
แบบ สขร.1

ลําดั

บ

 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุป

1 พดัลมระบายอากาศโรงเรือน Greenhouse1       2 รายการ 64,200.00                ตกลงราคา บริษทั วไีอ กรีน จาํกดั  64,200.00     บาท บริษทั วไีอ กรีน จาํกดั  64,200.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

2 High Quality PCR Products                 1 รายการ 5,800.00                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 5,800.00       บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 5,800.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

3 DNA Sequencing (<(><<)>96rxn)             1 รายการ 14,019.00                ตกลงราคา บริษทั ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 14,019.00     บาท บริษทั ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 14,019.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/9/2016

4 FLUOROTRANS W26CM x 3,3M ROLL             2 รายการ 19,200.00                ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 19,200.00     บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 19,200.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

5 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol          1 รายการ 612.00                     ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 612.00          บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 612.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

6 Project: RNA-seq quantification           1 รายการ 38,650.00                ตกลงราคา บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 38,650.00     บาท บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 38,650.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

7 OLIGO PRIMER, 25 NMOLE                    2 รายการ 9,944.00                  ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  9,944.00       บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  9,944.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

8 Syring-plastic 5cc 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 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

9 งานจา้งทาํโมเดลเห็ด                        1 รายการ 50,000.00                ตกลงราคา นาย สุรเชษฐ์  คาํสุนทร 50,000.00     บาท นาย สุรเชษฐ์  คาํสุนทร 50,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

10 RQ1 Dnase free Rnase (1000u)              2 รายการ 6,099.00                  ตกลงราคา บริษทั ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จาํกดั 6,099.00       บาท บริษทั ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จาํกดั 6,099.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

11 งานจา้งติดตัmงพดัลมระบายอากาศโรงเรือนGMO  2 รายการ 135,355.00              135,355.00 ตกลงราคา บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 135,355.00   บาท บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 135,355.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

12 2SRF2-16534 K : MINISART FILTER 0.2 UM.,  1 รายการ 8,560.00                  ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  8,560.00       บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  8,560.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/14/2016

13 52606U.001 Discovery DSC-18 SPE Tube      1 รายการ 38,092.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  38,092.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  38,092.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

14 วสัดุงานบา้นงานครัว                       5 รายการ 34,882.00                ตกลงราคา ร้าน อมรชยัพานิช 34,882.00     บาท ร้าน อมรชยัพานิช 34,882.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

15 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt           1 รายการ 1,284.00                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,284.00       บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,284.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/6/2016

16 Custom oligo syn, 2 oligos, 64 mers,      1 รายการ 958.72                                           ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 958.72          บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 958.72          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

17 ค่าวเิคราะห์ Sequence 1 รายการ 2,996.00                  ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,996.00       บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,996.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

18 สก๊อตตก์ระดาษเช็ดมืออินเตอร์โฟลต2์50แผ่น  1 รายการ 1,712.00                  ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00       บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

19 Nitrogen 99.5% (STD)7M3/cyl               1 รายการ 1,712.00                  ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,712.00       บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,712.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

20 Ammonium nitrate 500gm. (Thai) 1 รายการ 2,354.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แซค ซายน์ เอน็ 2,354.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แซค ซายน์ เอน็ 2,354.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

21 Liquid Nitrogen 180 Dec 16                4 รายการ 15,151.20                ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควดิ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,151.20     บาท บริษทั แอร์ ลิควดิ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,151.20     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

22 Lipase type II crude from*Porcine         2 รายการ 4,847.10                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,847.10       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,847.10       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

23 GERANYLGERANIOL                           2 รายการ 11,437.66                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,437.66     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,437.66     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

24 96 Well Plate,FB,BCB,TCT,W/Lid,1/pkg      1 รายการ 4,280.00                  ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติmง จาํกดั 4,280.00       บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติmง จาํกดั 4,280.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

25 epTIPS Standard 0,5-20ul L,               6 รายการ 13,803.00                ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั   13,803.00     บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั   13,803.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

26 Magnetic bar dia 8x3 mm. No ring          9 รายการ 5,772.65                  ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จดั 5,772.65       บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จดั 5,772.65       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

27 ค่าวเิคราะห์ Sequence 1 รายการ 2,354.00                  ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,354.00       บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,354.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

28 ค่าวเิคราะห์ Sequence        1 รายการ 2,140.00                  ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,140.00       บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,140.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

29 ค่าวเิคราะห์ Sequenc 1 รายการ 428.00                     ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 428.00          บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 428.00          บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

30 ค่าวเิคราะห์ Sequence 1 รายการ 1,926.00                  ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,926.00       บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,926.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

31 ค่าวเิคราะห์ DNA Sequence 1 รายการ 856.00                     ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 856.00          บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 856.00          บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

32 ซ่อมเครืxอง Mini Rocker                   1 งาน 2,500.00                  ตกลงราคา บริษทั ยูนิตีm  เดน็ตลั จาํกดั 2,500.00       บาท บริษทั ยูนิตีm  เดน็ตลั จาํกดั 2,500.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/1/2016

33 อวนโปลีขีmมา้ 380/6 1" x 300 ตา x 30 ม.   1 รายการ 40,018.00                ตกลงราคา บริษทั เอเซียดริzง จาํกดั 40,018.00     บาท บริษทั เอเซียดริzง จาํกดั 40,018.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

34 MICROARRAY HYBRIDISATION BUFFE            1 รายการ 8,480.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 8,480.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 8,480.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

35 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol          2 รายการ 7,573.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 7,573.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 7,573.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

36 ค่าจา้งเหมาผลิตและแยกโปรตีนบริสุทธิ| 1 งวด 26,000.00                ตกลงราคา นางสาว จุฑามาส เจริญสุข  26,000.00     บาท นางสาว จุฑามาส เจริญสุข  26,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

37 จา้งติดตัmงเครืxองกรองนํmา                 1 งาน 8,040.02                  ตกลงราคา บริษทั มาซูม่า เซอร์วสิ จาํกดั 8,040.02       บาท บริษทั มาซูม่า เซอร์วสิ จาํกดั 8,040.02       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

38 STACKER MICROTUBE RACK                    1 รายการ 1,926.00                  ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  1,926.00       บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  1,926.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

39 200ul.Extened Length tip w/ART barrier    1 รายการ 3,745.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 3,745.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 3,745.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2559

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 31 ธันวาคม 2559

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
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ระหว่างวันที� 1 - 31 ธันวาคม 2559

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

40 2,4-Pentanedion RPE1000ml(Acetylacetone)  1 รายการ 2,247.00                  ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,247.00       บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,247.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

41 Oligonucleotide 50 nmole Desalt           1 รายการ 946.95                     ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 946.95          บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 946.95          บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

42 Filtertip 2000ul.96/rack sterile          1 รายการ 14,445.00                ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 14,445.00     บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 14,445.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/6/2016

43 งานจา้งทาํสเกิzตโตะ๊ประชุม                 12 รายการ 37,878.00                ตกลงราคา บริษทั อมรสุวรรณ จาํกดั 37,878.00     บาท บริษทั อมรสุวรรณ จาํกดั 37,878.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

44 2,2,2-Trifluoroethyl formate ''TCI/JAPAN  3 รายการ 10,250.60                ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 10,250.60     บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 10,250.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

45 Toner HP รุ่น CF283A                      2 รายการ 5,238.72                  ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,238.72       บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,238.72       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

46 Potassium Hydroxide pellets RPE 1000g     2 รายการ 1,679.90                  ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,679.90       บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,679.90       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

47 งานปรับปรุงพืmนทีxสูบบุหรีxดา้นขา้งอาคาร  1 รายการ 48,320.00                ตกลงราคา นาย สุทศัน์ โตใหญ่ 48,320.00     บาท นาย สุทศัน์ โตใหญ่ 48,320.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

48 ค่าวเิคราะห์ Sequence 1 รายการ 3,424.00                  ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 3,424.00       บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 3,424.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

49 6-well Nunclon,75/cs 'Nunc,denmark'       3 รายการ 11,449.00                ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 11,449.00     บาท บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 11,449.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

50 ตวักรองสารละลายSyringe filter verticlean  6 รายการ 15,247.50                ตกลงราคา บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 15,247.50     บาท บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 15,247.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

51 1-Iodopentane ''Aldrich'' 25g.            14 รายการ 40,242.70                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  40,242.70     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  40,242.70     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

52 เครืxองพิมพ ์Sticker                      1 รายการ 25,401.80                ตกลงราคา บริษทั สเทเบิmล เน็ตเวริ์ค จาํกดั 25,401.80     บาท บริษทั สเทเบิmล เน็ตเวริ์ค จาํกดั 25,401.80     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/2/2016

53 วเิคราะห์ตวัอย่าง                         12 รายการ 32,100.00                ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 32,100.00     บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 32,100.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/6/2016

54 Enzymatic Yeast Beta-Glucan Kit           1 รายการ 18,725.00                ตกลงราคา บริษทั ซคัเซส ซายน์ เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 18,725.00     บาท บริษทั ซคัเซส ซายน์ เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 18,725.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/6/2016

55 ค่าไพรเมอร์ 2 รายการ 2,225.60                  ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,225.60       บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,225.60       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/6/2016

56 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรังไซส์ XS,S,M         3 รายการ 4,333.50                  ตกลงราคา  จิวณฐั เคมิคอล 4,333.50       บาท  จิวณฐั เคมิคอล 4,333.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

57 ISF-1 medium for the cultivation          1 รายการ 14,926.50                ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 14,926.50     บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 14,926.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/6/2016

58 ZipRuler Express DNA Ladder Set,          1 รายการ 14,980.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 14,980.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 14,980.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/6/2016

59 CHLOROFORM (1% EtOH), AR 4L               1 รายการ 4,280.00                  ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 4,280.00       บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 4,280.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/14/2016

60 Column Kinetex 2.6u C18 100A              3 รายการ 36,380.00                ตกลงราคา บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 36,380.00     บาท บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 36,380.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/6/2016

61 Autosampler syringe,50ul SYR H-KP,        2 รายการ 44,833.00                ตกลงราคา บริษทั ศิริอินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 44,833.00     บาท บริษทั ศิริอินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 44,833.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/6/2016

62 Anti-Hypusine Antibody Antibody 100UL     1 รายการ 14,102.60                ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 14,102.60     บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 14,102.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/6/2016

63 Addition funnel with Stopcock Glass       1 รายการ 5,296.50                  ตกลงราคา  ว ีเอน็ ซพัพลาย โดยนายวนัชยั ณ วเิชียร 5,296.50       บาท  ว ีเอน็ ซพัพลาย โดยนายวนัชยั ณ วเิชียร 5,296.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/9/2016

64 epTIPS Reloads 2-200ul 10 trays of96tips  1 รายการ 23,540.00                ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั   23,540.00     บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั   23,540.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/6/2016

65 Escort IV Transfection Reagent  1ML       2 รายการ 22,880.00                ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 22,880.00     บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 22,880.00     บาท คุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด  2.041E+09 12/6/2016

66 Positive control                          1 รายการ 2,700.00                  ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีx  จาํกดั 2,700.00       บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีx  จาํกดั 2,700.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

67 Project: RNA-seq quantification           2 รายการ 77,300.00                ตกลงราคา บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 77,300.00     บาท บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 77,300.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/6/2016

68 AMPure PB (5ml)                           2 รายการ 65,250.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 65,250.00     บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 65,250.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

69 เปลีxยน Compressor AE 1360Y               4 รายการ 9,000.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 9,000.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 9,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

70 16GB 1600MHz Reg ECC Dual Rank Module     1 รายการ 439,236.00              439,236.00 พิเศษ บริษทั เมโทรโปรเฟสชัxนแนลโปรดกัส์ จาํกดั 439,236.00   บาท บริษทั เมโทรโปรเฟสชัxนแนลโปรดกัส์ จาํกดั 439,236.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

71 ชิmนงานกลึงวสัดุ PP                       4 รายการ 4,943.40                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ที.ยู.ไอ.อินเตอร์เนชัxนแนล 4,943.40       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ที.ยู.ไอ.อินเตอร์เนชัxนแนล 4,943.40       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/6/2016

72 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt           1 รายการ 2,102.55                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,102.55       บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,102.55       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

73 AMMONIUM PERSULFATE ELECTROPHORESISREAGE  1 รายการ 1,733.40                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,733.40       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,733.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

74 ค่าวเิคราะห์ Sequencing 1 รายการ 4,800.00                  ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,800.00       บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,800.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

75 Custom Oligo Syn,2Oligos,88mers, 25nmole  1 รายการ 1,232.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,232.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,232.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

76 QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100)           1 รายการ 14,000.00                ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั    14,000.00     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั    14,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

77 ThetaProbe Soil Moisture Sensor with      3 รายการ 91,500.00                ตกลงราคา บริษทั ไทยวกิตอรีx  จาํกดั 91,500.00     บาท บริษทั ไทยวกิตอรีx  จาํกดั 91,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

78 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol           3 รายการ 6,324.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,324.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,324.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016
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ระหว่างวันที� 1 - 31 ธันวาคม 2559

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

79 dNTP solution mix, 10 mM of each          2 รายการ 15,500.00                ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 15,500.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 15,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

80 ซ่อมเครืxอง Centrifuge รุ่น Biofuge       1 งาน 19,581.00                ตกลงราคา บริษทั เอน็วชิ ัxน แลบ็ซิสเตม็ จาํกดั 19,581.00     บาท บริษทั เอน็วชิ ัxน แลบ็ซิสเตม็ จาํกดั 19,581.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

81 ซ่อมเครืxอง Centrifuge รุ่น Eppendorf     1 งาน 8,774.00                  ตกลงราคา บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,774.00       บาท บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,774.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

82 Methanol Gradient Grade                   1 รายการ 6,206.00                  ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 6,206.00       บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 6,206.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

83 Aluminum foil (Diamond)ขนาด 37 sq.ft.     1 รายการ 401.25                     ตกลงราคา  จิวณฐั เคมิคอล 401.25          บาท  จิวณฐั เคมิคอล 401.25          บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

84 วสัดุสํานกังาน                             3 รายการ 531.79                     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 531.79          บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 531.79          บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

85 TripoPack MultiFit Tips 5-200ul ,Natural  1 รายการ 7,490.00                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 7,490.00       บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 7,490.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

86 TOLUENE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY         1 รายการ 2,428.90                  ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,428.90       บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,428.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

87 ซ่อมเครืxอง Fermenter Biostat B           1 งาน 62,381.00                ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 62,381.00     บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 62,381.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

88 N7004.0001 beta-NAD ''SIAL'' 1 g          1 รายการ 10,657.20                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  10,657.20     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  10,657.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

89 Freezer -80 #C                            1 รายการ 1,790,000.00           1,790,000.00 สอบราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั ########## บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั ########## บาท มีผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว            2.041E+09 12/13/2016

90 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt           1 รายการ 2,953.20                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,953.20       บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,953.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/9/2016

91 31314 Ni-NTA Spin Kit (50)                1 รายการ 19,859.20                ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั    19,859.20     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั    19,859.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

92 ISOPROPYL B-D-THIOGALACTOPYRANOSIDE*DIOX  1 รายการ 3,873.40                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,873.40       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,873.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

93 Eppendorf Xplorer, 8-channel, 5-100ul,    2 รายการ 32,956.00                ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั   32,956.00     บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั   32,956.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

94 centrifuge tube,50mL, 500/cs              1 รายการ 8,346.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 8,346.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 8,346.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/14/2016

95 MRS Broth, for Microbiology               1 รายการ 5,371.40                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,371.40       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,371.40       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

96 ค่าวเิคราะห์ Sequence 1 รายการ 4,066.00                  ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,066.00       บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,066.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

97 AMICON ULTRA 4ml 10K 24PK                 1 รายการ 12,155.20                ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 12,155.20     บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 12,155.20     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

98 MetaCarb Pb Plus Analytical Column        2 รายการ 59,706.00                ตกลงราคา บริษทั ไทยยูนีค  จาํกดั 59,706.00     บาท บริษทั ไทยยูนีค  จาํกดั 59,706.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

99 Oligonucleotide 50 nmole Desalt           1 รายการ 738.30                     ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 738.30          บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 738.30          บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

100 CMC sodium salt low viscosity 500g.       2 รายการ 8,025.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  8,025.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  8,025.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

101 beta-Glucuronidase 250KU ''Sigma''        2 รายการ 26,108.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  26,108.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  26,108.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

102 ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ CK40                   1 งาน 3,210.00                  ตกลงราคา บริษทั สเปซเมด จาํกดั 3,210.00       บาท บริษทั สเปซเมด จาํกดั 3,210.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/7/2016

103 วสัดุไฟฟ้า                                3 รายการ 30,655.50                ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 30,655.50     บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 30,655.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

104 เทปกาวย่น 3M 1"x25 หลา เบอร์ 888          3 รายการ 383.06                     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 383.06          บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 383.06          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

105 แปรงลา้งหลอดทดลอง เบอร์ 0,2,6             3 รายการ 695.50                     ตกลงราคา  จิวณฐั เคมิคอล 695.50          บาท  จิวณฐั เคมิคอล 695.50          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

106 งานจา้งพิมพโ์บวช์วัร์                     1 รายการ 57,780.00                ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ดีไลท ์จาํกดั 57,780.00     บาท บริษทั ดีไซน์ ดีไลท ์จาํกดั 57,780.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

107 Actuator                                  1 รายการ 26,750.00                ตกลงราคา บริษทั แมค็เอนเนอยี อีโวลูชัxน จาํกดั 26,750.00     บาท บริษทั แมค็เอนเนอยี อีโวลูชัxน จาํกดั 26,750.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

108 วสัดุไฟฟ้า                                1 รายการ 8,121.84                  ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั  8,121.84       บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั  8,121.84       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

109 NCOI EA 1000 units                        11 รายการ 22,898.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 22,898.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 22,898.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

110 Sample Plate (50 Units)                   1 รายการ 44,000.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 44,000.00     บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 44,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

111 COMPRESSOR                                7 รายการ 25,400.00                ตกลงราคา บริษทั ธเนศพฒันา  จาํกดั 25,400.00     บาท บริษทั ธเนศพฒันา  จาํกดั 25,400.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

112 Agilent liner, direct, 1.5 mm id,         4 รายการ 10,967.50                ตกลงราคา บริษทั ฟายน์สเปค จาํกดั 10,967.50     บาท บริษทั ฟายน์สเปค จาํกดั 10,967.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/9/2016

113 ซองสีนํmาตาลขนาด 3" x 5"                   5 รายการ 57,994.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วน สามญันิติบุคคล เฉลิมศกัดิ|  เทรดดิmง 57,994.00     บาท หา้งหุน้ส่วน สามญันิติบุคคล เฉลิมศกัดิ|  เทรดดิmง 57,994.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

114 Liquid Nitrogen 180L - Dec 16          1 รายการ 3,787.80                  ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควดิ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,787.80       บาท บริษทั แอร์ ลิควดิ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,787.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

115 Screen-Printed carbon electrode/Work      1 รายการ 20,351.40                ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 20,351.40     บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 20,351.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

116 ซ่อม GAS Detector                         1 งาน 40,446.00                ตกลงราคา บริษทั เอน็เนอร์ยีx โซลูชัxน โปรวายดเ์ดอร์ จาํกดั 40,446.00     บาท บริษทั เอน็เนอร์ยีx โซลูชัxน โปรวายดเ์ดอร์ จาํกดั 40,446.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

117 Parafilm-M(USA)                           4 รายการ 5,874.30                  ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จดั 5,874.30       บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จดั 5,874.30       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016
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แบบ สขร.1

ลําดั
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 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2559

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 31 ธันวาคม 2559

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

118 Oligonucleotide 50 nmole Desalt           1 รายการ 2,584.05                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,584.05       บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 2,584.05       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

119 ซ่อม Cooling Bath ของ Fermenter           1 งาน 21,400.00                ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 21,400.00     บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 21,400.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

120 วสัดุสํานกังาน                             1 รายการ 1,765.50                  ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 1,765.50       บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 1,765.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

121 วสัดุคอมพิวเตอร์                          1 รายการ 2,600.10                  ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 2,600.10       บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 2,600.10       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/8/2016

122 SICB-1-ISO17025 CERT CHARGES PIPETTE ISO  1 รายการ 1,926.00                  ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 1,926.00       บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 1,926.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

123 Sp DNA Sequencing                         1 รายการ 1,926.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,926.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,926.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

124 Glycerol AR. ''AJax'' 500 ml.             1 รายการ 406.60                     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  406.60          บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  406.60          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/9/2016

125 ค่าวเิคราะห์ Sequence 2 รายการ 5,564.00                  ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 5,564.00       บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 5,564.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/9/2016

126 DNA_25 Polyacrylamide gel Electrophoresi  1 รายการ 4,200.00                  กรณีพิเศษ  หอ้งปฏิบตัิการ ดีเอน็เอ เทคโนโลยี 4,200.00       บาท  หอ้งปฏิบตัิการ ดีเอน็เอ เทคโนโลยี 4,200.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

127 งานติดตัmงประตูหอ้ง 559+ติดตัmงโคมไฟกนัแ  2 รายการ 52,323.00                ตกลงราคา บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 52,323.00     บาท บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 52,323.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/9/2016

128 Filter Drier DML 032S ขนาด 1/4" Danfoss   8 รายการ 40,500.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 40,500.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 40,500.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

129 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 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/9/2016

130 Tris (Hydroxymethyl)-Aminomethane RPE 50  1 รายการ 3,852.00                  ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,852.00       บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,852.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/9/2016

131 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Crude            2 รายการ 4,627.75                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 4,627.75       บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 4,627.75       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/9/2016

132 tert-Butyl acetoacetate 100ml.            2 รายการ 3,488.20                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  3,488.20       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  3,488.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/9/2016

133 PiNK PLUS PRESTAINED PROTEIN LADDER       1 รายการ 4,320.00                  ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  4,320.00       บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  4,320.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

134 งานจา้งพิมพโ์บวช์วัร์                     1 รายการ 33,170.00                ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ดีไลท ์จาํกดั 33,170.00     บาท บริษทั ดีไซน์ ดีไลท ์จาํกดั 33,170.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

135 Agar Agar Powder 1 kg. (Chile)            1 รายการ 1,712.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แซค ซายน์ เอน็ 1,712.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แซค ซายน์ เอน็ 1,712.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

136 Brilliant Blue R Cat#27816-50G SIGMA      4 รายการ 26,715.55                ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 26,715.55     บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 26,715.55     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

137 METHANOL, AR 4L (Plastic)                 1 รายการ 2,011.60                  ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,011.60       บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,011.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

138 ค่าบริการซ่อมเครืxอง Freeze dry/Labconco  3 รายการ 26,215.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั 26,215.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั 26,215.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/9/2016

139 DNA Sequencing (<96rxn)                   1 รายการ 359.52                     ตกลงราคา บริษทั ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 359.52          บาท บริษทั ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 359.52          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

140 Ion Tranfer Capillary,550 micron          2 รายการ 20,865.00                ตกลงราคา บริษทั ศิริอินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 20,865.00     บาท บริษทั ศิริอินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 20,865.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

141 Research plus,8-channel 0,5-10ul          3 รายการ 80,063.10                ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั   80,063.10     บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั   80,063.10     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

142 MultiScreen HTS Vacuum Manifold           1 รายการ 66,340.00                ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 66,340.00     บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 66,340.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

143 1610377 500 ul/ Precision Plus Protein    6 รายการ 48,428.20                ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีx  จาํกดั 48,428.20     บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีx  จาํกดั 48,428.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

144 Sp DNA Sequencing                         1 รายการ 2,568.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,568.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,568.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

145 211705 TRYPTONE 500 GM                    1 รายการ 5,564.00                  ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5,564.00       บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5,564.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

146 เครืxองปัxนเหวีxยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได ้  1 รายการ 489,999.99              489,999.99 สอบราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็.วาย.อาร์. 477,220.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็.วาย.อาร์. 477,220.00   บาท มีผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว            2.041E+09 12/13/2016

147 Hemoglobin Freeze DRBottle 500G           3 รายการ 9,800.00                  ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั    9,800.00       บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั    9,800.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

148 COLUMN PD-10,EMPTY                        1 รายการ 9,120.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 9,120.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 9,120.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

149 NAD "Roche"   10 g                        1 รายการ 14,000.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  14,000.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  14,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

150 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol          1 รายการ 3,036.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,036.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,036.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

151 Actinobacillus pleuropneumoniae;4074      5 รายการ 105,500.00              105,500.00 ตกลงราคา บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 105,500.00   บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 105,500.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

152 Fuego Basic with Button Function          1 รายการ 20,000.00                ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 20,000.00     บาท บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 20,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

153 Rat MCP-1 lnstant ELISA 128 tests, ()     1 รายการ 28,772.30                ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 28,772.30     บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 28,772.30     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

154 SCT10MLS SCREW CAP 10ML.TUBE+CAP,STER,    3 รายการ 9,951.00                  ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 9,951.00       บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 9,951.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

155 1-Step Ultra TMB-ELISA Substrate          1 รายการ 29,211.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 29,211.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 29,211.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

156 2-Hydroxyphenetjyl alcohol "ALDRICH" 5G   3 รายการ 15,375.90                ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 15,375.90     บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 15,375.90     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016
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สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 31 ธันวาคม 2559

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

157 TC DISHES,60x15MM,Steriled,20/500/CS      4 รายการ 20,747.30                ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติmง จาํกดั 20,747.30     บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เก็ตติmง จาํกดั 20,747.30     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

158 HAT Media Supplement Hybri-Max Sigma      2 รายการ 9,929.60                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 9,929.60       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 9,929.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/13/2016

159 ISF-1 medium for the cultivation          1 รายการ 7,164.72                  ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 7,164.72       บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 7,164.72       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

160 BROMOTHYMOL BLUE 5G (FISHER)              1 รายการ 1,605.00                  ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จดั 1,605.00       บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จดั 1,605.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/14/2016

161 Anti-HIV1 p24 antibody [39/5.4A],100      1 รายการ 21,935.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติก (ประเทศไทย) จาํกดั21,935.00     บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติก (ประเทศไทย) จาํกดั 21,935.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

162 Sp DNA Sequencing                         1 รายการ 2,354.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,354.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,354.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/14/2016

163 วสัดุไฟฟ้า                                20 รายการ 22,876.49                ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 22,876.49     บาท บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 22,876.49     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/14/2016

164 โตะ๊พบัพีวซีี                             1 รายการ 5,641.58                  ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั  5,641.58       บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั  5,641.58       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

165 วสัดุไฟฟ้า                                2 รายการ 7,815.28                  ตกลงราคา บริษทั แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จาํกดั 7,815.28       บาท บริษทั แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จาํกดั 7,815.28       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

166 เครืxองปรับอากาศแบบ FCU                   1 รายการ 139,635.00              139,635.00 ตกลงราคา บริษทั แมค็เอนเนอยี อีโวลูชัxน จาํกดั 139,635.00   บาท บริษทั แมค็เอนเนอยี อีโวลูชัxน จาํกดั 139,635.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/14/2016

167 เครืxองควบคุมอุณหภูมิ                     1 รายการ 28,355.00                ตกลงราคา บริษทั วไีอ กรีน จาํกดั  28,355.00     บาท บริษทั วไีอ กรีน จาํกดั  28,355.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

168 ไนโตรเจนเหลว (Dewar Top-up filling)       1 รายการ 24,010.80                ตกลงราคา บริษทั แลบ็เอก็เพรสโฟร์ยู จาํกดั 24,010.80     บาท บริษทั แลบ็เอก็เพรสโฟร์ยู จาํกดั 24,010.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

169 จา้งทาํ Mock up                            1 รายการ 61,632.00                ตกลงราคา บริษทั โบกสัการ์ จาํกดั 61,632.00     บาท บริษทั โบกสัการ์ จาํกดั 61,632.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/14/2016

170 กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์เชืxอมต่อ  1 รายการ 95,000.00                ตกลงราคา บริษทั ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชัxนแนล จาํกดั 95,000.00     บาท บริษทั ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชัxนแนล จาํกดั 95,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

171 Harris Regulator Single Stage             1 รายการ 3,210.00                  ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,210.00       บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 3,210.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

172 1IV06-45-0030 : TOPO TA FOR SEQUENCING    2 รายการ 26,792.80                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  26,792.80     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  26,792.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

173 เปลีxยนแบตเตอรีx เครืxอง UPS               1 รายการ 6,773.10                  ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 6,773.10       บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 6,773.10       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

174 ACETONE,AR 4L                             3 รายการ 6,045.50                  ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 6,045.50       บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 6,045.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

175 Ingold dO2 probe (P0720-6283)             1 รายการ 176,657.00              176,657.00 ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 176,657.00   บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 176,657.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

176 Stirring Bar Cylindrical size 10x6 mm     1 รายการ 2,461.00                  ตกลงราคา บริษทั โปรวชิัxน ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,461.00       บาท บริษทั โปรวชิัxน ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,461.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

177 2 ml screw neck ND9 Vial Clear 100/pk     5 รายการ 25,840.50                ตกลงราคา บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิmง จาํกดั 25,840.50     บาท บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิmง จาํกดั 25,840.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

178 1L bottle of 10X KBB buffer               1 รายการ 14,000.00                ตกลงราคา บริษทั อาร์ไอ เทคโนโลยีxส์ จาํกดั 14,000.00     บาท บริษทั อาร์ไอ เทคโนโลยีxส์ จาํกดั 14,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

179 Acetonitrile HPLC 4.0 Lt/jug              1 รายการ 46,737.60                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เซ้าทซ์ิตีm  ซพัพลาย 46,737.60     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เซ้าทซ์ิตีm  ซพัพลาย 46,737.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

180 Ase I   1x2,000 Units.                    2 รายการ 7,620.00                  ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 7,620.00       บาท บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 7,620.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

181 300 um i.d. x5 mm, packed with 5 um C18   3 รายการ 218,700.00              218,700.00 ตกลงราคา บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 218,700.00   บาท บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 218,700.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

182 Magnetic bar oval shape, 5x10 mm.         2 รายการ 5,350.00                  ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,350.00       บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,350.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

183 ค่าบริการตรวจคุณภาพนํmาทิmง                1 รายการ 26,386.20                ตกลงราคา บริษทั เอส.พี.เอส.คอนซลัติmง ซอร์วสิ จาํกดั 26,386.20     บาท บริษทั เอส.พี.เอส.คอนซลัติmง ซอร์วสิ จาํกดั 26,386.20     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

184 เครืxองอ่าน-เขียน บตัร Smart Card         3 รายการ 122,408.00              122,408.00 ตกลงราคา บริษทั พาโซย่า จาํกดั 122,408.00   บาท บริษทั พาโซย่า จาํกดั 122,408.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/15/2016

185 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt           1 รายการ 1,797.60                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,797.60       บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,797.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

186 Gene synthesis : Cd-CathepsinL            1 รายการ 18,404.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 18,404.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 18,404.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

187 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt           1 รายการ 4,006.08                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 4,006.08       บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 4,006.08       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

188 Magnetic bar oval shape, 5x10 mm.         2 รายการ 2,996.00                  ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 2,996.00       บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 2,996.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

189 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 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

190 ผา้ก็อตมว้น 9'' x 100 หลา                 1 รายการ 267.50                     ตกลงราคา  จิวณฐั เคมิคอล 267.50          บาท  จิวณฐั เคมิคอล 267.50          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

191 Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion         2 รายการ 20,000.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 20,000.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 20,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

192 โคมไฟฟ้าฉุกเฉินอตัโนมตัิ                  1 รายการ 3,049.50                  ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 3,049.50       บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 3,049.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

193 งานปรับปรุงผนงัหอ้ง 237                   1 รายการ 72,760.00                ตกลงราคา บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 72,760.00     บาท บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 72,760.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

194 Silage Pro (1 kg)                         1 รายการ 5,000.00                  ตกลงราคา บริษทั ไมโครอินโนเวต จาํกดั 5,000.00       บาท บริษทั ไมโครอินโนเวต จาํกดั 5,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

195 ค่าจา้งเหมาประเมินขา้ว BC2F4 ของตน้ F2   1 งวด 40,000.00                ตกลงราคา นางสาว สรินทิพย ์ปานนาค  40,000.00     บาท นางสาว สรินทิพย ์ปานนาค  40,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016
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196 ค่าจา้งเหมาประเมินขา้ว BC2F1 ของตน้ F3 1 งวด 40,000.00                ตกลงราคา นาย อาสาฬหะ พฒันธารา 40,000.00     บาท นาย อาสาฬหะ พฒันธารา 40,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

197 วสัดุสํานกังาน                             3 รายการ 567.43                     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 567.43          บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 567.43          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

198 DURAN LABORATORY BOTTLE 25 ML             1 รายการ 1,556.85                  ตกลงราคา บริษทั เอม็ ที อินสทรูเมน้ จาํกดั 1,556.85       บาท บริษทั เอม็ ที อินสทรูเมน้ จาํกดั 1,556.85       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

199 ซ่อมเครืxอง Freeze Dry                    1 รายการ 5,350.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั 5,350.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวจิยั 5,350.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

200 รางปลัzกป้องกนัไฟกระชาก 3 จุด 5 ม.        4 รายการ 5,898.11                  ตกลงราคา บริษทั อิเลค็ตนั อินเตอร์เนชัxนแนล จาํกดั 5,898.11       บาท บริษทั อิเลค็ตนั อินเตอร์เนชัxนแนล จาํกดั 5,898.11       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

201 Custom TaqMan SNP Genotyping Assay,       2 รายการ 118,470.40              118,470.40 ตกลงราคา บริษทั ยีนพลสั  จาํกดั 118,470.40   บาท บริษทั ยีนพลสั  จาํกดั 118,470.40   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/16/2016

202 Grade 4 Circles, 125mm 100/pk             1 รายการ 1,380.30                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 1,380.30       บาท บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 1,380.30       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/17/2016

203 กระดาษทิชชู่แพค็ยาว 6 มว้น                4 รายการ 1,262.60                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,262.60       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,262.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/17/2016

204 MALT EXTRACT 500 GM                       2 รายการ 9,972.40                  ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 9,972.40       บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 9,972.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/17/2016

205 T4 Polynucleotide Kinase [1x500 Units]    1 รายการ 3,595.20                  ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 3,595.20       บาท บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 3,595.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/17/2016

206 แบตเตอรีxแหง้ Model 12 volt 9Ah           1 รายการ 845.30                     ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 845.30          บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 845.30          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/17/2016

207 อาการ์ พาวเดอร์ เกรดเอ [01CM-AP00A]       1 รายการ 6,099.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ที.ซี. สถาพร 6,099.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ที.ซี. สถาพร 6,099.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/17/2016

208 วสัดุสํานกังาน                             2 รายการ 196.84                     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 196.84          บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 196.84          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/17/2016

209 Reservoir UV Lamp 254nm                   1 งาน 21,688.90                ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิmง จาํกดั 21,688.90     บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิmง จาํกดั 21,688.90     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/17/2016

210 Methanol, A.R.,2.5L (LOBA)Plastic bottle  7 รายการ 21,239.50                ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จดั 21,239.50     บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จดั 21,239.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/17/2016

211 Carbondioxide 99.9% 29 Kg/Cyl (Diptibe)   1 รายการ 4,280.00                  ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,280.00       บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,280.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/17/2016

212 ค่าจา้งเหมาประเมินการตา้นทานต่อแมลงเพลีmยในขา้ว 1 งวด 40,000.00                ตกลงราคา นางสาว จิรพร เหลียวตระกูล 40,000.00     บาท นางสาว จิรพร เหลียวตระกูล 40,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

213 EXPI293 EXPRESSION SYSTEM KIT             1 รายการ 128,945.70              128,945.70 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  128,945.70   บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  128,945.70   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

214 เทปใส 3 M 1"x36 หลา เบอร์ 500 แกน 1"      6 รายการ 1,697.02                  ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 1,697.02       บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 1,697.02       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

215 AccuPrep Gel Purification Kit,            1 รายการ 5,992.00                  ตกลงราคา บริษทั ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 5,992.00       บาท บริษทั ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 5,992.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

216 QIAquick PCR Purification Kit (50)        1 รายการ 4,280.00                                        ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั    4,280.00       บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั    4,280.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

217 Sp DNA Sequencing                         1 รายการ 5,350.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,350.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,350.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

218 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง XS, S              2 รายการ 5,778.00                  ตกลงราคา  จิวณฐั เคมิคอล 5,778.00       บาท  จิวณฐั เคมิคอล 5,778.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

219 งานจา้งติดตัmงจุด LAN                     1 รายการ 78,752.00                ตกลงราคา บริษทั สเทเบิmล เน็ตเวริ์ค จาํกดั 78,752.00     บาท บริษทั สเทเบิmล เน็ตเวริ์ค จาํกดั 78,752.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

220 No.161-0144 40% Acrylamide/Bis Solution   1 รายการ 8,859.60                  ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 8,859.60       บาท บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 8,859.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

221 Custom oligo syn, 1 oligo, 11 mers, 100   2 รายการ 1,801.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,801.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,801.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

222 เวอร์มิคูไลท ์Vemiculite 100L             1 รายการ 24,000.00                ตกลงราคา บริษทั ไพศาลเกษตรเคมี จาํกดั 24,000.00     บาท บริษทั ไพศาลเกษตรเคมี จาํกดั 24,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

223 ถงั 10 กิโลกรัม สีขาว                     2 รายการ 77,140.70                ตกลงราคา บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 77,140.70     บาท บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 77,140.70     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

224 เทป OPP 3M 2"x40ม. เบอร์ 3609 สีชา        1 รายการ 642.00                     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 642.00          บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 642.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

225 หนา้กาก Dura 50 ชิmน / กล่อง              1 รายการ 642.00                     ตกลงราคา  จิวณฐั เคมิคอล 642.00          บาท  จิวณฐั เคมิคอล 642.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

226 ชุดเก็บสารละลายบริสุทธิ|  BIOLA            1 รายการ 79,439.25                ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีx  จาํกดั 79,439.25     บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีx  จาํกดั 79,439.25     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

227 จา้งผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีทีxจาํเป็น      1 งวด 11,500.00                ตกลงราคา นางสาว ภทัรกุล ภคัโชตานนท ์ 11,500.00     บาท นางสาว ภทัรกุล ภคัโชตานนท ์ 11,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

228 เครืxองวเิคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 รายการ 670,000.00              670,000.00 พิเศษ บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 670,000.00   บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 670,000.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

229 PLT-X871.500MG X-GLUC, Sodium Salt        1 รายการ 10,914.00                ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 10,914.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 10,914.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

230 ถ่านอลัคาไลน์ PANASONIC AA (4กอ้น/แพค็)   3 รายการ 156.22                     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 156.22          บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 156.22          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

231 Manganese (II) Chloride AR.500 gm.Qrec    1 รายการ 2,653.60                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอิร์ต เคมี แลบ็ 2,653.60       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอิร์ต เคมี แลบ็ 2,653.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

232 0241E-2.5L : Perchloric acid 69-72%, AR/  1 รายการ 4,793.60                  ตกลงราคา บริษทั ซคัเซส ซายน์ เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,793.60       บาท บริษทั ซคัเซส ซายน์ เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,793.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

233 MCT200C MICROTUBE 2.0ML.WHITE 500/BAG     1 รายการ 6,099.00                  ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 6,099.00       บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 6,099.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

234 221S SEMI-MICRO CUVETTE 1.5-3.0ML,PS,     1 รายการ 2,033.00                  ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 2,033.00       บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 2,033.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016
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235 1IVG1-22600-050 : OPTI-MEM I, 10x1L       1 รายการ 167,348.00              167,348.00 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  167,348.00   บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  167,348.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/19/2016

236 75cm2 Cell Culture Flask, Plug Seal Cap,  1 รายการ 5,778.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,778.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,778.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

237 DNTP SET, 100MM SOLUTIONS, 4x0.25 mL      1 รายการ 9,000.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,000.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

238 ถุงร้อนพลาสติกใส ขนาด 8x12 นิmว           11 รายการ 10,830.00                ตกลงราคา  จิวณฐั เคมิคอล 10,830.00     บาท  จิวณฐั เคมิคอล 10,830.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

239 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Crude            2 รายการ 1,177.00                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,177.00       บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,177.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

240 1 KB PLUS DNA LADDER, 250 UG              2 รายการ 13,370.00                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  13,370.00     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  13,370.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

241 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 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

242 หลอดไฟฮาโลเจน 6 โวลต ์15 วตัต ์(6V 15WHA  1 รายการ 5,350.00                  ตกลงราคา บริษทั สเปซเมด จาํกดั 5,350.00       บาท บริษทั สเปซเมด จาํกดั 5,350.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

243 Ion Exchanger for pacific                 1 รายการ 19,260.00                ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 19,260.00     บาท บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 19,260.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

244 ค่าวเิคราะห์ตวัอย่าง                      3 รายการ 6,206.00                  ตกลงราคา บริษทั ศูนยว์ทิยาศาสตร์เบทาโกร จาํกดั 6,206.00       บาท บริษทั ศูนยว์ทิยาศาสตร์เบทาโกร จาํกดั 6,206.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

245 เทปกระดาษกาวย่น 3M 3/4"x25 หลา เบอร์ 888  18 รายการ 4,719.00                  ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 4,719.00       บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 4,719.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

246 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol          1 รายการ 1,512.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,512.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,512.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

247 SMART King Series Model : SMK-2000A       2 รายการ 40,000.00                ตกลงราคา บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 40,000.00     บาท บริษทั เพาเวอร์เมติค จาํกดั 40,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

248 วสัดุไฟฟ้า                                8 รายการ 9,735.70                  ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 9,735.70       บาท บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 9,735.70       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

249 TOPSEAL-A FOR 96-WELL PLATES/100          1 รายการ 6,377.20                  ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 6,377.20       บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 6,377.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

250 YEAST EXTRACT 500 GM [212750]             1 รายการ 2,311.20                  ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,311.20       บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,311.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

251 จา้งเหมาทาํการ optimize วสัดุ และสภาวะทีxดีทีสุด         1 รายการ 50,000.00                ตกลงราคา นางสาว พชัรภคั สุริวงศ์ 50,000.00     บาท นางสาว พชัรภคั สุริวงศ์ 50,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

252 จา้งสังเคราะห์อนุภาคทองคาํระดบันาโน            1 งวด 50,000.00                ตกลงราคา นางสาว พิยะดา ขยกั 50,000.00     บาท นางสาว พิยะดา ขยกั 50,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

253 เครืxองปัxนเหวีxยงตกตะกอนความเร็วสูง      1 รายการ 450,000.00              450,000.00 พิเศษ บริษทั เมดิทอป จาํกดั 450,000.00   บาท บริษทั เมดิทอป จาํกดั 450,000.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

254 งานจา้งทาํสเกิzตโตะ๊ประชุม                 1 รายการ 17,120.00                ตกลงราคา บริษทั อมรสุวรรณ จาํกดั 17,120.00     บาท บริษทั อมรสุวรรณ จาํกดั 17,120.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

255 ค่าวเิคราะห์ Sequence 2 รายการ 4,922.00                  ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,922.00       บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,922.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

256 ซ่อมตู ้Deep Freezer -80 Jouan VXE570#6   1 งาน 43,335.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 43,335.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 43,335.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

257 ซ่อมตู ้Deep Freezer -80 Jouan VXE570#5   1 งาน 11,235.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 11,235.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 11,235.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

258 QIAprep Spin Miniprep Kit (50)            2 รายการ 25,166.40                ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั    25,166.40     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั    25,166.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

259 Bsi WI-HF 1 x 300 Units.[R3553S]          2 รายการ 8,412.20                  ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 8,412.20       บาท บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 8,412.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

260 MCT150C MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF,500/   2 รายการ 11,502.50                ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 11,502.50     บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 11,502.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

261 Deoxyribonucleic acid, single 5x1ml.      1 รายการ 5,649.60                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  5,649.60       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  5,649.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

262 ซ่อมชัmนสแตนเลส                           1 งาน 14,980.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 14,980.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 14,980.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

263 เครืxองปัxนเหวีxยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบ   1 รายการ 425,432.00              425,432.00 พิเศษ บริษทั เมดิทอป จาํกดั 425,432.00   บาท บริษทั เมดิทอป จาํกดั 425,432.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/20/2016

264 CUSTOMGENE-1EA_8204363062                 1 รายการ 17,227.00                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,227.00     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,227.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

265 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง L                  1 รายการ 5,922.45                  ตกลงราคา  จิวณฐั เคมิคอล 5,922.45       บาท  จิวณฐั เคมิคอล 5,922.45       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

266 ถุงพลาสติก LDPE 26"x40" หนา .20mm/คู่     3 รายการ 35,500.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ปากนํmาเจริญพงษพ์ลาสติก 35,500.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ปากนํmาเจริญพงษพ์ลาสติก 35,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

267 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt           1 รายการ 609.90                     ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 609.90          บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 609.90          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

268 วสัดุคอมพิวเตอร์                          4 รายการ 7,580.95                  ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,580.95       บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,580.95       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

269 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt           1 รายการ 321.00                     ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 321.00          บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 321.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

270 ค่าจา้งเหมาเพืxอศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของปะการัง 1 งวด 33,000.00                ตกลงราคา นางสาว วาสิฏฐี คงคาชนะ 33,000.00     บาท นางสาว วาสิฏฐี คงคาชนะ 33,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

271 วสัดุคอมพิวเตอร์                          1 รายการ 27,552.50                ตกลงราคา บริษทั มิสเตอร์ อิzงค ์คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 27,552.50     บาท บริษทั มิสเตอร์ อิzงค ์คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 27,552.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

272 1IV09-K2780-01 : CALCIUM PHOSPHATE        1 รายการ 68,244.60                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  68,244.60     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  68,244.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

273 Custom oligo syn, 2 oligos, 65 mers,      1 รายการ 973.70                     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 973.70          บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 973.70          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016
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274 Sp DNA Sequencing / 2,354.00              1 รายการ 2,354.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,354.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,354.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

275 2,2'-AZINO-BIS(3-ETHYLBENZOTHIAZOLINE&    1 รายการ 10,165.00                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,165.00     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,165.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

276 Sp DNA Sequencing for 11-19               1 รายการ 4,500.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,500.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,500.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

277 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL          1 รายการ 2,232.00                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,232.00       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,232.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

278 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol          1 รายการ 1,596.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,596.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,596.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

279 สก๊อตต ์กระดาษเช็ดมือ อินเตอร์โฟลต ์      1 รายการ 856.00                     ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00          บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

280 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง S                  1 รายการ 866.70                     ตกลงราคา  จิวณฐั เคมิคอล 866.70          บาท  จิวณฐั เคมิคอล 866.70          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

281 Sp DNA Sequencing                         1 รายการ 2,568.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,568.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,568.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

282 DNTP MIX, 10MM,0.2 mL                     1 รายการ 2,568.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,568.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,568.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

283 PETRI DISH,WITH VENTS 94,0/16 MM,20 PC    1 รายการ 8,453.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,453.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,453.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

284 AccuPrep PCR purification kit             1 รายการ 5,114.60                  ตกลงราคา บริษทั ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 5,114.60       บาท บริษทั ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 5,114.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

285 Scapel handle No.7 [AZ023807]             1 รายการ 4,750.80                  ตกลงราคา บริษทั ยูไนเทค ซายน์ จาํกดั 4,750.80       บาท บริษทั ยูไนเทค ซายน์ จาํกดั 4,750.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

286 งานจา้งผลิต VDO                           1 รายการ 85,600.00                ตกลงราคา บริษทั พ่นไฟ สตูดิโอ จาํกดั 85,600.00     บาท บริษทั พ่นไฟ สตูดิโอ จาํกดั 85,600.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

287 วสัดุก่อสร้าง                             6 รายการ 131,337.42              131,337.42 ตกลงราคา บริษทั ฮาคอน จาํกดั 131,337.42   บาท บริษทั ฮาคอน จาํกดั 131,337.42   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

288 งานทาํความสะอาดพืmนทีxสูงภายในอาคาร        1 รายการ 21,400.00                ตกลงราคา บริษทั บิวดิmง แคร์ เซอร์วสิ จาํกดั 21,400.00     บาท บริษทั บิวดิmง แคร์ เซอร์วสิ จาํกดั 21,400.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/21/2016

289 อาหารเลีmยงเชืmอของ Silage Pro (1 kg)     1 รายการ 3,900.00                  ตกลงราคา บริษทั ไมโครอินโนเวต จาํกดั 3,900.00       บาท บริษทั ไมโครอินโนเวต จาํกดั 3,900.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

290 1.5ML. S/S SCREW CAP TUBE 500/BAG         3 รายการ 33,437.50                ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 33,437.50     บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 33,437.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

291 SODIUM CHLORITE 250G                      1 รายการ 4,012.50                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,012.50       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,012.50       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/22/2016

292 ซ่อมเครืxอง Fermenter                     6 รายการ 286,439.00              286,439.00 ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 286,439.00   บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 286,439.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

293 Sucrose AR.500gm. (AJAX)                  2 รายการ 48,660.00                ตกลงราคา บริษทั รุตม ์เคมิคลั แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 48,660.00     บาท บริษทั รุตม ์เคมิคลั แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 48,660.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

294 Phytagel, 1000g/bot., SIGMA-ALDRICH       1 รายการ 39,700.00                ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีx  จาํกดั 39,700.00     บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีx  จาํกดั 39,700.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

295 จา้งเหมาปลูก และดูแลตน้มะเขือเทศ                  1 งวด 9,500.00                  ตกลงราคา นาง ลิmนจีx สระหงษท์อง 9,500.00       บาท นาง ลิmนจีx สระหงษท์อง 9,500.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

296 Pouring Ring,PP,GL 45, Blue               1 รายการ 1,070.00                  ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 1,070.00       บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 1,070.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

297 ค่าวเิคราะห์ Sequence 1 รายการ 1,498.00                  ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,498.00       บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,498.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

298 ซ่อมเครืxอง Centrifuge Beckman Coulter    2 รายการ 48,997.01                ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิmง จาํกดั 48,997.01     บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิmง จาํกดั 48,997.01     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

299 ค่าวเิคราะห์ Sequence 1 รายการ 1,926.00                  ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,926.00       บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,926.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

300 Nitrogen High Purity ,Purity 99.99%       1 รายการ 486.85                     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 486.85          บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 486.85          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

301 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt           9 รายการ 15,701.18                ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 15,701.18     บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 15,701.18     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

302 แบตเตอรีxแหง้ (Sealed Lead Acid Battery)  1 รายการ 2,182.80                  ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 2,182.80       บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 2,182.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

303 ค่าวเิคราะห์ Sequence 1 รายการ 856.00                     ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 856.00          บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 856.00          บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

304 Precision Agriculture'15/by John Staffor  1 รายการ 8,940.00                  ตกลงราคา บริษทั ลีดเดอร์ แอนด ์รีดเดอร์ จาํกดั 8,940.00       บาท บริษทั ลีดเดอร์ แอนด ์รีดเดอร์ จาํกดั 8,940.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

305 Custom oligo syn, 1 oligos, 41 mers,      1 รายการ 614.18                     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 614.18          บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 614.18          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

306 Sp DNA Sequencing                         5 รายการ 17,976.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 17,976.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 17,976.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

307 30% Acrylamide/Bis Solution 29:1          1 รายการ 2,086.50                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีx  จาํกดั 2,086.50       บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีx  จาํกดั 2,086.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

308 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt 1 รายการ 1,845.75                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,845.75       บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,845.75       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

309 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt           1 รายการ 1,781.55                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,781.55       บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 1,781.55       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

310 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt           1 รายการ 963.00                     ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 963.00          บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 963.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

311 50ml Centrifuge Tube, Bulk, premium, Ste  5 รายการ 8,955.90                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,955.90       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,955.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

312 ถุงพลาสติกร้อน 24x36 นิmว 500 กรัม        3 รายการ 1,765.50                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,765.50       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,765.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016
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313 Research plus, 8-channel 30-300ul         2 รายการ 28,900.00                ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั   28,900.00     บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั   28,900.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

314 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง XS, S              2 รายการ 5,778.00                  ตกลงราคา  จิวณฐั เคมิคอล 5,778.00       บาท  จิวณฐั เคมิคอล 5,778.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

315 Sodium Chloride RPE 1000g (C479687)       1 รายการ 1,712.00                  ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,712.00       บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,712.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

316 No. R3133S Spe I-HF 1 x 500 Units.        2 รายการ 8,667.00                  ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 8,667.00       บาท บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 8,667.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

317 1620112 Pkg of 1 roll, Nitrocellulose     3 รายการ 15,440.10                ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีx  จาํกดั 15,440.10     บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีx  จาํกดั 15,440.10     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

318 PHENOL RED 0.5% SOLUTION IN DULBECCO'S*P  1 รายการ 1,305.40                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,305.40       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,305.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/23/2016

319 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt           1 รายการ 321.00                     ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 321.00          บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 321.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

320 เคมีป้องกนัการเกิดตะกรันและการกดักร่อน    2 รายการ 3,477.50                  ตกลงราคา บริษทั บี.อี.มารูบิชิ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,477.50       บาท บริษทั บี.อี.มารูบิชิ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,477.50       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

321 ถุงกระดาษสีนํmาตาล เบอร์ 8                 7 รายการ 39,643.50                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสงวฒันไพศาล 39,643.50     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แสงวฒันไพศาล 39,643.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

322 Sp DNA Sequencing                         1 รายการ 7,400.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,400.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,400.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

323 Tyro3 (D38C6) Rabbit mAb                  1 รายการ 14,766.00                ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 14,766.00     บาท บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 14,766.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

324 Funnel ชนิดปากเรียบ length 53 mm          1 รายการ 4,654.50                  ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 4,654.50       บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 4,654.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

325 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt           1 รายการ 600.00                     ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 600.00          บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 600.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

326 alpha-Amylase Assay Kit (Ceralpha Method  3 รายการ 42,586.00                ตกลงราคา บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 42,586.00     บาท บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 42,586.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

327 Custom Oligo Syn, 4 Oligos, 177 mers,     1 รายการ 2,478.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,478.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,478.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

328 Q5 High-Fidelity DNA Polymerase 2x100     1 รายการ 12,600.00                ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 12,600.00     บาท บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 12,600.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

329 STANDARD SEQUENCING SERVICE               1 รายการ 3,900.00                  ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  3,900.00       บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  3,900.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

330 HAP-25.Set Oligosynthesis 0.025 umol      1 รายการ 638.00                     ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 638.00          บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 638.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

331 P-MRC-TR118.4x100ML Tri Reagent           1 รายการ 18,000.00                ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 18,000.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 18,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

332 จดัทาํผลิตสืxอวดิิทศัน์แนะนาํ โครงการ       1 รายการ 140,000.00              140,000.00 ตกลงราคา นาย สมเกียรติ อุสาหะ 140,000.00   บาท นาย สมเกียรติ อุสาหะ 140,000.00   บาท คุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด  2.041E+09 12/26/2016

333 วสัดุไฟฟ้า                                2 รายการ 20,501.20                ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 20,501.20     บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 20,501.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

334 งานซ่อมฝ้าเพดานสํานกังานชัmน 2 Module 2    1 รายการ 46,609.20                ตกลงราคา บริษทั ตัmง กิม ฮง การโยธา จาํกดั 46,609.20     บาท บริษทั ตัmง กิม ฮง การโยธา จาํกดั 46,609.20     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

335 อะไหล่สําหรับลิฟตไ์บโอเทค                  4 รายการ 235,721.00              235,721.00 ตกลงราคา บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 235,721.00   บาท บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 235,721.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

336 '4116-0125' New 2005! Sterile Disposable  1 รายการ 6,698.20                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 6,698.20       บาท บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 6,698.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

337 783 D-Glucose Anhydrous Univar Ajax 500g  2 รายการ 2,011.60                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 2,011.60       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 2,011.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

338 Thionyl Chloride (ca.1mol/L in            1 รายการ 9,630.00                  ตกลงราคา บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอน อินสตรูเมนท ์จาํกดั 9,630.00       บาท บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอน อินสตรูเมนท ์จาํกดั 9,630.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

339 Zinc Chloride RPE-ACS 250g (C494105)      1 รายการ 1,112.80                  ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,112.80       บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,112.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

340 Benzene AR/ACS 99.5% ''Loba'' 2.5L        1 รายการ 1,262.60                  ตกลงราคา บริษทั ศิริอินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 1,262.60       บาท บริษทั ศิริอินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 1,262.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

341 MBTH monohydrate ''SIAL'' 2.5 g.          1 รายการ 1,305.40                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  1,305.40       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  1,305.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

342 SuperSignal West Pico Chemiluminescent    1 รายการ 14,338.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 14,338.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 14,338.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

343 Mlu I-HF [R3198S]                         1 รายการ 7,960.80                  ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 7,960.80       บาท บริษทั ธีระเทรดดิmง จาํกดั 7,960.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

344 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt           1 รายการ 995.10                     ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 995.10          บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 995.10          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

345 จา้งเหมาฟอกเยืxอจากไมยู้คาลิปตสั     1 รายการ 310,000.00                           310,00.00 กรณีพิเศษ มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 310,000.00   บาท มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 310,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

346 RC-5000 BULK 5000UL TIP 1000/PKG          3 รายการ 11,563.24                ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 11,563.24     บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 11,563.24     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

347 00877.0005 Oxolinic acid ''Sigma'' 5 g.   2 รายการ 7,896.60                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  7,896.60       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  7,896.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

348 MCT150LC MICROTUBE 1.5ML. ''MAX''BOIL-    1 รายการ 3,745.00                  ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 3,745.00       บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 3,745.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

349 SEP-PAK LIGHT C18 50/BX                   1 รายการ 7,415.10                  ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 7,415.10       บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 7,415.10       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

350 Liquid Nitrogen 180L เดือน ม.ค.60         2 รายการ 7,575.60                  ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควดิ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,575.60       บาท บริษทั แอร์ ลิควดิ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,575.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/26/2016

351 MCN-740596.100ML Buffer NTI, 100 ml/bott  1 รายการ 1,900.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,900.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,900.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016
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352 Filter paper GF/C47mm Whatman             2 รายการ 5,080.00                  ตกลงราคา บริษทั สามชยั เคมิคอล จาํกดั 5,080.00       บาท บริษทั สามชยั เคมิคอล จาํกดั 5,080.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

353 SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE   3 รายการ 7,150.00                  ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 7,150.00       บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 7,150.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

354 SG-DNASEQ01 DNA Sequencing                1 รายการ 17,120.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 17,120.00     บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 17,120.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

355 BL-DNA-40H DNA Base, 40 umole, Desalt     1 รายการ 18,130.08                ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 18,130.08     บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 18,130.08     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

356 QIAGEN Multiplex PCR Kit (100)            1 รายการ 18,400.00                ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั    18,400.00     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั    18,400.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

357 T300 MICRO TIP 0.5-10UL.1000/BAG          1 รายการ 2,942.50                  ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 2,942.50       บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 2,942.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

358 LACTOBACILLI MRS BROTH 500 GM             1 รายการ 6,848.00                  ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,848.00       บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,848.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/27/2016

359 ค่าบริการในการตรวจเช็คและ ซ่อมบาํรุงรักษาเครืxอง Microfuge 1 รายการ 10,700.00                ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิmง จาํกดั 10,700.00     บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิmง จาํกดั 10,700.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

360 LQR-200, 960 tipsin 10 rack               1 รายการ 153,000.00              153,000.00 ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 153,000.00   บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 153,000.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

361 งานจา้งบริการทาํความสะอาดกระจกรอบอาคาร BI  1 รายการ 150,000.00              150,000.00 ตกลงราคา บริษทั บิวดิmง แคร์ เซอร์วสิ จาํกดั 150,000.00   บาท บริษทั บิวดิmง แคร์ เซอร์วสิ จาํกดั 150,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

362 CONCANAVALIN A, ALEXA FLUOR 488           2 รายการ 35,267.20                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  35,267.20     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  35,267.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

363 Sucrose RPE-ACS 1000g (C477187)           1 รายการ 15,408.00                ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,408.00     บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,408.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

364 Replacement Hepa Filter 5.5 Dia X 1.50    2 รายการ 23,754.00                ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 23,754.00     บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 23,754.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

365 HYCON''จานเพาะเชืmอ (PETRI DISH) พลาสติก  1 รายการ 19,688.00                ตกลงราคา บริษทั มัxนคงรุ่งเรือง เวลิด์ กรุ๊ป จาํกดั 19,688.00     บาท บริษทั มัxนคงรุ่งเรือง เวลิด์ กรุ๊ป จาํกดั 19,688.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

366 Baffle cage ของถงัขนาด 2 ลิตร             1 รายการ 23,540.00                ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 23,540.00     บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 23,540.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

367 GRACE'S INSECT CELL CULTURE MEDIUM,10X1L  2 รายการ 14,059.80                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  14,059.80     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  14,059.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

368 AccuPower 2X Greenstar qPCR MasterMix,    3 รายการ 184,981.00              184,981.00 ตกลงราคา บริษทั ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 184,981.00   บาท บริษทั ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 184,981.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 1/4/2017

369 พิมพเ์อกสาร (Final Announcement)          1 รายการ 75,000.00                ตกลงราคา บริษทั พี.เอ.ลีฟวิxง จาํกดั 75,000.00     บาท บริษทั พี.เอ.ลีฟวิxง จาํกดั 75,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

370 1HMD-GRM026-500G : AGAR POWDER,           2 รายการ 7,147.60                  ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  7,147.60       บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  7,147.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

371 Water Bath Model WNE-14                   1 รายการ 34,000.00                ตกลงราคา บริษทั เค.เค.ไซเอน็ทีฟิค จาํกดั 34,000.00     บาท บริษทั เค.เค.ไซเอน็ทีฟิค จาํกดั 34,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

372 งานจา้งผลิตAnimation                      1 รายการ 8,500.00                  ตกลงราคา นางสาว ธญัญลกัษ ์ ศรีสาคร 8,500.00       บาท นางสาว ธญัญลกัษ ์ ศรีสาคร 8,500.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

373 SG-DNASEQ01 DNA Sequencing                2 รายการ 27,798.60                ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 27,798.60     บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 27,798.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

374 331058.500 Sodium molybdate dihydrate,    1 รายการ 18,725.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  18,725.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  18,725.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

375 ตูย้า                                     1 รายการ 1,067.00                  ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,067.00       บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,067.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

376 101VR20 DISH 90MM. TRIPLE VENT 500/CS     1 รายการ 4,280.00                  ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 4,280.00       บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 4,280.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

377 Pipette Micro Tips 10-200ul, Yellow,      1 รายการ 2,354.00                  ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 2,354.00       บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 2,354.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

378 Sp DNA Sequencing                         1 รายการ 1,070.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,070.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,070.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

379 Sp DNA Sequencing                         1 รายการ 4,280.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,280.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,280.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

380 1IVG1-22600-050 : OPTI-MEM I, 10x1L       1 รายการ 167,348.00              167,348.00 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  167,348.00   บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  167,348.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

381 50ml Centrifuge Tube, Bulk, premium,      1 รายการ 9,886.80                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,886.80       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,886.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

382 Plastic backing size 10 x 30 cm           6 รายการ 9,009.40                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไบโอเทค จาํกดั 9,009.40       บาท บริษทั แปซิฟิค ไบโอเทค จาํกดั 9,009.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

383 Custom, oligo syn, 2 oligos, 76 mers,     1 รายการ 1,138.48                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,138.48       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,138.48       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/28/2016

384 G418 DISUFATE SALT,1G.[1HMD-T025-1G]      1 รายการ 15,065.60                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั  15,065.60     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  15,065.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

385 Reagent Bottle,wide mouth,ground joint,   2 รายการ 2,942.50                  ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,942.50       บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,942.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

386 วสัดุสํานกังาน                             6 รายการ 405.44                     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 405.44          บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 405.44          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

387 Unifilter-96,GF/C,White 96-well Barex     1 รายการ 100,473.00              100,473.00 ตกลงราคา บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 100,473.00   บาท บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ จาํกดั 100,473.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

388 Nitrogen Ultra High Purity                1 รายการ 1,190.00                  ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,190.00       บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,190.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

389 Eppendorf Xplorer,8-channel,50-1200ul,    2 รายการ 42,944.99                ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั   42,944.99     บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั   42,944.99     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

390 วสัดุสํานกังาน                             1 รายการ 346.26                     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 346.26          บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 346.26          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016
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สัญญา หรือข้อตกลงใน

391 beta-NADPH "Sigma" 500 mg. [N1630.0500]   1 รายการ 87,526.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  87,526.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  87,526.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

392 BSA Standard kit                          3 รายการ 10,000.00                ตกลงราคา บริษทั ลีโอ แลบ็ อินเตอร์เนชัxนแนล จาํกดั 10,000.00     บาท บริษทั ลีโอ แลบ็ อินเตอร์เนชัxนแนล จาํกดั 10,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

393 Coomassie<(>&<)>reg;Brilliant blue G-250  3 รายการ 11,000.00                ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 11,000.00     บาท บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั 11,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

394 Analytical balance model BSA224S-CW       1 รายการ 46,500.00                ตกลงราคา บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 46,500.00     บาท บริษทั ไซแอนติฟิค โปรโมชัxน จาํกดั 46,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

395 ค่าจา้งเหมาประเมินการตา้นทานต่อแมลงเพลีmยในขา้ว 1 งวด 40,000.00                ตกลงราคา นาย เดชา ทรงต่อศรีสกุล  40,000.00     บาท นาย เดชา ทรงต่อศรีสกุล  40,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

396 1,2-Dihydroxybenzene : ''SIAL'' 100g.     6 รายการ 27,370.60                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  27,370.60     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน  27,370.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

397 ACRODISC SYRINGE FILTER,0.2UM,32MM        1 รายการ 8,827.50                  ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 8,827.50       บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 8,827.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/29/2016

398 เฟอร์นิเจอร์หอ้งปฏิบตัิการ 423-424 อาคาร  2 รายการ 135,890.00              135,890.00 ตกลงราคา บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 135,890.00   บาท บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 135,890.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/30/2016

399 Methanol, HPLC 4L [LC1115-G4L]            1 รายการ 3,210.00                  ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,210.00       บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,210.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/30/2016

400 Liquid Nitrogen 180L-Jan 17               4 รายการ 15,151.20                ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควดิ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,151.20     บาท บริษทั แอร์ ลิควดิ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,151.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/30/2016

401 Toner HP รุ่น CF350A,BK                   4 รายการ 15,358.78                ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,358.78     บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,358.78     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/30/2016

402 0.2ml PCR Tubes,Flat Caps,Clear,1000/pk,  3 รายการ 5,178.80                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,178.80       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,178.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.041E+09 12/30/2016

403 AXL [HsCD00021494]                        3 รายการ 6,808.00                  ตกลงราคา  Arizona State University 184.00          USD  Arizona State University 184.00          USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.042E+09 12/9/2016

404 Carboxy Polystyrene    5 g                4 รายการ 10,881.00                ตกลงราคา  Rapp Polymere GmbH 279.00          EUR  Rapp Polymere GmbH 279.00          EUR มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.042E+09 12/9/2016

405 SQ-110 Sun Quantum Sensor Unamplified,    5 รายการ 44,650.00                ตกลงราคา  Apogee Instruments, Inc. 950.00          USD  Apogee Instruments, Inc. 950.00          USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.042E+09 12/19/2016

406 Tags,Racetrack Alum,Unnumbered            5 รายการ 88,254.25                ตกลงราคา  Forestry Supplier, Inc.  2,385.25       USD  Forestry Supplier, Inc.  2,385.25       USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.042E+09 12/19/2016

407 Red/Far-red Sensor wite 3m cable wire     5 รายการ 58,280.00                ตกลงราคา  Skye Instruments LTD. 1,240.00       GBP  Skye Instruments LTD. 1,240.00       GBP มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.042E+09 12/19/2016

408 Artemisinin 25 g.                         1 รายการ 5,440.00                  ตกลงราคา  Chengdu Herbpurify CO.,LTD 120.00          USD  Chengdu Herbpurify CO.,LTD 120.00          USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.042E+09 12/20/2016

409 วสัดุวทิยยาศาสตร์                         12 รายการ 31,561.00                ตกลงราคา  Alphasense Ltd 729.00          USD  Alphasense Ltd 729.00          USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.042E+09 12/21/2016

410 MassArray_extension_indiv                 5 รายการ 81,786.28                ตกลงราคา  Integrated DNA Technologi 2,210.44       USD  Integrated DNA Technologi 2,210.44       USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.042E+09 12/28/2016

411 ค่าจา้งเหมาเตรียมตวัอย่างไส้กรอกอิมลัชนั             5 งวด 116,100.00              116,100.00 ตกลงราคา นาย เปรมศกัดิ|  ชยัววิฒัน์ต 116,100.00   บาท นาย เปรมศกัดิ|  ชยัววิฒัน์ต 116,100.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/10/2016

412 ค่าจา้งเหมาสํารวจ วเิคราะห์ และเปรียบเทียบพืmนทีx     5 งวด 90,000.00                ตกลงราคา นาย สุเมธ คงภกัดี  90,000.00     บาท นาย สุเมธ คงภกัดี  90,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/18/2016

413 ค่าจา้งเหมาเตรียมขอ้มูลภูมิสารสนเทศสําหรับลงพืmนทีx   5 งวด 90,000.00                ตกลงราคา นาย กาํพล สกุลลีรุ่งโรจน์ 90,000.00     บาท นาย กาํพล สกุลลีรุ่งโรจน์ 90,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/18/2016

414 ค่าจา้งเหมาเก็บตวัอย่าง วดัองศา สแกน วเิคราะห์       6 งวด 90,000.00                ตกลงราคา นางสาว มธุรดา เรืองศิริ 90,000.00     บาท นางสาว มธุรดา เรืองศิริ 90,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/18/2016

415 ค่าจา้งเหมารวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเมลด็ขา้ว         6 งวด 90,000.00                ตกลงราคา นาย นพพล รัศมีจนัทร์เพญ็ 90,000.00     บาท นาย นพพล รัศมีจนัทร์เพญ็ 90,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/18/2016

416 ค่าจา้งเหมาเก็บขอ้มูลวนัออกดอก คลุมช่อเมลด็          6 งวด 93,000.00                ตกลงราคา นางสาว สรารินทร์ ศรีวเิศษ 93,000.00     บาท นางสาว สรารินทร์ ศรีวเิศษ 93,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/18/2016

417 ค่าจา้งเหมาเก็บขอ้มูล การทดสอบรากขา้ว                6 งวด 48,000.00                ตกลงราคา นางสาว วจิิตรา กองอินทร์  48,000.00     บาท นางสาว วจิิตรา กองอินทร์  48,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/18/2016

418 ค่าจา้งเหมาศึกษาผลของถ่ายเชืmอราบิวเวอเรีย           2 งวด 20,000.00                ตกลงราคา นางสาว เกวรินทร์ กลํxาเชาว ์ 20,000.00     บาท นางสาว เกวรินทร์ กลํxาเชาว ์ 20,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/22/2016

419 ค่าจา้งเหมาสร้างเซลลล์ูกผสมไฮบริโดมา          4 งวด 60,000.00                ตกลงราคา นาย ทรงเกียรติ ทรงธรรมานุภ 60,000.00     บาท นาย ทรงเกียรติ ทรงธรรมานุภ 60,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/22/2016

420 ค่าจา้งหมาตรวจสอบความถูกตอ้งของ VH and VL gene ของ  3 งวด 75,000.00                ตกลงราคา นาย ประสิทธิ|  เหลืองอร่าม 75,000.00     บาท นาย ประสิทธิ|  เหลืองอร่าม 75,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/22/2016

421 จา้งเหมาควบคุมการทาํงานเครืxอง Solid-State     6 งวด 120,000.00              120,000.00 ตกลงราคา นาย สุมิตร ทองมาก 120,000.00   บาท นาย สุมิตร ทองมาก 120,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/9/2016

422

ประเมินความปลอดภยัดานอาหารของวตัถุเจือปน  

อาหารฯ ดา้นอณูชีวโมเลกุลฯ และภาพรวม 1 งวด 30,000.00                ทีxปรึกษา/ผูเ้ชีxยวชาญนางสาว วฒันาลยั ปานบา้นเกร  30,000.00     บาท นางสาว วฒันาลยั ปานบา้นเกร  30,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/23/2016

423

ประเมินความปลอดภยัดานอาหารของวตัถุเจือปน 

อาหารฯ ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์ 1 งวด 20,000.00                ทีxปรึกษา/ผูเ้ชีxยวชาญนาย กนก รัตนะกนกชยั 20,000.00     บาท นาย กนก รัตนะกนกชยั 20,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/23/2016

424

ประเมินความปลอดภยัดานอาหารของวตัถุเจือปน  

อาหารฯ ดา้นพิษวทิยา 1 งวด 20,000.00                ทีxปรึกษา/ผูเ้ชีxยวชาญนาย สุเทพ  เรืองวเิศษ 20,000.00     บาท นาย สุเทพ  เรืองวเิศษ 20,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/23/2016

425

ประเมินความปลอดภยัดานอาหารของวตัถุเจือปน  

อาหารฯ ดา้นการก่อภูมิแพ้ 1 งวด 20,000.00                ตกลงราคา นางสาว พรรณทิพา  ฉตัรชาตรี 20,000.00     บาท นางสาว พรรณทิพา  ฉตัรชาตรี 20,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/23/2016
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แบบ สขร.1

ลําดั

บ

 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2559

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 31 ธันวาคม 2559

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

426

ประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพดา้นอาหารของ 

ถ ัxวเหลืองฯ SYHTOH2 ดา้นโภชนการและภาพรวม 1 งวด 20,000.00                ทีxปรึกษา/ผูเ้ชีxยวชาญนางสาว สมศรี เจริญเกียรติก 20,000.00     บาท นางสาว สมศรี เจริญเกียรติก 20,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/24/2016

427

ประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพดา้นอาหารของ   

ถ ัxวเหลืองฯ SYHTOH2 ดา้นชีววทิยาระดบัโม 1 งวด 10,000.00                ทีxปรึกษา/ผูเ้ชีxยวชาญนาง วราภรณ์ อคัรปทุมวงศ์ 10,000.00     บาท นาง วราภรณ์ อคัรปทุมวงศ์ 10,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/24/2016

428

ประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพดา้นอาหารของ 

ถ ัxวเหลืองฯ SYHTOH2 ดา้นการก่อภูมิแพ้ 1 งวด 10,000.00                ทีxปรึกษา/ผูเ้ชีxยวชาญนาง ฉายสุรีย ์ ศุภวไิล 10,000.00     บาท นาง ฉายสุรีย ์ ศุภวไิล 10,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/24/2016

429

ประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพดา้นอาหารของ   

ถ ัxวเหลืองฯ SYHTOH2 ดา้นพิษวทิยา 1 งวด 10,000.00                ตกลงราคา นาย สุเทพ  เรืองวเิศษ  10,000.00     บาท นาย สุเทพ  เรืองวเิศษ  10,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 1/4/2017

430 จา้งเหมาทาํการเพิxมปริมาณเนืmอเยืxอปลอดเชืmอ       3 งวด 69,000.00                ตกลงราคา นางสาว รติพร รวยรืxน 69,000.00     บาท นางสาว รติพร รวยรืxน 69,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/28/2016

431 ค่าจา้งเหมาช่วยงานเตรียมอาหารเทียม maintain          4 งวด 38,000.00                ตกลงราคา นาย ภานุเดช แกว้โผงเผง 38,000.00     บาท นาย ภานุเดช แกว้โผงเผง 38,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/15/2016

432 ค่าจา้งเหมาร่วมศึกษาการเก็บรักษาแมลงพ่อแม่พนัธุ์     4 งวด 38,000.00                ตกลงราคา นางสาว วชัรีย ์สิงห์ปาน 38,000.00     บาท นางสาว วชัรีย ์สิงห์ปาน 38,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/28/2016

433 จา้งวเิคราะห์ผลในเชิงเทคนิคจากขอ้มูล      3 งวด 52,200.00                ตกลงราคา นาง อุดมลกัษณ์ สุวรรณเวโช 52,200.00     บาท นาง อุดมลกัษณ์ สุวรรณเวโช 52,200.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/28/2016

434 จา้งเก็บขอ้มูลประชากรตน้ไม ้และเถาวลัย ์  12 งวด 180,000.00              180,000.00 ตกลงราคา นาย ณชล เตชะดี   180,000.00   บาท นาย ณชล เตชะดี   180,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/28/2016

435 จา้งเก็บขอ้มูลประชากรตน้ไม ้และเถาวลัย ์  12 งวด 72,000.00                ตกลงราคา นาย เพชร ศรีกุล 72,000.00     บาท นาย เพชร ศรีกุล 72,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/28/2016

436 ค่าจา้งเหมาช่วยเก็บขอ้มูลงานทดสอบประสิทธิภาพ         4 งวด 38,000.00                ตกลงราคา นาง รุ่งอรุณ สุขใหญ่ 38,000.00     บาท นาง รุ่งอรุณ สุขใหญ่ 38,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/15/2016

437 จา้งเหมาประสานงาน และรวบรวมเอกสารโครงการ             3 งวด 45,000.00                ตกลงราคา นางสาว ภทัรนนัท ์มัxนมณี 45,000.00     บาท นางสาว ภทัรนนัท ์มัxนมณี 45,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 11/30/2016

438 งานจา้ง MA Chiller60                      6 งวด 337,050.00              337,050.00 พิเศษ บริษทั แมค็เอนเนอยี อีโวลูชัxน จาํกดั 337,050.00   บาท บริษทั แมค็เอนเนอยี อีโวลูชัxน จาํกดั 337,050.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/2/2016

439 ค่าจา้งเหมาเพาะเลีmยงเนืmอเยืxอของปาลม์นํmามนั    3 งวด 36,000.00                ตกลงราคา นาง กุง้ ชวกิจศิริ 36,000.00     บาท นาง กุง้ ชวกิจศิริ 36,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/6/2016

440 ค่าจา้งเหมาเพาะเลีmยงเนืmอเยืxอของปาลม์นํmามนั 3 งวด 9,000.00                  ตกลงราคา นางสาว อินทิรา สวนตะโก 9,000.00       บาท นางสาว อินทิรา สวนตะโก 9,000.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/6/2016

441 ค่าจา้งเหมาเพาะเลีmยงเนืmอเยืxอของปาลม์นํmามนั 3 งวด 36,000.00                ตกลงราคา นางสาว นฐมน สระทองพรม 36,000.00     บาท นางสาว นฐมน สระทองพรม 36,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/6/2016

442 ค่าจา้งเหมาจดัการปรับสภาพตน้อ่อนจากหอ้งปฏิบตัิการ    3 งวด 24,000.00                ตกลงราคา นางสาว วรรณา อีm พุก 24,000.00     บาท นางสาว วรรณา อีm พุก 24,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/6/2016

443 ค่าจา้งเหมาจดัการปรับสภาพตน้อ่อนจากหอ้งปฏิบตัิการ    3 งวด 27,000.00                ตกลงราคา นางสาว ณฐัพร คงจิ�ว 27,000.00     บาท นางสาว ณฐัพร คงจิ�ว 27,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/6/2016

444 ตูแ้ช่แขง็ -80#C                          1 รายการ 699,780.00              699,780.00 สอบราคา บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 690,000.00   บาท บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 690,000.00   บาท มีผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว            2.043E+09 1/4/2017

445 Freezer -80C พร้อมอุปกรณ์                 1 รายการ 950,000.00              950,000.00 สอบราคา

บริษทั ธเนศพฒันา  จาํกดั

บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั

 597,300.00 

665,540.00 บาท บริษทั ธเนศพฒันา  จาํกดั     597,300.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํxาสุด                 2.043E+09 12/9/2016

446 เครืxองปัxนเหวีxยงตกตะกอนแบบควบคุม        1 รายการ 430,000.00              430,000.00 สอบราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 287,830.00   บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 287,830.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/15/2016

447 เครืxองผลิตนํmาบริสุทธิ|  (Type II)         1 รายการ 755,890.00              755,890.00 สอบราคา

บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั

บริษทั วนิเนอร์วชิ ัxน จาํกดั

 753,280.00

755,741.00 บาท บริษทั แบงเทรดดิmง 1992 จาํกดั     753,280.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํxาสุด                 2.043E+09 12/15/2016

448 ค่าจา้งเหมาผลิตและแยกโปรตีนบริสุทธิ| 2 งวด 52,000.00                ตกลงราคา นางสาว จุฑามาส เจริญสุข  52,000.00     บาท นางสาว จุฑามาส เจริญสุข  52,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/15/2016

449 ANAROBIC CHAMBER 300 PETRI PLATE CAPACIT  1 รายการ 1,177,000.00           1,177,000.00 พิเศษ บริษทั กิบไทย จาํกดั  ########## บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั  ########## บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/27/2016

450 ค่าจา้งเหมาทดสอบความตา้นทานโรคไหมใ้นขา้ว 3 งวด 45,000.00                ตกลงราคา นางสาว พิไลพร พลบัจะโปะ 45,000.00     บาท นางสาว พิไลพร พลบัจะโปะ 45,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/19/2016

451 ค่าจา้งเหมาวเิคราะห์จีโนไทป์คดัเลือกสายพนัธุ์ขา้ว     3 งวด 45,000.00                ตกลงราคา นาย กิตติพงษ ์ระวสิะญา 45,000.00     บาท นาย กิตติพงษ ์ระวสิะญา 45,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/19/2016

452 ค่าจา้งเหมาสกดัอาร์เอน็เอโดยเทคนิคอณูพนัธุศาสตร์    3 งวด 69,000.00                ตกลงราคา นาย ศุภชยั ววิธิพร  69,000.00     บาท นาย ศุภชยั ววิธิพร  69,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/19/2016

453 ค่าจา้งเหมาตรวจสอบดีเอน็เอของตน้มนัสําปะหลงั 3 งวด 51,000.00                ตกลงราคา นาย กมลภพ ขยนัการ  51,000.00     บาท นาย กมลภพ ขยนัการ  51,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/19/2016

454 รถแทรคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ            1 รายการ 713,441.00              713,441.00 สอบราคา

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คูโบตา้ ปทุมธานี

บริษทั คูโบตา้ นครปฐม จาํกดั

 672,000.00

696,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คูโบตา้ ปทุมธานี     672,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํxาสุด                 2.043E+09 12/19/2016

455 งานจา้งบริการรถยนตพ์ร้อมพนข.              12 งวด 456,000.00              456,000.00 พิเศษ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ตัmงจิตนุสรณ์ เซลส์แอนดเ์ซอร์วสิ 456,000.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ตัmงจิตนุสรณ์ เซลส์แอนดเ์ซอร์วสิ 456,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/19/2016

456 เครืxองวดัค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท     1 รายการ 450,000.00              450,000.00 สอบราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 450,000.00   บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควปิเมน้ท ์จาํกดั 450,000.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/27/2016

457 จา้งเหมาเตรียมอาหารเพาะเลีmยงเนืmอเยืxอ 3 งวด 66,000.00                ตกลงราคา นางสาว นวลมาศ เกษรจนัทร์ 66,000.00     บาท นางสาว นวลมาศ เกษรจนัทร์ 66,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/22/2016

458 จา้งเหมาวางผงัแปลงเพืxอศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยเคมี/อินทรีย์ 6 งวด 30,000.00                ตกลงราคา นาย สถาพร ปัจจิมพฤกษ ์ 30,000.00     บาท นาย สถาพร ปัจจิมพฤกษ ์ 30,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/22/2016
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 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2559

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 31 ธันวาคม 2559

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน

459 จา้งเหมาเตรียมแปลงสําหรับปลูกพ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์ขา้ว 3 งวด 30,000.00                ตกลงราคา นาย สมบูรณ์ ถือธรรม  30,000.00     บาท นาย สมบูรณ์ ถือธรรม  30,000.00     บาท คุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด  2.043E+09 12/22/2016

460 จา้งเหมาปลูก ดูแล ขา้วทีxไดจ้ากการผสม  3 งวด 54,000.00                ตกลงราคา นางสาว กรรณิการ์ ศรีแกว้ตุ 54,000.00     บาท นางสาว กรรณิการ์ ศรีแกว้ตุ 54,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/22/2016

461 จา้งเหมาติดตามและประสานงานรวบรวมเอกสาร 3 งวด 45,000.00                ตกลงราคา นางสาว ศศิธร สระทองเทียน 45,000.00     บาท นางสาว ศศิธร สระทองเทียน 45,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/23/2016

462 จา้งเหมาติดตามและประสานงานภาคตะวนัออกเฉียงใหนือ 6 งวด 96,000.00                ตกลงราคา นาย ปิยณตัิ พฤหสัไพลิน 96,000.00     บาท นาย ปิยณตัิ พฤหสัไพลิน 96,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/23/2016

463 ซ่อม NMR Spectrometer AVANCE 400 MHz      1 งาน 440,840.00              440,840.00 พิเศษ  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 440,840.00   บาท  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 440,840.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/24/2016

464 งานจา้งเหมาบริการช่วยเหลือดา้นคอมพิวเตอร์        2 งวด 305,592.00              305,592.00 พิเศษ บริษทั แอคทีฟ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 305,592.00   บาท บริษทั แอคทีฟ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 305,592.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/26/2016

465 จา้งเหมาเพืxอทาํการเตรียมตวัอย่างและวเิคราะห์องคป์ระกอบทางชีวเคมีของตวัอย่างกุง้3 งวด 45,000.00                ตกลงราคา นางสาว ธนินทธ์ร รวรีัตนพงศ์ 45,000.00     บาท นางสาว ธนินทธ์ร รวรีัตนพงศ์ 45,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/27/2016

466 จา้งเหมาบริหารงานโครงการและสรุปผลงาน 6 งวด 270,000.00              270,000.00 ตกลงราคา นาง มนตก์ฤช จนัทร์เชิดชู  270,000.00   บาท นาง มนตก์ฤช จนัทร์เชิดชู  270,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/28/2016

467 งานจา้งบริการ MA ระบบ Infoma              2 งวด 153,010.00              153,010.00 ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์เซล ลิงค ์จาํกดั  153,010.00   บาท บริษทั เอก็ซ์เซล ลิงค ์จาํกดั  153,010.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/29/2016

468 งานจา้งทาํความสะอาด Module 6               9 งวด 109,530.00              109,530.00 ตกลงราคา นาง มะณีรัตน์  เสนามนตรี 109,530.00   บาท นาง มะณีรัตน์  เสนามนตรี 109,530.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/29/2016

469 งานจา้งบริการดา้นสุขอนามยั                12 งวด 113,845.86              113,845.86 ตกลงราคา บริษทั แอด๊วานซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ จาํกดั 113,845.86   บาท บริษทั แอด๊วานซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ จาํกดั 113,845.86   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/29/2016

470 ค่าจา้งเหมาเตรียมตวัอย่าง DNA ของยีน 3 งวด 54,000.00                ตกลงราคา นาย ศาสตร์ศิริ กาํหลง 54,000.00     บาท นาย ศาสตร์ศิริ กาํหลง 54,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/30/2016

471 ค่าจา้งเหมาพฒันาวธิีการเตรียมตวัอย่างทางชีวภาพ 3 งวด 69,000.00                ตกลงราคา นางสาว สุภาวดี ยะถาป่าน 69,000.00     บาท นางสาว สุภาวดี ยะถาป่าน 69,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2.043E+09 12/30/2016
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