ 2,250.00          ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั� 2,250.00        บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั� 2,250.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
139 2041151437 MS350 Capacitive Moisture Meter 1 รายการ 8,500.00          ตกลงราคา บรษิัท เกษตรภัณฑ ์จํากดั 8,500.00        บาท บรษิัท เกษตรภัณฑ ์จํากดั 8,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
140 2041151438 ลา้งทําความสะอาดเครื�องแกว้ และอปุกรณ์ 1 งวด 3,000.00          ตกลงราคา นาง วาสนา นาคนอ้ย 3,000.00        บาท นาง วาสนา นาคนอ้ย 3,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
141 2041151439 ตดิตามการเจรญิของเชื(อมัยโคแบคทเีรยีโดยก 1 งวด 4,000.00          ตกลงราคา Mr. MD.FAZLUL HAQUE 4,000.00        บาท Mr. MD.FAZLUL HAQUE 4,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
142 2041151442 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 2,580.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,580.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,580.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
143 2041151443 คา่บรกิารตรวจเชค็และซอ่มเครื�องGC-FID 1 งาน 3,500.00          ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากั 3,500.00        บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากั 3,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
144 2041151444 Benzyl Alcohol RPE 2500ml 1 รายการ 3,320.00          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 3,320.00        บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 3,320.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
145 2041151445 ตูเ้ย็น PANASONIC 9.4 Q รุน่ 1 รายการ 12,523.36        ตกลงราคา บรษิัท เอสเอ็นอาร ์คลูลิ�ง 12,523.36      บาท บรษิัท เอสเอ็นอาร ์คลูลิ�ง 12,523.36      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
146 2041151446 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 1,020.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,020.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,020.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
147 2041151447 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 720.00             ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 720.00           บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 720.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
148 2041151448 งานจา้งตรวจสอบเอกสารภาษาอังกฤษ 1 รายการ 11,000.00        ตกลงราคา Mr. Terence Henry Commins 11,000.00      บาท Mr. Terence Henry Commins 11,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
149 2041151449 งานจา้งพมิพ ์Roll up และ Sticker 5 รายการ 5,830.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก ว ีเอส เอท 5,830.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก ว ีเอส เอท 5,830.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
150 2041151450 วัสดคุอมพวิเตอร์ 1 รายการ 9,450.00          ตกลงราคา บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั 9,450.00        บาท บรษิัท แม็กซซ์มิเทค จํากดั 9,450.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
151 2041151451 วัสดคุวามปลอดภัย 1 รายการ 780.00             ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 780.00           บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 780.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
152 2041151452 วัสดวุทิยฯ์ 1 รายการ 8,600.00          ตกลงราคา บรษิัท วทิยาศรม  จํากดั 8,600.00        บาท บรษิัท วทิยาศรม  จํากดั 8,600.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
153 2041151453 Amino Acid Mixture Complete 175ul 1 รายการ 7,800.00          ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไ 7,800.00        บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไ 7,800.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
154 2041151454 Spermidine 1 g. 4 รายการ 7,715.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส. 7,715.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส. 7,715.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
155 2041151455 Custom Oligo Syn. 2 oligos 100 mers 25 n 1 รายการ 1,400.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 1,400.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 1,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
156 2041151456 In hous method based on J.ASSOC.OFF 1 รายการ 7,500.00          ตกลงราคา บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บท 7,500.00        บาท บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บท 7,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
157 2041151457 Sp DNA Sequencing 12 rxn 1 รายการ 2,400.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 2,400.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 2,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
158 2041151458 DO Supplement-Trp 10g 1 รายการ 5,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 5,000.00        บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 5,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
159 2041151459 N2 (HP) 99.99% 1 รายการ 3,860.00          ตกลงราคา บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 3,860.00        บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 3,860.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
160 2041151460 เครื�องวัดความหนืดขนาดเล็ก 1 รายการ 280,373.83      ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั� 280,373.83    บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั� 280,373.83    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
161 2041151461 technical service 1 รายการ 4,500.00          ตกลงราคา บรษิัท วคิทรอน ย.ูพ.ีเอส.( 4,500.00        บาท บรษิัท วคิทรอน ย.ูพ.ีเอส.( 4,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
162 2041151462 Phenol:Chloroform 5:1 Molecular Biology 1 รายการ 3,390.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 3,390.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 3,390.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
163 2041151463 Custom Oligon Syn.2 oligos 77 mers 25 nm 1 รายการ 8,862.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 8,862.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 8,862.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
164 2041151464 Grade 1 Circles 240mm 100/pk 2 รายการ 29,000.00        ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 29,000.00      บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 29,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
165 2041151465 Rotor, seal, C2-1346 injection valve 2 รายการ 100,000.00      ตกลงราคา บรษิัท ศริอินิสตรเูมน้ท ์จ 100,000.00    บาท บรษิัท ศริอินิสตรเูมน้ท ์จ 100,000.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
166 2041151466 Nitrogen 99.5% (STD) 7 3/cyl 1 รายการ 3,200.00          ตกลงราคา บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไ 3,200.00        บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไ 3,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
167 2041151467 Molecular sieve 4A beads 8-12 mesh 1 kg 1 รายการ 6,230.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส. 6,230.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส. 6,230.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
168 2041151468 Custom Oligo Syn.4 oligos 84 mers 25 nmo 1 รายการ 2,660.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 2,660.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 2,660.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
169 2041151469 Aminomalononitrile p-toleunesulfonate 5g 2 รายการ 11,200.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส. 11,200.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส. 11,200.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
170 2041151470 งานจา้งทํา Backdrop 3 รายการ 6,760.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซเีอช. 6,760.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วาย.ซเีอช. 6,760.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
171 2041151471 EcoRI 5000 u. 2 รายการ 6,500.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 6,500.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 6,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
172 2041151472 Platinum PFX DNA Polymerase 250 rxn 2 รายการ 30,250.00        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 30,250.00      บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 30,250.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
173 2041151473 Oligonucleotid 50 nmole Desalt 1 รายการ 3,354.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 3,354.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 3,354.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
174 2041151474 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 1,065.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,065.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,065.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
175 2041151475 Miller Luria bertani Broth 500g 1 รายการ 4,280.00          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,280.00        บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,280.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
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176 2041151476 10ml Screw Thread Headspace Clear Vials 2 รายการ 4,500.00          ตกลงราคา บรษิัท อมานี คอรป์อเรชั�น 4,500.00        บาท บรษิัท อมานี คอรป์อเรชั�น 4,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
177 2041151477 Youtility bottle clear with serew cap 11 รายการ 15,000.00        ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 15,000.00      บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 15,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
178 2041151478 Tip 200 ul 3 รายการ 4,170.00          กรณีพเิศษ  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เ 4,170.00        บาท  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เ 4,170.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
179 2041151479 Taqman GTXpress Master Mix 50 ml 1 รายการ 163,000.00      ตกลงราคา บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 163,000.00    บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 163,000.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
180 2041151480 Custom TagMan SNP Genotyping assay 1 รายการ 159,000.00      ตกลงราคา บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 159,000.00    บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 159,000.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
181 2041151481 Taq DNA polymerase 500U 2 รายการ 9,000.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 9,000.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 9,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
182 2041151484 Filtertip 1000UL 100/rack sterile 2 รายการ 10,800.00        ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 10,800.00      บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 10,800.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
183 2041151485 Piston pipette Gilson P8X200 S/N:X52082B 2 รายการ 2,630.00          ตกลงราคา บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จําก 2,630.00        บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จําก 2,630.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
184 2041151486 เสื(อกราวน์ผา้ทซี ีSize XL 2 รายการ 594.00             ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 594.00           บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 594.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
185 2041151487 วัสดสุํานักงาน 6 รายการ 894.80             ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 894.80           บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 894.80           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
186 2041151488 Cryovial 2ml.external 1000/cs 3 รายการ 74,000.00        ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 74,000.00      บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 74,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
187 2041151489 Cryopeed nitrogen (Top up-dewar) 1 รายการ 8,400.00          ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 8,400.00        บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 8,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
188 2041151490 Rapid DNA Ligation Kit 50 rxn 1 รายการ 6,500.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 6,500.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 6,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
189 2041151491 ตูค้วบคมุความชื(นอัตโนมัต ิ88 ลติร 1 รายการ 21,962.62        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก ดับบลวิ ที 21,962.62      บาท หา้งหุน้สว่นจําก ดับบลวิ ที 21,962.62      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
190 2041151492 วัสดสุํานักงาน 4 รายการ 531.60             ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 531.60           บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 531.60           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
191 2041151493 งานจา้งพมิพห์นังสอื 1 รายการ 33,000.00        ตกลงราคา บรษิัท พ.ีเอ.ลฟีว ิ�ง จํากดั 33,000.00      บาท บรษิัท พ.ีเอ.ลฟีว ิ�ง จํากดั 33,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
192 2041151494 งานทดสอบและสอบเทยีบเครื�อง Gas Detector 1 รายการ 16,000.00        ตกลงราคา บรษิัท เอดับบลวิเจ อนิโนเว 16,000.00      บาท บรษิัท เอดับบลวิเจ อนิโนเว 16,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
193 2041151495 วัสดสุํานักงาน 10 รายการ 9,040.13          ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 9,040.13        บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 9,040.13        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
194 2041151496 วัสดสุํานักงาน 5 รายการ 3,719.15          ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 3,719.15        บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 3,719.15        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
195 2041151497 วัสดคุอมพวิเตอร์ 1 รายการ 23,995.00        ตกลงราคา บรษิัท มสิเตอร ์อิ@งค ์คอม 23,995.00      บาท บรษิัท มสิเตอร ์อิ@งค ์คอม 23,995.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
196 2041151498 ซอ่มตู ้Dreep Freezer -80C 1 งาน 14,000.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก อัลตรา้ โค 14,000.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก อัลตรา้ โค 14,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
197 2041151499 Oligonucleotid 50 nmole Desalt 112 base 1 รายการ 1,680.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,680.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,680.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
198 2041151500 Hitrap Blue HP 1x5 ml 4 รายการ 45,010.00        ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 45,010.00      บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 45,010.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
199 2041151501 Phosphocreatine di(trist) salt 500 mg. 2 รายการ 7,160.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส. 7,160.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส. 7,160.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
200 2041151502 Blue Tip 100-1000Ul 1000/bag 1 รายการ 5,000.00          ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 5,000.00        บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 5,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
201 2041151503 ป้ายราคา 1000 ดวง (แพ็ค 10 มว้น) ออฟฟิศเ 1 รายการ 679.92             ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 679.92           บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 679.92           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
202 2041151504 ซอ่ม Gas Spring 5810r 1 งาน 3,300.00          ตกลงราคา บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ 3,300.00        บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ 3,300.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
203 2041151505 ซอ่ม Centrifuge 5418 1 งาน 9,800.00          ตกลงราคา บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ 9,800.00        บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ 9,800.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
204 2041151506 Scott interfold 250's 1 รายการ 800.00             ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากั 800.00           บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากั 800.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
205 2041151507 เสื(อกราวน์ 1 รายการ 560.00             ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 560.00           บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 560.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
206 2041151508 คา่วเิคระาห ์Sequence (ธ.ค) 1 รายการ 1,400.00          ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,400.00        บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
207 2041151509 1093-800-050 Tip RAININ 1-200 ul 1 รายการ 17,000.00        ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 17,000.00      บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 17,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
208 2041151510 Petri Dish 90x16mm. (480/case) 2 รายการ 22,400.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 22,400.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 22,400.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
209 2041151511 Agarose Dl Low eeo 500g 2 รายการ 15,887.85        ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 15,887.85      บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ 15,887.85      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
210 2041151512 20ml Amber Vials PP Open Top Caps with 1 รายการ 4,500.00          ตกลงราคา บรษิัท อมานี คอรป์อเรชั�น 4,500.00        บาท บรษิัท อมานี คอรป์อเรชั�น 4,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
211 2041151513 Slotted Bearing 1 รายการ 1,000.00          ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 1,000.00        บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 1,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
212 2041151514 Ficoll molecular biology reagent 1 รายการ 6,070.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 6,070.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 6,070.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
213 2041151515 Bacto Yeast Eatract 500g 1 รายการ 2,850.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 2,850.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 2,850.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
214 2041151516 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 2 รายการ 21,042.00        ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 21,042.00      บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 21,042.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
215 2041151517 Thermomixer 1 รายการ 128,971.96      ตกลงราคา บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ 128,971.96    บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ 128,971.96    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
216 2041151518 งานกั (นผนังหอ้งปฏบิัตกิาร 1 รายการ 51,875.00        ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 51,875.00      บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 51,875.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
217 2041151519 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 2,685.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,685.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,685.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
218 2041151520 Oligonucleotide 50 nmole desalt 1 รายการ 7,020.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 7,020.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 7,020.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
219 2041151521 Capacitor 220 UF 50 V. 3 รายการ 4,500.00          ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั� 4,500.00        บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั� 4,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
220 2041151522 Tip 200ul. ref line 1000/bag 2 รายการ 6,500.00          ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 6,500.00        บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 6,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
221 2041151523 TripoPack 1.7ml Microcentrifuge Tube 1 รายการ 4,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 4,000.00        บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 4,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
222 2041151524 Adenosine 5'-Diphosphate Monosodium salt 2 รายการ 11,910.00        ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 11,910.00      บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 11,910.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
223 2041151525 Betaine 5M Solution Ultrapure MB Grade 1 รายการ 12,600.00        ตกลงราคา บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ 12,600.00      บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ 12,600.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
224 2041151526 Sodium Gluconate RE 1000g 4 รายการ 2,800.00          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 2,800.00        บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 2,800.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
225 2041151527 VeriPure Nylon Syringe Filters 13mm 0.45 1 รายการ 12,000.00        ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 12,000.00      บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 12,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
226 2041151528 Acetonitrile HPLC 2.5L 1 รายการ 3,800.00          ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 3,800.00        บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 3,800.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
227 2041151530 คา่วเิคราะห ์Sequence (ธ.ค.) 1 รายการ 4,000.00          ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,000.00        บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
228 2041151531 Carbenicillin 25g 1 รายการ 40,000.00        ตกลงราคา บรษิัท เบทเทอรไ์ซเอนซ ์จําก 40,000.00      บาท บรษิัท เบทเทอรไ์ซเอนซ ์จําก 40,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
229 2041151532 Sp DNA Sequencing 20 rxn 2 รายการ 8,000.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 8,000.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 8,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
230 2041151533 Rnase-Free DNase set (50) 1 รายการ 4,500.00          ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ 4,500.00        บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ 4,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
231 2041151534 Toner HP รุน่ CE505AC 1 รายการ 5,194.00          ตกลงราคา บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 5,194.00        บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 5,194.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
232 2041151535 ชอ้นตักสาร กว้าง 0.5 ซม. ยาว 18 ซม. 2 รายการ 1,200.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 1,200.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 1,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
233 2041151536 วัสดสุํานักงาน 4 รายการ 1,315.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 1,315.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 1,315.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
234 2041151537 Oligonucleotid 50 nmole Desalt 68 base 1 รายการ 1,020.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,020.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,020.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
235 2041151538 Bottle Screw cap 250ml 'KIMAX" 2 รายการ 2,535.00          ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 2,535.00        บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 2,535.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
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236 2041151539 คา่วเิคราะห ์Sequence (ธ.ค.) 1 รายการ 1,200.00          ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,200.00        บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
237 2041151540 แทน่ตัด 20x17.5 ซม B6 อโรมา M807 1 รายการ 543.93             ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 543.93           บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 543.93           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
238 2041151541 วัสดคุอมพวิเตอร์ 3 รายการ 5,600.00          ตกลงราคา บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จ 5,600.00        บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จ 5,600.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
239 2041151542 วัสดสุํานักงาน 1 รายการ 979.05             ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 979.05           บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 979.05           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
240 2041151543 นํ(ายาป้องกนัตะกรันและสนมิใน Boiler 2 รายการ 24,000.00        ตกลงราคา บรษิัท ซ.ีเอส. เคมคิอล เซอ 24,000.00      บาท บรษิัท ซ.ีเอส. เคมคิอล เซอ 24,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
241 2041151544 งานจา้งตดิตั (งประตบูานเลื�อน 1 รายการ 55,062.50        ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 55,062.50      บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 55,062.50      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
242 2041151545 Heparin Sodium Cell Culture Tested 1 รายการ 3,630.00          ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 3,630.00        บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซั 3,630.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
243 2041151546 Cell Stimulation Cocktail (500X) 100 ul 1 รายการ 4,990.00          ตกลงราคา บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเท 4,990.00        บาท บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเท 4,990.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
244 2041151547 9028 Battery for Switpet/set 1 รายการ 3,600.00          ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 3,600.00        บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 3,600.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
245 2041151548 Multidish 6 wells Nunclon Delta 3 รายการ 9,360.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 9,360.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 9,360.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
246 2041151549 วัสดวุทิยฯ์ ทั�วไป 5 รายการ 5,150.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 5,150.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 5,150.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
247 2041151550 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 คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
248 2041151551 Oligonucleotid 50 nmole Desalt 1 รายการ 2,055.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,055.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,055.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
249 2041151552 Petroleum ether 60-80 AR (2x4 L) 2 รายการ 3,688.00          ตกลงราคา บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จําก 3,688.00        บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จําก 3,688.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
250 2041151553 Dish 90MM. Triple vent 500/cs 2 รายการ 6,000.00          ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 6,000.00        บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 6,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
251 2041151554 GeneRuler 100bp Plus DNA Ladder 50ug 2 รายการ 6,800.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 6,800.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 6,800.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
252 2041151555 M01 Lamda DNA/Hind lll 100 ug/vial 1 รายการ 1,800.00          ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 1,800.00        บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 1,800.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
253 2041151556 Cuvettes 1MM pkg 50 sterile 1 รายการ 7,476.64          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอร 7,476.64        บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอร 7,476.64        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
254 2041151557 Lightning-Link Alkaline Phosphatase (AP) 1 รายการ 19,590.00        ตกลงราคา บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเท 19,590.00      บาท บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเท 19,590.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
255 2041151558 pGEM(R)-T Easy Vector System I 1 รายการ 29,600.00        ตกลงราคา บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไ 29,600.00      บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไ 29,600.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
256 2041151559 QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100) 1 รายการ 40,000.00        ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 40,000.00      บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 40,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
257 2041151560 digital peristaltic pump 2 set749,000.00 1 รายการ 700,000.00      พเิศษ บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั� 700,000.00    บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั� 700,000.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
258 2041151561 Combitips advanced 0,1mL 2 รายการ 6,340.00          ตกลงราคา บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 6,340.00        บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 6,340.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
259 2041151562 คา่วเิคราะห ์Sequence (ธ.ค.) 1 รายการ 1,200.00          ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,200.00        บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
260 2041151563 คา่วเิคราะห ์Sequence (ธ.ค.) 1 รายการ 1,000.00          ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,000.00        บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
261 2041151564 คา่วเิคราะห ์Sequence (ธ.ค.) 1 รายการ 4,000.00          ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,000.00        บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
262 2041151565 คา่วเิคราะห ์Sequence (ธ.ค.) 1 รายการ 1,200.00          ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,200.00        บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
263 2041151566 โต๊ะทํางาน+โต๊ะขา้งฝั��งซา้ย วัสดอุปุกรณ์ 37 รายการ 340,548.00      พเิศษ บรษิัท เฟล็กซี�แพลน ดไีซน์ 340,548.00    บาท บรษิัท เฟล็กซี�แพลน ดไีซน์ 340,548.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
264 2041151567 lon 314 Chip Kit v2 1 รายการ 54,200.00        ตกลงราคา บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 54,200.00      บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 54,200.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
265 2041151568 Rb a Hu IgG/HRP 2 ml 1 รายการ 15,000.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก เมดแิคร ์ซ 15,000.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก เมดแิคร ์ซ 15,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
266 2041151569 m7G(5') ppp (5') G RNA Cap Structure Ana 1 รายการ 8,700.00          ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 8,700.00        บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 8,700.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
267 2041151570 หลอดตรงตรา ARO ความยาว 210 มม.เสน้ผา่ศนู 1 รายการ 840.00             ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 840.00           บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 840.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
268 2041151571 เสื(อกราวน์ผา้ TC ขนาด L 1 รายการ 280.00             ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 280.00           บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 280.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
269 2041151572 Grade 5 Circles 47mm 100/pk 2 รายการ 5,210.00          ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 5,210.00        บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 5,210.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
270 2041151573 ขดุดนิปรับพื(นที�สําหรับทําแปลงนา 1 รายการ 20,000.00        ตกลงราคา นาย สทุัศน์ โตใหญ่ 20,000.00      บาท นาย สทุัศน์ โตใหญ่ 20,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
271 2041151574 Sodium Chloride GR For Analysis ACS ISO 5 รายการ 12,060.00        ตกลงราคา บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายน์เอ็ 12,060.00      บาท บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายน์เอ็ 12,060.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
272 2041151575 Battery สําหรับเครื�อง IMAGO 1 รายการ 22,000.00        ตกลงราคา บรษิัท รามคิาล สยามอตุสาหก 22,000.00      บาท บรษิัท รามคิาล สยามอตุสาหก 22,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
273 2041151576 ถงุมือยางแบบไม่มีแป้ง Size S 1 รายการ 3,140.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 3,140.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 3,140.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
274 2041151577 ถงุมือยางไม่มีแป้งศรตีรัง เบอร ์xs 3 รายการ 5,652.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 5,652.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 5,652.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
275 2041151578 วัสดสุํานักงาน 5 รายการ 1,228.71          ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 1,228.71        บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 1,228.71        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
276 2041151579 วัสดสุํานักงาน 4 รายการ 40,690.00        ตกลงราคา  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 40,690.00      บาท  สวุรรณการพมิพ ์(1999) 40,690.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
277 2041151580 HAP-200 Oligosynthesis 0.2umol 256 base 1 รายการ 35,158.00        ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 35,158.00      บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 35,158.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
278 2041151581 PCR Tube 0.2ml flat cap 1000/bag 10/cs 3 รายการ 280,000.00      ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 280,000.00    บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 280,000.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
279 2041151582 OLIGONUCLEOTIDE 2 รายการ 1,465.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,465.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 1,465.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
280 2041151583 1.5ML. Microtube Boil-Proof 500/B, 10/C 3 รายการ 271,000.00      ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 271,000.00    บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 271,000.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
281 2041151584 งานจา้งขนยา้ย 1 รายการ 21,000.00        ตกลงราคา นาย ปิย  ชื�นภริมย์ 21,000.00      บาท นาย ปิย  ชื�นภริมย์ 21,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
282 2041151585 อะไหลส่ําหรับเครื�อง Distilled Water 1 รายการ 58,500.00        ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 58,500.00      บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 58,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
283 2041151586 GeneRuler 1 kb DNA Ladder (5x0.05) mg 7 รายการ 43,500.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 43,500.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 43,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
284 2041151587 Lactobacilli mrs broth 500gm 1 รายการ 6,400.00          ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (ม 6,400.00        บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (ม 6,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
285 2041151588 PCR Tube 0.2ml flat cap 1000/bag 3 รายการ 5,900.00          ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 5,900.00        บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 5,900.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
286 2041151589 คา่วเิคราะห ์Sequence (ธ.ค.) 1 รายการ 4,000.00          ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,000.00        บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
287 2041151590 1AR-0945-400ML : PHENOL,SATURATED,400 ML 1 รายการ 4,470.00          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,470.00        บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,470.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
288 2041151591 QIAprep Spin Miniprep Kit(50) 2 รายการ 8,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 8,000.00        บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 8,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
289 2041151592 Stu I   1x1,000 Units 1 รายการ 3,540.00          ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 3,540.00        บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 3,540.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
290 2041151593 RS-11026950001 Sph l 1 รายการ 9,400.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 9,400.00        บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 9,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
291 2041151594 PROPAN-2OL,AR 2.5L 1 รายการ 540.00             ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 540.00           บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 540.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
292 2041151595 DyNAzyme II DNA Polymerase 1 รายการ 42,400.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 42,400.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 42,400.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
293 2041151596 คา่อะไหล ่Prefilter ตู ้BSC NU-440-400E 2 รายการ 6,000.00          ตกลงราคา บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอ 6,000.00        บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอ 6,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
294 2041151597 M01 Lamda DNA/Hind lll 100 ug/vial 1 รายการ 1,800.00          ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 1,800.00        บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 1,800.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
295 2041151598 PC CRYOBOX 25 PLACE 2ML, YELLOW 1 รายการ 12,480.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 12,480.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 12,480.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
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296 2041151599 Amoxycylin 10ug "OXOID" 25 รายการ 13,750.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก คลนีคิอลได 13,750.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก คลนีคิอลได 13,750.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
297 2041151600 Liquid nitrogen 180L 1 รายการ 2,360.00          ตกลงราคา บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 2,360.00        บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 2,360.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
298 2041151601 Centrifuge tube 15ml plug seal cap 500/c 1 รายการ 29,000.00        ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 29,000.00      บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 29,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
299 2041151602 ถงุมือยางแบบไม่มีแป้งแซมเพอรเ์มด (ศรตีรั 3 รายการ 9,532.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 9,532.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 9,532.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
300 2041151603 วัสดสุํานักงาน 3 รายการ 301.88             ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 301.88           บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 301.88           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
301 2041151604 digital pcr 1 รายการ 3,271,028.04   พเิศษ บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 3,271,028.04 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 3,271,028.04 บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
302 2041151605 Maestrosafe Nucleic Acid Stains (loading 1 รายการ 1,600.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 1,600.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 1,600.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
303 2041151606 Finnpipette F2 2-20 ul 4 รายการ 37,500.00        ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 37,500.00      บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 37,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
304 2041151607 Liquid Nitrogen 180L 12-Feb-15 2 รายการ 4,720.00          ตกลงราคา บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 4,720.00        บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 4,720.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
305 2041151608 Scott interfold 250's 1 รายการ 800.00             ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากั 800.00           บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากั 800.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
306 2041151609 คา่วเิคราะห ์Sequence (ธ.ค.) 1 รายการ 1,200.00          ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,200.00        บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 1,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
307 2041151610 Rb a Mo Immunoglobulins 1 รายการ 30,000.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก เมดแิคร ์ซ 30,000.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก เมดแิคร ์ซ 30,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
308 2041151611 Ammonium Dihydrogen Orthophosphate AR 7 รายการ 14,930.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก คอมมอนกรุ๊ 14,930.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก คอมมอนกรุ๊ 14,930.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
309 2041151612 GF/C Glass 47mm 100/pk Whatman 1 รายการ 6,600.00          ตกลงราคา บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 6,600.00        บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 6,600.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
310 2041151613 T-CE505AC 1 รายการ 12,985.00        ตกลงราคา บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 12,985.00      บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 12,985.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
311 2041151614 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 2,704.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,704.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,704.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
312 2041151615 วัสดงุานบา้นงานครัว 2 รายการ 8,000.00          ตกลงราคา  รา้นอมรชยัพานชิ 8,000.00        บาท  รา้นอมรชยัพานชิ 8,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
313 2041151616 วัดสคุอมพวิเตอร์ 4 รายการ 5,600.00          ตกลงราคา บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จ 5,600.00        บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จ 5,600.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
314 2041151617 หนา้กากปิดปาก 3 ชั (น แบบคลอ้งสมี่วง 50/e 2 รายการ 2,400.00          ตกลงราคา บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� 2,400.00        บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� 2,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
315 2041151618 PP-Master Block 1 รายการ 35,000.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 35,000.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 35,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
316 2041151619 BL-DNA-40H Base,40umole,Desalt 1 รายการ 10,868.00        ตกลงราคา บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 10,868.00      บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด  จํากดั 10,868.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
317 2041151620 DNA TRAP 11 Lite 3 รายการ 23,279.00        กรณีพเิศษ  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เ 23,279.00      บาท  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เ 23,279.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
318 2041151621 Electrode Calomel pHree Epoxy Sealed 2 รายการ 9,813.08          ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ(ง จ 9,813.08        บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ(ง จ 9,813.08        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
319 2041151622 40ml Amber Vials PP Open Top Caps with 1 รายการ 6,040.00          ตกลงราคา บรษิัท อมานี คอรป์อเรชั�น 6,040.00        บาท บรษิัท อมานี คอรป์อเรชั�น 6,040.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
320 2041151623 Cleanert PEP-2,30mg/1ml,100/pk 1 รายการ 3,200.00          ตกลงราคา บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกร 3,200.00        บาท บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกร 3,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
321 2041151624 สติ@กเกอรฝ์้า ตดิกระจก 1 รายการ 3,200.00          ตกลงราคา บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 3,200.00        บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 3,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
322 2041151625 Custom Oligo Syn. 9 oligos 321 mers 25 n 1 รายการ 4,494.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 4,494.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 4,494.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
323 2041151626 Tween -80 500ml (LOBA) 1 รายการ 650.00             ตกลงราคา บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํา 650.00           บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํา 650.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
324 2041151627 สติ@กเกอรฝ์้า ตดิกระจก 3 รายการ 8,800.00          ตกลงราคา บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 8,800.00        บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 8,800.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
325 2041151628 T4 DNA Ligase   3x20,000 Units 1 รายการ 11,520.00        ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 11,520.00      บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 11,520.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
326 2041151629 ซอ่มเครื�อง Autoclave/Hiryama 1 งาน 24,000.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก อปุกรณ์และ 24,000.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก อปุกรณ์และ 24,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
327 2041151630 สกดัดเีอ็นเอคณุภาพสงูจากตัวอยา่งตน้มันฝร 1 งวด 16,000.00        ตกลงราคา นางสาว กรรณาภรณ์ สจุรติกลุ 16,000.00      บาท นางสาว กรรณาภรณ์ สจุรติกลุ 16,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
328 2041151631 G1946-20177 Obsolete Replaced by ESl Nee 1 รายการ 9,541.00          ตกลงราคา บรษิัท เวลิดโ์ก ้จํากดั 9,541.00        บาท บรษิัท เวลิดโ์ก ้จํากดั 9,541.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
329 2041151632 Liquid Nitrogen 180L 4-Feb-15 41 รายการ 9,440.00          ตกลงราคา บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 9,440.00        บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ 9,440.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
330 2041151633 งานจา้งรื(อและตดิตั (งประตู 1 รายการ 55,000.00        ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 55,000.00      บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํา 55,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
331 2041151634 Agar Agar Powder 1 kg.(Chile ) 1 รายการ 3,200.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก แซค ซายน์ 3,200.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก แซค ซายน์ 3,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
332 2041151635 lso Therm-System starte set includes lso 3 รายการ 12,900.00        ตกลงราคา บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 12,900.00      บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 12,900.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
333 2041151636 Platinum Taq DNA Polymerase High 1 รายการ 9,000.00          ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,000.00        บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
334 2041151637 Micro Tip 0.5-10 ul. 1000/bag 4 รายการ 16,125.00        ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 16,125.00      บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 16,125.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
335 2041151638 Tryptic Soy Agar 500 gm. Himedia 1 รายการ 1,600.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก เอริต์ เคม 1,600.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก เอริต์ เคม 1,600.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
336 2041151639 Custom Oligo Syn. 3 oligos 107 mers 25 n 1 รายการ 1,498.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 1,498.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 1,498.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
337 2041151640 ถงุมือไม่มีแป้ง เบอร ์เอ็ม 2 รายการ 2,160.00          ตกลงราคา บรษิัท สามชยั เคมคิอล  จําก 2,160.00        บาท บรษิัท สามชยั เคมคิอล  จําก 2,160.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
338 2041151641 ถงุมือไนไตร 100% สเีขยีว ยาว 9.5" 2 รายการ 3,500.00          ตกลงราคา บรษิัท พทีเูจ ซนิดเิคท จําก 3,500.00        บาท บรษิัท พทีเูจ ซนิดเิคท จําก 3,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
339 2041151642 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 1 รายการ 9,396.00          ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 9,396.00        บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 9,396.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
340 2041151643 Fragment Analysis 96 individual tube/uni 1 รายการ 8,000.00          ตกลงราคา บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย 8,000.00        บาท บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย 8,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
341 2041151644 96 Well ELISA Plate FB HB Certified 4 รายการ 18,450.00        ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 18,450.00      บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นท 18,450.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
342 2041151645 คา่วเิคราะห ์Sequence (ธ.ค.) 1 รายการ 4,400.00          ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,400.00        บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากั 4,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
343 2041151646 dNTP Mix 10mM 1000ul 1 รายการ 13,500.00        ตกลงราคา บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจ 13,500.00      บาท บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจ 13,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
344 2041151647 ซอ่มเครื�องปรับแรงดันและสํารองไฟฟ้า 1 รายการ 2,500.00          ตกลงราคา บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพล 2,500.00        บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพล 2,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
345 2041151648 EAZI-BREED CIDR 1900 (30 G x 10) Exp2015 1 รายการ 160,000.00      ตกลงราคา  WIN HOLDERS (2003) CO., L 160,000.00    บาท  WIN HOLDERS (2003) CO., L 160,000.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
346 2041151649 PCR ชนดิบล็อกคูแ่บบความเร็วสงู 1 รายการ 420,000.00      สอบราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 392,523.36    บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 392,523.36    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
347 2041151650 UV microplate 96 well. (10 ea/pk) 1 รายการ 6,600.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก แซค ซายน์ 6,600.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก แซค ซายน์ 6,600.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
348 2041151651 SS III One-step w/platinum taq 100 rxn 4 รายการ 195,000.00      ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 195,000.00    บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 195,000.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
349 2041151652 เปลี�ยน Battery เครื�อง Deep Freezer 1 งาน 2,000.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก อปุกรณ์และ 2,000.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก อปุกรณ์และ 2,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
350 2041151653 Finnpipette F2 8-channel 30-300 ul 1 รายการ 27,000.00        ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 27,000.00      บาท บรษิัท แบงเทรดดิ(ง 1992 จํา 27,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
351 2041151654 ซอ่มเครื�องปรับแรงดันและสํารองไฟฟ้า 1 รายการ 3,300.00          ตกลงราคา บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพล 3,300.00        บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพล 3,300.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
352 2041151655 Tip 200ul. ref line 1000/bag 4 รายการ 33,000.00        ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 33,000.00      บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ 33,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
353 2041151656 Yeast Extract 500 gm 1 รายการ 4,320.00          ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (ม 4,320.00        บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (ม 4,320.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
354 2041151657 วัสดชุา่ง (HRC Fuse, Cap Bank) 4 รายการ 57,170.00        ตกลงราคา บรษิัท พคี เอ็นจเินียร ิ�ง 57,170.00      บาท บรษิัท พคี เอ็นจเินียร ิ�ง 57,170.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
355 2041151658 เครื�องถา่ยภาพและวเิคราะหแ์ผน่เจล 1 รายการ 400,000.00      สอบราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 373,831.78    บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 373,831.78    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
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356 2041151659 1093-800-050 Tip RAININ 1-200 ul 2 รายการ 11,700.00        ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 11,700.00      บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํา 11,700.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
357 2041151660 Microcentrifuge Tube 1.5mL Amber 1 รายการ 2,100.00          ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 2,100.00        บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกร 2,100.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
358 2041151661 RevertAid Reverse Transcriptase 10000u 1 รายการ 3,000.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 3,000.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 3,000.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
359 2041151662 E-gel sizeselect 2% Agarose 10/pkg 1 รายการ 12,440.00        ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 12,440.00      บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 12,440.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
360 2041151663 GeneRuler 100bp DNA Ladder 5x50 ug 1 รายการ 19,800.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 19,800.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 19,800.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
361 2041151664 นํ(ายาลา้งจาน 3.8ลติร ทโีพล ์Pure 1 รายการ 355.14             ตกลงราคา บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 355.14           บาท บรษิัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มห 355.14           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
362 2041151665 Genomic DNA Mini Kit (Blood/Cell Cuture) 2 รายการ 41,520.00        ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 41,520.00      บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ(ง จํากดั 41,520.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
363 2041151666 Cryospeed Liquid Nitrogen (Top up-Dewars 1 รายการ 8,400.00          ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 8,400.00        บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 8,400.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
364 2041151667 Oligonucleotid 50 nmole Desalt 49 base 1 รายการ 735.00             ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 735.00           บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 735.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
365 2041151668 Scrose RPE-ACS 1000g (C477187) 1 รายการ 1,200.00          ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 1,200.00        บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไท 1,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
366 2041151669 Extract Of meat granulated for microbiog 1 รายการ 4,440.00          ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากดั 4,440.00        บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 4,440.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
367 2041151670 D-Galactose 500gm 1 รายการ 4,500.00          ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (ม 4,500.00        บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (ม 4,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
368 2041151671 Potato dextrose agar 500 gm. (Difco) 3 รายการ 22,950.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก แซค ซายน์ 22,950.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก แซค ซายน์ 22,950.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
369 2041151672 D(+)-Xylose 99% "SIAL" 500g. 1 รายการ 8,700.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส. 8,700.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส. 8,700.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
370 2041151673 ซอ่มกลอ้งจลุทรรศน์ 1 งาน 4,100.00          ตกลงราคา บรษิัท สเปซเมด จํากดั 4,100.00        บาท บรษิัท สเปซเมด จํากดั 4,100.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
371 2041151674 Custom Oligo Syn. 2 oligos 50 mers 25 nm 1 รายการ 700.00             ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 700.00           บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 700.00           บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
372 2041151675 Upgrade software to windows 8 for JASCO 2 รายการ 43,500.00        ตกลงราคา บรษิัท แอนนาไลทต์เิคลิแลบไ 43,500.00      บาท บรษิัท แอนนาไลทต์เิคลิแลบไ 43,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
373 2041151676 ซื(ออะไหลตู่แ้ช่ 1 รายการ 3,500.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก อัลตรา้ โค 3,500.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก อัลตรา้ โค 3,500.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
374 2041151677 Phire Plant Direct PCR MM 100x50 ul rxns 1 รายการ 6,900.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 6,900.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 6,900.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
375 2041151678 ซอ่ม Autoclave AMSCO SG-120#4 1 งาน 3,738.32          ตกลงราคา บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 3,738.32        บาท บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 3,738.32        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
376 2041151679 ซอ่ม Autoclave AMSCO SG-120#2 1 งาน 7,476.64          ตกลงราคา บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 7,476.64        บาท บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 7,476.64        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
377 2041151680 Sodium Hydroxide 97% AR 1 kg 3 รายการ 7,910.00          ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 7,910.00        บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ 7,910.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
378 2041151681 HiQ code : 5726-516-000 for Nitrogen UHP 1 รายการ 27,190.00        ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 27,190.00      บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 27,190.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
379 2041151682 EZ-Link NHS-Biotin 100 mg 2 รายการ 57,000.00        ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 57,000.00      บาท หา้งหุน้สว่นจําก วอรด์ เมดิ 57,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
380 2041151683 RNeasy Plant Mini kit (50) 1 รายการ 13,800.00        ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 13,800.00      บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 13,800.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
381 2041151684 Buffer PE (concentrate, 100 ml) 1 รายการ 3,200.00          ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 3,200.00        บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 3,200.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
382 2041151685 สกอ๊ตซ-์ไบรต ์6 อัน 4 รายการ 2,240.00          ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 2,240.00        บาท หา้งหุน้สว่นจําก กษิประ 2,240.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
383 2041151686 Oligonucleotide 50 nmole Crude 2 รายการ 2,600.00          ตกลงราคา บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,600.00        บาท บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 2,600.00        บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
384 2042150022 Large-Scale SNP Discovery Through RNA 1 รายการ 47,250.00        ตกลงราคา  PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE 47,250.00      บาท  PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE 47,250.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
385 2042150023 Whole transcriptome shotgun sequencing 1 รายการ 70,000.00        ตกลงราคา  MACROGEN Inc., 70,000.00      บาท  MACROGEN Inc., 70,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
386 2042150024 ItalSens Graphite Sensors 1 รายการ 31,500.00        ตกลงราคา  PalmSens BV 31,500.00      บาท  PalmSens BV 31,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
387 2042150025 Gene synthesis: PfuLig-D540R-d4_opt 6 รายการ 66,081.38        ตกลงราคา  GenScript The Biology CRO 66,081.38      บาท  GenScript The Biology CRO 66,081.38      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
388 2042150026 3D4/2; Monomyeloid Cell; Pig(Sus scrofa) 2 รายการ 24,645.95        ตกลงราคา  ATCC 24,645.95      บาท  ATCC 24,645.95      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
389 2042150027 Milenia GenLin HybriDetect 1 รายการ 38,948.00        ตกลงราคา  Milenia Biotec GmbH 38,948.00      บาท  Milenia Biotec GmbH 38,948.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
390 2043150103 เตรยีมวัสดแุละอปุกรณ์ ดแูลรักษาตน้ไม ้ตล 3 งวด 25,500.00        ตกลงราคา นาง ถนอม อุน่เรอืน 25,500.00      บาท นาง ถนอม อุน่เรอืน 25,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
391 2043150104 วเิคราะหข์อ้มูล และเขยีนบทความทางวชิาการ 2 งวด 80,000.00        ตกลงราคา นาง อดุมลักษณ์ สวุรรณเวโช 80,000.00      บาท นาง อดุมลักษณ์ สวุรรณเวโช 80,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
392 2043150105 ปลกูและดแูลตน้พรกิ ทําความสะอาดโรงเรอืน 7 งวด 14,000.00        ตกลงราคา นางสาว ฉลอง เภาพันธ์ 14,000.00      บาท นางสาว ฉลอง เภาพันธ์ 14,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
393 2043150106 ปลกูเชื(อไวรัสใหห้นอนกระทูห้อม และหนอนกร 9 งวด 85,500.00        ตกลงราคา นาง รุง่อรณุ สขุใหญ่ 85,500.00      บาท นาง รุง่อรณุ สขุใหญ่ 85,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
394 2043150107 เกบ็ดักแดแ้มลง ชว่ยงานเลี(ยงแมลง เกบ็ไข่ 9 งวด 85,500.00        ตกลงราคา นางสาว วัชรยี ์สงิหป์าน 85,500.00      บาท นางสาว วัชรยี ์สงิหป์าน 85,500.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
395 2043150108 ชว่ยทําอาหารเลี(ยงแมลง ลา้งทําความสะอาดภาช 9 งวด 90,000.00        ตกลงราคา นาง สายพนิ เพิ�มทรัพย์ 90,000.00      บาท นาง สายพนิ เพิ�มทรัพย์ 90,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
396 2043150109 ลา้งทําความสะอาดภาชนะ ขนสง่และรับอาหารปลู 9 งวด 90,000.00        ตกลงราคา นาง สนุันท ์สอดแจม่ 90,000.00      บาท นาง สนุันท ์สอดแจม่ 90,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
397 2043150110 ปลกูเชื(อไวรัสใหห้นอนกระทูห้อม และหนอนกร 9 งวด 69,912.00        ตกลงราคา นางสาว ภญิโญ สขุสวัสดิ; 69,912.00      บาท นางสาว ภญิโญ สขุสวัสดิ; 69,912.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
398 2043150111 ผลติอาหารเทยีมเลี(ยงแมลง ควบคมุคณุภาพและ 9 งวด 115,824.00      ตกลงราคา นาย ปฐมพร ไลช่ะพษิ 115,824.00    บาท นาย ปฐมพร ไลช่ะพษิ 115,824.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
399 2043150112 วางแผนผลติหนอนกระทูผ้ัก และหนอนกระทูห้อม 9 งวด 110,850.00      ตกลงราคา นางสาว สมิมา มโนรักษ์ 110,850.00    บาท นางสาว สมิมา มโนรักษ์ 110,850.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
400 2043150113 ปลกูเชื(อไวรัสใหห้นอนกระทูห้อม และหนอนกร 9 งวด 92,634.00        ตกลงราคา นาง อรณุ หกประเสรฐิ 92,634.00      บาท นาง อรณุ หกประเสรฐิ 92,634.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
401 2043150114 วางแผนการจัดซื(อ ควบคมุ ดแูลรักษา วัสดุ 9 งวด 135,396.00      ตกลงราคา นางสาว กลัยา หาญกจิ 135,396.00    บาท นางสาว กลัยา หาญกจิ 135,396.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
402 2043150115 การขยายผลเทคโนโลย ีตน้แบบ นวัตกรรม 12 งวด 182,880.00      ตกลงราคา นาย ธนพัฒน์  สขุเสรทีรัพย์ 182,880.00    บาท นาย ธนพัฒน์  สขุเสรทีรัพย์ 182,880.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
403 2043150116 คัดเลอืกหายสีตส์ายพันธุท์ ี�ไดร้ับ expres 2 งวด 48,000.00        ตกลงราคา นางสาว มยรุา วรีะนะ 48,000.00      บาท นางสาว มยรุา วรีะนะ 48,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
404 2043150117 MA Lift 4 งวด 72,000.00        ตกลงราคา บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเต 72,000.00      บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเต 72,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
405 2043150118 เครื�องสง่ลมเย็นแบบ AHU 2 รายการ 661,816.40      สอบราคา บรษิัท พพีที ีทรัพย ์พลาย 519,400.00    บาท บรษิัท พพีที ีทรัพย ์พลาย 519,400.00    บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสดุ
406 2043150119 งานจา้งตดิตั (งระบบ Cooling Pad 1 งวด 1,646,500.00   สอบราคา บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลู 1,646,500.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลู 1,646,500.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสดุ
407 2043150120 จา้งผูเ้ช ี�ยวชาญ-ผศ.ดร.สมศรี 1 งวด 30,000.00        ที�ปรกึษา/ผูเ้ชี�ยวชาญนางสาว สมศร ีเจรญิเกยีรตกิ 30,000.00      บาท นางสาว สมศร ีเจรญิเกยีรตกิ 30,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงตามความตอ้งการ
408 2043150121 จา้งผูเ้ช ี�ยวชาญ-รศ.ดร.วราภรณ์ 1 งวด 20,000.00        ที�ปรกึษา/ผูเ้ชี�ยวชาญนาง วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์ 20,000.00      บาท นาง วราภรณ์ อัครปทมุวงศ์ 20,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
409 2043150122 จา้งผูเ้ช ี�ยวชาญ-รศ.ดร.สวุัฒน์ 1 งวด 20,000.00        ที�ปรกึษา/ผูเ้ชี�ยวชาญนาย สวุัฒน์ เบญจพลพทิักษ์ 20,000.00      บาท นาย สวุัฒน์ เบญจพลพทิักษ์ 20,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
410 2043150123 จา้งผูเ้ช ี�ยวชาญ-ผศ.ดร.สเุทพ 1 งวด 20,000.00        ที�ปรกึษา/ผูเ้ชี�ยวชาญนาย สเุทพ  เรอืงวเิศษ 20,000.00      บาท นาย สเุทพ  เรอืงวเิศษ 20,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
411 2043150124 ปลกู ดแูล คัดเลอืกและเกบ็เกี�ยวขา้วที�ได 5 งวด 75,000.00        ตกลงราคา นางสาว พมิภมิล สงิหส์ถติย์ 75,000.00      บาท นางสาว พมิภมิล สงิหส์ถติย์ 75,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
412 2043150125 เลี(ยงเชื(อไวรัสเด็งกี�ซโีรทัปย ์1 6 งวด 30,000.00        ตกลงราคา นางสาว พัชร ีทรงประโคน 30,000.00      บาท นางสาว พัชร ีทรงประโคน 30,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
413 2043150126 เกบ็ตัวอยา่ง สกดัดเีอ็นเอคณุภาพสงู และตร 4 งวด 68,000.00        ตกลงราคา นาย ไตรชาญ ปิยอาภากร 68,000.00      บาท นาย ไตรชาญ ปิยอาภากร 68,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
414 2043150127 สกดัอารเ์อ็นเอโดยเทคนคิอณูพันธศุาสตรจ์าก 3 งวด 51,000.00        ตกลงราคา นาย ศภุชยั ววิธิพร 51,000.00      บาท นาย ศภุชยั ววิธิพร 51,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
415 2043150128 จัดเตรยีมอปุกรณ์ อาหารเลี(ยงเชื(อและสารล 4 งวด 64,000.00        ตกลงราคา นางสาว วนศิา คุม้เมือง 64,000.00      บาท นางสาว วนศิา คุม้เมือง 64,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
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416 2043150129 เตรยีมตัวอยา่งตน้มันสําปะหลัง เตรยีมถาดหล 6 งวด 78,000.00        ตกลงราคา นาย บรพิัตร  สชิฌนุกฤษฏ์ 78,000.00      บาท นาย บรพิัตร  สชิฌนุกฤษฏ์ 78,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
417 2043150130 เพิ�มปรมิาณ ชกันําราก และอนุบาลตน้พชืปลอด 6 งวด 96,000.00        ตกลงราคา นาง ทวิา เทพมุณี 96,000.00      บาท นาง ทวิา เทพมุณี 96,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
418 2043150131 ลา้งทําความสะอาดภาชนะเลี(ยงแมลง ขนสง่และร 8 งวด 76,000.00        ตกลงราคา นาย อนริัตน์ ธรรมทันตา 76,000.00      บาท นาย อนริัตน์ ธรรมทันตา 76,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
419 2043150132 ศกึษา enzyme hydrolysis kinetic ของการย่ 5 งวด 132,000.00      ตกลงราคา นางสาว สฑุามาศ ขจรีัมย์ 132,000.00    บาท นางสาว สฑุามาศ ขจรีัมย์ 132,000.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
420 2043150133 ชว่ยประสานงานในโครงการวจิัยที�ไดร้ับการส 8 งวด 12,000.00        ตกลงราคา นาย ทวชียั ภัทรธรรมวงศ์ 12,000.00      บาท นาย ทวชียั ภัทรธรรมวงศ์ 12,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
421 2043150134 รวบรวมรายงาน แผนและผลงานของงานของหน่วยฯ 8 งวด 12,000.00        ตกลงราคา นางสาว ปภาณัช ธัมนุวัต ิ 12,000.00      บาท นางสาว ปภาณัช ธัมนุวัต ิ 12,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
422 2043150135 ทดสอบหาสภาวะของแสงที�เหมาะสมที�สามารถเพิ 2 งวด 20,000.00        ตกลงราคา นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชต 20,000.00      บาท นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชต 20,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
423 2043150137 นึ�งฆ่าเชื(อขวดอาหารเพาะเลี(ยงเนื(อพชืที 3 งวด 24,000.00        ตกลงราคา นางสาว นวลมาศ เกษรจันทร์ 24,000.00      บาท นางสาว นวลมาศ เกษรจันทร์ 24,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
424 2043150138 เพาะชาํอนุบาลตน้มันสําปะหลังที�ปลกูจากตน้พ 4 งวด 32,000.00        ตกลงราคา นางสาว เพ็ญศร ีทานะวโิรจน์ 32,000.00      บาท นางสาว เพ็ญศร ีทานะวโิรจน์ 32,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
425 2043150139 ทําการผลติ ENZbleach จาก recombinant stai 3 งวด 72,000.00        ตกลงราคา นาย กติศิักดิ; สรรสัจจะนนท 72,000.00      บาท นาย กติศิักดิ; สรรสัจจะนนท 72,000.00      บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
426 2043150140 ตดิตามการเพิ�มอนิทรยีว์ัตถใุนดนิ เป็นผู ้ 12 งวด 204,000.00      ตกลงราคา นางสาว พนิจินันท ์สามาอาพั 204,000.00    บาท นางสาว พนิจินันท ์สามาอาพั 204,000.00    บาท คณุสมบัตขิองพัสดตุรงกบัความตอ้งการ
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