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จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

1 งานจา้งเหมาประเมินขา้ว BC2F2 ของตน้ F3           1 งวด 40,000.00                 ตกลงราคา นางสาว อาภาภรณ์ แกว้ดิลก 40,000.00            บาท นางสาว อาภาภรณ์ แกว้ดิลก 40,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171330 4/01/2560
2 SuperScript(R) IV Reverse Transcriptase        1 รายการ 32,207.00                 ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 32,207.00            บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 32,207.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171331 4/01/2560
3 OLIGONUCLEOTIDE 50 nmole Desalt        1 รายการ 770.40                      ตกลงราคา บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 770.40                 บาท บริษทั ไบโอดีไซน์ จาํกดั 770.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171332 12/01/2560
4 Sp DNA Sequencing        3 รายการ 3,370.50                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,370.50              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,370.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171333 9/01/2560
5 TRIS Buffer salt, >=99% 500G        1 รายการ 7,490.00                   ตกลงราคา บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 7,490.00              บาท บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 7,490.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171334 18/01/2560
6 งานจา้งเหมาเปรียบเทียบปริมาณเชื_อ นํ_าหนกัเชื_อ           1 งวด 30,000.00                 ตกลงราคา นาย วีระพงษ ์วรประโยชน์ 30,000.00            บาท นาย วีระพงษ ์วรประโยชน์ 30,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171335 4/01/2560
7 ค่าจา้งเหมาเตรียมตวัอยา่งชานออ้ย           1 งวด 10,000.00                 ตกลงราคา นาย ขติยะ วีระสัย 10,000.00            บาท นาย ขติยะ วีระสัย 10,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171336 4/01/2560
8 ซ่อมเครื̀องสาํรองไฟฟ้าอตัโนมตัิ (UPS)           1 งาน 1,872.50                   ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซัพพลาย จาํกดั 1,872.50              บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซัพพลาย จาํกดั 1,872.50    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171337 4/01/2560
9 Calcium fluoride,99% pure anhydrous        1 รายการ 3,210.00                   ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 3,210.00              บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 3,210.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171338 4/01/2560
10 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 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171339 9/01/2560
11 Antibump,straight,socket and cone 29/32        6 รายการ 3,560.96                   ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรเคมีภณัฑ ์จาํกดั 3,560.96              บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรเคมีภณัฑ ์จาํกดั 3,560.96    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171340 4/01/2560
12 DNA Sequencing (<(><<)>96rxn)        1 รายการ 672.00                      ตกลงราคา บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 672.00                 บาท บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 672.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171341 10/01/2560
13 งานจา้งเหมาปลูกขา้วปรียบเทียบผลผลิต           1 งวด 30,000.00                 ตกลงราคา นาย อนนัต ์ชูควร ม.178/421 30,000.00            บาท นาย อนนัต ์ชูควร ม.178/421 30,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171342 5/01/2560
14 งานจา้งเหมาปลูก ดูแลแปลงเปรียบเทียบผลผลิต           1 งวด 30,000.00                 ตกลงราคา นาง จนิภา หอกลอง 30,000.00            บาท นาง จนิภา หอกลอง 30,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171343 5/01/2560
15 งานจา้งเหมาปลูกขา้วศึกษาพนัธุ์ (Obs.) ชัว̀ที̀ 7           1 งวด 30,000.00                 ตกลงราคา นาง ลาํพนั โพธิq สูง 30,000.00            บาท นาง ลาํพนั โพธิq สูง 30,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171344 5/01/2560
16 งานจา้งเหมาปลูกขา้วคดัเลือกพนัธุ์ชัว̀ที̀ 6           1 งวด 30,000.00                 ตกลงราคา นาง พชัรี ฐานะมัน̀ 30,000.00            บาท นาง พชัรี ฐานะมัน̀ 30,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171345 5/01/2560
17 งานจา้งเหมาปลูกขา้วเพื`อเปรียบเทียบผลผลิต           1 งวด 30,000.00                 ตกลงราคา นางสาว เดือนเพญ็ อ่อนอยู่ 30,000.00            บาท นางสาว เดือนเพญ็ อ่อนอยู่ 30,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171346 5/01/2560
18 MINISART FILTER 0.2 UM.,50/PKG        1 รายการ 4,280.00                   ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 4,280.00              บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 4,280.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171347 5/01/2560
19 วสัดุงานบา้นงานครัว        4 รายการ 4,904.08                   ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 4,904.08              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 4,904.08    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171349 11/01/2560
20 วสัดุไฟฟ้า        1 รายการ 2,675.00                   ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซัพพลาย จาํกดั 2,675.00              บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซัพพลาย จาํกดั 2,675.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171350 16/01/2560
21 TIAMULIN FUMARATE VETRANAL,100 MG        1 รายการ 2,840.00                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,840.00              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,840.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171351 6/01/2560
22 งานจา้งพิมพแ์ผนแม่บท           1 งวด 131,075.00               ######### ตกลงราคา บริษทั จิรังรัชต ์จาํกดั 131,075.00          บาท บริษทั จิรังรัชต ์จาํกดั ######### บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171352 9/01/2560
23 CELITE(R) 545 AW, FILTER AID,CALCINED        2 รายการ 30,462.90                 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 30,462.90            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 30,462.90  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171353 10/01/2560
24 TRIZMA (R) BASE,PRIMARY STANDARD AND BUF        1 รายการ 4,900.00                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,900.00              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 4,900.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171354 17/01/2560
25 กระดาษชงัสาร        4 รายการ 866.70                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 866.70                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 866.70       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171355 10/01/2560
26 Anti-Cathepsin L antibody,200 microlitre        1 รายการ 21,293.00                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติก (ประเทศไทย) จาํกดั 21,293.00            บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติก (ประเทศไทย) จาํกดั 21,293.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171356 27/01/2560
27 RESERVOIR [1SPL-22050]        1 รายการ 2,140.00                   ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 2,140.00              บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 2,140.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171357 10/01/2560
28 DYNAZYME II DNA POLYMERASE RECOMBINANT        1 รายการ 37,200.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 37,200.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 37,200.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171358 10/01/2560
29 Anti-c-Myc Agarose, 2mL        1 รายการ 27,499.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 27,499.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 27,499.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171359 10/01/2560
30 MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF,500/BAG        3 รายการ 19,260.00                 ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 19,260.00            บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 19,260.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171360 10/01/2560
31 TripoPack MultiFit Tips 5-200ul,Natural,        3 รายการ 27,500.00                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 27,500.00            บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 27,500.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171361 23/01/2560
32 GenUP Virus RNA Kit,250 preps        1 รายการ 27,329.94                 ตกลงราคา บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 27,329.94            บาท บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 27,329.94  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171363 13/01/2560
33 Syring-plastic 1cc w/o needle(100's/box)        4 รายการ 3,900.00                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,900.00              บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,900.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171364 10/01/2560
34 วสัดุงานบา้นงานครัว        6 รายการ 15,935.65                 ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 15,935.65            บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 15,935.65  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171365 10/01/2560
35 ค่าบริการซ่อมเครื̀อง Gelmate 2000           1 งาน 2,461.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 2,461.00              บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 2,461.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171366 10/01/2560
36 ค่าบริการซ่อมเครื̀อง Gelmate 2000           1 งาน 6,634.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 6,634.00              บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 6,634.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171367 10/01/2560
37 คลิปดาํ ตรามา้ เบอร์ 111 (12 อนั/กล่อง)        7 รายการ 3,198.00                   ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 3,198.00              บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 3,198.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171368 13/01/2560
38 Chemicell GmbH Germany PolyMAG-1000, ()        1 รายการ 49,209.30                 ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 49,209.30            บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 49,209.30  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171369 27/01/2560
39 Liquid Nitrogen 180L 11 Jan 17        1 รายการ 3,787.80                   ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 3,787.80              บาท บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 3,787.80    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171370 10/01/2560
40 Custom Oligos Syn, 2 Oligos,Total of 50        1 รายการ 719.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 719.00                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 719.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171371 12/01/2560
41 หมึกพริ_นเตอร์สีดาํ ยีห̀อ้ริโก้        2 รายการ 9,135.00                   ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 9,135.00              บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 9,135.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171372 16/01/2560
42 Carbenicillin 25g        1 รายการ 40,000.00                 ตกลงราคา บริษทั เบทเทอร์ไซเอนซ์ จาํกดั 40,000.00            บาท บริษทั เบทเทอร์ไซเอนซ์ จาํกดั 40,000.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171373 16/01/2560
43 RNase-Free DNase Set (50)        2 รายการ 17,120.00                 ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 17,120.00            บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 17,120.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171374 18/01/2560
44 1MCG-GSCN-P : GENESCAN, FRAGMENT ANALYSI        1 รายการ 16,050.00                 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 16,050.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 16,050.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171375 19/01/2560
45 ซ่อม Fume Hood           1 งาน 26,750.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บอสส์ ไซแอนติฟิค แอสโซซิเอท 26,750.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บอสส์ ไซแอนติฟิค แอสโซซิเอท 26,750.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171376 12/01/2560
46 N,N-DIMETHYLACETAMIDE, 99.9+%,HPLC GRAD        1 รายการ 12,272.90                 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,272.90            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,272.90  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171377 10/01/2560
47 3-Methyl-2-benzothiazolinone        1 รายการ 2,461.00                   ตกลงราคา บริษทั ศิริอินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 2,461.00              บาท บริษทั ศิริอินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 2,461.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171378 10/01/2560
48 Dream Taq Green PCR Master Mix 200 react        1 รายการ 10,272.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,272.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,272.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171379 10/01/2560
49 Vial,Glass 1 dram with Rubbber Lined        1 รายการ 3,312.72                   ตกลงราคา บริษทั แสตนดาร์ด แลบ จาํกดั 3,312.72              บาท บริษทั แสตนดาร์ด แลบ จาํกดั 3,312.72    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171380 10/01/2560
50 ปากกาเนน้ขอ้ความ QUANTUM QH710 สีชมพู       10 รายการ 691.22                      ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 691.22                 บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 691.22       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171381 13/01/2560
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ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 31 มกราคม 2560
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สัญญา หรือข้อตกลงใน
51 Aluminum foil (Diamond) ขนาด 37 sq.ft.        1 รายการ 401.25                      ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 401.25                 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 401.25       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171382 19/01/2560
52 Xylan Form Beechwood 10 gm. Himedia        1 รายการ 18,618.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอิร์ต เคมี แลบ็ 18,618.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอิร์ต เคมี แลบ็ 18,618.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171383 10/01/2560
53 วสัดุไฟฟ้า        1 รายการ 15,381.25                 ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซัพพลาย จาํกดั 15,381.25            บาท บริษทั โชคชยั ซัพพลาย จาํกดั 15,381.25  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171384 13/01/2560
54 วสัดุไฟฟ้า       11 รายการ 35,169.94                 ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซัพพลาย จาํกดั 35,169.94            บาท บริษทั โชคชยั ซัพพลาย จาํกดั 35,169.94  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171385 11/01/2560
55 งานยา้ย return หอ้ง 559        1 รายการ 37,450.00                 ตกลงราคา บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 37,450.00            บาท บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 37,450.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171386 11/01/2560
56 วสัดุสาํนกังาน        6 รายการ 2,204.53                   ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 2,204.53              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 2,204.53    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171387 11/01/2560
57 EAZI-BREED CIDR 1380 (30G x 10)        1 รายการ 532,500.00               ######### พิเศษ  WIN HOLDERS (2003) CO., LTD. 532,500.00          บาท  WIN HOLDERS (2003) CO., LTD. ######### บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171388 20/01/2560
58 LIQ-96-200, liquidator 5-200 ul       1 เครื̀อง 369,150.00               ######### พิเศษ บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 369,150.00          บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั ######### บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171389 26/01/2560
59 Carbon Dioxide Gas (Ind) Purity 99.5%Min        1 รายการ 1,906.74                   ตกลงราคา บริษทั ไทยสเปเชี̀ยลแก๊ส จาํกดั 1,906.74              บาท บริษทั ไทยสเปเชี̀ยลแก๊ส จาํกดั 1,906.74    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171390 16/01/2560
60 24Well Plate,FB,W/Lid, 1/100/CS        1 รายการ 22,470.00                 ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ_ง จาํกดั 22,470.00            บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ_ง จาํกดั 22,470.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171391 11/01/2560
61 Tip 1000 ul GRD Ultrafine BG 20x1000/pkg        1 รายการ 11,556.00                 ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 11,556.00            บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 11,556.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171392 11/01/2560
62 Acetic acid glacial 99.7%,AR,2.5LIT,LOBA        1 รายการ 540.00                      ตกลงราคา บริษทั ไซน์ ไดแอกนอสติก แมททีเรียล จาํกดั 540.00                 บาท บริษทั ไซน์ ไดแอกนอสติก แมททีเรียล จาํกดั 540.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171393 23/01/2560
63 Custom Oligo syn 2 oligos Total of 115 mers        1 รายการ 1,722.70                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,722.70              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,722.70    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171394 11/01/2560
64 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง S, L        2 รายการ 4,333.50                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 4,333.50              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 4,333.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171395 19/01/2560
65 จา้งสร้างเชื_อกลายพนัธุ์ Over expression           1 งาน 5,000.00                   ตกลงราคา นางสาว เชษฐ์ธิดา ศรีสุขสาม 5,000.00              บาท นางสาว เชษฐ์ธิดา ศรีสุขสาม 5,000.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171396 11/01/2560
66 PENICILLIN G 10units "OXOID"       21 รายการ 38,598.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 38,598.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 38,598.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171397 17/01/2560
67 ค่าจา้งเหมาปลูกมนัสาํปะหลงั           1 งวด 30,000.00                 ตกลงราคา นาง สวน แผนสมบูรณ์ 30,000.00            บาท นาง สวน แผนสมบูรณ์ 30,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171398 11/01/2560
68 วสัดุงานบา้นงานครัว        7 รายการ 32,249.80                 ตกลงราคา ร้าน อมรชยัพานิช 32,249.80            บาท ร้าน อมรชยัพานิช 32,249.80  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171399 16/01/2560
69 วสัดุคอมพิวเตอร์        4 รายการ 3,860.56                   ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,860.56              บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,860.56    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171401 13/01/2560
70 วสัดุคอมพิวเตอร์        5 รายการ 46,811.43                 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 46,811.43            บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 46,811.43  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171402 13/01/2560
71 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol        1 รายการ 6,204.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,204.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,204.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171403 24/01/2560
72 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase100U        1 รายการ 11,000.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 11,000.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 11,000.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171405 19/01/2560
73 500 ml, 40% Acrylamide/Bis Solution,19:1        3 รายการ 31,940.00                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี̀ จาํกดั 31,940.00            บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี̀ จาํกดั 31,940.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171406 12/01/2560
74 Uracil "Sigma"    25 g.        2 รายการ 3,020.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 3,020.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 3,020.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171407 12/01/2560
75 DO Supplement - Leu        1 รายการ 3,500.00                   ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,500.00              บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,500.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171408 31/01/2560
76 Sample tube for osmometer 210 [110825]        1 รายการ 10,580.00                 ตกลงราคา บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ_ง จาํก 10,580.00            บาท บริษทั ชชัรีย ์โฮลดิ_ง จาํก 10,580.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171409 25/01/2560
77 lon PI HiQ OT2 200 Kit        4 รายการ 222,774.00               ######### ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 222,774.00          บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั ######### บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171410 12/01/2560
78 Barium Hydroxide,8H2O,RPE-ACS 1000g        2 รายการ 2,086.50                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,086.50              บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,086.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171411 12/01/2560
79 XMAJI (AVRll) EA 1000 units        1 รายการ 17,334.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 17,334.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 17,334.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171412 12/01/2560
80 YEAST EXTRACT 500 GM        2 รายการ 11,855.60                 ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 11,855.60            บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 11,855.60  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171413 12/01/2560
81 PH-INDICATOR STRIPS PH 0-14 UNIVERSAL        1 รายการ 620.60                      ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 620.60                 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 620.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171414 12/01/2560
82 ค่าบริการซ่อมเครื̀อง Centrivap/labconco           1 งาน 24,610.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 24,610.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 24,610.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171415 12/01/2560
83 Erlenmeyer Flask, Scale, 1000ml        1 รายการ 8,560.00                   ตกลงราคา บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิ_ง จาํกดั 8,560.00              บาท บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิ_ง จาํกดั 8,560.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171416 12/01/2560
84 QIAprep Spin Miniprep Kit (250)        1 รายการ 27,392.00                 ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 27,392.00            บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 27,392.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171417 12/01/2560
85 ค่าวิเคราะห์ Sequence        1 รายการ 2,140.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,140.00              บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,140.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171418 12/01/2560
86 PLATESEALER,SIL VERSEAL,ALUMIN.80,0/140        1 รายการ 4,964.80                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,964.80              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,964.80    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171419 12/01/2560
87 SOYTONE 500 GM        1 รายการ 68,480.00                 ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 68,480.00            บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 68,480.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171420 12/01/2560
88 Petri dish,90x15 mm,Polystyrene,        1 รายการ 1,926.00                   ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,926.00              บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,926.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171421 12/01/2560
89 Custom Oligo Syn, 2 Oligos,        2 รายการ 2,413.92                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,413.92              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,413.92    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171422 12/01/2560
90 อะไหล่ถงัตม้นํ_าไฟฟ้า 14L. #2924        5 รายการ 5,635.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนสามญั ทรีโอ โซลูชนั 5,635.00              บาท หา้งหุน้ส่วนสามญั ทรีโอ โซลูชนั 5,635.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171423 12/01/2560
91 ค่าบริการตรวจเชค็-ซ่อม Veriti 96 well           1 งาน 57,780.00                 ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 57,780.00            บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 57,780.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171424 12/01/2560
92 Phenylselenyl bromide,98% 25 G        4 รายการ 17,762.00                 ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 17,762.00            บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 17,762.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171425 12/01/2560
93 Suction Flask 500 ml.        1 รายการ 1,500.00                   ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,500.00              บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,500.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171426 12/01/2560
94 อะไหล่ Membrane Touch Switch           1 งาน 4,815.00                   ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 4,815.00              บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 4,815.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171427 12/01/2560
95 BBI-IB0168 5GM IPTG (Dioxane free),        1 รายการ 3,210.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,210.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,210.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171428 17/01/2560
96 ไนโตรเจนเหลว (Dewar Top-up filling)        1 รายการ 24,010.80                 ตกลงราคา บริษทั แลบ็เอก็เพรสโฟร์ย ูจาํกดั 24,010.80            บาท บริษทั แลบ็เอก็เพรสโฟร์ย ูจาํกดั 24,010.80  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171429 23/01/2560
97 Sterile Sheep Blood (200cc./pack)        1 รายการ 4,280.00                   ตกลงราคา บริษทั เอนวายเมด จาํกดั 4,280.00              บาท บริษทั เอนวายเมด จาํกดั 4,280.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171430 31/01/2560
98 (1)-PROPYLENE OXIDE, REAGENTPLUS(R), &        1 รายการ 2,557.30                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,557.30              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,557.30    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171431 12/01/2560
99 QIAprep Spin Miniprep Kit (250)        4 รายการ 126,094.15               ######### ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 126,094.15          บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั ######### บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171432 17/01/2560

100 Vibrio natriegens        1 รายการ 4,500.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 4,500.00              บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 4,500.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171433 13/01/2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2560

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 31 มกราคม 2560

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

สัญญา หรือข้อตกลงใน
101 Vacuum Pump "GAST" Model DOA-P504-BN        2 รายการ 49,000.00                 ตกลงราคา บริษทั พีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป (1999) จาํกดั 49,000.00            บาท บริษทั พีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป (1999) จาํกดั 49,000.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171434 26/01/2560
102 ARM # MT010901-NSTDA-T00        4 รายการ 128,500.00               ######### ตกลงราคา บริษทั เมเจอร์ เทคนิคอน จาํกดั 128,500.00          บาท บริษทั เมเจอร์ เทคนิคอน จาํกดั ######### บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171435 13/01/2560
103 Tube,360um,.004"/100um 7 cm long,PEEK        1 รายการ 6,000.00                   ตกลงราคา บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 6,000.00              บาท บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 6,000.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171436 13/01/2560
104 GenUP Total RNA Kit, 250 preps        1 รายการ 26,000.00                 ตกลงราคา บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 26,000.00            บาท บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 26,000.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171437 18/01/2560
105 Syring-plastic 5cc w/o needle(100's/box)        2 รายการ 749.00                      ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 749.00                 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 749.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171438 13/01/2560
106 Stainless Steel Beads, 5 mm (200)        1 รายการ 15,000.00                 ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 15,000.00            บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 15,000.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171439 18/01/2560
107 ถุงพลาสติกร้อน ขนาด 20x30 นิ_ว 500 กรัม        3 รายการ 716.90                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 716.90                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 716.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171440 31/01/2560
108 BOTTLE WITH BLUE SCREW CAP 1000ML'DURAN'        7 รายการ 12,865.00                 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 12,865.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 12,865.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171441 13/01/2560
109 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรังไซส์ XS        1 รายการ 722.25                      ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 722.25                 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 722.25       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171442 19/01/2560
110 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มือ อินเตอร์ โฟลต ์250        1 รายการ 856.00                      ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00                 บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171443 17/01/2560
111 แท่นตดัสก๊อตเทป ขนาดใหญ่ ตรามา้ H-25        6 รายการ 655.38                      ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 655.38                 บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 655.38       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171444 19/01/2560
112 Deoxyhypusine Synthase Inhibitor,GC7,        1 รายการ 6,815.90                   ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 6,815.90              บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 6,815.90    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171445 13/01/2560
113 Custom Oligo Syn, 1 Oligos,        1 รายการ 359.52                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 359.52                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 359.52       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171446 13/01/2560
114 FastDigest NheI,50 react        1 รายการ 4,066.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,066.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,066.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171447 13/01/2560
115 ALPHA-CYCLODEXTRIN"TCI/JAPAN" 10G        2 รายการ 10,614.40                 ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 10,614.40            บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 10,614.40  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171448 13/01/2560
116 วสัดุสาํนกังาน        1 รายการ 1,445.29                   ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,445.29              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,445.29    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171449 18/01/2560
117 วสัดุสาํนกังาน       12 รายการ 4,265.94                   ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 4,265.94              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 4,265.94    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171450 18/01/2560
118 เครื̀องขยายเสืยงแบบเคลื`อนที̀        1 รายการ 16,906.00                 ตกลงราคา บริษทั เทอร์มินอล โซลูชัน̀ จาํกดั 16,906.00            บาท บริษทั เทอร์มินอล โซลูชัน̀ จาํกดั 16,906.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171451 20/01/2560
119 TIP 200UL.REF LINE 1000/BAG        1 รายการ 9,630.00                   ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 9,630.00              บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 9,630.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171452 16/01/2560
120 ค่าอะไหล่สาํหรับเครื̀อง Centrifuge        1 รายการ 8,881.00                   ตกลงราคา บริษทั เอน็วิชัน̀ แลบ็ซิสเตม็ จาํกดั 8,881.00              บาท บริษทั เอน็วิชัน̀ แลบ็ซิสเตม็ จาํกดั 8,881.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171453 16/01/2560
121 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 100        1 รายการ 35,310.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 35,310.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 35,310.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171454 19/01/2560
122 In-Fusion HD Cloning Kit, 10 rxns        1 รายการ 9,737.00                   ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 9,737.00              บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 9,737.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171455 16/01/2560
123 Cupric Sulphate,5H2O,RPE-ACS 1000g       14 รายการ 30,826.70                 ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 30,826.70            บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 30,826.70  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171456 16/01/2560
124 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL        2 รายการ 12,564.00                 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,564.00            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,564.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171457 26/01/2560
125 Breathe-Easy sealing membrane 1 pak        6 รายการ 38,595.00                 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 38,595.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 38,595.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171458 16/01/2560
126 STRIPETTE 10ML,PPW,Sterilled,1/50/200/CS        1 รายการ 1,700.00                   ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ_ง จาํกดั 1,700.00              บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ_ง จาํกดั 1,700.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171459 18/01/2560
127 HAP-25 Oligosynthesis 0.025umol        1 รายการ 528.00                      ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 528.00                 บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 528.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171460 19/01/2560
128 Xho I    1x5,000 Units.        5 รายการ 18,480.00                 ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 18,480.00            บาท บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 18,480.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171461 19/01/2560
129 TAQ DNA POLYMERASE (REC),500 UNITS        3 รายการ 10,593.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,593.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,593.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171462 16/01/2560
130 Unstained Protein MW Marker ,2x1 mL.        1 รายการ 8,346.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,346.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,346.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171463 17/01/2560
131 กระดาษกาวยน่ 3M 1"x25 ม. เบอร์ 888        3 รายการ 661.26                      ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 661.26                 บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 661.26       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171464 19/01/2560
132 กระดาษกาวยน่ แกน 3'' 2 1/2''x24y. ใบโพธิq        1 รายการ 120.27                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 120.27                 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 120.27       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171465 19/01/2560
133 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL        1 รายการ 11,363.40                 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 11,363.40            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 11,363.40  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171466 26/01/2560
134 Actinobacillus pleuropneumoniae; 4074        5 รายการ 98,598.10                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 98,598.10            บาท บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกดั 98,598.10  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171467 20/01/2560
135 GLUTATHIONE SEPHAROSE 4B 10 M        1 รายการ 16,000.00                 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 16,000.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 16,000.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171468 17/01/2560
136 lon PI HiQ OT2 200 Kit        1 รายการ 35,900.00                 ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 35,900.00            บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 35,900.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171469 17/01/2560
137 MaestroSafe Nucleic Acid Stains        1 รายการ 1,600.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,600.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,600.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171470 26/01/2560
138 QIAamp DNA Mini Kit (50)        1 รายการ 7,000.00                   ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 7,000.00              บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 7,000.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171471 20/01/2560
139 HAP-25 Oligosynthesis 0.025umol        1 รายการ 2,136.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,136.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,136.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171472 19/01/2560
140 BRAND counting chamber BLAUBRAND-        1 รายการ 10,860.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 10,860.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 10,860.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171473 17/01/2560
141 วสัดุสาํนกังาน        1 รายการ 185.84                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 185.84                 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 185.84       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171474 19/01/2560
142 AEROFLEX TUBE DIA 1"(3/4"IPS)        3 รายการ 23,863.14                 ตกลงราคา บริษทั แอร์โรเฟลกซ์ จาํกดั 23,863.14            บาท บริษทั แอร์โรเฟลกซ์ จาํกดั 23,863.14  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171475 19/01/2560
143 วสัดุสาํนกังาน        2 รายการ 12,326.40                 ตกลงราคา ร้าน เอสบี เซฟตี_  ซัพพลาย 12,326.40            บาท ร้าน เอสบี เซฟตี_  ซัพพลาย 12,326.40  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171476 26/01/2560
144 วสัดุสาํนกังาน        3 รายการ 582.04                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 582.04                 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 582.04       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171477 18/01/2560
145 Gene Synthesis        3 รายการ 74,686.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 74,686.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 74,686.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171478 18/01/2560
146 WD My Book Essential 2TB USB3,        1 รายการ 6,200.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พนัธุ์ทิพย ์อินเตอร์เน็ต โซลูชัน̀ 6,200.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พนัธุ์ทิพย ์อินเตอร์เน็ต โซลูชัน̀ 6,200.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171479 24/01/2560
147 GeneRuler 50 bp DNA Ladder 50 ug        2 รายการ 4,173.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,173.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,173.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171480 18/01/2560
148 Reagents for 300 free chlorine tests        1 รายการ 7,890.00                   ตกลงราคา บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,890.00              บาท บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 7,890.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171481 30/01/2560
149 Pepsin, 250mg        1 รายการ 1,100.00                   ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 1,100.00              บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 1,100.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171482 18/01/2560
150 Freezer Box 9x9 grid (Case of 30)        1 รายการ 2,400.00                   ตกลงราคา บริษทั ลีโอ แลบ็ อินเตอร์เนชัน̀แนล จาํกดั 2,400.00              บาท บริษทั ลีโอ แลบ็ อินเตอร์เนชัน̀แนล จาํกดั 2,400.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171483 24/01/2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2560

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 31 มกราคม 2560

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

สัญญา หรือข้อตกลงใน
151 Genomic DNA Mini Kit (Tissue) (100/kit)        1 รายการ 25,920.00                 ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 25,920.00            บาท บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 25,920.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171484 18/01/2560
152 Taq DNA Polymerase (5u/ul), 500 units        3 รายการ 14,017.00                 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 14,017.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 14,017.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171485 25/01/2560
153 Li-ion Rechargable battery for Multipett        1 รายการ 1,284.00                   ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 1,284.00              บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 1,284.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171486 31/01/2560
154 Profile star AB3A1007WH4 Pall        1 รายการ 9,095.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามวิคตอรี̀เคมิคอล จาํกดั 9,095.00              บาท บริษทั สยามวิคตอรี̀เคมิคอล จาํกดั 9,095.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171487 24/01/2560
155 ซองจดหมาย BIOTEC เบอร์ 9 สีขาว        1 รายการ 7,222.50                   ตกลงราคา  สุวรรณการพิมพ ์(1999) 7,222.50              บาท สุวรรณการพิมพ ์(1999) 7,222.50    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171488 31/01/2560
156 200ul.Extended Length tip w/ART barrier        4 รายการ 38,145.50                 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 38,145.50            บาท บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 38,145.50  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171489 18/01/2560
157 1.5ml Microcentrifuge Tube, Clear,        1 รายการ 1,177.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,177.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,177.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171490 26/01/2560
158 ชุดผลิตนํ_าแขง็เกลด็สั_นใหม่ ขนาด 16 นิ_ว        1 รายการ 16,585.00                 ตกลงราคา บริษทั เอน็ที แบรนด ์กรุ๊ป จาํกดั 16,585.00            บาท บริษทั เอน็ที แบรนด ์กรุ๊ป จาํกดั 16,585.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171491 18/01/2560
159 Toner HP รุ่น CE505AC        1 รายการ 5,574.70                   ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,574.70              บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 5,574.70    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171492 18/01/2560
160 Mix Gas CO2 5% + O2 1% + N2 Balance        1 รายการ 6,420.00                   ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 6,420.00              บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 6,420.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171493 18/01/2560
161 Mix Gas 10%H2 + 10%CO2 + Balance N2        1 รายการ 29,425.00                 ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 29,425.00            บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 29,425.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171494 24/01/2560
162 SG-DNASEQ01 DNA Sequencing        1 รายการ 13,910.00                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 13,910.00            บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 13,910.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171495 31/01/2560
163 0.2 ml PCR 8 strips Tube with Flat Caps        2 รายการ 21,400.00                 ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 21,400.00            บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 21,400.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171496 26/01/2560
164 Anti-GFP antibody produced in rabbit,        1 รายการ 12,593.90                 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,593.90            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,593.90  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171497 18/01/2560
165 LPC54001 WMV, Positive control        3 รายการ 27,477.60                 ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี̀ จาํกดั 27,477.60            บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี̀ จาํกดั 27,477.60  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171498 20/01/2560
166 วสัดุความปลอดภยั        1 รายการ 10,726.75                 ตกลงราคา บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 10,726.75            บาท บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 10,726.75  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171499 19/01/2560
167 NEBNext Ultra II DNA library prep kit        1 รายการ 37,878.00                 ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 37,878.00            บาท บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 37,878.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171500 19/01/2560
168 Lithium aluminium hydride,95% 10g.        8 รายการ 27,424.10                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 27,424.10            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 27,424.10  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171501 19/01/2560
169 GeneRuler 100bp DNA Ladder Plus,50 ug        2 รายการ 7,276.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,276.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,276.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171502 19/01/2560
170 Carbon Dioxide High Purity Purity 99.8%        1 รายการ 2,824.80                   ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 2,824.80              บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 2,824.80    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171503 19/01/2560
171 0.2 ml PCR Tubes with Flat Caps,8 strips        3 รายการ 8,249.70                   ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 8,249.70              บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 8,249.70    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171504 19/01/2560
172 10 ul Universal Pipette Tips, Clear,        5 รายการ 5,756.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,756.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,756.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171505 26/01/2560
173 แบตเตอรี̀แหง้ (Sealed Lead Acid Battery)        1 รายการ 11,128.00                 ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซัพพลาย จาํกดั 11,128.00            บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซัพพลาย จาํกดั 11,128.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171506 19/01/2560
174 SCT10MLS SCREW CAP 10ML. TUBE+CAP, STER,        1 รายการ 3,638.00                   ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 3,638.00              บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 3,638.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171507 24/01/2560
175 1HMD-RM001-500G : PEPTONE, BACTERIOLOGIC        2 รายการ 8,827.50                   ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,827.50              บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,827.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171508 19/01/2560
176 งานจา้งทาํภาพยนตร์ Animation        2 รายการ 28,500.00                 ตกลงราคา นางสาว กนกพรรณ  ชุ่มศรี 28,500.00            บาท นางสาว กนกพรรณ  ชุ่มศรี 28,500.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171509 19/01/2560
177 วสัดุสาํนกังาน       11 รายการ 6,773.10                   ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 6,773.10              บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 6,773.10    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171510 19/01/2560
178 BRA-2 759015 Semi-micro cuvette, PS, 1.5        1 รายการ 3,745.00                   ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรเคมีภณัฑ ์จาํกดั 3,745.00              บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรเคมีภณัฑ ์จาํกดั 3,745.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171511 25/01/2560
179 K-LATE : L-Lactic Acid (L-Lactate) Assay        1 รายการ 12,947.00                 ตกลงราคา บริษทั ซัคเซส ซายน์ เคมีคอล จาํกดั 12,947.00            บาท บริษทั ซัคเซส ซายน์ เคมีคอล จาํกดั 12,947.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171512 19/01/2560
180 AMANTADINE HCL        2 รายการ 6,355.80                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,355.80              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 6,355.80    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171513 19/01/2560
181 ซ่อมตูแ้ช่แขง็ -80C           1 งาน 6,104.35                   ตกลงราคา บริษทั บารา แลบบอราทอรี̀ จาํกดั 6,104.35              บาท บริษทั บารา แลบบอราทอรี̀ จาํกดั 6,104.35    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171514 20/01/2560
182 ถุงพลาสติร้อนขนาด 8x12" 1 kg./pack        6 รายการ 5,954.55                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 5,954.55              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 5,954.55    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171515 20/01/2560
183 K-EBHLG; Enzymatic Yeast Beta-Glucan        1 รายการ 18,725.00                 ตกลงราคา บริษทั ซัคเซส ซายน์ เคมีคอล จาํกดั 18,725.00            บาท บริษทั ซัคเซส ซายน์ เคมีคอล จาํกดั 18,725.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171516 20/01/2560
184 นํ_ายาลา้งจาน 3.8 ลิตร ทีโพล ์Pure        1 รายการ 760.00                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 760.00                 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 760.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171517 20/01/2560
185 Custom Oligo Syn, 1 Oligos,        1 รายการ 295.32                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 295.32                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 295.32       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171518 20/01/2560
186 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มือ อินเตอร์โฟลด์        1 รายการ 856.00                      ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00                 บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171519 20/01/2560
187 ถุงมือยางลา้งเครื̀องแกว้ เกาหลี        1 รายการ 2,439.60                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 2,439.60              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 2,439.60    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171520 20/01/2560
188 นํ_ายาลา้งจาน 3.8 ลิตร ทีโพล ์Pure        1 รายการ 1,140.00                   ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,140.00              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,140.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171521 20/01/2560
189 สาํลีมว้น 450 g.        2 รายการ 5,243.00                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 5,243.00              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 5,243.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171522 20/01/2560
190 เปลี`ยนสายพาน Pump Perisstatic           1 งาน 1,605.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,605.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,605.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171523 20/01/2560
191 FLASK,150CM,CANT,VENT,PS,NON-T 50/CS        1 รายการ 4,815.00                   ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ_ง จาํกดั 4,815.00              บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ_ง จาํกดั 4,815.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171524 20/01/2560
192 แอลกอฮอล ์95% 18 ลิตร        1 รายการ 10,500.00                 กรณีพิเศษ  องคก์ารเภสัชกรรม 10,500.00            บาท  องคก์ารเภสัชกรรม 10,500.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171525 23/01/2560
193 งานจา้งถ่ายภาพประกอบ        1 รายการ 3,000.00                   ตกลงราคา นาย นิรัน กลา้กลางดอน 3,000.00              บาท นาย นิรัน กลา้กลางดอน 3,000.00    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171526 31/01/2560
194 ค่าบริการกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน           1 งาน 25,500.00                 กรณีพิเศษ  มหาวิทยาลยับูรพา 25,500.00            บาท  มหาวิทยาลยับูรพา 25,500.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171527 23/01/2560
195 DyNazyme II DNA Polymerase 250 U        1 รายการ 3,100.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,100.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,100.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171528 20/01/2560
196 วสัดุคอมพิวเตอร์        1 รายการ 55,105.00                 ตกลงราคา บริษทั มิสเตอร์ อิ�งค ์คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จาํกดั 55,105.00            บาท บริษทั มิสเตอร์ อิ�งค ์คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จาํกดั 55,105.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171529 24/01/2560
197 TEST TUBE 16 x 100 MM., 72/pk Pyrex        3 รายการ 14,145.40                 ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,145.40            บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 14,145.40  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171530 20/01/2560
198 วสัดุงานบา้นงานครัว        2 รายการ 26,322.00                 ตกลงราคา ร้าน อมรชยัพานิช 26,322.00            บาท ร้าน อมรชยัพานิช 26,322.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171531 20/01/2560
199 ตลบัหมึกโทนเนอร์ CE505A ดาํ HP       13 รายการ 5,030.87                   ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 5,030.87              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 5,030.87    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171532 24/01/2560
200 วสัดุสาํนกังาน       10 รายการ 3,396.18                   ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 3,396.18              บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 3,396.18    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171533 20/01/2560
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ลําดับ
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สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 31 มกราคม 2560

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

สัญญา หรือข้อตกลงใน
201 วสัดุสาํนกังาน        4 รายการ 658.90                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 658.90                 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 658.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171534 20/01/2560
202 ถงัแรงดนัไดอะแฟรม        1 รายการ 9,630.00                   ตกลงราคา บริษทั ไอ ริช จาํกดั 9,630.00              บาท บริษทั ไอ ริช จาํกดั 9,630.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171535 24/01/2560
203 lon AmpliSeq Library Kit 2.0-384LV,        1 รายการ 274,776.00               ######### ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 274,776.00          บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั ######### บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171536 20/01/2560
204 วสัดุสาํนกังาน       12 รายการ 18,020.94                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 18,020.94            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 18,020.94  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171537 20/01/2560
205 วสัดุสาํนกังาน        6 รายการ 1,337.15                   ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,337.15              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,337.15    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171538 20/01/2560
206 Dichloromethane,A.R., 2.5L (FISHER)        1 รายการ 12,840.00                 ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 12,840.00            บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 12,840.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171539 20/01/2560
207 AR1115-G4L METHANOL, AR 4L        1 รายการ 2,140.00                   ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,140.00              บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 2,140.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171540 26/01/2560
208 Custom Oligos Syn, 12 Oligos,Total of 35 mers        1 รายการ 4,609.56                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,609.56              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,609.56    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171541 26/01/2560
209 Ethyl Acetate 20L/pail        1 รายการ 37,664.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เซ้าทซ์ิตี_ซัพพลาย 37,664.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เซ้าทซ์ิตี_ซัพพลาย 37,664.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171542 20/01/2560
210 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มือ อินเตอร์โฟลด์        1 รายการ 856.00                      ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00                 บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171543 20/01/2560
211 Sp DNA Sequencing        1 รายการ 428.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 428.00                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 428.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171544 26/01/2560
212 งานจา้งปรับปรุงระบบ Net work        1 รายการ 51,841.50                 ตกลงราคา บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 51,841.50            บาท บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 51,841.50  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171545 20/01/2560
213 Aluminum foil (Diamond)ขนาด 37 sq.ft.        1 รายการ 963.00                      ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 963.00                 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 963.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171546 20/01/2560
214 SODIUM PYRUVATE SOLUTION, 100ML        1 รายการ 1,647.80                   ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 1,647.80              บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 1,647.80    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171547 20/01/2560
215 Centrifuge Tubes 50ml,Conical,Sterilized        1 รายการ 16,050.00                 ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 16,050.00            บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 16,050.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171548 20/01/2560
216 Syringe-driven Filters PES 0.45 um,        1 รายการ 5,136.00                   ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 5,136.00              บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 5,136.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171549 24/01/2560
217 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มือ อินเตอร์โฟลต์        1 รายการ 1,712.00                   ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00              บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171550 25/01/2560
218 Clorox 1.89 Lite        2 รายการ 1,380.30                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,380.30              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,380.30    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171551 31/01/2560
219 ค่าเช่าเครื̀องเฟอร์เมนเตอร์        1 รายการ 80,036.00                 ตกลงราคา บริษทั บี.อี.มารูบิชิ (ประเทศไทย) จาํกดั 80,036.00            บาท บริษทั บี.อี.มารูบิชิ (ประเทศไทย) จาํกดั 80,036.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171553 20/01/2560
220 Aluminum Foil Diamond 37.5 sq.ft.        9 รายการ 3,471.08                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 3,471.08              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 3,471.08    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171554 20/01/2560
221 Clorox 1.89 Lite        1 รายการ 3,852.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 3,852.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 3,852.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171555 31/01/2560
222 Eppendorf Tubes 5.0 mL, Eppendorf        1 รายการ 3,210.00                   ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 3,210.00              บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 3,210.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171556 23/01/2560
223 ค่าวิเคราะห์ Sequence        1 รายการ 800.00                      ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 800.00                 บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 800.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171557 31/01/2560
224 Presto Mini Plasmid Kit, 300/kit        1 รายการ 6,000.00                   ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 6,000.00              บาท บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 6,000.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171558 26/01/2560
225 Custom Oligos Syn,4 Oligos,Total of 78 mers        1 รายการ 936.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 936.00                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 936.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171559 26/01/2560
226 2.2ML SQUARE WELL RES, STERILE        3 รายการ 14,240.00                 ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 14,240.00            บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 14,240.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171560 23/01/2560
227 NBT/BCIP Stock Solution pkg of 8 mL        1 รายการ 11,500.00                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 11,500.00            บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 11,500.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171561 23/01/2560
228 Scott interfold hand towel's 250's        2 รายการ 2,075.00                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 2,075.00              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 2,075.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171562 23/01/2560
229 Long Amp Hot Start Taq DNA Polymerase        1 รายการ 6,805.20                   ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 6,805.20              บาท บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 6,805.20    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171563 23/01/2560
230 HISTRAP FF CRUDE 5X5 ML        1 รายการ 35,920.00                 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 35,920.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 35,920.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171564 23/01/2560
231 ค่าวิเคราะห์ Sequence        1 รายการ 642.00                      ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 642.00                 บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 642.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171565 23/01/2560
232 Amicon Ultra-15,10kDa NMWL        1 รายการ 11,877.00                 ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรเคมีภณัฑ ์จาํกดั 11,877.00            บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรเคมีภณัฑ ์จาํกดั 11,877.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171566 23/01/2560
233 Petridish Plastic,With Vents 94.X16 mm.        1 รายการ 8,453.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,453.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,453.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171567 23/01/2560
234 AVICEL(R) PH-101, -50 UM*        3 รายการ 14,049.10                 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,049.10            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 14,049.10  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171568 23/01/2560

235 ตูป้ลอดเชื_อ NU-543-400E       1 เครื̀อง 433,350.00               ######### สอบราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั

บริษมั มิราเคิล ไซเอนซ์ จาํกดั

 420,000.00

481,500.00 

บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั ######### บาท เสนอราคาตํ`าสุด 2041171570 23/01/2560

236 Sfo I 1 x 2,000 Units        2 รายการ 8,153.40                   ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 8,153.40              บาท บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 8,153.40    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171571 24/01/2560
237 ค่าวิเคราะห์ Sequence        2 รายการ 4,280.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,280.00              บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,280.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171572 23/01/2560
238 ชุดผลิตนํ_าแขง็เกลด็ รุ่นสั_น        9 รายการ 21,175.30                 ตกลงราคา บริษทั เอน็ที ไอซ์โปร จาํกดั 21,175.30            บาท บริษทั เอน็ที ไอซ์โปร จาํกดั 21,175.30  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171573 31/01/2560
239 Megnetic bar oval shape,5x10 mm.        2 รายการ 5,927.80                   ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรเคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,927.80              บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรเคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,927.80    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171574 23/01/2560
240 Evaporating flask Glass, SJ29/32, 1000mL        1 รายการ 5,585.40                   ตกลงราคา บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 5,585.40              บาท บริษทั บูชิ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 5,585.40    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171575 23/01/2560
241 D-SORBITOL 500GM        1 รายการ 2,996.00                   ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,996.00              บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,996.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171576 23/01/2560
242 ค่าวิเคระาห์ Sequence        1 รายการ 11,342.00                 ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 11,342.00            บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 11,342.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171577 23/01/2560
243 FastDigest Ncol,100 react        2 รายการ 7,062.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,062.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,062.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171578 23/01/2560
244 2DHS-DU.1088679 : Teflon Screw cap GL 45        2 รายการ 3,798.50                   ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,798.50              บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,798.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171579 23/01/2560
245 Calcium Carbonate, Lab Grade, 500 g,        1 รายการ 2,889.00                   ตกลงราคา บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,889.00              บาท บริษทั ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จาํกดั 2,889.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171580 23/01/2560
246 Desiccator Plate, Ceramic/Metal, 230 mm,        1 รายการ 2,354.00                   ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,354.00              บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 2,354.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171581 30/01/2560
247 ท่ออะครีลิคสีใส OD=30,ID=24,ขอบหนา 3 มิล        2 รายการ 2,782.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส พี อะครีลิค 2,782.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอส พี อะครีลิค 2,782.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171582 25/01/2560
248 LGC-KBS2100100 KASP by Design Primer Mix        1 รายการ 65,805.00                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 65,805.00            บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 65,805.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171583 31/01/2560
249 ซ่อมเครื̀องทาํนํ_าแขง็เกลด็ คิวไอซ์        2 รายการ 4,815.00                   ตกลงราคา บริษทั นิวตั_น โปรดกัส์ จาํกดั 4,815.00              บาท บริษทั นิวตั_น โปรดกัส์ จาํกดั 4,815.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171584 30/01/2560
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สัญญา หรือข้อตกลงใน
250 เกา้อี_ ติดลอ้        4 รายการ 25,680.00                 ตกลงราคา บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 25,680.00            บาท บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 25,680.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171585 24/01/2560
251 งานจา้งเปลี`ยนโช๊คประตะหอ้ง 423        1 รายการ 5,885.00                   ตกลงราคา บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 5,885.00              บาท บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 5,885.00    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171586 24/01/2560
252 งานจา้งทาํ Mock-up        2 รายการ 73,188.00                 ตกลงราคา บริษทั โบกสัการ์ จาํกดั 73,188.00            บาท บริษทั โบกสัการ์ จาํกดั 73,188.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171587 24/01/2560
253 ซ่อมตูแ้ช่        1 รายการ 1,605.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 1,605.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 1,605.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171588 24/01/2560
254 ตลบัหมึกอิงคเ์จ็ท CLI-751M ชมพู CANON        6 รายการ 4,743.00                   ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 4,743.00              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 4,743.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171589 26/01/2560
255 งานติดตั_งชั_น Stainless สาํหรับ WET LAB        3 รายการ 189,390.00               ######### ตกลงราคา บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 189,390.00          บาท บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั ######### บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171590 24/01/2560
256 Power Supply 350W Hot Swap GIN-6350P        1 รายการ 7,900.00                   ตกลงราคา บริษทั เอน็ บี คอมพิวเตอร์ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 7,900.00              บาท บริษทั เอน็ บี คอมพิวเตอร์ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 7,900.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171591 27/01/2560
257 Nitrogen lndustrial Grade Purity 99.9%        1 รายการ 449.40                      ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 449.40                 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 449.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171592 24/01/2560
258 ค่าวิเคราะห์ Sequence        1 รายการ 2,996.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,996.00              บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 2,996.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171593 24/01/2560
259 ค่าวิเคราะห์ Sequence        1 รายการ 1,498.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,498.00              บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,498.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171594 24/01/2560
260 งานเปลี`ยนพรมหอ้งประชุม B-127 กบั B-513        2 รายการ 184,713.83               ######### ตกลงราคา บริษทั คาร์เปท อินเตอร์แนชัน̀แนล ไทยแลนด ์จาํกดั (มหาชน 184,713.83          บาท บริษทั คาร์เปท อินเตอร์แนชัน̀แนล ไทยแลนด ์จาํกดั (มหาชน ######### บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171595 24/01/2560
261 ถุงมือไนโตร สีฟ้า S ศรีตรัง        4 รายการ 1,797.60                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 1,797.60              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 1,797.60    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171596 24/01/2560
262 Custom Oligos Syn,6 Oligos,        1 รายการ 2,747.76                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,747.76              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,747.76    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171597 24/01/2560
263 Goat Anti-Human IgG H&L(HRP) preadsorbed        1 รายการ 12,840.00                 ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 12,840.00            บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 12,840.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171598 24/01/2560
264 Custom Oligo Syn,3 Oligos,        1 รายการ 1,587.88                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,587.88              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,587.88    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171599 24/01/2560
265 ค่าบริการ calibrate ปิเปต        1 รายการ 1,926.00                   ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 1,926.00              บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 1,926.00    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171600 24/01/2560
266 Polyethylene Glycol Solution Sigma        1 รายการ 5,328.60                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 5,328.60              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 5,328.60    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171601 24/01/2560
267 QSP Low Retention Tips 300ul,non-sterile        1 รายการ 9,095.00                   ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 9,095.00              บาท บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 9,095.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171602 24/01/2560
268 Polyethylene glycol 4'000 ''Aldrich''        1 รายการ 6,580.50                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 6,580.50              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 6,580.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171603 24/01/2560
269 Custom Oligos Syn,5 Oligos,        1 รายการ 1,605.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,605.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,605.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171604 24/01/2560
270 จา้งจดัทาํเนื_อหาภาษาองักฤษ BIOTEC Annual        1 รายการ 95,000.00                 ตกลงราคา นางสาว ดวงแกว้ จงขจรพงษ์ 95,000.00            บาท นางสาว ดวงแกว้ จงขจรพงษ์ 95,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171605 24/01/2560
271 1000 ul Pipet Tips,Blue (5 pk/cs)        3 รายการ 14,605.50                 ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 14,605.50            บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 14,605.50  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171606 24/01/2560
272 Column OD 30 mm length 78 cm with        6 รายการ 5,178.80                   ตกลงราคา บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 5,178.80              บาท บริษทั เอน็ เค แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 5,178.80    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171607 24/01/2560
273 ค่าวิเคราะห์ Sequence        1 รายการ 856.00                      ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 856.00                 บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 856.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171608 24/01/2560
274 Biotin,Vetec reagent grade 5G.        1 รายการ 1,733.40                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,733.40              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,733.40    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171609 24/01/2560
275 SULFURIC ACID 2.5 LT        1 รายการ 631.30                      ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 631.30                 บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 631.30       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171610 24/01/2560
276 Sodium nitrite 98% A.R.,500G (LOBA)        1 รายการ 353.10                      ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 353.10                 บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 353.10       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171611 24/01/2560
277 ค่าจา้งลา้งอุปกรณ์หอ้งปฏิบตัิการ           1 งวด 3,000.00                   ตกลงราคา นาง วาสนา นาคนอ้ย 3,000.00              บาท นาง วาสนา นาคนอ้ย 3,000.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171612 24/01/2560
278 กระดาษสีถ่ายเอกสาร 12 A4 80แกรม ฟ้านํ_า        2 รายการ 872.99                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 872.99                 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 872.99       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171613 25/01/2560
279 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase100U        1 รายการ 5,885.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,885.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,885.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171614 25/01/2560
280 SEP-PAK VAC C18 1CC 50MG 100/BX        2 รายการ 13,300.00                 ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 13,300.00            บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 13,300.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171615 25/01/2560
281 Ammonium Sulfamate ACS 100g (A423391000)        1 รายการ 1,284.00                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,284.00              บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,284.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171616 25/01/2560
282 Beaker 100ml PYREX (LG10100P)        5 รายการ 5,248.35                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,248.35              บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,248.35    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171617 25/01/2560
283 HAP-200 Oligosynthesis 0.2 umol        1 รายการ 5,180.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 5,180.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 5,180.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171618 31/01/2560
284 0.2 ml PCR 8-Strip tubes with Flat cap        1 รายการ 4,000.00                   ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 4,000.00              บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 4,000.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171619 25/01/2560
285 GeneRuler 100bp DNA Ladder Plus, 50 ug        2 รายการ 13,000.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 13,000.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 13,000.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171620 25/01/2560
286 Scott interfold hand towel's 250's#23754        3 รายการ 1,955.00                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 1,955.00              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 1,955.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171621 25/01/2560
287 TripoPack MultiFit Tips 5-200ul,Natural,        2 รายการ 9,600.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 9,600.00              บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 9,600.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171622 25/01/2560
288 X-GAL, 100 MG.        4 รายการ 15,930.00                 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 15,930.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 15,930.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171623 25/01/2560
289 ปลี`ยน Temp Controller XR40CX-5N0C1-PCT        1 รายการ 6,500.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 6,500.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 6,500.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171624 25/01/2560
290 Round Petridish,PS, dia 90x14.2 mm,        1 รายการ 14,500.00                 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 14,500.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 14,500.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171625 27/01/2560
291 SS III ONE-STEP W/PLATININUM TAQ, 100RXN        1 รายการ 25,466.00                 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 25,466.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 25,466.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171626 25/01/2560
292 Zymolyase 100T(Lyticase,Yeast Lytic        1 รายการ 33,229.38                 ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 33,229.38            บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 33,229.38  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171627 25/01/2560
293 ค่าวิเคราะห์ Sequence        1 รายการ 4,280.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,280.00              บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,280.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171628 25/01/2560
294 Amintra NiNTA - 5 ml        1 รายการ 5,320.00                   ตกลงราคา  เอก็ซ์พีเดียน เอเชีย พีทีอี. แอลทีดี. 5,320.00              บาท  เอก็ซ์พีเดียน เอเชีย พีทีอี. แอลทีดี. 5,320.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171629 26/01/2560
295 ผา้ก๊อตยาว 9 นิ_ว 109 หลา        3 รายการ 3,905.50                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 3,905.50              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 3,905.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171630 25/01/2560
296 Liquid Nitrogen 180L        4 รายการ 15,151.20                 ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 15,151.20            บาท บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 15,151.20  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171631 25/01/2560
297 TIP,100-1000UL,BLue,Grad,10000/cs        1 รายการ 19,260.00                 ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ_ง จาํกดั 19,260.00            บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ_ง จาํกดั 19,260.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171632 25/01/2560
298 FETAL BOVINE SERUM,100 ML        1 รายการ 25,680.00                 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 25,680.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 25,680.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171633 25/01/2560
299 กระดาษกาวยน่ แกน 3'' 24 มม.x25 หลา        1 รายการ 162.94                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 162.94                 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 162.94       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171634 25/01/2560
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ลําดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2560

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
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ระหว่างวันที� 1 - 31 มกราคม 2560

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

สัญญา หรือข้อตกลงใน
300 MINISART FILTER 0.45 UM,50/PKG        1 รายการ 10,700.00                 ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,700.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,700.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171635 25/01/2560
301 SUGAR SP-G (guard column) 6.0x50 mm.10um        1 รายการ 16,050.00                 ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 16,050.00            บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 16,050.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171636 25/01/2560
302 ค่าวิเคราะห์ Sequence        1 รายการ 1,284.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,284.00              บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,284.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171637 25/01/2560
303 ถุงพลาสติกร้อน ขนาด 8*12,500 g        1 รายการ 588.50                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 588.50                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 588.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171638 25/01/2560
304 ค่าไพรเมอร์        1 รายการ 1,412.50                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,412.50              บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 1,412.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171639 25/01/2560
305 ค่าวิเคราะห์ Sequence        1 รายการ 3,424.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 3,424.00              บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 3,424.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171640 25/01/2560
306 Kelvitron Temperature Controller        1 รายการ 52,413.10                 ตกลงราคา บริษทั เอน็วิชัน̀ แลบ็ซิสเตม็ จาํกดั 52,413.10            บาท บริษทั เอน็วิชัน̀ แลบ็ซิสเตม็ จาํกดั 52,413.10  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171641 25/01/2560
307 Finntip Flex 300,1000/pk        1 รายการ 3,584.50                   ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 3,584.50              บาท บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 3,584.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171642 25/01/2560
308 DNA_21 DNA Trap 1 Lite        1 รายการ 74,556.00                 กรณีพิเศษ  หอ้งปฏิบตัิการ ดีเอน็เอ เทคโนโลยี 74,556.00            บาท  หอ้งปฏิบตัิการ ดีเอน็เอ เทคโนโลยี 74,556.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171643 30/01/2560
309 Sp DNA Sequencing        4 รายการ 19,688.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 19,688.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 19,688.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171644 30/01/2560
310 Custom Oligos Syn, 4 Oligos,Total of 118        2 รายการ 5,290.08                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,290.08              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,290.08    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171645 30/01/2560
311 Sp DNA Sequencing        1 รายการ 14,124.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 14,124.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 14,124.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171646 30/01/2560
312 Sp DNA Sequencing        1 รายการ 4,494.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,494.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,494.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171647 30/01/2560
313 PEROXIDASE CONJUGATE-GOAT ANTI-MOUSEIGG(        1 รายการ 12,711.60                 ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,711.60            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 12,711.60  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171648 25/01/2560
314 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง S        3 รายการ 4,440.50                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 4,440.50              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 4,440.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171649 25/01/2560
315 Tripure Isolation Reagent (200ml.)        1 รายการ 9,600.00                   ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 9,600.00              บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 9,600.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171650 26/01/2560
316 TripoPack 1.7ml Microcentrifuge Tube,        3 รายการ 17,900.00                 ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 17,900.00            บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 17,900.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171651 26/01/2560
317 Ribonuclease A f.bovine pancreas 100 mg        1 รายการ 4,350.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 4,350.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 4,350.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171652 26/01/2560
318 งานจา้งทาํของที̀ระลึก        3 รายการ 11,670.00                 ตกลงราคา นาง สุชาวดี  พุทธจกัร 11,670.00            บาท นาง สุชาวดี  พุทธจกัร 11,670.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171653 26/01/2560
319 BIG SQUID WHITE MAGNETIC STIRRER DIA.        2 รายการ 18,800.00                 ตกลงราคา บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 18,800.00            บาท บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 18,800.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171654 26/01/2560
320 วสัดุไฟฟ้า        2 รายการ 12,519.00                 ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซัพพลาย จาํกดั 12,519.00            บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซัพพลาย จาํกดั 12,519.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171655 31/01/2560
321 ซ่อมเครื̀อง Centrifuge Beckman           1 งาน 22,363.00                 ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ_ง จาํกดั 22,363.00            บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ_ง จาํกดั 22,363.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171656 26/01/2560
322 งานจา้งติดตั_งกลอ้งวงจรปิด       17 รายการ 299,000.00               ######### ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไชยาเทคโนโลยีอ̀ินโนเวชัน̀ 299,000.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไชยาเทคโนโลยีอ̀ินโนเวชัน̀ ######### บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171657 26/01/2560
323 อะไหล่ ตวัวดัระดบันํ_า (Water Level)        1 รายการ 4,280.00                   ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 4,280.00              บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 4,280.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171658 27/01/2560
324 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มือ อินเตอร์ โฟลด์        1 รายการ 856.00                      ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00                 บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171659 27/01/2560
325 96 well UV transparent,10/pk        1 รายการ 13,995.60                 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 13,995.60            บาท บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 13,995.60  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171660 27/01/2560
326 Nitrogen Hight Purity 99.99%        1 รายการ 937.70                      ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 937.70                 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 937.70       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171661 27/01/2560
327 Feed Raw Material        1 รายการ 5,992.00                   ตกลงราคา บริษทั ศูนยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จาํกดั 5,992.00              บาท บริษทั ศูนยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จาํกดั 5,992.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171662 27/01/2560
328 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol        1 รายการ 10,015.20                 ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 10,015.20            บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 10,015.20  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171663 27/01/2560
329 Liquid Nitrogen 180L เดือน ก.พ. 60        2 รายการ 7,575.60                   ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,575.60              บาท บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,575.60    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171664 27/01/2560
330 PH-INDICATOR STRIPS PH 0-14 UNIVERSAL        1 รายการ 930.90                      ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 930.90                 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 930.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171665 27/01/2560
331 ค่าวิเคราะห์ Sequence        1 รายการ 4,494.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,494.00              บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 4,494.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171666 27/01/2560
332 50ml Centrifuge Tube, Bulk, Sterile        1 รายการ 10,486.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,486.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,486.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171667 27/01/2560
333 QIAGEN Plasmid Maxi Kit (10)        1 รายการ 11,770.00                 ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 11,770.00            บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 11,770.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171668 27/01/2560
334 Custom Oligos Syn, 2 Oligos,Total of 64        1 รายการ 821.26                      ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 821.26                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 821.26       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171669 27/01/2560
335 No.4114-1 DW Pipette Tip 1000UL GRAD        2 รายการ 4,012.50                   ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ_ง จาํกดั 4,012.50              บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ_ง จาํกดั 4,012.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171670 30/01/2560
336 MCT150C MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF,        1 รายการ 12,840.00                 ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 12,840.00            บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 12,840.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171671 27/01/2560
337 Beaker PP With Handle 500 ML        6 รายการ 4,066.00                   ตกลงราคา บริษทั ซีทีไอ แอนด ์ซายน์ จาํกดั 4,066.00              บาท บริษทั ซีทีไอ แอนด ์ซายน์ จาํกดั 4,066.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171672 27/01/2560
338 ค่าวิเคราะห์ Sequence        1 รายการ 3,424.00                   ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 3,424.00              บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 3,424.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171673 27/01/2560
339 Liquid Nitrogen 180L - Feb 17        2 รายการ 7,575.60                   ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,575.60              บาท บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,575.60    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171674 27/01/2560
340 Custom Oligos Syn,2 Oligos,        1 รายการ 1,245.48                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,245.48              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,245.48    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171675 27/01/2560
341 Dichloromethane AR Grade 4Lt.        6 รายการ 33,105.80                 ตกลงราคา บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 33,105.80            บาท บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จาํกดั 33,105.80  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171676 30/01/2560
342 Slide-A-Lyzer Cassette G2,20k,0.5ml,10u.        2 รายการ 17,600.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 17,600.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 17,600.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171677 30/01/2560
343 No. M0314S RNase Inhibitor, Murine        1 รายการ 13,289.40                 ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 13,289.40            บาท บริษทั ธีระเทรดดิ_ง จาํกดั 13,289.40  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171678 30/01/2560
344 Taq DNA Polymerase (recombinant) 500 u.        1 รายการ 2,000.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,000.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,000.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171679 30/01/2560
345 6X Loading Dye Solution (5x1 ml.)        1 รายการ 3,600.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,600.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,600.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171680 30/01/2560
346 OmniPur Sodium Chloride        1 รายการ 3,563.10                   ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 3,563.10              บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 3,563.10    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171681 30/01/2560
347 กระดาษเชด็ คิมไวป์ 1-PLY (USA)        1 รายการ 5,400.00                   ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 5,400.00              บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 5,400.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171682 30/01/2560
348 3MMCHR Chroma Sheets 46x57cm/100        1 รายการ 15,729.00                 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 15,729.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิ_ง 1992 จาํกดั 15,729.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171683 30/01/2560
349 ไทยโอเอ บิสซิเนส        3 รายการ 3,300.00                   ตกลงราคา บริษทั ไทยโอเอ บิสซิเนส จาํกดั 3,300.00              บาท บริษทั ไทยโอเอ บิสซิเนส จาํกดั 3,300.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171684 30/01/2560
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แบบ สขร.1

ลําดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2560

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 31 มกราคม 2560

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

สัญญา หรือข้อตกลงใน
350 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 100        1 รายการ 35,310.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 35,310.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 35,310.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171685 30/01/2560
351 MCN-740609.3x50 NucleoSpin Gel and PCR        1 รายการ 7,500.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 7,500.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 7,500.00    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171686 30/01/2560
352 ค่าบริการแปลและตรวจภาษาองักฤษ        1 รายการ 45,000.00                 ตกลงราคา นางสาว ดวงแกว้ จงขจรพงษ์ 45,000.00            บาท นางสาว ดวงแกว้ จงขจรพงษ์ 45,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171687 30/01/2560
353 nanoACQUITY BEH130 C18 1.7um 100umx100mm        2 รายการ 78,880.00                 ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 78,880.00            บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 78,880.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171688 30/01/2560
354 ค่าบริการระบบลงทะเบียนStarch Update 2017        1 รายการ 99,510.00                 ตกลงราคา บริษทั ศูนยก์ารพฒันาความรู้ จาํกดั 99,510.00            บาท บริษทั ศูนยก์ารพฒันาความรู้ จาํกดั 99,510.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171689 30/01/2560
355 LED TV43" พร้อมชุดแขวน        2 รายการ 24,931.00                 ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 24,931.00            บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 24,931.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171690 30/01/2560
356 โต๊ะพบัพีวีซี        1 รายการ 3,049.50                   ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 3,049.50              บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 3,049.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171691 30/01/2560
357 วสัดุไฟฟ้า        1 รายการ 10,700.00                 ตกลงราคา บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชัน̀ จาํกดั 10,700.00            บาท บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชัน̀ จาํกดั 10,700.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171692 30/01/2560
358 วสัดุเชื_อเพลิง        1 รายการ 50,099.20                 ตกลงราคา บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 50,099.20            บาท บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 50,099.20  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171693 30/01/2560
359 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol        1 รายการ 1,494.00                   ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,494.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,494.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171694 31/01/2560
360 Sp DNA Sequencing        1 รายการ 4,280.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,280.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,280.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171695 30/01/2560
361 งานปรับปรุงระบระบายอากาศหอ้ง 904 INC II        1 รายการ 22,470.00                 ตกลงราคา บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 22,470.00            บาท บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 22,470.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171696 30/01/2560
362 งานจา้งปรับปรุงกั_นหอ้ง LAB โรงเรือนGMO        2 รายการ 288,600.40               ######### ตกลงราคา บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 288,600.40          บาท บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั ######### บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171697 30/01/2560
363 วสัดุไฟฟ้า       13 รายการ 56,419.28                 ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซัพพลาย จาํกดั 56,419.28            บาท บริษทั โชคชยั ซัพพลาย จาํกดั 56,419.28  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171698 30/01/2560
364 วสัดุสาํนกังาน       13 รายการ 3,080.06                   ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 3,080.06              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 3,080.06    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171699 30/01/2560
365 งานจา้งพิมพห์นงัสือ Guidelines        1 รายการ 130,000.00               ######### ตกลงราคา บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ`ง จาํกดั 130,000.00          บาท บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ`ง จาํกดั ######### บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041171700 30/01/2560
366 Petridish Plastic,With Vents 94.X16 mm.        1 รายการ 3,381.20                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,381.20              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,381.20    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171701 31/01/2560
367 FastDigest BsiWI (pfi123II), 50 react        2 รายการ 5,671.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,671.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,671.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171702 31/01/2560
368 No.4844-10 TIP,200UL,Nat,Bevelrd Orifice        1 รายการ 13,803.00                 ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ_ง จาํกดั 13,803.00            บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติ_ง จาํกดั 13,803.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171703 31/01/2560
369 GLYCINE, 1 KG.        2 รายการ 3,200.00                   ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,200.00              บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,200.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171704 31/01/2560
370 DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE-DIHYDRATE        1 รายการ 2,350.00                   ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,350.00              บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,350.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171705 31/01/2560
371 COVER JIG # MT010901-NSTDA-T00        1 รายการ 20,000.00                 ตกลงราคา บริษทั เมเจอร์ เทคนิคอน จาํกดั 20,000.00            บาท บริษทั เมเจอร์ เทคนิคอน จาํกดั 20,000.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171706 31/01/2560
372 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL        1 รายการ 1,572.00                   ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,572.00              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซัพพลาย จาํกดั 1,572.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171707 31/01/2560
373 SnakeSkin Dialysis Tubing, 3.5K MWCO,        2 รายการ 16,600.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 16,600.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 16,600.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171708 31/01/2560
374 Water (Optima,LC/MS),4L (FISHER)        3 รายการ 48,000.00                 ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 48,000.00            บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 48,000.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171709 31/01/2560
375 CANON Catride 303        2 รายการ 4,900.60                   ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,900.60              บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 4,900.60    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171710 31/01/2560
376 Sp DNA Sequencing        1 รายการ 3,852.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,852.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,852.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171711 31/01/2560
377 แผ่น CD-R 56X (แพค็ 50 แผ่น) พริ_นโก้        1 รายการ 375.00                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 375.00                 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 375.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171712 31/01/2560
378 BOTTLE AND CAP AY,PP 500 ML (PKG 6)        1 รายการ 13,268.00                 ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ_ง จาํกดั 13,268.00            บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิ_ง จาํกดั 13,268.00  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171713 31/01/2560
379 D(-)Fructose RPE 500g (C452666)        1 รายการ 1,765.50                   ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,765.50              บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,765.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171714 31/01/2560
380 สเปรยฆ์่าเชื_อชนิดพื_นผิว ขนาด 1 ลิตร        1 รายการ 9,095.00                   ตกลงราคา บริษทั บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี ̀จาํกดั 9,095.00              บาท บริษทั บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี ̀จาํกดั 9,095.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171715 31/01/2560
381 วสัดุสาํนกังาน        3 รายการ 459.99                      ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 459.99                 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 459.99       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171716 31/01/2560
382 วสัดุความปลอดภยั        4 รายการ 5,724.50                   ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 5,724.50              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 5,724.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171717 31/01/2560
383 Tip 1000 ul, 1000EA/Pkg        1 รายการ 2,650.00                   ตกลงราคา บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 2,650.00              บาท บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 2,650.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171718 31/01/2560
384 ตูเ้ยน็ Toshiba 2 ประตู 21.8 คิว        1 รายการ 26,158.88                 ตกลงราคา บริษทั ยเูนี̀ยน ออดิโอ จาํกดั 26,158.88            บาท บริษทั ยเูนี̀ยน ออดิโอ จาํกดั 26,158.88  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171719 31/01/2560
385 SEP-PAK C18 Cart 1CC/100mg 100/BX        1 รายการ 8,025.00                   ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 8,025.00              บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 8,025.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171720 31/01/2560
386 TRYPTONE 500 GM        1 รายการ 2,889.00                   ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,889.00              บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,889.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171721 31/01/2560
387 LYNX Rapid Alkaline Phosphatase Antibody        2 รายการ 66,666.35                 ตกลงราคา บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จาํกดั 66,666.35            บาท บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จาํกดั 66,666.35  บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041171722 31/01/2560
388 mNeptune2-N1       16 รายการ 36,260.00                 ตกลงราคา  Addgene,Inc. 980.00                 USD  Addgene,Inc. 980.00       USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2042170022 10/01/2560
389 NLRC5 [HsCD00399102]        2 รายการ 4,107.00                   ตกลงราคา  Arizona State University 111.00                 USD  Arizona State University 111.00       USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2042170023 10/01/2560
390 CABYV Cucurbit Aphid-borne        2 รายการ 37,596.00                 ตกลงราคา  SEDIAG SAS 964.00                 EUR  SEDIAG SAS 964.00       EUR มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2042170024 30/01/2560
391 GenPlus Economy: ASAP2f, Len: 1,299bp        7 รายการ 72,735.34                 ตกลงราคา  GenScript The Biology CRO 1,965.82              USD  GenScript The Biology CRO 1,965.82    USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2042170025 12/01/2560
392 Gene synthesis:TU6Afl,Len:248bp,        4 รายการ 25,702.42                 ตกลงราคา  GenScript The Biology CRO 694.66                 USD  GenScript The Biology CRO 694.66       USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2042170026 24/01/2560
393 พฒันาการเลี_ยงไวรัสพีอีดีที̀เหมาะสม           6 งวด 114,000.00               ######### ตกลงราคา นางสาว เบญจมาศ หลิ`วนารี 114,000.00          บาท นางสาว เบญจมาศ หลิ`วนารี ######### บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170118 15/12/2559
394 เตรียมอาหารเลี_ยงเชื_อ นํ_ายาเคมี/อุปกรณ์           6 งวด 42,000.00                 ตกลงราคา นางสาว ศิวภา คชาสัมฤทธิq 42,000.00            บาท นางสาว ศิวภา คชาสัมฤทธิq 42,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170119 16/12/2559
395 จา้งบาํรุงรักษา HPLC : DIONEX Ultimate           1 งาน 40,660.00                 ตกลงราคา บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํก 40,660.00            บาท บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํก 40,660.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170135 24/12/2559
396 ค่าจา้งศึกษาปริมาณสาร EMS ที̀เหมาะสม           6 งวด 156,000.00               ######### ตกลงราคา นาย จตุพร สยามพนัธ์ 156,000.00          บาท นาย จตุพร สยามพนัธ์ ######### บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170136 24/12/2559
397 จา้งศึกษาชนิดของเอนไซม ์CBH,EG และ BGL 1           6 งวด 156,000.00               ######### ตกลงราคา นาย อภิสัณต ์เพียรลุผล 156,000.00          บาท นาย อภิสัณต ์เพียรลุผล ######### บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170137 24/12/2559
398 จา้งเหมาพฒันาระบบMultiCRISPR เพื`อใชก้บั pathway           4 งวด 91,068.00                 ตกลงราคา นางสาว วิภารัตน์ ศิริพงษ์ 91,068.00            บาท นางสาว วิภารัตน์ ศิริพงษ์ 91,068.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170138 24/12/2559
399 จา้งเหมาศึกษาหากระบวนการเกบ็เกี̀ยวเอนไซมเ์อบลีช           3 งวด 66,000.00                 ตกลงราคา นางสาว พรกนก คีรีวลัย์ 66,000.00            บาท นางสาว พรกนก คีรีวลัย์ 66,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170140 27/12/2559
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แบบ สขร.1

ลําดับ
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2560

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 31 มกราคม 2560

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

สัญญา หรือข้อตกลงใน
400 ค่าจา้งเหมาจา้งเกบ็ขอ้มูลประชากรตน้ไม้           2 งวด 12,000.00                 ตกลงราคา นาย สุริยาวุธ ภูษี 12,000.00            บาท นาย สุริยาวุธ ภูษี 12,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170147 30/12/2559
401 จา้งเหมาเกบ็ขอ้มูลตน้ไมแ้ละเถาวลัย์          12 งวด 156,000.00               ######### ตกลงราคา นาย ศิริพงศ ์แยม้พุ่ม 156,000.00          บาท นาย ศิริพงศ ์แยม้พุ่ม ######### บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170148 30/12/2559
402 ค่าจา้งเหมาทาํการแสดงออกยนี PfDHFR-WT ฯลฯ           2 งวด 36,000.00                 ตกลงราคา นางสาว ธนญา แซ่ยา่ง 36,000.00            บาท นางสาว ธนญา แซ่ยา่ง 36,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170149 30/12/2559
403 ค่าจา้งเหมาวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลทรานสคริปโตม           4 งวด 92,000.00                 ตกลงราคา นาย มานนท ์บุญบางยาง 92,000.00            บาท นาย มานนท ์บุญบางยาง 92,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170151 4/01/2560
404 จา้งเหมาศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์           2 งวด 36,000.00                 ตกลงราคา นาย ธนภทัร  ช่อมี 36,000.00            บาท นาย ธนภทัร  ช่อมี 36,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170152 6/01/2560
405 ค่าจา้งเหมาทาํการหาสภาวะที̀เหมาะสมกบัแอนติบอดี           3 งวด 36,000.00                 ตกลงราคา นาย บวรนนัท ์จนัทาภากุล 36,000.00            บาท นาย บวรนนัท ์จนัทาภากุล 36,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170153 13/01/2560
406 ค่าจา้งเหมาเตรียมวสัดุและอุปกรณ์หอ้งปฏิบตัิการใหพ้ร้อมใชง้าน           6 งวด 25,500.00                 ตกลงราคา นาง ถนอม อุ่นเรือน 25,500.00            บาท นาง ถนอม อุ่นเรือน 25,500.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170156 20/01/2560
407 ค่าจา้งเหมาสาํรวจ คดัเลือก ทดสอบพนัธุ์พืช          12 งวด 276,000.00               ######### ตกลงราคา นางสาว ภควีร์  แดงแกว้ 276,000.00          บาท นางสาว ภควีร์  แดงแกว้ ######### บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170157 20/01/2560
408 ค่าจา้งเหมาตรวจสอบดีเอน็เอของยนีสมาชิกกลุ่ม BEL-like           3 งวด 51,000.00                 ตกลงราคา นางสาว อารีรัตน์ อารีเอื_อ 51,000.00            บาท นางสาว อารีรัตน์ อารีเอื_อ 51,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170158 23/01/2560
409 ค่าจา้งเหมาเตรียมอาหารชกันาํใหม้ีการเกิดรากสะสมอาหารมนัสาํปะหลงั           3 งวด 72,000.00                 ตกลงราคา นางสาว ญาดา บุญสอน 72,000.00            บาท นางสาว ญาดา บุญสอน 72,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170159 23/01/2560
410 ค่าจา้งเหมารักษาสภาพและ sub-culture ตน้ Solanum           2 งวด 50,000.00                 ตกลงราคา นางสาว สวรรยา เจริญลาภพาณิ 50,000.00            บาท นางสาว สวรรยา เจริญลาภพาณิ 50,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170160 23/01/2560
411 ค่าจา้งเหมาเตรียมตวัอยา่งตน้มนัสาํปะหลงั           2 งวด 48,000.00                 ตกลงราคา นาย บริพตัร สิชฌนุกฤษฏ์ 48,000.00            บาท นาย บริพตัร สิชฌนุกฤษฏ์ 48,000.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170161 23/01/2560
412 ค่าจา้งเหมาคดัเลือกท่อนพนัธุ์มนัสาํปะหลงั           6 งวด 49,800.00                 ตกลงราคา นางสาว วชัรี ศรีทนัดร 49,800.00            บาท นางสาว วชัรี ศรีทนัดร 49,800.00  บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170162 23/01/2560
413 ค่าจา้งเหมาสกดัโปรตีนและวิเคราะห์โปรตีนดว้ยเทคนิค Shotgun Proteomics         12 งวด 300,000.00               ######### ตกลงราคา นาย ยอดยิง̀ ยิง̀ชูตระกูล 300,000.00          บาท นาย ยอดยิง̀ ยิง̀ชูตระกูล ######### บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170163 23/01/2560
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