
แบบ สขร.1

ลาํดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วธิีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

1 Nitazoxanide "Sigma" 10 mg. 3 รายการ 11,031.70                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 11,031.70   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 11,031.70   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170001 5/10/2559
2 2-AMINO-5-CHLOROBENZOXAZOLE,97% 1 รายการ 1,508.70                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,508.70     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,508.70     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170002 5/10/2559
3 2-Mercaptoethanol,99% "Aldrich" 500ml. 2 รายการ 5,103.90                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,103.90     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,103.90     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170003 5/10/2559
4 Microcentrifuge Tube Rack,SAN,LOAD and S 1 รายการ 1,016.50                   ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 1,016.50     บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 1,016.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170004 5/10/2559
5 PhosStop,20 Tablets [04906837001] 1 รายการ 11,556.00                 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,556.00   บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,556.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170005 5/10/2559
6 REVERTAID 1ST CDNA SYNTH KIT EA 2 รายการ 23,680.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 23,680.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 23,680.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170006 13/10/2559
7 Hypersil ODS C18 120A,4.6x250 mm,5um 3 รายการ 33,000.00                 ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 33,000.00   บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 33,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170007 11/10/2559
8 หวัวดัอุณหภูมิใบสาํหรับเครืhองวดัการ 2 รายการ 41,000.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี พี พี 65 41,000.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี พี พี 65 41,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170008 10/10/2559
9 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 4,066.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,066.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,066.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170009 5/10/2559
10 Dual-Glo(R) Luciferase Assay System, 10m 1 รายการ 11,021.00                 ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 11,021.00   บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 11,021.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170010 27/10/2559
11 N,N-Dimthylformamide RPE-ACS 1000 ml 8 รายการ 10,058.00                 ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,058.00   บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,058.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170011 11/10/2559
12 BBI-AD0023 100GM Albumin fraction V, 1 รายการ 5,778.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 5,778.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 5,778.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170012 14/10/2559
13 FBS Superior; standardized Fetal 1 รายการ 59,813.00                 ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 59,813.00   บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 59,813.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170013 20/10/2559
14 Great EscAPe SEAP Chemiluminescence Kit 1 รายการ 19,153.00                 ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 19,153.00   บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 19,153.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170014 1/11/2559
15 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt 1 รายการ 2,214.90                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,214.90     บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,214.90     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170015 5/10/2559
16 1IVG7-15240-062 : ANTIBIOTIC-ANTIMYCOTIC 1 รายการ 5,564.00                   ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,564.00     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,564.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170016 11/10/2559
17 Custom Oligo syn, 2 oligos, 66 mers, 1 รายการ 924.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 924.00        บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 924.00        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170017 10/10/2559
18 Tris hydrochloride (Tris HCL), Biotech 4 รายการ 8,240.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 8,240.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 8,240.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170018 11/10/2559
19 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Crude 2 รายการ 3,220.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 3,220.00     บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 3,220.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170019 7/10/2559
20 Syringe Plastic 1ml 100/box 2 รายการ 2,820.00                   ตกลงราคา บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชัhน จาํกดั 2,820.00     บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชัhน จาํกดั 2,820.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170020 12/10/2559
21 Phusion high-Fidlity DNY Polymerase 1 รายการ 6,360.00                   ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 6,360.00     บาท บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 6,360.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170021 1/11/2559
22 O-(Carboxymethyl)hydroxylamine hemihydro 3 รายการ 22,060.00                 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,060.00   บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,060.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170022 5/10/2559
23 10 ul Pipette tip with Ultrafine point, 2 รายการ 4,650.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,650.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,650.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170023 11/10/2559
24 TripoPack Ultra G Tips 0.1-10ul,Natural, 1 รายการ 3,600.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 3,600.00     บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 3,600.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170024 17/10/2559
25 1IVG1-22600-050 : OPTI-MEM I, 10x1L 1 รายการ 17,665.70                 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 17,665.70   บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 17,665.70   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170025 5/10/2559
26 Sandwich Clamps,DCode,16 cm,1 pair 2 รายการ 11,800.00                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีh ส์ จาํกดั 11,800.00   บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีh ส์ จาํกดั 11,800.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170026 28/10/2559
27 T4 DNA Ligase 100 u 1 รายการ 3,000.00                   ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 3,000.00     บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 3,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170027 17/10/2559
28 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 2,140.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,140.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,140.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170028 11/10/2559
29 Genezol Extraction Reagent  2x100 ml 1 รายการ 7,000.00                   ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 7,000.00     บาท บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 7,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170029 11/10/2559
30 PROTEIN CARBONYL CONTENT ASSAY KIT 1 รายการ 33,854.80                 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 33,854.80   บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 33,854.80   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170030 5/10/2559
31 BCA Protein Assay Kit 2 รายการ 12,112.40                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 12,112.40   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 12,112.40   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170031 11/10/2559
32 ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS 1 รายการ 5,307.20                   ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 5,307.20     บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 5,307.20     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170032 11/10/2559
33 279110 MARINE BROTH 2216 500 GM 1 รายการ 6,955.00                   ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,955.00     บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,955.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170033 5/10/2559
34 No.4844-10 TIP,200UL,Nat,Bevelrd Orifice 1 รายการ 4,601.00                   ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 4,601.00     บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 4,601.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170034 7/10/2559
35 GENERULER 100BP PLUS DNA LADD EA 50ug 1 รายการ 4,922.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,922.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,922.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170035 5/10/2559
36 Long Amp Hot Start Taq DNA 1 รายการ 6,805.20                   ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 6,805.20     บาท บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 6,805.20     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170036 5/10/2559
37 dNTP Mixture,3.2 umol ea/1.28 total volu 1 รายการ 4,173.00                   ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 4,173.00     บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 4,173.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170037 5/10/2559
38 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 1 รายการ 20,415.60                 ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 20,415.60   บาท บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 20,415.60   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170038 5/10/2559
39 Dispensette S analog-Adjustable 0.2-2 ml 1 รายการ 14,522.00                 ตกลงราคา บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 14,522.00   บาท บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 14,522.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170039 5/10/2559

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบ ตุลาคม 2559

ศูนย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคดัเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวนัที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
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สัญญา หรือข้อตกลงใน
40 SGSl (ASCl) Ea 300 units 1 รายการ 2,354.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,354.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,354.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170040 5/10/2559
41 D-Galactose 500gm [216310] 1 รายการ 9,844.00                   ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 9,844.00     บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 9,844.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170041 5/10/2559
42 QIAquick Gel Extraction Kit (50) 2 รายการ 8,560.00                   ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 8,560.00     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 8,560.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170042 5/10/2559
43 Youtility bottle, clear with screw  cap 2 รายการ 5,424.90                   ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,424.90     บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,424.90     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170043 5/10/2559
44 U0750.0100 Uracil ''Sigma'' 100g. 2 รายการ 20,918.50                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 20,918.50   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 20,918.50   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170044 6/10/2559
45 6-well Nunclon,75/cs 'NUNC,DENMARK' 1 รายการ 13,268.00                 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 13,268.00   บาท บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 13,268.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170046 13/10/2559
46 PURIFICATION 3 รายการ 7,003.15                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 7,003.15     บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 7,003.15     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170047 6/10/2559
47 Magnesium sulfate 7H2O "SIAL" 5 รายการ 22,288.10                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 22,288.10   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 22,288.10   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170048 6/10/2559
48 DNA Sequencing (<96rxn) 1 รายการ 2,247.00                   ตกลงราคา บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,247.00     บาท บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,247.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170049 6/10/2559
49 METHANOL LC/MS [9830-03] 1 รายการ 2,354.00                   ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,354.00     บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,354.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170050 6/10/2559
50 Centrifuge Tube Oak Ridge, PPCO, 50 ml, 1 รายการ 2,921.10                   ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 2,921.10     บาท บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 2,921.10     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170051 11/10/2559
51 Phenylselenenyl Bromide,>97.0%(T),CAS 2 รายการ 5,992.00                   ตกลงราคา บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด ์อินสตรูเมนท ์จาํกดั 5,992.00     บาท บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด ์อินสตรูเมนท ์จาํกดั 5,992.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170052 6/10/2559
52 ซ่อมเครืhอง UV-Visible Spectrophotometer 1 งาน 5,804.75                   ตกลงราคา บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,804.75     บาท บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,804.75     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170053 6/10/2559
53 TR222C TIP 200UL. REF LINE 1000/BAG 2 รายการ 13,375.00                 ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 13,375.00   บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 13,375.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170054 11/10/2559
54 Palladium 10% on Carbon 1 รายการ 6,227.40                   ตกลงราคา บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด ์อินสตรูเมนท ์จาํกดั 6,227.40     บาท บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด ์อินสตรูเมนท ์จาํกดั 6,227.40     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170055 6/10/2559
55 4-Bromo-1-butanol,85+% 1 รายการ 2,966.04                   ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 2,966.04     บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 2,966.04     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170056 6/10/2559
56 สก๊อตต ์กระดาษเช็ดมือ อินเตอร์โฟลต ์250 1 รายการ 1,712.00                   ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00     บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170057 11/10/2559
57 Custom Oligo Syn,7 Oligos,25 nmloe 1 รายการ 3,235.68                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,235.68     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,235.68     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170058 6/10/2559
58 1IV05-11615-010 : TAQ DNA POLYMERASE, 1 รายการ 32,100.00                 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 32,100.00   บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 32,100.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170059 11/10/2559
59 1RBC-RT011 : RBC TAQ DNA POLYMERASE, 1 รายการ 18,190.00                 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,190.00   บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,190.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170060 6/10/2559

60

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลรายการรายการ

ทรัพยากรชีวภาพในระบบฐานขอ้มูล Thai-speies watch 1 รายการ 45,000.00                 ตกลงราคา นาย สมศกัดิ�  ลิขิตรัตนพิศา 45,000.00   บาท นาย สมศกัดิ�  ลิขิตรัตนพิศา 45,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170061 6/10/2559
61 MCT150C MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF, 1 รายการ 8,560.00                   ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 8,560.00     บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 8,560.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170062 11/10/2559
62 Centrifuge Tubes 1.5ml, Lid lock, steril 1 รายการ 5,350.00                   ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 5,350.00     บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 5,350.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170063 14/10/2559
63 แอร์บรัช lWATA HP-BCR 3 รายการ 12,880.00                 ตกลงราคา ร้าน บีบีบอยแอร์ โดย นายชยักม์งคล อนุรัตน์พานิช 12,880.00   บาท ร้าน บีบีบอยแอร์ โดย นายชยักม์งคล อนุรัตน์พานิช 12,880.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170064 28/10/2559
64 BATTERY 12V 7Ah 1 รายการ 4,066.00                   ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 4,066.00     บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 4,066.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170065 17/10/2559
65 (3-CHLORO-2HYDROXYPROPYL)TRIME-AMMONIUM1 รายการ 6,441.40                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,441.40     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,441.40     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170066 6/10/2559
66 PHUSION HIGH-FIDELITY DNA POLY MERASE, 1 รายการ 5,500.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,500.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,500.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170067 10/10/2559
67 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 6,800.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 6,800.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 6,800.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170068 10/10/2559
68 Permeabilizing Solution 2 [340973] 1 รายการ 16,050.00                 ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 16,050.00   บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 16,050.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170069 6/10/2559
69 pGEM(R)-T Easy Vector System I 1 รายการ 15,000.00                 ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 15,000.00   บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 15,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170070 11/10/2559
70 Permeabilizing Solution 2 [340973] 2 รายการ 6,762.40                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,762.40     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,762.40     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170071 6/10/2559
71 DNA Sequencing 1 รายการ 1,600.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด  จาํกดั 1,600.00     บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด  จาํกดั 1,600.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170072 13/10/2559
72 SKIM MILK 500 GM[232100] 2 รายการ 4,119.50                   ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 4,119.50     บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 4,119.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170073 6/10/2559
73 Custom TaqMan SNP Genotyping assay,l 2 รายการ 44,800.00                 ตกลงราคา บริษทั ยีนพลสั  จาํกดั 44,800.00   บาท บริษทั ยีนพลสั  จาํกดั 44,800.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170074 6/10/2559
74 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt 1 รายการ 946.95                      ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 946.95        บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 946.95        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170075 12/10/2559
75 Spatula-micro spoon-150mm. 2 รายการ 2,033.00                   ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 2,033.00     บาท บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 2,033.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170076 6/10/2559
76 N-lauroylsarcosine sodium salt >=97.0& 1 รายการ 3,969.70                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,969.70     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,969.70     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170077 6/10/2559
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สัญญา หรือข้อตกลงใน
77 Ammonium Chloride,AR 500G 1 รายการ 1,219.80                   ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,219.80     บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,219.80     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170078 6/10/2559
78 D(-)-Arabinose 99% ''SIAL'' 25g. 2 รายการ 6,751.70                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 6,751.70     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 6,751.70     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170079 6/10/2559
79 CMC sodium salt low viscosity ''Sigma'' 1 รายการ 9,351.80                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 9,351.80     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 9,351.80     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170080 6/10/2559
80 NOTI EA 1500 units [MBD0ER0592] 1 รายการ 21,400.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 21,400.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 21,400.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170081 6/10/2559
81 D-Sorbitol Biotech  grade 500gm/bott 1 รายการ 1,926.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,926.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,926.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170082 6/10/2559
82 Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent 1 รายการ 5,703.10                   ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 5,703.10     บาท บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 5,703.10     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170083 6/10/2559
83 Centrifuge Tube 15ml Plug seal cap 1 รายการ 17,120.00                 ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 17,120.00   บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 17,120.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170084 6/10/2559
84 Syring-plastic 1cc w/o needle(100's/box) 1 รายการ 749.00                      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 749.00        บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 749.00        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170085 6/10/2559
85 ถุงมือยางลา้งเครืhองแกว้ 2 รายการ 1,183.42                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,183.42     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,183.42     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170086 6/10/2559
86 Glycine,1kg 'Vivantis,Malaysia' 1 รายการ 1,926.00                   ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 1,926.00     บาท บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 1,926.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170087 6/10/2559
87 Acetone AR 2.5L [AR1003-G2.5L] 2 รายการ 2,247.00                   ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,247.00     บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,247.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170088 6/10/2559
88 ปลูก ดูแลแปลงเปรียบเทียบผลผลิต 1 งวด 30,000.00                 ตกลงราคา นาง จนิภา หอกลอง 30,000.00   บาท นาง จนิภา หอกลอง 30,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170089 7/10/2559
89 ปลูกขา้วศึกษาพนัธุ์ (Obs.) ชัhวทีh 7 1 งวด 30,000.00                 ตกลงราคา นาง ลาํพนั โพธิ� สูง 30,000.00   บาท นาง ลาํพนั โพธิ� สูง 30,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170090 7/10/2559
90 ปลูกขา้วศึกษาพนัธุ์ (Obs.) ชัhวทีh 7 1 งวด 30,000.00                 ตกลงราคา นาง พชัรี ฐานะมัhน 30,000.00   บาท นาง พชัรี ฐานะมัhน 30,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170091 7/10/2559
91 ปลูกขา้วเปรียบเทียบผลผลิต 1 งวด 30,000.00                 ตกลงราคา นางสาว เดือนเพญ็ อ่อนอยู่ 30,000.00   บาท นางสาว เดือนเพญ็ อ่อนอยู่ 30,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170092 7/10/2559
92 ปลูกขา้วเปรียบเทียบผลผลิต 1 งวด 30,000.00                 ตกลงราคา นาย อนนัต ์ชูควร 30,000.00   บาท นาย อนนัต ์ชูควร 30,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170093 7/10/2559
93 ปลูกขา้วเพืhอเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี 1 งวด 30,000.00                 ตกลงราคา นาย ปรีชา เปีh ยมท่า 30,000.00   บาท นาย ปรีชา เปีh ยมท่า 30,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170094 7/10/2559
94 Filter paper GF/C47mm Whatman 1 รายการ 3,920.00                   ตกลงราคา บริษทั สามชยั เคมิคอล  จาํกดั 3,920.00     บาท บริษทั สามชยั เคมิคอล  จาํกดั 3,920.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170095 13/10/2559
95 Swiss jawler forceps anti magnatic 4 รายการ 7,800.30                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 7,800.30     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 7,800.30     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170096 7/10/2559
96 เทปโฟม 21 มม.x5 ม. สกอ็ตช์ 110 1 รายการ 366.67                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 366.67        บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 366.67        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170097 7/10/2559
97 Vacutainer Sod.Hep.Conv10 ML 100/Box Cat 1 รายการ 1,123.50                   ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 1,123.50     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 1,123.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170098 7/10/2559
98 Sodium borohydride,granular,98% 25g. 5 รายการ 14,659.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 14,659.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 14,659.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170099 7/10/2559
99 ถุงพลาสติกร้อน ขนาด 6x9,500กรัม 6 รายการ 1,326.80                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,326.80     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,326.80     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170100 7/10/2559
100 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง M 3 รายการ 3,611.25                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 3,611.25     บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 3,611.25     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170101 7/10/2559
101 1IV06-45-0030:TOPO TA FOR SEQUENCING 1 รายการ 22,940.80                 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,940.80   บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,940.80   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170102 7/10/2559
102 BOTTLE AND CAP AY,PP 500 ML (PKG 6) 1 รายการ 12,126.00                 ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิuง จาํกดั 12,126.00   บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิuง จาํกดั 12,126.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170103 28/10/2559
103 วสัดุวิทยฯ์ 19 รายการ 12,345.66                 ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 12,345.66   บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 12,345.66   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170104 7/10/2559
104 Lyticase from arthrobucier ''sigma''25KU 1 รายการ 8,217.60                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 8,217.60     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 8,217.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170105 7/10/2559
105 Calibation SevenEasy PH Meter+Kit 1 รายการ 2,996.00                   ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 2,996.00     บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 2,996.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170106 7/10/2559
106 DNA Base, 0.025 umole, Desalt 1 รายการ 1,890.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด  จาํกดั 1,890.00     บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด  จาํกดั 1,890.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170107 25/10/2559
107 PIPES  25 g. 1 รายการ 1,780.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 1,780.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 1,780.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170108 11/10/2559
108 MAGPIX Performance Verifi 2 รายการ 30,000.00                 ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 30,000.00   บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 30,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170109 18/10/2559
109 HEXANE, AR 4 รายการ 29,200.00                 ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 29,200.00   บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 29,200.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170110 13/10/2559
110 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL 1 รายการ 528.00                      ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 528.00        บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 528.00        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170111 18/10/2559
111 Taq DNA Polymerase 500 unit 1 รายการ 6,300.00                   ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 6,300.00     บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 6,300.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170112 20/10/2559
112 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt 1 รายการ 690.00                      ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 690.00        บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 690.00        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170113 12/10/2559
113 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 1 รายการ 6,360.00                   ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 6,360.00     บาท บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 6,360.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170114 1/11/2559
114 Custom Oligo Syn,3oligos,73mers,25nmole 1 รายการ 1,022.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,022.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,022.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170115 13/10/2559
115 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 32,100.00                 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 32,100.00   บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 32,100.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170116 13/10/2559
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แบบ สขร.1

ลาํดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วธิีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบ ตุลาคม 2559

ศูนย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคดัเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวนัที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
116 วสัดุงานบา้นงานครัว 3 รายการ 53,671.20                 ตกลงราคา ร้าน อมรชยัพานิช 53,671.20   บาท ร้าน อมรชยัพานิช 53,671.20   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170117 10/10/2559
117 Nhe I - HF 1x1,000 Units [R3131S] 2 รายการ 8,346.00                   ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 8,346.00     บาท บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 8,346.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170118 10/10/2559
118 ES 7X Detergent 1 GAL [097667193] 1 รายการ 1,819.00                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,819.00     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,819.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170119 10/10/2559
119 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 1,669.20                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,669.20     บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,669.20     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170120 10/10/2559
120 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 5,136.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,136.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,136.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170121 10/10/2559
121 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt 1 รายการ 609.90                      ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 609.90        บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 609.90        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170122 10/10/2559
122 Liquid Nitrogen 180L 1 รายการ 3,787.80                   ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 3,787.80     บาท บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 3,787.80     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170123 10/10/2559
123 Isradipine 5 mg. "Sigma" [16658.0005] 1 รายการ 9,030.80                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 9,030.80     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 9,030.80     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170124 10/10/2559
124 Liquid Nitrogen 180L 1 รายการ 3,787.80                   ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 3,787.80     บาท บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 3,787.80     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170125 10/10/2559
125 แอลกอฮอล ์95% 18 ลิตร 1 รายการ 6,300.00                   กรณีพิเศษ  องคก์ารเภสัชกรรม 6,300.00     บาท  องคก์ารเภสัชกรรม 6,300.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170126 19/10/2559
126 Custom Oligo syn 2 oligos 25 nmole 1 รายการ 1,572.90                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,572.90     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,572.90     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170127 11/10/2559
127 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 5,136.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,136.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,136.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170128 11/10/2559
128 Dark Chocolate Flavor BB-01603 2 รายการ 1,979.50                   ตกลงราคา บริษทั วิคกีu  เอนเตอร์ไพรซ์ จาํกดั 1,979.50     บาท บริษทั วิคกีu  เอนเตอร์ไพรซ์ จาํกดั 1,979.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170129 11/10/2559
129 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง 4 รายการ 5,376.75                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 5,376.75     บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 5,376.75     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170130 25/10/2559
130 ถุงพลาสติกร้อน 5x8 นิuว,500 กรัม 3 รายการ 882.75                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 882.75        บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 882.75        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170131 19/10/2559
131 GROUND JOINT Flask, 1 L (XX1504705) 1 รายการ 6,259.50                   ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 6,259.50     บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 6,259.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170132 20/10/2559
132 Easypet 3 incl. power supply, wallholder 1 รายการ 14,445.00                 ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 14,445.00   บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 14,445.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170133 11/10/2559
133 Sterile Sheep Blood (200cc./pack) 1 รายการ 4,280.00                   ตกลงราคา บริษทั เอนวายเมด จาํกดั 4,280.00     บาท บริษทั เอนวายเมด จาํกดั 4,280.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170134 19/10/2559
134 Methanol, HPLC., 2.5L (FISHER) 1 รายการ 524.30                      ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 524.30        บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 524.30        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170135 18/10/2559
135 ซ่อมตูเ้ยน็ ยีhหอ้ SHARP รุ่น SJ-D56N 3 รายการ 4,280.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคด ์คลีนิค 4,280.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคด ์คลีนิค 4,280.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170136 21/10/2559
136 Syring-plastic 3cc w/o needle(100's/box) 1 รายการ 749.00                      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 749.00        บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 749.00        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170137 17/10/2559
137 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง XS, S 2 รายการ 5,778.00                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 5,778.00     บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 5,778.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170138 28/10/2559
138 ไนโตรเจนเหลว (Dewar Top-up filling) 1 รายการ 24,010.80                 ตกลงราคา บริษทั แลบ็เอก็เพรสโฟร์ย ูจาํกดั 24,010.80   บาท บริษทั แลบ็เอก็เพรสโฟร์ย ูจาํกดั 24,010.80   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170139 1/11/2559
139 LPC35400 ToMV, Positive control 8 รายการ 27,734.40                 ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีh  จาํกดั 27,734.40   บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีh  จาํกดั 27,734.40   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170140 28/10/2559
140 กระดาษทิชชู่แพค็ยาว 6 มว้น/แพค็ 1 รายการ 2,439.60                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 2,439.60     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 2,439.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170141 19/10/2559
141 เทปใส 3M 3/4''x36 หลา เบอร์ 500 แกน 1'' 1 รายการ 192.60                      ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 192.60        บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 192.60        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170142 18/10/2559
142 Syring-plastic 5cc w/o needle(100's/box) 2 รายการ 3,745.00                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,745.00     บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,745.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170143 17/10/2559
143 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt 1 รายการ 834.60                      ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 834.60        บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 834.60        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170144 14/10/2559
144 Nazal "Jansen" Forceps 20 cm. (No.9) 3 รายการ 10,700.00                 ตกลงราคา บริษทั ยไูนเทค ซายน์ จาํกดั 10,700.00   บาท บริษทั ยไูนเทค ซายน์ จาํกดั 10,700.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170145 11/10/2559
145 CUVETTE 1.5ML PS(100/PK)(VWR) 10 รายการ 57,780.00                 ตกลงราคา บริษทั เอม็ที อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 57,780.00   บาท บริษทั เอม็ที อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 57,780.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170146 20/10/2559
146 GALLIC ACID HYDRATE TCI/JAPAN" 3 รายการ 14,530.60                 ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 14,530.60   บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 14,530.60   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170147 17/10/2559
147 Rubidium Chloride 99.8+%10g (A201260100) 2 รายการ 3,595.20                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,595.20     บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,595.20     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170148 12/10/2559
148 Ribonuclease A (RNase A),High Purity 1 รายการ 4,494.00                   ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 4,494.00     บาท บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 4,494.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170149 12/10/2559
149 ค่าวิเคราะห์ Sequence (ก.ย.59) 1 รายการ 4,280.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,280.00     บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,280.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170150 12/10/2559
150 Custom Oligo syn 4 oligos 25 nmole. 1 รายการ 2,296.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,296.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,296.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170151 12/10/2559
151 ค่าวิเคราะห์ Sequence (ก.ย.59) 1 รายการ 1,712.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,712.00     บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,712.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170152 12/10/2559
152 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 2,879.39                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,879.39     บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,879.39     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170153 12/10/2559
153 NEBNextLibrary Quant Kit for Illumina 1 รายการ 6,355.80                   ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 6,355.80     บาท บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 6,355.80     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170154 13/10/2559
154 SuperScript IV Reverse Transcriptase 1 รายการ 32,207.00                 ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 32,207.00   บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 32,207.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170155 12/10/2559
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ลาํดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วธิีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบ ตุลาคม 2559

ศูนย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคดัเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวนัที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
155 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt 1 รายการ 369.15                      ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 369.15        บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 369.15        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170156 12/10/2559
156 Phusion HF DNA Polymerase 100 unit 1 รายการ 16,500.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 16,500.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 16,500.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170157 1/11/2559
157 ค่าวิเคราะห์ Sequence (ก.ย.59) 1 รายการ 3,638.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 3,638.00     บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 3,638.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170158 12/10/2559
158 CD45RO PE-CY7 3 รายการ 46,545.00                 ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 46,545.00   บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 46,545.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170159 12/10/2559
159 ค่าวิเคราะห์ Sequence (ส.ค.59) 1 รายการ 1,712.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,712.00     บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,712.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170160 12/10/2559
160 Eco147l (STUl) EA 1000 units 1 รายการ 2,782.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,782.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,782.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170161 12/10/2559
161 Acetone AR 2.5L (Fisher) [A/0600/17] 1 รายการ 695.50                      ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 695.50        บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 695.50        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170162 12/10/2559
162 ลวดเยบ็ (แพค็ 24 กล่อง) แมก็ซ์ 10-1M 11 รายการ 4,189.69                   ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 4,189.69     บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 4,189.69     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170163 13/10/2559
163 5242-GT Helium Ultra High Purity 1 รายการ 6,291.60                   ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 6,291.60     บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 6,291.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170164 13/10/2559
164 วสัดุไฟฟ้า 2 รายการ 25,894.00                 ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 25,894.00   บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 25,894.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170165 17/10/2559
165 งานจา้งซ่อมรอยรัhวเครืhอง Chiller 1 รายการ 67,410.00                 ตกลงราคา บริษทั แมค็เอนเนอยี อีโวลูชัhน จาํกดั 67,410.00   บาท บริษทั แมค็เอนเนอยี อีโวลูชัhน จาํกดั 67,410.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170166 13/10/2559
166 วสัดุไฟฟ้า 17 รายการ 12,571.94                 ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 12,571.94   บาท บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 12,571.94   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170167 13/10/2559
167 DNA Sequencing (<96rxn) 1 รายการ 3,852.00                   ตกลงราคา บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,852.00     บาท บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,852.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170168 13/10/2559
168 BIS-TRIS propane "Sigma" 1 รายการ 11,080.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 11,080.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 11,080.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170169 13/10/2559
169 งานซ่อมพดัลมระบายอากาศเครืhอง Chiller No 1 รายการ 13,910.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เซ็นทรัล เคเบิล แอนด ์ฮาร์ดแวร์ 13,910.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เซ็นทรัล เคเบิล แอนด ์ฮาร์ดแวร์ 13,910.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170170 13/10/2559
170 T<(>&<)>A CLONING VECTOR KIT 2 รายการ 13,200.00                 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 13,200.00   บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 13,200.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170171 13/10/2559
171 LightCycler 480 SYBR Green I Master 2 รายการ 23,300.00                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด  จาํกดั 23,300.00   บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด  จาํกดั 23,300.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170172 18/10/2559
172 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 2 รายการ 12,652.00                 ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 12,652.00   บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 12,652.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170173 18/10/2559
173 วสัดุไฟฟ้า 23 รายการ 30,057.44                 ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 30,057.44   บาท บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 30,057.44   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170174 13/10/2559
174 วสัดุสาํนกังาน 1 รายการ 122.22                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 122.22        บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 122.22        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170175 13/10/2559
175 Bold modified Bassal Freshwater nutrient 2 รายการ 5,275.10                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,275.10     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,275.10     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170176 14/10/2559
176 Pyrophosphatase Inorganic Sigma 100 UN 1 รายการ 5,350.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 5,350.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 5,350.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170177 14/10/2559
177 Puromycin 100 mg(10x1ml) [IV-ant-pr-1] 1 รายการ 9,416.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,416.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,416.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170178 14/10/2559
178 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Crude 2 รายการ 2,155.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,155.00     บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,155.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170179 20/10/2559
179 Bsm B I (1x200 Units.) 2 รายการ 8,602.80                   ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 8,602.80     บาท บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 8,602.80     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170180 14/10/2559
180 Ethyl Acetate 20L/pail 2 รายการ 75,370.80                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เซา้ทซ์ิตีu  ซพัพลาย 75,370.80   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เซา้ทซ์ิตีu  ซพัพลาย 75,370.80   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170181 14/10/2559
181 เลนส์วตัถุกาํลงัขยาย 10X (CFI Achromat 2 รายการ 28,037.38                 ตกลงราคา บริษทั ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชัhนแนล จาํกดั 28,037.38   บาท บริษทั ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชัhนแนล จาํกดั 28,037.38   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170182 14/10/2559
182 ค่าวิเคราะห์ Sequence (ก.ย.59) 1 รายการ 1,284.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,284.00     บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,284.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170183 14/10/2559
183 Middlebrook OADC Enrichment 500ml 1 รายการ 6,291.60                   ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,291.60     บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,291.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170184 14/10/2559
184 Microtube 2.0ml white 500/bag 1 รายการ 12,198.00                 ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 12,198.00   บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 12,198.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170185 14/10/2559
185 HEXANES 20LT. 1 รายการ 20,544.00                 ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 20,544.00   บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 20,544.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170186 18/10/2559
186 Ethyl Acetate CG 20L 1 รายการ 6,152.50                   ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 6,152.50     บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 6,152.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170187 19/10/2559
187 วสัดุสาํนกังาน 4 รายการ 1,142.27                   ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,142.27     บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,142.27     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170188 18/10/2559
188 DI-SODIUM HYDROGEN ORTHOPHOSPHATE 2 รายการ 4,772.20                   ตกลงราคา บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 4,772.20     บาท บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 4,772.20     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170189 14/10/2559
189 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.05 uMole 4 รายการ 1,284.00                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,284.00     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,284.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170190 20/10/2559
190 EZ DNA Methylation Kit (50 Rxns) 1 รายการ 6,527.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 6,527.00     บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 6,527.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170191 14/10/2559
191 Custom oligo syn, 4 oligos, 168 mers, 1 รายการ 2,516.64                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,516.64     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,516.64     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170192 20/10/2559
192 gBlocks Gene Fragments 501-750 bp 1 รายการ 8,025.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,025.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,025.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170193 31/10/2559
193 แบตเตอรีhแหง้ (Sealed Lead Acid Battery) 2 รายการ 6,666.10                   ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 6,666.10     บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 6,666.10     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170194 26/10/2559
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แบบ สขร.1

ลาํดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วธิีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบ ตุลาคม 2559

ศูนย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคดัเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวนัที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
194 No.3590-100 96 Well ELISA PLATE, FB, HB, 3 รายการ 20,972.00                 ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 20,972.00   บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 20,972.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170195 31/10/2559
195 No.165-3311 Mini-PROTEAN(R) Spacer Plate 3 รายการ 5,360.70                   ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 5,360.70     บาท บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 5,360.70     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170196 14/10/2559
196 SG-DNASEQ01 DNA Sequencing 2 รายการ 21,876.15                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด  จาํกดั 21,876.15   บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด  จาํกดั 21,876.15   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170197 1/11/2559
197 1IVZ-00-2201 : pNNP, 6x100 ML 1 รายการ 34,079.50                 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 34,079.50   บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 34,079.50   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170198 17/10/2559
198 PPN Screw Cap GL45, Blue, DURAN 3 รายการ 5,521.20                   ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีh  จาํกดั 5,521.20     บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีh  จาํกดั 5,521.20     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170199 28/10/2559
199 GOAT ANTI-MOUSE IGG (WHOLE MOLECULE) 2 รายการ 22,095.50                 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,095.50   บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 22,095.50   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170200 17/10/2559
200 งานจา้งยา้ยตูแ้ละทาํสติ�กเกอร์ 5 รายการ 11,491.80                 ตกลงราคา บริษทั อมรสุวรรณ จาํกดั 11,491.80   บาท บริษทั อมรสุวรรณ จาํกดั 11,491.80   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170201 17/10/2559
201 alpha-Carotene ''SIAL'' 1 mg. 3 รายการ 102,506.00               102,506.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 102,506.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 102,506.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170202 18/10/2559
202 กระดาษชาํระ ขนาดจมัโบ ้(แพค็24มว้น) สก๊อต 1 รายการ 837.01                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 837.01        บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 837.01        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170203 19/10/2559
203 Dish 245x245mm,NT,PS,Steriled 4/16 1 รายการ 6,848.00                   ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 6,848.00     บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 6,848.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170204 21/10/2559
204 ซ่อมเครืhองปรับแรงดนัและสาํรองไฟฟ้า 1 รายการ 1,500.00                   ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 1,500.00     บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 1,500.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170205 26/10/2559
205 เปลีhยน Dryer ขนาด 1/4" 3 รายการ 5,000.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคด ์คลีนิค 5,000.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคด ์คลีนิค 5,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170207 21/10/2559
206 SYBR SAFE DNA GEL STAIN 10,000X CONC.IN 1 รายการ 5,100.00                   ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,100.00     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,100.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170208 20/10/2559
207 Centrifuge Tube 15ML, CENTRISTAR Cap, 2 รายการ 9,000.00                   ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 9,000.00     บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 9,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170209 28/10/2559
208 TripoPack MultiFit Tips 5-200ul,Natural, 3 รายการ 7,400.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 7,400.00     บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 7,400.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170210 21/10/2559
209 SLIDE-A-LYZER CASSETTE G2, 0.5 ML/20K, 1 รายการ 12,000.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 12,000.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 12,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170211 17/10/2559
210 STANDARD SEQUENCING SERVICE 1 รายการ 780.00                      ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 780.00        บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 780.00        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170212 20/10/2559
211 N,N-DIMETHYL FORMAMIDE,Uni Var,2.5 Lt, 2 รายการ 3,210.00                   ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,210.00     บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,210.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170213 20/10/2559
212 1.5 ml Microtube High-Seal Flat bottom 1 รายการ 15,408.00                 ตกลงราคา บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 15,408.00   บาท บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 15,408.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170214 17/10/2559
213 LAMBDA PLUS Pipettor 12 Channel, 50-30ul 1 รายการ 13,910.00                 ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 13,910.00   บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 13,910.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170215 17/10/2559
214 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 642.00                      ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 642.00        บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 642.00        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170216 17/10/2559
215 162 CM2 TC Flask,STRAIGHT,PHEN Cap, 1 รายการ 4,280.00                   ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 4,280.00     บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 4,280.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170217 18/10/2559
216 ซ่อมเครืhอง Shaker [669500001020] 1 งาน 34,240.00                 ตกลงราคา บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 34,240.00   บาท บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 34,240.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170218 18/10/2559
217 นํuาเชืuอ GENEVA 2 รายการ 33,000.00                 ตกลงราคา บริษทั รามิคาล สยามอุตสาหกรรม จาํกดั 33,000.00   บาท บริษทั รามิคาล สยามอุตสาหกรรม จาํกดั 33,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170219 28/10/2559
218 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 2 รายการ 4,412.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,412.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,412.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170220 20/10/2559
219 Nitrogen Ultra High Purity 1 รายการ 1,273.30                   ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,273.30     บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,273.30     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170221 26/10/2559
220 ค่าเตรียมตวัอยา่งสาํหรับการวิเคราะห์ geno 1 รายการ 66,875.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 66,875.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 66,875.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170222 18/10/2559
221 SPATULA STAINLESS (ชอ้นขา้ง/พายขา้ง) 1 รายการ 1,284.00                   ตกลงราคา บริษทั ซีทีแลบอราตอรีh  จาํกดั 1,284.00     บาท บริษทั ซีทีแลบอราตอรีh  จาํกดั 1,284.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170223 18/10/2559
222 FASTDIGEST PFL23ll EA 50 rxn 2 รายการ 10,272.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,272.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,272.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170224 18/10/2559
223 RNeasy Mini Kit (50) [74104] 1 รายการ 12,840.00                 ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 12,840.00   บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 12,840.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170225 18/10/2559
224 ค่าวิเคราะห์ Sequence (ก.ย.59) 1 รายการ 2,140.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,140.00     บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,140.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170226 18/10/2559
225 VertiSep(TM) GES C18 5um HPLC Column 1 รายการ 16,777.60                 ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 16,777.60   บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 16,777.60   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170227 18/10/2559
226 Revertaid 1st CDNA Synth kit ea 100x20uL 1 รายการ 11,449.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 11,449.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 11,449.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170228 18/10/2559
227 Chloroform(1% EtOH)AR 2.5L 1 รายการ 1,669.20                   ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,669.20     บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,669.20     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170229 18/10/2559
228 วสัดุสาํนกังาน 3 รายการ 251.26                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 251.26        บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 251.26        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170230 18/10/2559
229 NEW BACKUP PLUS PORTABLE (BLACK) 4TB 2 รายการ 12,305.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พนัธุ์ทิพย ์อินเตอร์เน็ต โซลูชัhน 12,305.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พนัธุ์ทิพย ์อินเตอร์เน็ต โซลูชัhน 12,305.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170231 18/10/2559
230 lon PI HiQ OT2 200 Kit 3 รายการ 359,100.00               359,100.00 พิเศษ บริษทั ยีนพลสั  จาํกดั 359,100.00 บาท บริษทั ยีนพลสั  จาํกดั 359,100.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170232 18/10/2559
231 a-Pfu 250 U 1 รายการ 1,900.00                   ตกลงราคา บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 1,900.00     บาท บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 1,900.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170233 28/10/2559
232 TripoPack MicroReach 0.1-10ul Natural, 1 รายการ 5,778.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 5,778.00     บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 5,778.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170234 21/10/2559
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(ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)
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สัญญา หรือข้อตกลงใน
233 Lactobacilli MRS Broth 500gm 1 รายการ 13,696.00                 ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 13,696.00   บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 13,696.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170235 18/10/2559
234 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt 1 รายการ 1,187.70                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,187.70     บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,187.70     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170236 31/10/2559
235 ค่าแกว้สาํหรับ PTFE Stopcock bore 2.5 mm. 2 รายการ 1,712.00                   ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 1,712.00     บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 1,712.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170237 18/10/2559
236 CARBON TETRABROMIDE "TCI/JAPAN" 100 G 3 รายการ 12,272.90                 ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 12,272.90   บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 12,272.90   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170238 18/10/2559
237 เสืuอกราวน์แขนยาว ผา้ ทีซี เบอร์ S 1 รายการ 642.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 642.00        หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 642.00        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170239 27/10/2559
238 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL 5 รายการ 1,836.12                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,836.12     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,836.12     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170240 25/10/2559
239 ซองกระดุมพลาสติก A4 ส้ม (แพค็12ซอง) ตราช 2 รายการ 242.50                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 242.50        บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 242.50        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170241 20/10/2559
240 ผา้กอ็ตมว้น 9 นิuว 1 รายการ 267.50                      ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 267.50        บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 267.50        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170242 25/10/2559
241 DNA Sequencing (<96rxn) 2 รายการ 1,506.56                   ตกลงราคา บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,506.56     บาท บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,506.56     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170243 28/10/2559
242 Lab.bot,DURAN,GL45,w/screwcap+ring 500ml 4 รายการ 1,362.00                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,362.00     บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,362.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170244 19/10/2559
243 PHENOL, SATURATED, 400 ML 1 รายการ 3,450.00                   ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,450.00     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,450.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170245 1/11/2559
244 HAP-25 Oligosynthesis 0.025umol 2 รายการ 4,308.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,308.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,308.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170246 25/10/2559
245 BioStor Skirted Bottom 2.0 ml Vials with 1 รายการ 4,500.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 4,500.00     บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 4,500.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170247 21/10/2559
246 ชิuนยาง ตาํแหน่ง-รายชืhอผูบ้ริหาร ศช. 2 รายการ 1,030.00                   ตกลงราคา บริษทั พรีเมีhยม แอนด ์ออฟฟิศ ซพัพลาย จาํกดั 1,030.00     บาท บริษทั พรีเมีhยม แอนด ์ออฟฟิศ ซพัพลาย จาํกดั 1,030.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170248 25/10/2559
247 DNA Sequencing (<96rxn) 1 รายการ 179.76                      ตกลงราคา บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 179.76        บาท บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 179.76        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170249 28/10/2559
248 Custom oligo syn, 2 oligos, 63 mers, 1 รายการ 943.74                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 943.74        บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 943.74        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170250 27/10/2559
249 สกอ็ตตก์ระดาษเช็ดมืออินเตอร์โฟลด2์50แผน่ 1 รายการ 1,712.00                   ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00     บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170251 19/10/2559
250 SsoFast EvaGreen Supermix,500x20 ul 3 รายการ 40,339.00                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีh ส์ จาํกดั 40,339.00   บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีh ส์ จาํกดั 40,339.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170252 19/10/2559
251 Yeast Nit Base W/O Amino Acid 100gm 1 รายการ 11,556.00                 ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 11,556.00   บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 11,556.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170253 19/10/2559
252 Storage Bottle w/tap 50 lit. 'HDPE' 1 รายการ 2,931.80                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,931.80     บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,931.80     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170254 19/10/2559
253 Custom oligo sys, 6 oligos 25 nmole 1 รายการ 4,134.48                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,134.48     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,134.48     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170255 20/10/2559
254 Macrosep ADV 10KD 24/pk [MAP010C37] 1 รายการ 16,264.00                 ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 16,264.00   บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 16,264.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170256 19/10/2559
255 Custom Oligo syn 2 oligos 25 nmole 1 รายการ 883.82                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 883.82        บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 883.82        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170257 20/10/2559
256 QIAguick Gel Extraction Kit (50) [28704] 1 รายการ 5,350.00                   ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 5,350.00     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 5,350.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170258 19/10/2559
257 EBSS,1X,with Ca,Mg,Phenol Red 500 ml 1 รายการ 1,926.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,926.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,926.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170259 19/10/2559
258 FILTER GLASS B370<(>&<)>B39 ASSY 4 รายการ 19,283.20                 ตกลงราคา บริษทั เอน็วายซายน์ จาํกดั 19,283.20   บาท บริษทั เอน็วายซายน์ จาํกดั 19,283.20   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170260 19/10/2559
259 ถุงพลาสติกร้อน ขนาด 7x11,500g 1 รายการ 588.50                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 588.50        บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 588.50        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170261 20/10/2559
260 สก๊อตต กระดาษเช็ดมืออินเตอร์โฟลด2์50แผน่ 1 รายการ 856.00                      ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00        บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170262 20/10/2559
261 กระดาษกาวยน่ แกน 3'' 24มม.x25 หลา 1 รายการ 543.13                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 543.13        บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 543.13        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170263 20/10/2559
262 TripoPack Multi Pipette Tips 100-1000ul, 1 รายการ 19,260.00                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 19,260.00   บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 19,260.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170264 20/10/2559
263 Syring-plastic 1cc w/o needle(100's/box) 1 รายการ 749.00                      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 749.00        บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 749.00        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170265 20/10/2559
264 Rice Genome resequencing 8 GB Data outpu 1 รายการ 56,175.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 56,175.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 56,175.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170266 20/10/2559
265 1705061 Clarity Western ECL Substrate, 1 รายการ 10,914.00                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีh ส์ จาํกดั 10,914.00   บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีh ส์ จาํกดั 10,914.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170267 20/10/2559
266 Sodium Fluoride RPE-ACS 1000g 1 รายการ 2,000.00                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,000.00     บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170268 27/10/2559
267 จา้งเหมาปฏิบตัิงานในโครงการ 1 งวด 10,000.00                 ตกลงราคา นาย ศราวฒุิ ศิริธรรมจกัร 10,000.00   บาท นาย ศราวฒุิ ศิริธรรมจกัร 10,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170269 20/10/2559
268 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 2 รายการ 3,987.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,987.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,987.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170270 25/10/2559
269 Research plus, 8-channel 30-300 ul 1 รายการ 27,820.00                 ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 27,820.00   บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 27,820.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170271 20/10/2559
270 T4 DNA Polymerase EA 100 units 3 รายการ 7,062.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,062.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,062.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170272 20/10/2559
271 Label circles 11mm.Lavender,1,100/pk 4 รายการ 4,708.00                   ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 4,708.00     บาท บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 4,708.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170273 20/10/2559
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แบบ สขร.1

ลาํดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วธิีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบ ตุลาคม 2559

ศูนย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคดัเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวนัที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
272 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 2,439.60                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,439.60     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,439.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170274 20/10/2559
273 Glass tube OD 20mm. with funnel inside 1 รายการ 8,560.00                   ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 8,560.00     บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 8,560.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170275 20/10/2559
274 จา้งเหมาลา้งเครืhองแกว้ และ pipet tips 1 งวด 3,000.00                   ตกลงราคา นางสาว ชนญัชิดา เสือนอ้ย 3,000.00     บาท นางสาว ชนญัชิดา เสือนอ้ย 3,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170276 20/10/2559
275 Sigmacote 25 ml. "Sigma" 1 รายการ 5,060.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,060.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,060.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170277 20/10/2559
276 TripoPack Multi 0.2ml PCR Tube, Natural 1 รายการ 8,800.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 8,800.00     บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 8,800.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170278 20/10/2559
277 Duran,Baffled Flask GL45 with 4 bottom 1 รายการ 1,123.50                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,123.50     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,123.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170279 20/10/2559
278 Syring-plastic 10cc w/o needle(100's/box 1 รายการ 1,123.50                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,123.50     บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,123.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170280 21/10/2559
279 Centrifuge Tube 50ml, Plug seal 1 รายการ 13,375.00                 ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 13,375.00   บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 13,375.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170281 21/10/2559
280 ค่าวิเคราะห์ Sequence (ก.ย.59) 1 รายการ 1,284.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,284.00     บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,284.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170282 21/10/2559
281 2-Hydroxy-4'-(2'-Hydroxyethoxy)-2-Methyl 2 รายการ 9,747.70                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,747.70     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,747.70     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170283 21/10/2559
282 ชุดงานท่ออะคริลิค 6 ชุด พร้อมฐานพีวีซี 1 รายการ 42,700.00                 ตกลงราคา บริษทั เอกศิลปกรุงเทพ จาํกดั 42,700.00   บาท บริษทั เอกศิลปกรุงเทพ จาํกดั 42,700.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170284 28/10/2559
283 Polarographic DO Sensor 1 รายการ 12,500.00                 ตกลงราคา บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จาํกดั 12,500.00   บาท บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จาํกดั 12,500.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170285 1/11/2559
284 Water (Optima,LC/MS),4L (FISHER) 3 รายการ 13,500.00                 ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 13,500.00   บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 13,500.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170286 27/10/2559
285 BD FACSFlow Sheath Fluid 20 L 1 รายการ 16,050.00                 ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 16,050.00   บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 16,050.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170287 21/10/2559
286 Genomic DNA Mini Kit(Blood/Cell Culture) 1 รายการ 11,984.00                 ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 11,984.00   บาท บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 11,984.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170288 21/10/2559
287 Potato Dextrose Broth (ซืuอ10แถม1) 500gm 1 รายการ 26,750.00                 ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 26,750.00   บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 26,750.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170289 21/10/2559
288 เครืhองควบคุมแรงดนัไฟฟ้าชนิดอตัโนมตัิ 1 รายการ 15,000.00                 ตกลงราคา บริษทั ทีเอส เทคนิคคอล จาํกดั 15,000.00   บาท บริษทั ทีเอส เทคนิคคอล จาํกดั 15,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170290 25/10/2559
289 เครืhองสาํรองไฟฟ้า 1 รายการ 22,149.00                 ตกลงราคา บริษทั ทีเอส เทคนิคคอล จาํกดั 22,149.00   บาท บริษทั ทีเอส เทคนิคคอล จาํกดั 22,149.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170291 25/10/2559
290 Cryogenic Vial (Sterile),PP,2.0ml,25/pk 1 รายการ 1,175.00                   ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 1,175.00     บาท บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 1,175.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170292 25/10/2559
291 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt 1 รายการ 330.00                      ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 330.00        บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 330.00        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170293 27/10/2559
292 Ammontium Dithydrogen Orthophosphate RPE 1 รายการ 1,369.60                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,369.60     บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,369.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170294 26/10/2559
293 Potassium Sodium Tartrate 4H2O RPE-ACS 2 รายการ 10,325.50                 ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,325.50   บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,325.50   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170295 25/10/2559
294 Dichloromethane A.R.,2.5L 1 รายการ 12,840.00                 ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 12,840.00   บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 12,840.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170296 25/10/2559
295 Methanol AR 2.5L 1 รายการ 374.50                      ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 374.50        บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 374.50        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170297 25/10/2559
296 วสัดุรับรอง 1 รายการ 2,193.50                   ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 2,193.50     บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 2,193.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170298 25/10/2559
297 Stereo Microscope Model SZX7 with Fibero 1 รายการ 150,000.00               150,000.00 ตกลงราคา บริษทั สเปซเมด จาํกดั 150,000.00 บาท บริษทั สเปซเมด จาํกดั 150,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170299 27/10/2559
298 วสัดุงานบา้นงานครัว 4 รายการ 11,192.20                 ตกลงราคา ร้าน อมรชยัพานิช 11,192.20   บาท ร้าน อมรชยัพานิช 11,192.20   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170300 25/10/2559
299 ค่าซ่อม UPS 1 รายการ 2,653.60                   ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 2,653.60     บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 2,653.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170301 25/10/2559
300 อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 1 รายการ 4,815.00                   ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 4,815.00     บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 4,815.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170302 31/10/2559
301 Acetone GPR 20L 1 รายการ 3,852.00                   ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,852.00     บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,852.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170303 25/10/2559
302 วสัดุความปลอดภยั 3 รายการ 13,385.70                 ตกลงราคา บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 13,385.70   บาท บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 13,385.70   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170304 25/10/2559
303 96 Well TC Plate,FB,W/Lid,1/100/CS 2 รายการ 10,500.00                 ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 10,500.00   บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 10,500.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170305 28/10/2559
304 SL-2XLS+XLS+STD PIPET 0.1-2UL 2 รายการ 14,880.00                 ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 14,880.00   บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 14,880.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170306 25/10/2559
305 Reference2 3-Pack incl. epT.I.P.S Option 1 รายการ 24,473.00                 ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 24,473.00   บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 24,473.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170307 28/10/2559
306 Acrylic Acid (stabilized with MEHQ) 3 รายการ 15,600.60                 ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 15,600.60   บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 15,600.60   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170308 1/11/2559
307 MICRO CENTRIFUGE TUBE 1.5 ML (1000/PK) 2 รายการ 1,498.00                   ตกลงราคา บริษทั เอม็ที อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 1,498.00     บาท บริษทั เอม็ที อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 1,498.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170309 25/10/2559
308 UV MICROPLATE 96 WELL, FLAT (25/PKG) 2 รายการ 49,958.30                 ตกลงราคา บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 49,958.30   บาท บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 49,958.30   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170310 1/11/2559
309 No.120500 K1004-T 90x15 mm Petri Dish, 1 รายการ 4,654.50                   ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 4,654.50     บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 4,654.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170311 28/10/2559
310 Pipetman P5000M 500.0 ul-5000.0 ul 3 รายการ 23,400.90                 ตกลงราคา บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จาํกดั 23,400.90   บาท บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จาํกดั 23,400.90   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170312 26/10/2559
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แบบ สขร.1

ลาํดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วธิีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบ ตุลาคม 2559

ศูนย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคดัเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวนัที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
311 Methylglyoxal 100ml 1 รายการ 16,296.10                 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 16,296.10   บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 16,296.10   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170313 26/10/2559
312 ค่าวิเคราะห์ Sequence (ก.ย.59) 1 รายการ 1,712.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,712.00     บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,712.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170314 26/10/2559
313 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 2,744.55                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,744.55     บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,744.55     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170315 26/10/2559
314 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรังไซส์ S 1 รายการ 2,889.00                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 2,889.00     บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 2,889.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170316 26/10/2559
315 100BP DNA LADDER H3 RTU, 500 UL. 9 รายการ 32,600.00                 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 32,600.00   บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 32,600.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170317 26/10/2559
316 Mortar and Pestle, porcelain 150 mL 1 รายการ 5,280.00                   ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,280.00     บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,280.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170318 26/10/2559
317 BLUE TIP 100-1000UL.1000/BAG 6 รายการ 16,700.00                 ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 16,700.00   บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 16,700.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170319 26/10/2559
318 วสัดุไฟฟ้า 7 รายการ 11,189.48                 ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 11,189.48   บาท บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 11,189.48   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170320 1/11/2559
319 วสัดุไฟฟ้า 2 รายการ 6,184.60                   ตกลงราคา บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 6,184.60     บาท บริษทั แสงชยัมิเตอร์ จาํกดั 6,184.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170321 26/10/2559
320 งานจา้งพิมพ ์Lab Notebook 1 รายการ 239,680.00               239,680.00 ตกลงราคา บริษทั ซิกมา กราฟฟิคส์ จาํกดั 239,680.00 บาท บริษทั ซิกมา กราฟฟิคส์ จาํกดั 239,680.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170322 26/10/2559
321 MCT150C MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF, 2 รายการ 18,190.00                 ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 18,190.00   บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 18,190.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170323 26/10/2559
322 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 2 รายการ 2,075.80                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,075.80     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,075.80     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170324 1/11/2559
323 Liquid Nitrogen 180L 2 รายการ 7,575.60                   ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,575.60     บาท บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,575.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170325 28/10/2559
324 ZR Soil Microbe DNA MiniPrep? Kit 1 งวด 10,165.00                 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,165.00   บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,165.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170326 26/10/2559
325 Tip 200 ul, 1000/pack 2 รายการ 7,597.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,597.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,597.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170327 26/10/2559
326 Immun-Blot(R) PVDF Membrane, Roll, 5 รายการ 40,232.00                 ตกลงราคา บริษทั ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จาํกดั 40,232.00   บาท บริษทั ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จาํกดั 40,232.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170328 26/10/2559
327 Oligonucleotide 50 nmole Desalt 1 รายการ 690.15                      ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 690.15        บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 690.15        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170329 27/10/2559
328 Bacterlological Agar, 500g 1 รายการ 3,210.00                   ตกลงราคา บริษทั ยนูิทีวีเวล จาํกดั 3,210.00     บาท บริษทั ยนูิทีวีเวล จาํกดั 3,210.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170330 28/10/2559
329 SODIUM PALMITATE 1 รายการ 3,916.20                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,916.20     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,916.20     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170331 27/10/2559
330 YEAST EXTRACT POWDER, 500 G. 2 รายการ 9,000.00                   ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 9,000.00     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 9,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170332 27/10/2559
331 FICOLL PM 400 100 G 2 รายการ 16,240.00                 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 16,240.00   บาท บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 16,240.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170333 27/10/2559
332 1 x 96-well Elisa block (96) 1 รายการ 4,280.00                   ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 4,280.00     บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 4,280.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170334 27/10/2559
333 GF/C Glass circles 25 mm. 2 รายการ 16,800.00                 ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 16,800.00   บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 16,800.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170335 27/10/2559
334 FORMIC ACID,FOR MASS SPECTROSCOPY 50 ML 2 รายการ 5,860.00                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,860.00     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,860.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170336 27/10/2559
335 Eppendorf Xplorer, 8-channel, 50-1200ul, 1 รายการ 30,000.00                 ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 30,000.00   บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 30,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170337 27/10/2559
336 2 Log DNA Ladder 5x0.1 ml. 1 รายการ 16,500.00                 ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 16,500.00   บาท บริษทั ธีระเทรดดิuง จาํกดั 16,500.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170338 1/11/2559
337 Pressure gauge 1-5 bar ขนาดเลก็ 1 รายการ 3,745.00                   ตกลงราคา บริษทั เซอร์วิส เทคโนโลยีพลสั จาํกดั 3,745.00     บาท บริษทั เซอร์วิส เทคโนโลยีพลสั จาํกดั 3,745.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170339 28/10/2559
338 Sephadex LH-20 500G 1 รายการ 84,517.16                 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 84,517.16   บาท บริษทั แบงเทรดดิuง 1992 จาํกดั 84,517.16   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170340 27/10/2559
339 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง size S 2 รายการ 1,096.75                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 1,096.75     บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 1,096.75     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170341 27/10/2559
340 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt 1 รายการ 642.00                      ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 642.00        บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 642.00        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170342 27/10/2559
341 วสัดุความปลอดภยั 1 รายการ 5,136.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ปากนํuาเจริญพงษพ์ลาสติก 5,136.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ปากนํuาเจริญพงษพ์ลาสติก 5,136.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170343 27/10/2559
342 ตรวจสอบดีเอน็เอของตน้ Solanum 1 งวด 18,000.00                 ตกลงราคา นางสาว ปัทมา สายลาม 18,000.00   บาท นางสาว ปัทมา สายลาม 18,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170344 27/10/2559
343 ซ่อมเครืhองปรับแรงดนัและสาํรองไฟฟ้า 1 รายการ 3,370.50                   ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 3,370.50     บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 3,370.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170345 31/10/2559
344 จา้งทาํการ purify เชืuอทีhใชห้มกัพริก 1 งวด 20,000.00                 ตกลงราคา นาย ดนู วิทยส์ุภากร 20,000.00   บาท นาย ดนู วิทยส์ุภากร 20,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170346 28/10/2559
345 ถุงมือไนโตร สีฟ้า S 3 รายการ 9,630.00                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 9,630.00     บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 9,630.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170347 28/10/2559
346 สก๊อตตก์ระดาษเช็ดมืออินเตอร์โฟลด2์50แผน่ 1 รายการ 856.00                      ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00        บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00        บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170348 28/10/2559
347 Chitinase Assay Kit 1kt. 2 รายการ 39,055.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 39,055.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 39,055.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170349 28/10/2559
348 Syring-plastic 1cc w/o needle(100's/box) 1 รายการ 1,498.00                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,498.00     บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,498.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170350 28/10/2559
349 TripoPack 1.7ml Microcentrifuge Tube 1 รายการ 8,560.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 8,560.00     บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 8,560.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170351 28/10/2559
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ลาํดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วธิีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบ ตุลาคม 2559

ศูนย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคดัเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวนัที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
350 TIP,200UL,Nat,Bevelrd Orifice,Grad, 2 รายการ 11,021.00                 ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 11,021.00   บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติuง จาํกดั 11,021.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170352 28/10/2559
351 Cryospeed Liquid Nitrogen(TOP up-Dewars) 1 รายการ 1,750.00                   ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,750.00     บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,750.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170353 28/10/2559
352 Iron(III) sulfate hydrate 500g. 1 รายการ 3,177.90                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 3,177.90     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 3,177.90     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170354 28/10/2559
353 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง XS 8 รายการ 4,325.00                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 4,325.00     บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 4,325.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170355 28/10/2559
354 Tip Rainin 1-200ul. 1000ea/pkg 2 รายการ 7,147.60                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 7,147.60     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 7,147.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170356 28/10/2559
355 MUNI (MFEl) EA 300 units 2 รายการ 13,482.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 13,482.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 13,482.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170357 28/10/2559
356 ถุงพลาสติกร้อน ขนาด 9x14,500 กรัม 2 รายการ 1,177.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,177.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,177.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170358 28/10/2559
357 วสัดุไฟฟ้า 19 รายการ 13,979.02                 ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 13,979.02   บาท บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 13,979.02   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170359 28/10/2559
358 Liquid Nitrogen 180L 5 รายการ 18,939.00                 ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 18,939.00   บาท บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 18,939.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170360 31/10/2559
359 AIR ZERO GRADE 7 M /Cyl 1 รายการ 1,337.50                   ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,337.50     บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,337.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170361 31/10/2559
360 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 1 รายการ 1,598.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,598.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,598.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170362 31/10/2559
361 SILMAT S 6 100-240V. 1 รายการ 26,000.00                 ตกลงราคา บริษทั ยนูิตีu  เดน็ตลั จาํกดั 26,000.00   บาท บริษทั ยนูิตีu  เดน็ตลั จาํกดั 26,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170363 1/11/2559
362 RNASE ZAP, 250 ML. 6 รายการ 30,200.00                 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 30,200.00   บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 30,200.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170364 31/10/2559
363 HAP-25 Oligosynthesis 0.025umol 1 รายการ 1,524.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,524.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,524.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170365 31/10/2559
364 เครืhองชัhงทศนิยม 4 ตาํแหน่ง 1 รายการ 87,825.60                 ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 87,825.60   บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 87,825.60   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170366 31/10/2559
365 D200 for P20-P200/P2-F200/PUM/C100 6 รายการ 11,800.00                 ตกลงราคา บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จาํกดั 11,800.00   บาท บริษทั หริกลุ ซายเอนซ์ จาํกดั 11,800.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170367 1/11/2559
366 กลอ้งจุลทรรศน์ 3 ตา รุ่น CX31 1 รายการ 90,000.00                 ตกลงราคา บริษทั สเปซเมด จาํกดั 90,000.00   บาท บริษทั สเปซเมด จาํกดั 90,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170368 31/10/2559
367 lon PI HiQ OT2 200 Kit 4 รายการ 360,900.00               360,900.00 พิเศษ บริษทั ยีนพลสั  จาํกดั 360,900.00 บาท บริษทั ยีนพลสั  จาํกดั 360,900.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170369 31/10/2559
368 กลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ 3 ตาพร้อมระบบแสง 1 รายการ 155,000.00               155,000.00 ตกลงราคา บริษทั สเปซเมด จาํกดั 155,000.00 บาท บริษทั สเปซเมด จาํกดั 155,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170370 2/11/2559
369 เครืhองปรับอากาศ EMINENT แบบตัuง-แขวน 3 รายการ 86,915.91                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกษมแอร์ อีควิพเมน้ท์ 86,915.91   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เกษมแอร์ อีควิพเมน้ท์ 86,915.91   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170371 31/10/2559
370 100 ug Alt-R(TM) S.p Cas9 Nuclease 3NLS 3 รายการ 41,585.55                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 41,585.55   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 41,585.55   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170372 31/10/2559
371 OLIGO PRIMER,25 NMOLE 1 รายการ 1,968.80                   ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 1,968.80     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 1,968.80     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170373 31/10/2559
372 Human CCR7 APC-Conjugated Antibody 1 รายการ 17,237.70                 ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 17,237.70   บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 17,237.70   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170374 31/10/2559
373 ESl Needle 1 รายการ 10,719.26                 ตกลงราคา บริษทั เวิลดโ์ก ้จาํกดั 10,719.26   บาท บริษทั เวิลดโ์ก ้จาํกดั 10,719.26   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170375 31/10/2559
374 Ethanol 190 ppm 2 รายการ 51,360.00                 ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 51,360.00   บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 51,360.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170376 31/10/2559
375 Methanol, HPLC.. 2.5L (FISHER) 1 รายการ 1,048.60                   ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 1,048.60     บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 1,048.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170377 31/10/2559
376 Liquid Nitrogen 180L 2 รายการ 7,575.60                   ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,575.60     บาท บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,575.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170378 31/10/2559
377 เตรียมความพร้อมและดูแลสัตวท์ดลอง 1 รายการ 20,000.00                 ตกลงราคา นางสาว นิชา เจริญศรี 20,000.00   บาท นางสาว นิชา เจริญศรี 20,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170379 31/10/2559
378 P-BBl-GB0235.5x1KG Glycine, 1 รายการ 10,700.00                 ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 10,700.00   บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 10,700.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170380 31/10/2559
379 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt 2 รายการ 1,460.55                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,460.55     บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,460.55     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170381 31/10/2559
380 ตะเกียงแอลกอฮอล,์ สแตนเลส, ในประเทศ 8 รายการ 25,754.90                 ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีh  จาํกดั 25,754.90   บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีh  จาํกดั 25,754.90   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170382 31/10/2559
381 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง S, M 2 รายการ 11,556.00                 ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 11,556.00   บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 11,556.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170383 31/10/2559
382 0.2ml 96 Well PCR Plate,No Skirt, 3 รายการ 51,146.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 51,146.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 51,146.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170384 31/10/2559
384 DNA_21 1.DNA Trap I 1 Lite 2 รายการ 41,278.00                 กรณีพิเศษ  หอ้งปฏิบตัิการ ดีเอน็เอ เทคโนโลยี 41,278.00   บาท  หอ้งปฏิบตัิการ ดีเอน็เอ เทคโนโลยี 41,278.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170386 31/10/2559
385 DNA_25 Polyacrylamide gel Electrophoresi 1 รายการ 1,200.00                   กรณีพิเศษ  หอ้งปฏิบตัิการ ดีเอน็เอ เทคโนโลยี 1,200.00     บาท  หอ้งปฏิบตัิการ ดีเอน็เอ เทคโนโลยี 1,200.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170387 31/10/2559
386 Mix Gas 10%H2 + 10%CO2 + Balance N2 7M3/ 1 รายการ 5,885.00                   ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 5,885.00     บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 5,885.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041170388 31/10/2559
387 Carbon Onions Full-001 500MG 2 รายการ 35,902.00                 ตกลงราคา  Carbon Allotropes 1,238.00     AUD  Carbon Allotropes 1,238.00     AUD มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2042170001 21/10/2559
388 Gene synthesis:AfBGL1,Len: 2,574bp, 10 รายการ 213,602.85               213,602.85 ตกลงราคา  GenScript The Biology CRO 5,773.05     USD  GenScript The Biology CRO 5,773.05     USD มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2042170002 25/10/2559
389 แยกยีนส์ pectinase จากเชืuอรา Aspergillu 6 งวด 132,000.00               132,000.00 ตกลงราคา นาย เฉลิมเกียรติ ยวงทอง 132,000.00 บาท นาย เฉลิมเกียรติ ยวงทอง 132,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160370 16/09/2559
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แบบ สขร.1

ลาํดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วธิีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบ ตุลาคม 2559

ศูนย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคดัเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวนัที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
390 สร้างระบบการผลิตรีคอมบิแนนทเ์อนไซม์ 4 งวด 100,000.00               100,000.00 ตกลงราคา นางสาว สุดา เนตรชลายทุธ 100,000.00 บาท นางสาว สุดา เนตรชลายทุธ 100,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160372 1/10/2559
391 ศึกษากระบวนการยอ่ยชีวมวลทีhผา่นการปรับสภ 3 งวด 75,000.00                 ตกลงราคา นาย นพงศ ์เกษทรัพย์ 75,000.00   บาท นาย นพงศ ์เกษทรัพย์ 75,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160373 1/10/2559
392 ทาํความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของสาํนกังาน 12 งวด 93,600.00                 ตกลงราคา นาง มาลีนี มะยิ 93,600.00   บาท นาง มาลีนี มะยิ 93,600.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160374 17/10/2559
393 ทาํความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของสาํนกังาน 12 งวด 93,600.00                 ตกลงราคา นาง อาสน๊ะ เจ๊ะอาแซ 93,600.00   บาท นาง อาสน๊ะ เจ๊ะอาแซ 93,600.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160375 17/10/2559
394 บริหารหน่วยฯ ทางการแพทย์ 4 งวด 240,000.00               240,000.00 ทีhปรึกษา/ผูเ้ชีhยวชาญ มหาวิทยาลยั มหิดล 240,000.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 240,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160376 2/11/2559
395 บริหารหน่วยฯ ทางการแพทย ์มช. 4 งวด 180,000.00               180,000.00 ทีhปรึกษา/ผูเ้ชีhยวชาญ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ 180,000.00 บาท มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ 180,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160377 2/11/2559
396 บริหารหน่วย BEC 4 งวด 240,000.00               240,000.00 ทีhปรึกษา/ผูเ้ชีhยวชาญ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 240,000.00 บาท  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 240,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160378 2/11/2559
397 ช่วย ผอ.หน่วยบริหารหน่วย BEC 4 งวด 240,000.00               240,000.00 ทีhปรึกษา/ผูเ้ชีhยวชาญ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 240,000.00 บาท  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 240,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160379 2/11/2559
398 บริหารงานวิจยัหน่วยฯ Eco Waste 4 งวด 240,000.00               240,000.00 ทีhปรึกษา/ผูเ้ชีhยวชาญ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 240,000.00 บาท  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 240,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160380 2/11/2559

399

ใหค้าํปรึกษาและสนบัสนุนผลกัดนั การนาํเทคโนโลยี

ดา้น

ชีวสารสนเทศฯ ของ ศนูยฯ์ 4 งวด 240,000.00               240,000.00 ทีhปรึกษา/ผูเ้ชีhยวชาญ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ 240,000.00 บาท มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ 240,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160381 2/11/2559
400 บริหารงานหน่วยฯ ยีนขา้ว 4 งวด 360,000.00               360,000.00 ทีhปรึกษา/ผูเ้ชีhยวชาญ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 360,000.00 บาท มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 360,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160382 2/11/2559
401 บริหารหน่วยฯ ทะเล 4 งวด 240,000.00               240,000.00 ทีhปรึกษา/ผูเ้ชีhยวชาญ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 240,000.00 บาท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 240,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160383 2/11/2559
402 ใหค้าํปรึกษาทางดา้น organic synthesis 12 งวด 240,000.00               240,000.00 ทีhปรึกษา/ผูเ้ชีhยวชาญ มหาวิทยาลยั มหิดล 240,000.00 บาท มหาวิทยาลยั มหิดล 240,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043160384 2/11/2559
403 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณเยืhอในแป้ง 12 งวด 183,600.00               183,600.00 ตกลงราคา นาง จาํรัส คดพิมพ์ 183,600.00 บาท นาง จาํรัส คดพิมพ์ 183,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170001 4/10/2559

404

ตรวจสอบและจดัส่งใบรับส่งตวัอยา่งในการทาํวิจยัของ

โครงการ 12 งวด 237,600.00               237,600.00 ตกลงราคา นางสาว สุกญัญา งามเนตร์ 237,600.00 บาท นางสาว สุกญัญา งามเนตร์ 237,600.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170002 4/10/2559
405 ลา้งทาํความสะอาด จดัเกบ็อุปกรณ์หอ้งปฏิบตัิการ 12 งวด 160,800.00               160,800.00 ตกลงราคา นางสาว วิจิตรา นพคุณ 160,800.00 บาท นางสาว วิจิตรา นพคุณ 160,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170003 4/10/2559
406 ลา้งทาํความสะอาด จดัเกบ็อุปกรณ์หอ้งปฏิบตัิการ 12 งวด 160,800.00               160,800.00 ตกลงราคา นางสาว สายสุนีย ์เกตุแกว้ 160,800.00 บาท นางสาว สายสุนีย ์เกตุแกว้ 160,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170004 4/10/2559
407 เตรียมตวัอยา่งเบืuองตน้งานวิเคราะห์ 12 งวด 160,800.00               160,800.00 ตกลงราคา นางสาว สมบูรณ์ จนัทร์หอม 160,800.00 บาท นางสาว สมบูรณ์ จนัทร์หอม 160,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170005 4/10/2559
408 การตรวจวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี 12 งวด 214,800.00               214,800.00 ตกลงราคา นางสาว สุรัสวดี สุวรรณสุขุ 214,800.00 บาท นางสาว สุรัสวดี สุวรรณสุขุ 214,800.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170006 4/10/2559
409 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณแป้ง 12 งวด 206,400.00               206,400.00 ตกลงราคา นางสาว ประชุม โพธิ� ชอ้ย 206,400.00 บาท นางสาว ประชุม โพธิ� ชอ้ย 206,400.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170007 4/10/2559
410 วิจยัทางดา้นการใชป้ระโยชน์จากเส้นใย 12 งวด 300,000.00               300,000.00 ตกลงราคา นางสาว อุษา ยอ้นโคกสูง 300,000.00 บาท นางสาว อุษา ยอ้นโคกสูง 300,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170009 17/10/2559
411 ปลูก เกบ็ตวัอยา่ง และสกดั DNA ขา้ว 3 งวด 69,000.00                 ตกลงราคา นางสาว ขนิษฐา ดิษทบั 69,000.00   บาท นางสาว ขนิษฐา ดิษทบั 69,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170010 5/10/2559
412 เกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขา้ว 3 งวด 45,000.00                 ตกลงราคา นาย กิตติพงษ ์ระวิสะญา 45,000.00   บาท นาย กิตติพงษ ์ระวิสะญา 45,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170011 5/10/2559
413 เกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขา้ว 3 งวด 45,000.00                 ตกลงราคา นางสาว พิไลพร พลบัจะโปะ 45,000.00   บาท นางสาว พิไลพร พลบัจะโปะ 45,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170012 5/10/2559
414 ส่งงานตรวจวิเคราะห์และเตรียมตวัอยา่งสาํหรับโครงการวิจยั12 งวด 229,200.00               229,200.00 ตกลงราคา นาง พิณทิพย ์คดพิมพ์ 229,200.00 บาท นาง พิณทิพย ์คดพิมพ์ 229,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170013 6/10/2559
415 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพดา้นความหนืดของแป้ง 12 งวด 229,200.00               229,200.00 ตกลงราคา นาง เกศณี แสนสุข คาร์ลสัน 229,200.00 บาท นาง เกศณี แสนสุข คาร์ลสัน 229,200.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170014 6/10/2559

416

เตรียมตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์ดว้ยเครืhอง HPLC ดูแล

บาํรุงรักษาเครืhองทาํนํuากลัhน 12 งวด 24,300.00                 ตกลงราคา นางสาว จุฑามาศ สินศขุ 24,300.00   บาท นางสาว จุฑามาศ สินศขุ 24,300.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170015 6/10/2559
417 ใหค้าํปรึกษาดา้นการปรับปรุงพนัธุ์กุง้ 2 งวด 180,000.00               180,000.00 ทีhปรึกษา/ผูเ้ชีhยวชาญ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 180,000.00 บาท มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 180,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170016 7/10/2559

418

ร่วมพฒันาการเลีuยงขยายหนอน เจาะสมอฝ้าย หนอน

กระทูห้อมและหนอนกระทูผ้กั ใหก้บัโครงการวิจยัของ 

ศนูยฯ์ 12 งวด 258,564.00               258,564.00 ตกลงราคา นางสาว สิมมา มโนรักษ์ 258,564.00 บาท นางสาว สิมมา มโนรักษ์ 258,564.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170017 10/10/2559
419 เลีuยงขยายหนอน เกบ็ขอ้มูลอุณหภูม 12 งวด 295,644.00               295,644.00 ตกลงราคา นางสาว กลัยา หาญกิจ 295,644.00 บาท นางสาว กลัยา หาญกิจ 295,644.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170018 10/10/2559
420 ปลูกเชืuอไวรัสใหห้นอนเจาะสมฝ้าย 12 งวด 170,448.00               170,448.00 ตกลงราคา นางสาว ภิญโญ สุขสวสัดิ� 170,448.00 บาท นางสาว ภิญโญ สุขสวสัดิ� 170,448.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170019 10/10/2559
421 ลา้งทาํความสะอาดถาดปลูกเชืuอ 12 งวด 120,000.00               120,000.00 ตกลงราคา นาง สุนนัท ์สอดแจ่ม 120,000.00 บาท นาง สุนนัท ์สอดแจ่ม 120,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170020 13/10/2559
422 ปลูกเชืuอไวรัสใหห้นอน เกบ็ซากหนอน 12 งวด 114,000.00               114,000.00 ตกลงราคา นาง รุ่งอรุณ สุขใหญ่ 114,000.00 บาท นาง รุ่งอรุณ สุขใหญ่ 114,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170021 10/10/2559
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แบบ สขร.1

ลาํดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วธิีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบ ตุลาคม 2559

ศูนย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559)

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคดัเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวนัที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
423 เกบ็ดกัแดแ้มลง ช่วยงานเลีuยงแมลง 12 งวด 114,000.00               114,000.00 ตกลงราคา นางสาว วชัรีย ์สิงห์ปาน 114,000.00 บาท นางสาว วชัรีย ์สิงห์ปาน 114,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170022 13/10/2559
424 ศึกษาขัuนตอนการเตรียมเชืuอราและความแตกต่ 2 งวด 20,000.00                 ตกลงราคา นางสาว เกวรินทร์ กลํhาเชาว์ 20,000.00   บาท นางสาว เกวรินทร์ กลํhาเชาว์ 20,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170023 10/10/2559

425

วางแผนดาํเนินงานการผลิตอาหารเทียมสาํหรับเลีuยง

แมลง 3 ชนิด เกบ็ขอ้มูลแปลงทดลอง และสาธิต เอน็ พี วี 12 งวด 267,684.00               267,684.00 ตกลงราคา นาย ปฐมพร ไล่ชะพิษ 267,684.00 บาท นาย ปฐมพร ไล่ชะพิษ 267,684.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170024 10/10/2559
426 ปลูกเชืuอไวรัสใหห้นอนเจาะสมฝ้าย 12 งวด 208,152.00               208,152.00 ตกลงราคา นาง อรุณ หกประเสริฐ 208,152.00 บาท นาง อรุณ หกประเสริฐ 208,152.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170025 10/10/2559

427

ช่วยทาํอาหารเลีuยงแมลง 2 ชนิดและลา้งทาํความสะอาด

ภาชนะเลีuยงแมลงของหอ้งปฏิบตัิการ 12 งวด 132,000.00               132,000.00 ตกลงราคา นาง สายพิน เพิhมทรัพย์ 132,000.00 บาท นาง สายพิน เพิhมทรัพย์ 132,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170026 10/10/2559
428 ลา้งทาํความสะอาดถาดปลูกเชืuอ 12 งวด 114,000.00               114,000.00 ตกลงราคา นาย ภานุเดช แกว้โผงเผง 114,000.00 บาท นาย ภานุเดช แกว้โผงเผง 114,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170027 10/10/2559
429 ค่าจา้งทาํการหาพารามิเตอร์ 3 งวด 66,000.00                 ตกลงราคา นางสาว พรกนก คีรีวลัย์ 66,000.00   บาท นางสาว พรกนก คีรีวลัย์ 66,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170028 11/10/2559
430 ใหค้าํปรึกษาดา้นโครงสร้างพืuนฐาน 2 งวด 180,000.00               180,000.00 ทีhปรึกษา/ผูเ้ชีhยวชาญ นาย บรรจง นิสภวาณิชย์ 180,000.00 บาท นาย บรรจง นิสภวาณิชย์ 180,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170029 14/10/2559
431 จา้งเหมาปฏิบตัิงานในโครงการ 12 งวด 216,000.00               216,000.00 ตกลงราคา นางสาว วิภาวดี ศรีสุวรรณ 216,000.00 บาท นางสาว วิภาวดี ศรีสุวรรณ 216,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170049 27/10/2559
432 จา้งเหมาปฏิบตัิงานในโครงการ 6 งวด 99,000.00                 ตกลงราคา นาย เกริกวิทย ์ธีระวจันเดช 99,000.00   บาท นาย เกริกวิทย ์ธีระวจันเดช 99,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170055 28/10/2559
433 จา้งเหมาปฏิบตัิงานในโครงการ 12 งวด 192,000.00               192,000.00 ตกลงราคา นางสาว อรชุดา ราชดี 192,000.00 บาท นางสาว อรชุดา ราชดี 192,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170058 31/10/2559
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