
แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุป

1 งานจา้งเปลี�ยนมอเตอร์ไฟฟ้า 2 รายการ 28,355.00            ตกลงราคา บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 28,355.00            บาท บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 28,355.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172234 17/03/2560
2 Vanila LA05686 1 รายการ 4,012.50              ตกลงราคา บริษทั แมก็ซ์เวย ์จาํกดั 4,012.50              บาท บริษทั แมก็ซ์เวย ์จาํกดั 4,012.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172235 9/03/2560
3 อะไหล่ประตู Access 1 รายการ 65,805.00            ตกลงราคา บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น จาํกดั 65,805.00            บาท บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น จาํกดั 65,805.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172236 17/03/2560
4 No.GZR100 Genezol Reagent 1 รายการ 7,490.00              ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 7,490.00              บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 7,490.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172237 7/03/2560
5 Blocking Reagent For nucleic acid hybrid 2 รายการ 28,536.90            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 28,536.90            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 28,536.90     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172238 1/03/2560
6 No.3610-48 96 Well Plate,FB,WCB,W/Lid, 1 รายการ 9,630.00              ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 9,630.00              บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 9,630.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172239 1/03/2560
7 Agarose,2x500g 1 รายการ 25,573.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 25,573.00            บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 25,573.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172240 1/03/2560
8 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง XS,S,M 5 รายการ 3,621.95              ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 3,621.95              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 3,621.95       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172241 6/03/2560
9 Petri dish ขนาด 90x15 mm.500 คู/่ลงั 1 รายการ 14,980.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 14,980.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 14,980.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172242 1/03/2560
10 วิเคราะห์ตวัอยา่ง Feed Raw Material 3 รายการ 20,116.00            ตกลงราคา บริษทั ศูนยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จาํกดั 20,116.00            บาท บริษทั ศูนยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จาํกดั 20,116.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172243 1/03/2560
11 LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE>=95.0%(TLC) 3 รายการ 23,272.50            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 23,272.50            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 23,272.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172245 1/03/2560
12 ซ่อมตูป้ลอดเชืMอ Laminar Airflow Biologi 1 งาน 44,405.00            ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 44,405.00            บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 44,405.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172246 1/03/2560
13 MINIMATE TFF CAPSULE,50K OMEGA MEM 2 รายการ 60,990.00            ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 60,990.00            บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 60,990.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172247 1/03/2560
14 Pfu DNA Polymerase 100 u 1 รายการ 13,910.00            ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 13,910.00            บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 13,910.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172248 1/03/2560
15 SUPOR(R) 450 0.45u 47MM 100/PK 2 รายการ 41,730.00            ตกลงราคา บริษทั คลาริตสั จาํกดั 41,730.00            บาท บริษทั คลาริตสั จาํกดั 41,730.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172249 1/03/2560
16 Beta-Glo   Assay System, 10ml 1 รายการ 10,486.00            ตกลงราคา บริษทั อซั ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,486.00            บาท บริษทั อซั ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,486.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172250 24/03/2560
17 Custom Oligos Syn,2 Oligos,Total of 36 1 รายการ 462.24                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 462.24                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 462.24          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172251 1/03/2560
18 CYTOSINE ?ETA-D-ARABINOFURANOSIDE, CRYST 1 รายการ 2,193.50              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,193.50              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,193.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172252 2/03/2560

19 ตรวจเช็คตู ้Laminar Flow Cabinet NuAire 6 รายการ 40,660.00            ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 40,660.00            บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 40,660.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172253 1/03/2560
20 N-Hexane 2.5L (Merck) 2 รายการ 13,150.30            ตกลงราคา บริษทั ซีทีไอ แอนด ์ซายน์ จาํกดั 13,150.30            บาท บริษทั ซีทีไอ แอนด ์ซายน์ จาํกดั 13,150.30     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172254 1/03/2560
21 ภาชนะบรรจุเชืMอไวรัส 4 รายการ 28,333.60            ตกลงราคา บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 28,333.60            บาท บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 28,333.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172255 13/03/2560
22 PPN Screw Cap GL 32,Blue 3 รายการ 1,904.60              ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 1,904.60              บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 1,904.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172256 1/03/2560
23 10ml Serological Pipette,Individually 3 รายการ 7,939.40              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,939.40              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,939.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172257 1/03/2560
24 Flat Bottom 100ml. สีชา Socket 29/32สีชา 1 รายการ 7,490.00              ตกลงราคา  วี-แลป-เซอร์วิส 7,490.00              บาท  วี-แลป-เซอร์วิส 7,490.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172258 1/03/2560
25 TUBE U-9506-100M-TRANSPARENT 5 รายการ 3,239.96              ตกลงราคา บริษทั ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 3,239.96              บาท บริษทั ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 3,239.96       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172259 8/03/2560
26 Modification 5'Thiol Modifier C6 SH 0.1 2 รายการ 4,670.00              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,670.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,670.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172260 7/03/2560
27 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 744.00                 ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 744.00                 บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 744.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172261 7/03/2560
28 คา่บริการในการทาํ Preventive Maintenance 2 รายการ 8,500.00              ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 8,500.00              บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 8,500.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172262 9/03/2560
29 Centrifuge tube 1.5 ml. 2 รายการ 30,000.00            ตกลงราคา บริษทั สยามแอนดโ์ก จาํกดั 30,000.00            บาท บริษทั สยามแอนดโ์ก จาํกดั 30,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172263 17/03/2560
30 Gold(III) chloride trihydrate, 99.9+% me 1 รายการ 6,300.00              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,300.00              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,300.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172264 2/03/2560
31 Mini-Protean Tetra Cell. 10 well. 1.0 mm 1 รายการ 19,800.00            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 19,800.00            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 19,800.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172265 7/03/2560
32 T4 DNA Ligase 1000 u 1 รายการ 3,300.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,300.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,300.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172266 9/03/2560
33 HP 24es (Black)1920x1080 @ 60 Hz (FHD) 1 รายการ 4,663.55              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พนัธุ์ทิพย ์อินเตอร์เน็ต โซลูชั�น 4,663.55              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พนัธุ์ทิพย ์อินเตอร์เน็ต โซลูชั�น 4,663.55       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172267 14/03/2560
34 WD 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB 1 รายการ 8,370.00              ตกลงราคา บริษทั เอน็ บี คอมพิวเตอร์ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 8,370.00              บาท บริษทั เอน็ บี คอมพิวเตอร์ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั8,370.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172268 6/03/2560
35 วสัดุวิทยฯ์ ทั�วไป 4 รายการ 12,305.00            ตกลงราคา บริษทั มั�นคงรุ่งเรือง เวิลด์ กรุ๊ป จาํกดั 12,305.00            บาท บริษทั มั�นคงรุ่งเรือง เวิลด์ กรุ๊ป จาํกดั 12,305.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172269 2/03/2560

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2560

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 31 มีนาคม 2560

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

สัญญา หรือข้อตกลงใน
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
36 คา่วิเคราะห์ Sequence  (ม.ค.59) 1 รายการ 7,062.00              ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 7,062.00              บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 7,062.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172270 2/03/2560
37 Amicon Ultra-15,10kDa NMWL 1 รายการ 4,451.20              ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 4,451.20              บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 4,451.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172271 2/03/2560
38 คา่วิเคราะห์ Sequenc  (ก.พ 60) 1 รายการ 3,424.00              ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 3,424.00              บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 3,424.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172272 2/03/2560
39 วสัดุสาํนกังาน 2 รายการ 321.00                 ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 321.00                 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 321.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172273 2/03/2560
40 PEROXIDASE CONJUGATE-GOAT ANTI-MOUSEIGG 1 รายการ 19,067.40            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 19,067.40            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 19,067.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172274 2/03/2560

41 Sp DNA Sequencing 6 รายการ 33,148.60            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 33,148.60            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 33,148.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172275 9/03/2560
42 Ion AmpliSeq Custom Oligos (626 amplicon 1 รายการ 334,910.00          334,910.00    พิเศษ บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 334,910.00          บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 334,910.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172276 22/03/2560
43 alpha-Glucosidase enzyme 'Sigma''250 UN. 2 รายการ 26,086.60            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 26,086.60            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 26,086.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172277 3/03/2560
44 Acarbose,95% ''Sigma'' 1g. 1 รายการ 11,395.50            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 11,395.50            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 11,395.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172278 3/03/2560
45 Round Petridish,Ps, dia 55 x 14.2 mm, 1 รายการ 32,100.00            ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 32,100.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 32,100.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172279 3/03/2560
46 ACROCAP 0.2UM SUPOR 10/BX 1 รายการ 7,704.00              ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 7,704.00              บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 7,704.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172280 3/03/2560
47 Metacarb Pb Plus Guard Cartridges 2/Pk 1 รายการ 9,298.30              ตกลงราคา บริษทั ไทยยนูีค  จาํกดั 9,298.30              บาท บริษทั ไทยยนูีค  จาํกดั 9,298.30       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172281 3/03/2560
48 สบู่เหลวลา้งมือ เดทตอล 225 มล. 4 รายการ 2,420.34              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 2,420.34              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 2,420.34       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172282 3/03/2560
49 MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF,500/BAG 1 รายการ 4,280.00              ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 4,280.00              บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 4,280.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172283 3/03/2560
50 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง L 1 รายการ 738.30                 ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 738.30                 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 738.30          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172284 3/03/2560
51 Switching power supply 24/150W 1 รายการ 8,667.00              ตกลงราคา บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 8,667.00              บาท บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 8,667.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172285 3/03/2560
52 Tris, Ultrapure 1 kg 1 รายการ 7,000.00              ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 7,000.00              บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 7,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172286 8/03/2560
53 L-ALPHA-PHOSPHATIDYL-DL-GLYCEROL SODIUM 4 รายการ 21,004.10            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 21,004.10            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 21,004.10     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172287 3/03/2560

54 Anti-GFP antibody-ChIP Grade (Size 50ul) 1 รายการ 22,500.00            ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 22,500.00            บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 22,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172288 16/03/2560
55 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ 539.28                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 539.28                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 539.28          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172289 3/03/2560
56 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 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172290 3/03/2560
57 Centrifuge Tube 50ML, PLUG SEAL Cap, 1 รายการ 5,000.00              ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 5,000.00              บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 5,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172291 7/03/2560
58 BOTTLE,PP 29X104 50 ML (pkg-25) 2 รายการ 85,000.00            ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิMง จาํกดั 85,000.00            บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิMง จาํกดั 85,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172292 3/03/2560
59 Custom Oligos Syn,3 Oligos, 1 รายการ 1,117.08              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,117.08              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,117.08       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172293 3/03/2560
60 งานจา้งพิมพแ์ผน่พบั 1 รายการ 6,420.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 6,420.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 6,420.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172294 11/03/2560
61 งานจา้งติดตัMงม่าน 1 รายการ 33,469.60            ตกลงราคา บริษทั อมรสุวรรณ จาํกดั 33,469.60            บาท บริษทั อมรสุวรรณ จาํกดั 33,469.60     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172295 17/03/2560
62 งานซ่อมพืMนกระเบืMองหอ้ง B - 02 1 รายการ 98,440.00            ตกลงราคา บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 98,440.00            บาท บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 98,440.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172296 28/03/2560
63 คา่บริการกาํจดัขยะปนเปืM อนอนัตราย 1 รายการ 10,700.00            ตกลงราคา บริษทั ทรี อาร์ โซลูชั�นส์ จาํกดั 10,700.00            บาท บริษทั ทรี อาร์ โซลูชั�นส์ จาํกดั 10,700.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172297 17/03/2560
64 DNA Sequencing (<96rxn) 1 รายการ 1,078.56              ตกลงราคา บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,078.56              บาท บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,078.56       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172298 6/03/2560
65 คา่บริการติดตัMงกลอ้งจุลทรรศน์ 1 รายการ 16,000.00            ตกลงราคา นางสาว วีณา  ธนกุลรังสฤษดิ 16,000.00            บาท นางสาว วีณา  ธนกุลรังสฤษดิ 16,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172299 6/03/2560
66 NEB 10-beta Electrocompetent E.Coli 1 รายการ 13,353.60            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 13,353.60            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 13,353.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172300 6/03/2560
67 วสัดุก่อสร้าง 12 งวด 6,474.57              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุดมภณัฑบ์า้นดอน 6,474.57              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุดมภณัฑบ์า้นดอน 6,474.57       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172301 15/03/2560
68 Bromophenol blue-indicator 25 g 4 รายการ 10,956.80            ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,956.80            บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 10,956.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172302 6/03/2560
69 Bio-Plex Pro Human Cytokine TH1/TH2, 1 รายการ 67,410.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 67,410.00            บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 67,410.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172303 6/03/2560
70 Custom Oligos Syn,1 Oligos, 1 รายการ 385.20                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 385.20                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 385.20          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172304 6/03/2560
71 Gentra Puregene Tissue Kit (4 g) 1 รายการ 12,000.00            ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 12,000.00            บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 12,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172305 6/03/2560
72 ไซริMงพลาสติกไม่ติดเขม็ 1 มล 3 รายการ 2,775.00              ตกลงราคา บริษทั สามชยั เคมิคอล จาํกดั 2,775.00              บาท บริษทั สามชยั เคมิคอล จาํกดั 2,775.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172306 8/03/2560
73 Omnipur Tween20, () 1L 1 รายการ 2,129.30              ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 2,129.30              บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 2,129.30       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172307 6/03/2560
74 Iso-Propanol com.grade99.8% 14kg. "Thai" 1 รายการ 1,855.00              ตกลงราคา บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั�น จาํกดั 1,855.00              บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั�น จาํกดั 1,855.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172308 13/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
75 บริการสอบเทียบเครื�อง PCR 1 รายการ 14,000.00            ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 14,000.00            บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 14,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172309 6/03/2560
76 Rice Whole Genome resequencing 8 Gb 1 รายการ 93,625.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 93,625.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 93,625.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172310 6/03/2560
77 Glycine,Molecular Biology Grade 1kg/bott 3 รายการ 6,175.00              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,175.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,175.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172311 9/03/2560
78 Rifampicin 25 gm/bott 2 รายการ 6,400.00              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,400.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,400.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172312 9/03/2560
79 Round Petridish, PS, dia 90x14.2 mm, 1 รายการ 2,900.00              ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 2,900.00              บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 2,900.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172313 15/03/2560
80 FBS Superior; standardized Fetal Bovine 1 รายการ 18,446.80            ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 18,446.80            บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 18,446.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172314 6/03/2560
81 Nitrogen Industrial Grad Purity 99.9% 1 รายการ 224.70                 ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 224.70                 บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 224.70          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172315 6/03/2560
82 TEMED 1x5 ml. [161-0800] 1 รายการ 738.30                 ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 738.30                 บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 738.30          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172316 6/03/2560
83 Clotted blood 6ml.,100's [#367815] 5 รายการ 8,506.50              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อาร์ ซี เอม็ ซพัพลายส์ 8,506.50              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อาร์ ซี เอม็ ซพัพลายส์ 8,506.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172317 6/03/2560
84 Biostatistical Analysis/Jerrold Zar/5ed/ 1 รายการ 8,550.00              ตกลงราคา บริษทั ลีดเดอร์ แอนด ์รีดเดอร์ จาํกดั 8,550.00              บาท บริษทั ลีดเดอร์ แอนด ์รีดเดอร์ จาํกดั 8,550.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172318 6/03/2560
85 ตูเ้หลก็ 3 ลิMนชกั สีเทาสลบั เฟอร์ราเดค 1 รายการ 3,390.00              ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 3,390.00              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 3,390.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172319 6/03/2560
86 Nitrogen Ultra High Purity 99.999% 2 รายการ 4,344.20              ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 4,344.20              บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 4,344.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172320 6/03/2560
87 แอลกอฮอล ์95% 18 ลิตร 1 รายการ 2,100.00              กรณีพิเศษ  องคก์ารเภสัชกรรม 2,100.00              บาท  องคก์ารเภสัชกรรม 2,100.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172321 6/03/2560
88 วสัดุรับรองการประชุม 10 รายการ 10,388.52            ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 10,388.52            บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 10,388.52     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172322 6/03/2560
89 วสัดุไฟฟ้า 1 รายการ 3,443.58              ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 3,443.58              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 3,443.58       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172323 6/03/2560
90 วสัดสาํนกังาน 14 รายการ 7,310.24              ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 7,310.24              บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 7,310.24       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172324 6/03/2560
91 ACTGene DNA Marker, 100 bp Ladder 1 รายการ 2,514.50              ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท ไซเอนซ์ จาํกดั 2,514.50              บาท บริษทั สมาร์ท ไซเอนซ์ จาํกดั 2,514.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172325 7/03/2560
92 2 ml 96-Well Deep Well Plate,V-Bottom, 1 รายการ 11,400.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 11,400.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 11,400.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172326 9/03/2560
93 1720160 Gene Synthesis, () 3 รายการ 130,381.64          130,381.64    ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 130,381.64          บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 130,381.64    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172327 22/03/2560
94 DMEM/F12 1:1, without L-Glutamine, with 1 รายการ 10,272.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,272.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,272.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172328 7/03/2560
95 BBI-RB0473.500MG RNase A (Ribonuclease A 1 รายการ 8,881.00              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 8,881.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 8,881.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172329 7/03/2560
96 10009832 (+)12,13-DiHOME -50UG 3 รายการ 27,285.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธีลสุ ซพัพลาย 27,285.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธีลสุ ซพัพลาย 27,285.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172330 14/03/2560
97 ACTGene      DNA Marker, 100 bp Ladder 1 รายการ 2,514.50              ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท ไซเอนซ์ จาํกดั 2,514.50              บาท บริษทั สมาร์ท ไซเอนซ์ จาํกดั 2,514.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172331 13/03/2560
98 incubagtor shaker 2 เครื�อง 2,350,000.00       2,350,000.00 ประกวดราคา (e-Auction) บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์

จาํกดั

บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั

 1,810,000.00

1,940,000.00 

บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั1,810,000.00 บาท เสนอราคาตํ�าสุด 2041172332 7/03/2560

99 Infrared imaging system 1 เครื�อง 2,000,000.00       2,000,000.00 พิเศษ บริษทั อาร์ไอ เทคโนโลยี�ส์ จาํกดั 2,000,000.00       บาท บริษทั อาร์ไอ เทคโนโลยี�ส์ จาํกดั 2,000,000.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172333 7/03/2560
100 BRA-2 759015 Semi-micro cuvette, PS, 1.5 1 รายการ 3,745.00              ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 3,745.00              บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 3,745.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172334 7/03/2560
101 qPCRBIO SyGreen Mix Lo-ROX 500 rxns 1 รายการ 10,432.50            ตกลงราคา บริษทั ไอซายเอนซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,432.50            บาท บริษทั ไอซายเอนซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,432.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172335 10/03/2560
102 FastDigest Avr II, 20 react. 1 รายการ 4,708.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,708.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,708.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172336 27/03/2560
103 LYSING ENZYME FROM TRICHODERMA HARZIANUM 1 รายการ 5,863.60              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,863.60              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,863.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172337 7/03/2560

104 Round Bottom Flask w Std ground joint, 1 รายการ 6,676.80              ตกลงราคา บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิMง จาํกดั 6,676.80              บาท บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิMง จาํกดั 6,676.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172338 7/03/2560
105 6-Well TC Plate,FB,W/Lid,1/50/CS 5 รายการ 11,342.00            ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 11,342.00            บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 11,342.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172339 7/03/2560
106 Trypsin (1:250)0.25% in PBS without Ca2+ 3 รายการ 10,724.07            ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 10,724.07            บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 10,724.07     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172340 8/03/2560
107 epTIPS standard colorless 2-200ul, 2 รายการ 8,988.00              ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 8,988.00              บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 8,988.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172341 7/03/2560
108 SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDR. 3 รายการ 4,333.50              ตกลงราคา บริษทั วีอาร์ ไบโอซายน์เอน็ซ์ จาํกดั 4,333.50              บาท บริษทั วีอาร์ ไบโอซายน์เอน็ซ์ จาํกดั 4,333.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172342 7/03/2560

109 MEM ALPHA MEDIUM, 10X1L 3 รายการ 13,995.60            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 13,995.60            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 13,995.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172343 7/03/2560
110 THIAZOLYL BLUE TETRAZOLIUM BROMIDE,98% 3 รายการ 19,334.90            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 19,334.90            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 19,334.90     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172344 7/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
111 Screen-Printed carbon electrode/Work in 1 รายการ 20,351.40            ตกลงราคา บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 20,351.40            บาท บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จาํกดั 20,351.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172345 7/03/2560
112 สก๊อตต ์กระดาษเช็ดมือ อินเตอร์ โฟลต ์250 1 รายการ 1,712.00              ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00              บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172346 9/03/2560
113 คา่วิเคระาห์ Sequence 1 รายการ 3,852.00              ตกลงราคา บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 3,852.00              บาท บริษทั สยามซายเอนเทีย จาํกดั 3,852.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172347 8/03/2560
114 ซ่อมเครื�อง Analytical HPLC DIONEX U3000 1 รายการ 67,410.00            ตกลงราคา บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 67,410.00            บาท บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 67,410.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172348 8/03/2560
115 Bottle Lab,GL 45 screw-cap,250 mL 7 รายการ 5,030.00              ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,030.00              บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,030.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172349 8/03/2560
116 ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID*PURIFIED 1 รายการ 3,890.00              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,890.00              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,890.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172350 8/03/2560

117 CAM,LEFT PLSTC MLD SEDONA 2 รายการ 7,200.00              ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 7,200.00              บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 7,200.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172351 8/03/2560
118 FBS Superior; standardized Fetal Bovine 1 รายการ 39,857.50            ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 39,857.50            บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 39,857.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172352 8/03/2560
119 PM เครื�อง Gas Chromatograph 1 งาน 26,849.72            ตกลงราคา บริษทั เวิลดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 26,849.72            บาท บริษทั เวิลดส์ยามกรุ๊ป จาํกดั 26,849.72     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172353 8/03/2560
120 Custom Oligos Syn,4 Oligos, 1 รายการ 1,453.06              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,453.06              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,453.06       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172354 9/03/2560
121 Needle 20G x 1 inch (100/box) 1 รายการ 481.50                 ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 481.50                 บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 481.50          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172355 8/03/2560
122 Custom Oligos Syn,7 Oligos, 1 รายการ 1,887.48              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,887.48              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,887.48       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172356 8/03/2560
123 6-Hydroxy-1-naphthoic acid 1 g. 1 รายการ 2,996.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 2,996.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 2,996.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172357 9/03/2560
124 Centrifuge Tube 50ML,PLUG SEAL Cap, 3 รายการ 29,425.00            ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 29,425.00            บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 29,425.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172358 9/03/2560
125 Acetone-D6 lE 99.8% 25ml 1 รายการ 15,515.00            ตกลงราคา บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอน อินสตรูเมนท ์จาํกดั 15,515.00            บาท บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอน อินสตรูเมนท ์จาํกดั15,515.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172359 9/03/2560
126 CHLOROFORM-D (D,99.8%)+SILVER FOIL,100G 2 รายการ 21,935.00            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 21,935.00            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 21,935.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172360 9/03/2560
127 กระดาษพิมพภ์าพ ขาว-ดาํ ยี�หอ้โซนี� 1 รายการ 2,996.00              ตกลงราคา บริษทั คียแ์มน อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 2,996.00              บาท บริษทั คียแ์มน อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 2,996.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172361 16/03/2560
128 CHLOROFORM-D +0.05% v/v TMS,100G 6 รายการ 17,259.10            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,259.10            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 17,259.10     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172362 9/03/2560
129 DURA สายยางซิลิโคน 6x9 mm ยาว 15 m/box 1 รายการ 5,564.00              ตกลงราคา บริษทั ไซน์ ไดแอกนอสติก แมททีเรียล จาํกดั 5,564.00              บาท บริษทั ไซน์ ไดแอกนอสติก แมททีเรียล จาํกดั 5,564.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172363 9/03/2560
130 CHLOROFORM (1% EtOH), AR 2.5L 2 รายการ 3,017.40              ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,017.40              บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,017.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172364 13/03/2560
131 Sp DNA Sequencing / 20,961.30 4 รายการ 20,961.30            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 20,961.30            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 20,961.30     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172365 16/03/2560
132 Advantage 2 Polymerase mix, 100 rxns 1 รายการ 16,050.00            ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 16,050.00            บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 16,050.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172366 14/03/2560
133 Sodium Citrate, 2H2O, MBGrade 1 รายการ 11,235.00            ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 11,235.00            บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 11,235.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172367 9/03/2560
134 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 15,857.40            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 15,857.40            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 15,857.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172368 16/03/2560
135 SiMAG-Cyanuric, () 5 ml 50 mg/ml 1 รายการ 12,508.30            ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 12,508.30            บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 12,508.30     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172369 9/03/2560
136 226904-5G : Methoxyamine hydrochloride 7 รายการ 14,509.20            ตกลงราคา บริษทั ซคัเซส ซายน์ เคมีคอล จาํกดั 14,509.20            บาท บริษทั ซคัเซส ซายน์ เคมีคอล จาํกดั 14,509.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172370 9/03/2560
137 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 12,731.93            ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 12,731.93            บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 12,731.93     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172371 9/03/2560
138 งานเปลี�ยนคอมเพรสเซอร์หอ้ง 528 4 รายการ 26,215.00            ตกลงราคา บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น จาํกดั 26,215.00            บาท บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชั�น จาํกดั 26,215.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172372 9/03/2560
139 18MM MAGNETIC SCREW CAP,WITH T/S SEPTA, 2 รายการ 10,314.80            ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 10,314.80            บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 10,314.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172373 15/03/2560
140 4561094 4-20% Mini-PROTEAN  TGX  Precast 2 รายการ 25,680.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 25,680.00            บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 25,680.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172374 30/03/2560
141 FuGENE(R) HD Transfection Reagent 1ml 1 รายการ 47,080.00            ตกลงราคา บริษทั อซั ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 47,080.00            บาท บริษทั อซั ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 47,080.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172375 3/04/2560
142 MIP-2 UFC903096 Amicon Ultra-15, 30kDa 1 รายการ 44,726.00            ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 44,726.00            บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 44,726.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172376 9/03/2560
143 DNeasy Plant Mini Kit (250) 2 รายการ 97,337.90            ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 97,337.90            บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 97,337.90     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172377 9/03/2560
144 Cleanroom Equipment (Pass Box) 1 รายการ 48,150.00            ตกลงราคา บริษทั สกิล ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั 48,150.00            บาท บริษทั สกิล ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั 48,150.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172378 9/03/2560
145 งานเปลี�ยนคอมเพรสเซอร์หอ้ง 205 1 รายการ 29,750.00            ตกลงราคา นาย ถนอม  สืบหลา้ 29,750.00            บาท นาย ถนอม  สืบหลา้ 29,750.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172379 9/03/2560
146 งานติดตัMงชุด Projector Lift หอ้งประชุม 2 รายการ 56,175.00            ตกลงราคา บริษทั แอปโซลูท เวิลดว์ายด ์จาํกดั 56,175.00            บาท บริษทั แอปโซลูท เวิลดว์ายด ์จาํกดั 56,175.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172380 3/04/2560
147 pGEM(R)-T Easy Vector System I 1 รายการ 39,590.00            ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 39,590.00            บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 39,590.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172381 13/03/2560
148 วสัดุไฟฟ้า 27 รายการ 44,184.39            ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 44,184.39            บาท บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 44,184.39     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172382 17/03/2560
149 GeneJet Plasmid miniprep Kit, 250 preps 2 รายการ 40,446.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 40,446.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 40,446.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172383 30/03/2560
150 วสัดุไฟฟ้า 1 รายการ 4,494.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ช.เลิศวิศวกรรม 4,494.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ช.เลิศวิศวกรรม 4,494.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172384 17/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
151 วสัดุไฟฟ้า 1 รายการ 29,425.00            ตกลงราคา บริษทั ฟิลเตอร์ วิชั�น จาํกดั 29,425.00            บาท บริษทั ฟิลเตอร์ วิชั�น จาํกดั 29,425.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172385 9/03/2560
152 PTFE AUTOCLAVABLE FIL TERS,0.2 um 5/cs. 1 รายการ 2,889.00              ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 2,889.00              บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 2,889.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172386 9/03/2560
153 HyAgarose(TM) -100g 1 รายการ 7,383.00              ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท ไซเอนซ์ จาํกดั 7,383.00              บาท บริษทั สมาร์ท ไซเอนซ์ จาํกดั 7,383.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172387 9/03/2560
154 TripoPack MultiFit Tips 5-200ul ,Natural 1 รายการ 7,490.00              ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 7,490.00              บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 7,490.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172388 9/03/2560
155 ถุงพลาสติกร้อน ขนาด 24*36,500 กรัม 10 รายการ 12,073.88            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 12,073.88            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 12,073.88     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172389 9/03/2560
156 Syringe Filter Nylon 13mm 0.2um,100/pk 3 รายการ 3,049.50              ตกลงราคา บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั�น จาํกดั 3,049.50              บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั�น จาํกดั 3,049.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172390 9/03/2560
157 Custom Oligos Syn,4 Oligos, 1 รายการ 1,887.48              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,887.48              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,887.48       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172391 10/03/2560
158 TMB Substrate Set ; 110 ml x 2 1 รายการ 3,638.00              ตกลงราคา บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จาํกดั 3,638.00              บาท บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จาํกดั 3,638.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172392 23/03/2560
159 Lab-TekII slide 8-well,16/pk 2 รายการ 15,408.00            ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 15,408.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 15,408.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172393 15/03/2560
160 Across Pro Pipette 0.5-10 ul, 0.02 ul 3 รายการ 16,500.00            ตกลงราคา บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 16,500.00            บาท บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 16,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172394 10/03/2560
161 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 3,049.50              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,049.50              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,049.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172395 16/03/2560
162 pGEM(R)-T Easy Vector System I, 20 rxn, 2 รายการ 28,000.00            ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 28,000.00            บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 28,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172396 31/03/2560
163 TripoPack MultiFit Tips 5-200ul ,Yellow, 2 รายการ 13,268.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 13,268.00            บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 13,268.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172397 14/03/2560
164 FastStart Essential DNA Green Master 3 รายการ 62,000.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 62,000.00            บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 62,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172398 10/03/2560
165 Filter Paper GF/C47mm Whatman 2 รายการ 6,520.00              ตกลงราคา บริษทั สามชยั เคมิคอล จาํกดั 6,520.00              บาท บริษทั สามชยั เคมิคอล จาํกดั 6,520.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172399 16/03/2560
166 Short Plate, 5/pkg   1 pkg 2 รายการ 9,150.00              ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 9,150.00              บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 9,150.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172400 16/03/2560
167 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 2,846.20              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,846.20              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,846.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172401 16/03/2560
168 Oligo synthesis, 25 nmole 1 รายการ 214.00                 ตกลงราคา บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 214.00                 บาท บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 214.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172402 10/03/2560
169 DyNAzyme II DNA Polymerase 1000 U 1 รายการ 55,200.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 55,200.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 55,200.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172403 10/03/2560
170 อะไหล่ Cap-Atart 8uf สาํหรับตูป้ลอดเชืMอ 1 รายการ 3,745.00              ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 3,745.00              บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 3,745.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172404 10/03/2560
171 No. GB100 Genomic DNA Mini Kit 1 รายการ 5,671.00              ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 5,671.00              บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 5,671.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172405 14/03/2560
172 Custom Oligos Syn,18 Oligos,Total of 850 1 รายการ 10,200.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,200.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,200.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172407 16/03/2560
173 Versilon SPX-50 ID3/32'' x OD7/32" 50ft 6 รายการ 26,643.00            ตกลงราคา บริษทั โปรดิจี ซายน์ อินสทรูเมนท ์จาํกดั 26,643.00            บาท บริษทั โปรดิจี ซายน์ อินสทรูเมนท ์จาํกดั 26,643.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172408 10/03/2560
174 Rack Set F2     1x1 kit 1 รายการ 5,340.00              ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 5,340.00              บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 5,340.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172409 31/03/2560
175 Petridish Plastic,With Vents 94.X16 mm. 1 รายการ 5,071.80              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,071.80              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,071.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172410 10/03/2560
176 COLUMN VP-ODS 150X4.6 2 รายการ 61,097.00            ตกลงราคา บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 61,097.00            บาท บริษทั พาราไซแอนติฟิค จาํกดั 61,097.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172411 17/03/2560
177 FastDigest Pvu II , 400 react 1 รายการ 2,889.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,889.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,889.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172412 10/03/2560
178 D(+)-MANNOSE 1 รายการ 1,790.00              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,790.00              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,790.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172413 10/03/2560
179 D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATEFOR MICROBIOLOGY 1 รายการ 2,675.00              ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 2,675.00              บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 2,675.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172414 10/03/2560

180 Glycine, Ultrapure 1 kg 1 รายการ 3,500.00              ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 3,500.00              บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 3,500.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172415 10/03/2560
181 Potassium Ferrocyanide,3H2O,RPE-ACS 500g 1 รายการ 11,427.60            ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,427.60            บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 11,427.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172416 28/03/2560
182 กระดาษชั�งสาร 100x100 mm 2 รายการ 1,000.00              ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 1,000.00              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 1,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172417 17/03/2560
183 Luciferase Assay System 1 รายการ 4,700.00              ตกลงราคา บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 4,700.00              บาท บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 4,700.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172418 10/03/2560
184 Plasmid DNA Extraction Mini Kit 1 รายการ 10,000.00            ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 10,000.00            บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 10,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172419 16/03/2560
185 SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDR.GR 8 รายการ 25,150.00            ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 25,150.00            บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 25,150.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172420 10/03/2560

186 4-Aminobutyric Acid "TCI/JAPAN"    25 G 1 รายการ 940.00                 ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 940.00                 บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 940.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172421 21/03/2560
187 GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE,*LEUCO 1 รายการ 10,900.00            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,900.00            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,900.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172422 10/03/2560

188 ACETONITRILE LC/MS 4 Lt 2 รายการ 6,741.00              ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,741.00              บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,741.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172424 13/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
189 สอบเทียบ Pipette 4 รายการ 2,439.60              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 2,439.60              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 2,439.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172425 13/03/2560
190 0.2 ml PCR -Strip tubes with Dom cap 1 รายการ 7,360.00              ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 7,360.00              บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 7,360.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172426 16/03/2560
191 สอบเทียบ Pipette 3 รายการ 3,520.30              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 3,520.30              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 3,520.30       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172427 13/03/2560
192 TUNICAMYCIN FROM A STREPTOMYCES SPECIES 1 รายการ 2,364.70              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,364.70              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,364.70       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172428 13/03/2560
193 Piston Pipette Socorex 10-100ul. 4 รายการ 1,840.00              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 1,840.00              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 1,840.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172429 21/03/2560
194 PROSTAGLANDIN E2 EIA KIT-96STRIP WELLS 1 รายการ 26,867.70            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธีลสุ ซพัพลาย 26,867.70            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธีลสุ ซพัพลาย 26,867.70     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172430 13/03/2560
195 คา่บริการสอบเทียบ Temperature and 1 รายการ 5,000.00              ตกลงราคา บริษทั ดอกเตอร์ คาลิเบรชั�น จาํกดั 5,000.00              บาท บริษทั ดอกเตอร์ คาลิเบรชั�น จาํกดั 5,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172431 16/03/2560
196 Water Bath Cal. 42 C +/-0.5 C "Memmert/ 5 รายการ 10,730.00            ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 10,730.00            บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 10,730.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172432 17/03/2560
197 Piston Pipette Eppendorf 0.5-10 ul 11 รายการ 5,816.00              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 5,816.00              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 5,816.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172433 21/03/2560
198 คา่บริการอดัภาพ 1 รายการ 3,381.20              ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ดีไลท ์จาํกดั 3,381.20              บาท บริษทั ดีไซน์ ดีไลท ์จาํกดั 3,381.20       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172434 13/03/2560
199 งานจา้งซ่อมเครื�องปรับอากาศ 1 รายการ 15,750.00            ตกลงราคา นาย ถนอม  สืบหลา้ 15,750.00            บาท นาย ถนอม  สืบหลา้ 15,750.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172435 17/03/2560
200 สอบเทียบประสิทธิภาพตูป้ลอดเชืMอ 1 รายการ 4,815.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลบ เซอร์วิส 4,815.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลบ เซอร์วิส 4,815.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172436 20/03/2560
201 คา่ซ่อม Water bath 2 รายการ 6,420.00              ตกลงราคา บริษทั เค.เค.ไซเอน็ทีฟิค จาํกดั 6,420.00              บาท บริษทั เค.เค.ไซเอน็ทีฟิค จาํกดั 6,420.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172437 13/03/2560
202 สอบเทียบ Piston Pipette 2 รายการ 1,112.80              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 1,112.80              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 1,112.80       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172438 21/03/2560
203 SSPB-PIPET กระบอกสเตนเลสสาํหรับใส่ไปเปต 1 รายการ 7,062.00              ตกลงราคา บริษทั ยไูนเทค ซายน์ จาํกดั 7,062.00              บาท บริษทั ยไูนเทค ซายน์ จาํกดั 7,062.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172439 16/03/2560
204 คา่สอบเทียบเครื�องมือ 3 รายการ 12,925.60            ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 12,925.60            บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 12,925.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172440 13/03/2560
205 0.2ml PCR 8-strip Tubes,Clear,(120/Pack) 2 รายการ 3,498.90              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,498.90              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,498.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172441 13/03/2560
206 Taq DNA Polymeras(recombinant)500 u. 3 รายการ 15,622.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 15,622.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 15,622.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172442 13/03/2560
207 No.170-5061 Clarity Westerm ECL Substrat 2 รายการ 24,139.20            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 24,139.20            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 24,139.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172443 13/03/2560
208 Research plus 3-Pack,Option 1 2 รายการ 30,000.00            ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 30,000.00            บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 30,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172444 13/03/2560
209 AGAR TECHNICAL 500 GM 1 รายการ 8,667.00              ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 8,667.00              บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 8,667.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172445 13/03/2560
210 Cell Imaging Coverglass, 8 Chambers, 1 รายการ 9,399.99              ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 9,399.99              บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 9,399.99       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172446 13/03/2560
211 Ethyl Acetate 20 Lit/Dr 1 รายการ 32,956.00            ตกลงราคา บริษทั เคมโซน จาํกดั 32,956.00            บาท บริษทั เคมโซน จาํกดั 32,956.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172447 13/03/2560
212 NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit 1 รายการ 37,878.00            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 37,878.00            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 37,878.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172448 13/03/2560
213 1-BUTAN-OL,A.R., 2.5L (FISHER) 1 รายการ 17,976.00            ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 17,976.00            บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 17,976.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172449 13/03/2560
214 คา่ฮีเลียมเหลว (Refill Liquid Helium) 1 รายการ 70,620.00            ตกลงราคา  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 70,620.00            บาท  บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 70,620.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172450 13/03/2560
215 Custom Oligos Syn,1 Oligos, 1 รายการ 449.40                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 449.40                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 449.40          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172451 13/03/2560
216 Custom Oligos Syn,1 Oligos, 1 รายการ 346.68                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 346.68                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 346.68          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172452 13/03/2560
217 lon Total RNA-Seq Kit v2 1 รายการ 78,500.00            ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 78,500.00            บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 78,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172453 14/03/2560
218 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 900.00                 ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 900.00                 บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 900.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172454 21/03/2560
219 Piston Pipette Discovery 0.1-2 ul. 10 รายการ 4,720.00              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 4,720.00              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 4,720.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172455 21/03/2560
220 Custom Oligos Syn,3 Oligos,Total of 60 1 รายการ 840.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 840.00                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 840.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172456 20/03/2560
221 Piston Pipette Gilson P200 S/N:Z66678K 3 รายการ 1,240.00              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 1,240.00              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 1,240.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172457 21/03/2560
222 PH meter Cal. 4,7,10 "Metrohm/827 pH Lab 1 รายการ 2,875.00              ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 2,875.00              บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 2,875.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172458 17/03/2560
223 Peptide M / Agarose 2 ml 1 รายการ 27,178.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 27,178.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 27,178.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172460 27/03/2560
224 สอบเทียบ Piston Pipette 2 จุด 14 รายการ 7,412.96              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 7,412.96              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 7,412.96       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172461 21/03/2560
225 96 well UV transparent,10/pk 1 รายการ 13,995.60            ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 13,995.60            บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 13,995.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172462 23/03/2560
226 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 4 รายการ 6,077.60              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,077.60              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,077.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172463 21/03/2560
227 No. R3101S Eco RI-HF 3 x 10,000 Units. 1 รายการ 11,170.80            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 11,170.80            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 11,170.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172464 21/03/2560
228 ซ่อม Gas Detector 1 งาน 21,828.00            ตกลงราคา บริษทั เอน็เนอร์ยี� โซลูชั�น โปรวายดเ์ดอร์ จาํกดั 21,828.00            บาท บริษทั เอน็เนอร์ยี� โซลูชั�น โปรวายดเ์ดอร์ จาํกดั 21,828.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172465 15/03/2560
229 FastDigest Not I,50 react 1 รายการ 8,774.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,774.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,774.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172466 15/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
230 Petridish Plastic,With Vents 94.X16 mm. 1 รายการ 5,071.80              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,071.80              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,071.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172467 15/03/2560
231 สอบเทียบ pipette 14 รายการ 7,104.80              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 7,104.80              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 7,104.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172468 15/03/2560
232 สอบเทียบ Pipette Gilson 10 รายการ 4,964.80              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 4,964.80              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 4,964.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172469 15/03/2560
233 สอบเทียบ Pipette Gilson 4 รายการ 4,590.30              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 4,590.30              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 4,590.30       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172470 15/03/2560
234 คา่สอบเทียบเครื�องมือ 5 รายการ 11,625.55            ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 11,625.55            บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 11,625.55     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172471 15/03/2560
235 สอบเทียบ Digital Thermo0Hygrometer 3 รายการ 6,313.00              ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 6,313.00              บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 6,313.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172472 15/03/2560
236 คา่บริการสอบเทียบ Biosafety Cabinet 1 รายการ 7,490.00              ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 7,490.00              บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 7,490.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172473 15/03/2560
237 79254 RNase-Free DNase Set (50) 1 รายการ 11,170.80            ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 11,170.80            บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 11,170.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172474 30/03/2560
238 สอบเทียบ balance 1 รายการ 6,473.50              ตกลงราคา บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั�น เซ็นเตอร์ จาํกดั 6,473.50              บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั�น เซ็นเตอร์ จาํกดั 6,473.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172475 15/03/2560
239 BBI-KB0286.25GM Kanamycin Sulfate, USP 1 รายการ 1,926.00              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,926.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,926.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172476 21/03/2560
240 SICR-2-SVL-DKD-1 RENEW SERVICE 1 รายการ 2,739.20              ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 2,739.20              บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 2,739.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172477 15/03/2560
241 คา่บริการสอบเทียบ Biological Safety 1 รายการ 7,276.00              ตกลงราคา บริษทั ดอกเตอร์ คาลิเบรชั�น จาํกดั 7,276.00              บาท บริษทั ดอกเตอร์ คาลิเบรชั�น จาํกดั 7,276.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172478 15/03/2560
242 สอบเทียบ pH Meter 1 รายการ 3,210.00              ตกลงราคา บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั�น เซ็นเตอร์ จาํกดั 3,210.00              บาท บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั�น เซ็นเตอร์ จาํกดั 3,210.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172479 15/03/2560
243 คา่ตรวจเช็คและคาลิเบทตู ้Laminar Flow 1 รายการ 12,840.00            ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 12,840.00            บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 12,840.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172480 15/03/2560
244 คา่ตรวจเช็คและคาลิเบทตู ้Laminar Flow 1 รายการ 19,260.00            ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 19,260.00            บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 19,260.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172481 15/03/2560
245 คา่สอบเทียบเครื�องชั�งไฟฟ้า 4 รายการ 10,956.80            ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 10,956.80            บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 10,956.80     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172482 17/03/2560
246 คา่ตรวจเช็คและคาลิเบทตู ้Lamina Flow 1 รายการ 6,420.00              ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 6,420.00              บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 6,420.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172483 15/03/2560
247 คา่ตรวจเช็คและคาลิเบทตู ้Lamina Flow 1 รายการ 7,490.00              ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 7,490.00              บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 7,490.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172484 15/03/2560
248 สอบเทียบ PH 1 รายการ 2,482.40              ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 2,482.40              บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 2,482.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172485 15/03/2560
249 คา่ฟูมฆา่เชืMอตูป้ลอดเชืMอ ดว้ย Formalin 1 รายการ 3,000.00              ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 3,000.00              บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 3,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172486 17/03/2560
250 1-Step(tm)PNPP,100 ml 1 รายการ 7,811.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,811.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,811.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172487 15/03/2560
251 GENTICIN SELECTIVE ANTIBIOTIC, 100 ML. 1 รายการ 39,429.50            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 39,429.50            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 39,429.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172488 15/03/2560
252 คา่ตรวจเช็คและคาลิเบทตู ้Laminar Flow 1 รายการ 6,000.00              ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 6,000.00              บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 6,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172489 17/03/2560
253 Isobutyl Chloroformate,>98.0%(T), 1 รายการ 1,198.40              ตกลงราคา บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอน อินสตรูเมนท ์จาํกดั 1,198.40              บาท บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอน อินสตรูเมนท ์จาํกดั1,198.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172490 15/03/2560
254 Pyridinium chlorochromate 98% 11 รายการ 31,453.72            ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 31,453.72            บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 31,453.72     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172491 15/03/2560
255 ถุงพลาสติกเยน็ 2 รายการ 1,524.75              ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 1,524.75              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 1,524.75       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172492 17/03/2560
256 Ni-NTA HisSorb Plates (5) 1 รายการ 12,807.90            ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 12,807.90            บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 12,807.90     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172493 15/03/2560
257 Toner HP No.305X รุ่น CE410XC 1 รายการ 3,600.55              ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,600.55              บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 3,600.55       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172494 15/03/2560
258 PH meter Cal. 4,7,10 1 รายการ 2,875.00              ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 2,875.00              บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 2,875.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172495 17/03/2560
259 EllipticineRNA & DNA INHlicineRNA & DNA 1 รายการ 15,622.00            ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 15,622.00            บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 15,622.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172496 15/03/2560
260 OMNIPUR AMMONIUM PERSULFATE 25GM 1 รายการ 2,182.80              ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,182.80              บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,182.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172497 21/03/2560
261 ERLENMEYER FLASK 125 ML 1 รายการ 1,027.20              ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,027.20              บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,027.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172498 15/03/2560
262 PEPTONE 500 GM 1 รายการ 7,383.00              ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 7,383.00              บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 7,383.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172499 15/03/2560
263 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 2,148.00              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,148.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,148.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172500 21/03/2560
264 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 1G 1 รายการ 10,593.00            ตกลงราคา บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 10,593.00            บาท บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 10,593.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172501 23/03/2560
265 ACETONE-D6,(D,99.9%),25 G 1 รายการ 20,758.00            ตกลงราคา บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 20,758.00            บาท บริษทั อะเรนดา้ จาํกดั 20,758.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172502 15/03/2560
266 POLY-PREP SLIDES,POLY-L-LYSINE COATED G 2 รายการ 4,804.30              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,804.30              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,804.30       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172503 15/03/2560
267 Piston Pipette Socorex 100-1000 ul. 5 รายการ 2,360.00              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 2,360.00              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 2,360.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172504 21/03/2560
268 ENGAGE 8180 Polyolefin Elastomer 1 รายการ 3,959.00              ตกลงราคา บริษทั ถุงสด จาํกดั 3,959.00              บาท บริษทั ถุงสด จาํกดั 3,959.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172505 20/03/2560
269 MOUSE MONOCLONAL ANTI-HUMAN IGG,LPPT,*( 1 รายการ 12,112.40            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,112.40            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 12,112.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172506 15/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
270 Liquid Nitrogen 180L - Mar 2017 1 รายการ 3,787.80              ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 3,787.80              บาท บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 3,787.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172507 15/03/2560
271 Diphenhydramine hydrochloride 3 รายการ 6,666.10              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,666.10              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,666.10       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172508 15/03/2560
272 Piston Pipette Finnpipette 20-200 ul. 8 รายการ 4,784.00              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 4,784.00              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 4,784.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172509 21/03/2560
273 Beaker,low-from,w/spout,DURAN 2000 ml 2 รายการ 2,107.90              ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,107.90              บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,107.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172510 15/03/2560
274 Bottle Lab,GL 45 screw-cap 500 mL 5 รายการ 6,163.20              ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 6,163.20              บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 6,163.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172511 15/03/2560
275 สอบเทียบ Balance 2 รายการ 6,933.60              ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 6,933.60              บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 6,933.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172512 15/03/2560
276 AGAR BACTO 1 LB [214010] 1 รายการ 5,226.95              ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5,226.95              บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5,226.95       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172513 15/03/2560
277 Buffer solution pH 7.00,+/-0.01,475 ml/b 4 รายการ 4,761.50              ตกลงราคา บริษทั ซายน์เทค  จาํกดั 4,761.50              บาท บริษทั ซายน์เทค  จาํกดั 4,761.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172514 15/03/2560
278 ถุงมือไม่มีแป้ง ศรีตรัง XS 2 รายการ 2,100.00              ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 2,100.00              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 2,100.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172515 15/03/2560
279 HUMAN MICROSOMES,50 DONORS,0.5 ML 3 รายการ 18,692.90            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,692.90            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,692.90     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172516 15/03/2560
280 ไมโครเวฟชาร์ป ขนาด 25 ลิตร ระบบดิจิตอล 1 รายการ 3,457.94              ตกลงราคา บริษทั ไทยพงษก์ารไฟฟ้า จาํกดั 3,457.94              บาท บริษทั ไทยพงษก์ารไฟฟ้า จาํกดั 3,457.94       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172517 21/03/2560
281 PS Plate F-Bottom 96 well,non-sterile 1 รายการ 2,354.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,354.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,354.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172518 15/03/2560
282 MS Solv Phil 0.4 um NS 10pk 1 รายการ 9,951.00              ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 9,951.00              บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 9,951.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172519 15/03/2560
283 NMR Sample Tube,Economic,300 MHZ HxOD 6 รายการ 10,896.88            ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 10,896.88            บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 10,896.88     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172520 15/03/2560
284 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 2 รายการ 3,621.00              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,621.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,621.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172521 21/03/2560
285 TRIZOL REAGENT, 100 ML 2 รายการ 32,800.00            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 32,800.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 32,800.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172522 31/03/2560
286 Pfu DNA Polymerase (recombinant)500 u. 1 รายการ 28,676.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 28,676.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 28,676.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172523 15/03/2560
287 Tri Reagent 100 ml/bott 1 รายการ 21,400.00            ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 21,400.00            บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 21,400.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172524 15/03/2560
288 PROPRANOLOL HCL PHARMACEUTICAL SECONDARY 1 รายการ 2,011.60              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,011.60              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,011.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172525 15/03/2560

289 SeaKem LE Agarose, 500g 1 รายการ 37,383.18            ตกลงราคา บริษทั แลบ็ โฟกสั จาํกดั 37,383.18            บาท บริษทั แลบ็ โฟกสั จาํกดั 37,383.18     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172526 28/03/2560
290 ACQUITY UPLC HSS T3 VanGuard Pre-Column, 4 รายการ 118,770.00          118,770.00    ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 118,770.00          บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 118,770.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172527 15/03/2560
291 2-Log DNA Ladder (0.1-10.0 kb) 3x0.5 ml 1 รายการ 40,320.00            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 40,320.00            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 40,320.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172528 15/03/2560
292 MICRO TIP 0.5-10UL. 1000/BAG 2 รายการ 11,235.00            ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 11,235.00            บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 11,235.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172529 15/03/2560
293 Cell Imaging Coverglass,8 Chambers, 1 รายการ 4,700.00              ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 4,700.00              บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 4,700.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172530 15/03/2560
294 Custom Oligos Syn,4 Oligos,Total of 93 1 รายการ 1,116.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,116.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,116.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172531 28/03/2560
295 Needle 20G x 1 inch (100/box) 2 รายการ 385.20                 ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 385.20                 บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 385.20          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172532 15/03/2560
296 เกา้อีMทาํงาน บุหนงัเทียมสีดาํ 1 รายการ 41,472.00            ตกลงราคา บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 41,472.00            บาท บริษทั เพอร์เฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 41,472.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172533 15/03/2560
297 TopTap DNA Polymerase (50) 1 รายการ 1,348.20              ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 1,348.20              บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 1,348.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172534 15/03/2560
298 สก๊อตต ์กระดาษเช็ดมือ อินเตอร์ โฟลด์ 1 รายการ 856.00                 ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00                 บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172535 15/03/2560
299 แปรงหลอดทดลอง เบอร์ 0 2 รายการ 860.28                 ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 860.28                 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 860.28          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172536 15/03/2560
300 TMB Membrane Peroxidase Substrate System 1 รายการ 9,309.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,309.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,309.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172537 15/03/2560
301 Bovine tuberculin PPD,5 ml 1 รายการ 6,955.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็ เมดิคอล 6,955.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็ เมดิคอล 6,955.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172538 15/03/2560
302 Vacuum+ลา้งระบบ-เติมนํMายาทาํความเยน็ 1 รายการ 3,745.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 3,745.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 3,745.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172539 15/03/2560
303 สอบเทียบ 2 จุด พร้อมใบรายงานผล 23 รายการ 11,513.20            ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 11,513.20            บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 11,513.20     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172540 21/03/2560
304 S20-K : SevenEasy pH METER+KIT 1 รายการ 2,482.40              ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 2,482.40              บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 2,482.40       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172541 20/03/2560
305 สอบเทียบ 2 จุด พร้อมใบรายงานผลการทดสอบ 8 รายการ 4,108.80              ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 4,108.80              บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 4,108.80       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172542 21/03/2560
306 Waterproof CyberScan PD 650 1 เครื�อง 64,200.00            ตกลงราคา บริษทั เวิลดไ์วด ์เทรดไทย จาํกดั 64,200.00            บาท บริษทั เวิลดไ์วด ์เทรดไทย จาํกดั 64,200.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172543 17/03/2560
307 คา่ตรวจเช็คและคาลิเบทตู ้Laminar Flow 1 รายการ 6,420.00              ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 6,420.00              บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 6,420.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172544 17/03/2560
308 วสัดุสาํนกังาน 1 รายการ 1,697.56              ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,697.56              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,697.56       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172545 15/03/2560
309 211215 EMB AGAR BBL 500 GM 2 รายการ 4,387.00              ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 4,387.00              บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 4,387.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172546 17/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
310 Aspirator Bottles 20L ถงัคาบอย 1 รายการ 3,156.50              ตกลงราคา บริษทั ไอซายเอนซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 3,156.50              บาท บริษทั ไอซายเอนซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 3,156.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172547 31/03/2560
311 2SRF2-16534 K : MINISART FILTER 0.2 UM., 1 รายการ 8,560.00              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,560.00              บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,560.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172548 21/03/2560
312 211677 PEPTONE 500 GM 1 รายการ 2,461.00              ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,461.00              บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,461.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172549 21/03/2560
313 11119498 WEIGHT 200MG F1AC 3 รายการ 1,926.00              ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 1,926.00              บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 1,926.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172550 15/03/2560
314 AR1069-G2.5L ETHANOL, AR 2.5L 1 รายการ 1,605.00              ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,605.00              บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 1,605.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172551 20/03/2560
315 1IV11-12322-012 : PLANT RNA ISOLATION 1 รายการ 25,551.60            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 25,551.60            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 25,551.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172552 30/03/2560
316 TripoPack MultiFit Tips 5-200ul, Natural 3 รายการ 12,412.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 12,412.00            บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 12,412.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172553 21/03/2560
317 Plastic Syringe 3ml, sterile, 100/PK 1 รายการ 4,494.00              ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 4,494.00              บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 4,494.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172554 21/03/2560
318 T8877.0010 2,3,5-Triphenyl tetrazolium 1 รายการ 4,012.50              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 4,012.50              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 4,012.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172555 21/03/2560
319 Syring-plastic 5cc w/o needle (100's/box 1 รายการ 749.00                 ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 749.00                 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 749.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172556 23/03/2560
320 MELATONIN CRYSTALLINE 1 รายการ 2,493.10              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,493.10              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,493.10       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172557 15/03/2560
321 สอบเทียบประสิทธิภาพตูป้ลอดเชืMอ 1 รายการ 9,630.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลบ เซอร์วิส 9,630.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลบ เซอร์วิส 9,630.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172558 20/03/2560
322 คา่ตรวจเช็คและคาลิเบทตู ้Laminar Flow 1 รายการ 12,840.00            ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 12,840.00            บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 12,840.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172559 17/03/2560
323 S20-K : SevenEasy pH METER+KIT # 1231505 1 รายการ 2,482.40              ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 2,482.40              บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 2,482.40       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172560 20/03/2560
324 PRE-CUT PICOTIP EMITTER, 5 PACK 1 รายการ 89,060.00            ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 89,060.00            บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 89,060.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172561 16/03/2560
325 Precision Balance/Ohaus/PA4102/ 3 รายการ 6,465.00              ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 6,465.00              บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 6,465.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172563 17/03/2560
326 Supor 200,47MM,PLAIN,100/PK 1 รายการ 11,235.00            ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 11,235.00            บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 11,235.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172564 16/03/2560
327 METHANOL FOR ANALYSIS EMSURE 4 รายการ 11,140.00            ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 11,140.00            บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 11,140.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172565 16/03/2560
328 แบตเตอรี�แหง้ (Sealed Lead Acid Battery) 1 รายการ 1,360.00              ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 1,360.00              บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 1,360.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172566 28/03/2560
329 AG204 : ANALYTICAL BALANCE # 1115083830 1 รายการ 4,194.40              ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 4,194.40              บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 4,194.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172567 16/03/2560
330 LPC10000 PVX, Positive control 13 รายการ 70,898.20            ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี�  จาํกดั 70,898.20            บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรี�  จาํกดั 70,898.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172568 22/03/2560
331 เครื�องชั�ง 2 ตาํแหน่ง 1 เครื�อง 28,890.00            ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 28,890.00            บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 28,890.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172569 17/03/2560
332 1IV05-11615-010 : TAQ DNA POLYMERASE, 1 รายการ 25,680.00            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 25,680.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 25,680.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172570 21/03/2560
333 Pipette Micro Tips 10-200ul, Yellow, 2 รายการ 11,930.50            ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 11,930.50            บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 11,930.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172572 16/03/2560
334 BISPYRAZOLONE, FOR THE DETECTION OF CYAN 2 รายการ 3,070.90              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,070.90              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 3,070.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172573 16/03/2560

335 โปรแกรมออกแบบการทดลอง DesignExpert 10.0 1 รายการ 56,000.00            ตกลงราคา บริษทั 21วิศวกรรมและบริการ จาํกดั 56,000.00            บาท บริษทั 21วิศวกรรมและบริการ จาํกดั 56,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172574 16/03/2560
336 Ion AmpliSeq   Library Kit 2.0-384LV, 1 รายการ 274,776.00          274,776.00    ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 274,776.00          บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 274,776.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172575 22/03/2560
337 T4 DNA Ligase (200 u.) 2 รายการ 10,486.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,486.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,486.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172576 30/03/2560
338 PacI,250 u 2 รายการ 6,634.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 6,634.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 6,634.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172577 16/03/2560
339 101VR20 DISH 90MM. TRIPLE VENT 500/CS 1 รายการ 11,984.00            ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 11,984.00            บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 11,984.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172578 28/03/2560
340 ไส้กรอง Ion Exchanger for pacific 1 รายการ 19,260.00            ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 19,260.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 19,260.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172579 16/03/2560
341 DNA-Dye Non Tox,1 ml.'APPLICHEM,GERMANY' 1 รายการ 4,280.00              ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 4,280.00              บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 4,280.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172580 16/03/2560
342 ซ่อมตูแ้ช่ -80C 1 งาน 2,675.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 2,675.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 2,675.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172581 16/03/2560
343 Nylon Syringe Filter 13mm,0.20 um,400/pk 1 รายการ 12,840.00            ตกลงราคา บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิMง จาํกดั 12,840.00            บาท บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิMง จาํกดั 12,840.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172582 17/03/2560
344 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 1,320.00              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,320.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 1,320.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172583 21/03/2560
345 PTL-S837.1GM Spermidine free base 1 2 รายการ 4,387.00              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,387.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,387.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172584 30/03/2560
346 Alcohol Dehydrogenase equine, recombinan 1 รายการ 10,900.00            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,900.00            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,900.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172585 17/03/2560
347 Ammonium Persulfate (APS)  1x10 g 1 รายการ 690.00                 ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 690.00                 บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 690.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172586 17/03/2560
348 ADENINE HEMISULFATE PLANT CELL CULTURETE 1 รายการ 6,997.80              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,997.80              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,997.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172587 17/03/2560
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ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
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เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
349 N-METHYL-N-TRIMETHYLSILYTRlFLUOROACET 2 รายการ 10,700.00            ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 10,700.00            บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 10,700.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172588 28/03/2560
350 1IV02-18080-044 : SUPERSCRIPT III RT., 1 รายการ 21,186.00            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 21,186.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 21,186.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172589 23/03/2560
351 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total of 91 1 รายการ 1,274.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,274.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,274.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172590 28/03/2560
352 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 1,520.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,520.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,520.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172591 28/03/2560
353 BC-CARB25G Carbenicillin 25g 1 รายการ 42,800.00            ตกลงราคา บริษทั เบทเทอร์ไซเอนซ์ จาํกดั 42,800.00            บาท บริษทั เบทเทอร์ไซเอนซ์ จาํกดั 42,800.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172592 23/03/2560
354 แบตเตอรี�แหง้ (Sealed Lead Acid Battery) 1 รายการ 1,360.00              ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 1,360.00              บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 1,360.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172593 28/03/2560
355 Iris Scissor,str. 11 cm. 3 รายการ 6,259.50              ตกลงราคา บริษทั ยไูนเทค ซายน์ จาํกดั 6,259.50              บาท บริษทั ยไูนเทค ซายน์ จาํกดั 6,259.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172594 3/04/2560
356 Acetone, GR Grade (20L) 1 รายการ 22,598.40            ตกลงราคา บริษทั เอเซีย เชมยั (ไทยแลนด)์ จาํกดั 22,598.40            บาท บริษทั เอเซีย เชมยั (ไทยแลนด)์ จาํกดั 22,598.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172595 17/03/2560
357 Pet thin-walled tube (50 tubes/pkg) 2 รายการ 31,500.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็.วาย.อาร์. 31,500.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็.วาย.อาร์. 31,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172596 17/03/2560
358 COLCHICINE, BIOREAGENT,>=95%(HPLC) P 3 รายการ 25,701.40            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 25,701.40            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 25,701.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172597 17/03/2560
359 ไมโครเซนติฟิวกท์ิMวป์ 1.5 มล.(ไฮคอน)ลอ็ค 1 รายการ 5,000.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ที.ซี. สถาพร 5,000.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ที.ซี. สถาพร 5,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172598 28/03/2560
360 PCR DIG Probe Synthesis Kit 1 รายการ 32,731.30            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 32,731.30            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 32,731.30     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172599 31/03/2560
361 วุน้ผงเกรด เอ เอ 1 รายการ 3,270.03              ตกลงราคา บริษทั วุน้บริสุทธิ�  จาํกดั 3,270.03              บาท บริษทั วุน้บริสุทธิ�  จาํกดั 3,270.03       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172600 28/03/2560
362 Millicell ERS-2 Volt-Ohm Meter, 1 SET 1 เครื�อง 93,090.00            ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 93,090.00            บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 93,090.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172601 17/03/2560
363 Trayster Digital Speed range : 5-80 rpm 1 เครื�อง 59,920.00            ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 59,920.00            บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 59,920.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172602 17/03/2560
364 E12-10XLS+, E4XLS ELECT LTD 12-CH PIPET 1 เครื�อง 42,080.96            ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 42,080.96            บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 42,080.96     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172603 20/03/2560
365 Vertical Electrophore System 1 เครื�อง 32,100.00            ตกลงราคา บริษทั ลีโอ แลบ็ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 32,100.00            บาท บริษทั ลีโอ แลบ็ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 32,100.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172604 17/03/2560
366 Universal oven UF55plus, forced air circ 1 เครื�อง 69,550.00            ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 69,550.00            บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 69,550.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172605 17/03/2560
367 Power Supply Model EV233 1 เครื�อง 52,965.00            ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 52,965.00            บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 52,965.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172606 17/03/2560
368 i-MyRun.N Electrophoresis Completed Syst 1 เครื�อง 25,573.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 25,573.00            บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 25,573.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172607 28/03/2560
369 ตูเ้ยน็มิตซูบิชิ แบบ 2 ประตู 15 Q 1 เครื�อง 17,900.00            ตกลงราคา บริษทั ไทยพงษก์ารไฟฟ้า จาํกดั 17,900.00            บาท บริษทั ไทยพงษก์ารไฟฟ้า จาํกดั 17,900.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172608 24/03/2560
370 Vortex Mixer ร่◌ุน: VTX-3000L , LMS 1 เครื�อง 8,560.00              ตกลงราคา บริษทั ทีเอน็-ซายน์ จาํกดั 8,560.00              บาท บริษทั ทีเอน็-ซายน์ จาํกดั 8,560.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172609 17/03/2560
371 qPCRBIO SyGreen Mix Lo-Rox 2,000 rxns 1 รายการ 36,380.00            ตกลงราคา บริษทั ไอซายเอนซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 36,380.00            บาท บริษทั ไอซายเอนซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 36,380.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172610 22/03/2560
372 POLY(3-HYDROXYBUTYRIC ACID),NATURAL ORI 3 รายการ 11,406.20            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,406.20            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 11,406.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172611 20/03/2560

373 Taq DNA Polymerase (recombinant) 500 u. 1 รายการ 7,704.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,704.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,704.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172612 20/03/2560
374 SOYTONE 500 GM 4 รายการ 30,174.00            ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 30,174.00            บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 30,174.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172613 20/03/2560
375 Colistin sulfate salt,1g[A455390010] 1 รายการ 8,688.40              ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,688.40              บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,688.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172614 20/03/2560
376 BEEF EXTRACT DESICCATED 500 GM 2 รายการ 7,490.00              ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 7,490.00              บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 7,490.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172615 20/03/2560
377 Ammonium Dihydrogen Orthophosphate RPE 1 รายการ 5,478.40              ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,478.40              บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,478.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172616 20/03/2560
378 Avr II 1 x 100 Units. 3 รายการ 13,161.00            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 13,161.00            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 13,161.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172617 20/03/2560
379 Multi Pipette Tips 100-1000ul,Blue 1 รายการ 26,750.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 26,750.00            บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 26,750.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172618 20/03/2560
380 TLC Silica gel 60 F254, 3 รายการ 11,443.65            ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 11,443.65            บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 11,443.65     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172619 20/03/2560
381 ซ่อมเครื�อง Biohazard 1 งาน 49,220.00            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 49,220.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 49,220.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172620 20/03/2560
382 BL-AC40TS-C2 2 รายการ 62,616.82            ตกลงราคา บริษทั เครส นาโนโซลูชั�น (ประเทศไทย) จาํกดั 62,616.82            บาท บริษทั เครส นาโนโซลูชั�น (ประเทศไทย) จาํกดั 62,616.82     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172621 20/03/2560
383 Sprayer head 12 ml. NS 19/26 1 รายการ 18,618.00            ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 18,618.00            บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 18,618.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172622 20/03/2560
384 278850 XLD AGAR  500 GM 2 รายการ 5,671.00              ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5,671.00              บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5,671.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172623 24/03/2560
385 Oligo(dT) 15 Primer,500ug/ml20ug.Promega 1 รายการ 4,000.00              ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,000.00              บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172624 28/03/2560
386 DNA LoBind tubes, 1,5ml,PCR clean,250pcs 1 รายการ 1,800.00              ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 1,800.00              บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 1,800.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172625 22/03/2560
387 ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml 1 รายการ 6,450.00              ตกลงราคา บริษทั ฟายน์สเปค จาํกดั 6,450.00              บาท บริษทั ฟายน์สเปค จาํกดั 6,450.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172626 20/03/2560
388 ตูป้ลอดเชืMอ คลาสทู 1 เครื�อง 235,000.00          235,000.00    ตกลงราคา บริษทั คลาริตสั จาํกดั 235,000.00          บาท บริษทั คลาริตสั จาํกดั 235,000.00    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172627 20/03/2560
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ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
389 Mini-PROTEAN@ Tetra Vertical Electrophor 1 เครื�อง 62,800.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 62,800.00            บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 62,800.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172628 20/03/2560
390 RW20 digital package consist of 1 เครื�อง 23,540.00            ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 23,540.00            บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 23,540.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172629 20/03/2560
391 UltraSlim LED Illuminator, WHITE, 470mm, 1 เครื�อง 18,000.00            ตกลงราคา บริษทั ไอซายเอนซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 18,000.00            บาท บริษทั ไอซายเอนซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 18,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172630 29/03/2560
392 เครื�องชั�งทศนิยม 2 ตาํแหน่ง 1 เครื�อง 67,757.75            ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 67,757.75            บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 67,757.75     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172631 29/03/2560
393 OLIGO PRIMER,25 NMOLE 2 รายการ 10,775.97            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,775.97            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 10,775.97     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172632 20/03/2560
394 Centrifuge 5424 with knob, incl. rotor, 1 เครื�อง 87,000.00            ตกลงราคา บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 87,000.00            บาท บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 87,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172633 20/03/2560
395 Bio-Plex Pro Human Cytokine TH1/TH2, 1 รายการ 60,000.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 60,000.00            บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 60,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172634 20/03/2560
396 ซ่อมเครื�อง Centrifuge RT7 1 งาน 9,651.40              ตกลงราคา บริษทั เอน็วิชั�น แลบ็ซิสเตม็ จาํกดั 9,651.40              บาท บริษทั เอน็วิชั�น แลบ็ซิสเตม็ จาํกดั 9,651.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172635 20/03/2560
397 No.R0117S Aat II 1 รายการ 3,852.00              ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 3,852.00              บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 3,852.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172636 20/03/2560
398 คา่บริการตรวจคุณภาพนํMา 2 รายการ 30,238.20            ตกลงราคา บริษทั เอส.พี.เอส.คอนซลัติMง เซอร์วิส จาํกดั 30,238.20            บาท บริษทั เอส.พี.เอส.คอนซลัติMง เซอร์วิส จาํกดั 30,238.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172637 20/03/2560
399 งานจา้งพิมพใ์บประกาศ 1 รายการ 10,000.00            ตกลงราคา บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 10,000.00            บาท บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ�ง จาํกดั 10,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172638 20/03/2560
400 งานจา้งทาํกระเป๋าผา้ 1 รายการ 9,630.00              ตกลงราคา บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั 9,630.00              บาท บริษทั ทูโอเวอร์ดู จาํกดั 9,630.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172639 20/03/2560
401 เหลก็กล่อง 3/4 นิMว หนา 2 มม. 9 รายการ 17,730.00            ตกลงราคา  ชมพล เติมศิริกุล โดยนาย ชมพล เติมศิริกุล 17,730.00            บาท  ชมพล เติมศิริกุล โดยนาย ชมพล เติมศิริกุล 17,730.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172640 28/03/2560
402 ถงัขยะสาํหรับรวบรวมของเสียภายในหอ้ง Lab 3 รายการ 9,523.00              ตกลงราคา บริษทั ชินเตอร์ โปรดกัส์ จาํกดั 9,523.00              บาท บริษทั ชินเตอร์ โปรดกัส์ จาํกดั 9,523.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172641 20/03/2560
403 คา่บริการสอบเทียบ Laminar Flow 2 รายการ 5,136.00              ตกลงราคา บริษทั ดอกเตอร์ คาลิเบรชั�น จาํกดั 5,136.00              บาท บริษทั ดอกเตอร์ คาลิเบรชั�น จาํกดั 5,136.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172642 23/03/2560
404 แกลลอน 5 ลิตร 1 รายการ 10,726.75            ตกลงราคา บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 10,726.75            บาท บริษทั ภาชนะไทย จาํกดั 10,726.75     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172643 31/03/2560
405 งานซ่อมแอร์ 2 รายการ 17,173.50            ตกลงราคา บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 17,173.50            บาท บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 17,173.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172644 20/03/2560
406 วสัดุก่อสร้าง 15 รายการ 5,424.90              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชาญชยั แมชชีนเนอรี� 5,424.90              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชาญชยั แมชชีนเนอรี� 5,424.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172645 20/03/2560
407 วสัดุก่อสร้าง 30 รายการ 23,288.55            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชาญชยั แมชชีนเนอรี� 23,288.55            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชาญชยั แมชชีนเนอรี� 23,288.55     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172646 20/03/2560
408 วสัดุไฟฟ้า 3 รายการ 34,935.50            ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 34,935.50            บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 34,935.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172647 27/03/2560
409 วสัดุวิทยฯ์ 1 รายการ 90,950.00            ตกลงราคา บริษทั กานตร์วีเอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 90,950.00            บาท บริษทั กานตร์วีเอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 90,950.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172648 20/03/2560
410 วสัดุไฟฟ้า 1 รายการ 6,527.00              ตกลงราคา บริษทั แอล พี เอช อินดสัเตรียล จาํกดั 6,527.00              บาท บริษทั แอล พี เอช อินดสัเตรียล จาํกดั 6,527.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172649 28/03/2560
411 วสัดุวิทยฯ์ 1 รายการ 5,745.90              ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 5,745.90              บาท บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 5,745.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172650 20/03/2560
412 วสัดุวิทยฯ์ 2 รายการ 3,443.26              ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 3,443.26              บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 3,443.26       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172651 20/03/2560
413 Dynabeads mRNA Purification Kit(for mRNA 1 รายการ 37,485.00            ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 37,485.00            บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 37,485.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172652 21/03/2560
414 D-MEM (1X), 500 ML 3 รายการ 3,220.00              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,220.00              บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 3,220.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172653 21/03/2560
415 Sep-Pak Vac NH2 12cc 2g 20/Pk 1 รายการ 8,730.00              ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 8,730.00              บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 8,730.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172654 21/03/2560
416 แฟ้มซอง A4 ขาว (แพค็ 12 เล่ม) ออร์กา้ 8 รายการ 2,301.84              ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 2,301.84              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 2,301.84       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172655 28/03/2560
417 VORTEX MIXER GENIE 2 (G560E) 1 รายการ 9,865.00              ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 9,865.00              บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 9,865.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172656 28/03/2560
418 เครื�องวิเคราะห์และนบัเซลล ์ELISPOT 1 รายการ 2,803,738.32       2,803,738.32 พิเศษ บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย 2,803,738.32       บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย2,803,738.32 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172657 21/03/2560
419 Liquid Nitrogen 180L 2 รายการ 7,575.60              ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,575.60              บาท บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,575.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172658 21/03/2560
420 MEM Alpha Modification, with L-Glutamine 1 รายการ 10,700.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,700.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,700.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172659 23/03/2560
421 SN Sticker Polyester size 1x3CM เงินดา้น 1 รายการ 9,630.00              ตกลงราคา บริษทั เอเชี�ยน โคดดิMง ซิสเทม็ส์ จาํกดั 9,630.00              บาท บริษทั เอเชี�ยน โคดดิMง ซิสเทม็ส์ จาํกดั 9,630.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172660 21/03/2560
422 วสัดุวิทยฯ์ 2 รายการ 141,240.00          141,240.00    ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 141,240.00          บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 141,240.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172661 21/03/2560
423 GBX DEVELOPER 2.5 LIT. 2 รายการ 3,000.00              ตกลงราคา บริษทั โอเร็กซ์ เทรดดิMง จาํกดั 3,000.00              บาท บริษทั โอเร็กซ์ เทรดดิMง จาํกดั 3,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172662 23/03/2560
424 Potassium Hydroxide pellets RPE 1000g 1 รายการ 492.20                 ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 492.20                 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 492.20          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172663 21/03/2560
425 CONGO RED DYE CONTENT: -40% 1 รายการ 2,942.50              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,942.50              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,942.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172664 21/03/2560
426 Methyl Alcohol RPE-ACS-lSO 2500ml 1 รายการ 1,626.40              ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,626.40              บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,626.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172665 21/03/2560
427 เครื�องวิเคราะห์และบนัทึกภาพเซลลแ์บบอตัโ 1 รายการ 4,139,000.00       4,139,000.00 พิเศษ บริษทั เมอร์ค จาํกดั 4,139,000.00       บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 4,139,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172666 21/03/2560
428 Meat extract ''SIAL'' 500 g. 1 รายการ 8,988.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 8,988.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 8,988.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172667 21/03/2560
429 PageRuluer Prestained Protein Ladder 1 รายการ 14,124.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 14,124.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 14,124.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172668 22/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
430 งานจา้งลงเสียงบรรยาย 1 รายการ 3,210.00              ตกลงราคา บริษทั พน่ไฟ สตูดิโอ จาํกดั 3,210.00              บาท บริษทั พน่ไฟ สตูดิโอ จาํกดั 3,210.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172669 21/03/2560
431 5.0 ml MCT, 200/pk 'B-EZ,CHINA' 2 รายการ 3,124.40              ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 3,124.40              บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 3,124.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172670 21/03/2560
432 Pkg of 50,Gene Pulser /MicroPulser 1 รายการ 11,235.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 11,235.00            บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 11,235.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172671 21/03/2560
433 คา่บริการซ่อม PROTEAN II xi cell 1 รายาการ 2,675.00              ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 2,675.00              บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 2,675.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172672 21/03/2560
434 Pfu DNA Polymerase 100 u 1 รายการ 41,730.00            ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 41,730.00            บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 41,730.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172673 21/03/2560
435 96F-well Maxisorp, 60/cs 1 รายการ 13,696.00            ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 13,696.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 13,696.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172674 28/03/2560
436 งานจา้งออแบบ และติดตัMงเวที 1 รายการ 37,450.00            ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ดีไลท ์จาํกดั 37,450.00            บาท บริษทั ดีไซน์ ดีไลท ์จาํกดั 37,450.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172675 21/03/2560
437 WD MY PASSPORT ULTRA 2.5"4TB NOBLE BLUE 1 รายการ 4,672.90              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พนัธุ์ทิพย ์อินเตอร์เน็ต โซลูชั�น 4,672.90              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พนัธุ์ทิพย ์อินเตอร์เน็ต โซลูชั�น 4,672.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172676 28/03/2560
438 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 3 รายการ 3,146.00              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,146.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,146.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172677 28/03/2560
439 TRIZOL REAGENT, 100 ML 1 รายการ 11,800.00            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 11,800.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 11,800.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172678 29/03/2560
440 Custom DNA Oligos, 0.05 umole 5OD 5 รายการ 24,427.50            ตกลงราคา บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 24,427.50            บาท บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 24,427.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172679 21/03/2560
441 แบตเตอรี�แหง้ (Sealed Lead Acid Battery) 1 รายการ 2,200.00              ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 2,200.00              บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 2,200.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172680 28/03/2560
442 lon PGM Hi-Q View OT2 Kit, 8 reactions 1 รายการ 83,200.00            ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 83,200.00            บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 83,200.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172681 31/03/2560
443 G418 (solution) 1g (10x1ml) 1 รายการ 6,955.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 6,955.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 6,955.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172682 21/03/2560
444 TIP,200UL,Nat,Bevelrd Orifice,Grad, 1 รายการ 4,601.00              ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 4,601.00              บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 4,601.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172683 21/03/2560
445 FETAL BOVINE SERUM,100 ML 2 รายการ 17,976.00            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 17,976.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 17,976.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172684 21/03/2560
446 QIAprep Spin Miniprep Kit (50) 1 รายการ 18,725.00            ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 18,725.00            บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 18,725.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172685 21/03/2560
447 TIP,200UL,Nat,Bevelrd Orifice,Grad, 1 รายการ 4,601.00              ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 4,601.00              บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 4,601.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172686 22/03/2560
448 BATHOPHENANTHROLINEDISULFONIC ACID,DISO 1 รายการ 5,820.80              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,820.80              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,820.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172687 22/03/2560

449 TRIZOL REAGENT,100 ML 1 รายการ 6,313.00              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,313.00              บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,313.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172688 22/03/2560
450 Grade 1 Circles,125mm 100/pk 1 รายการ 818.55                 ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 818.55                 บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 818.55          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172689 22/03/2560
451 Duran Steriplan,Peri 150x25 mm (10/pk) 1 รายการ 4,461.90              ตกลงราคา บริษทั ศิริอินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 4,461.90              บาท บริษทั ศิริอินสตรูเมน้ท ์จาํกดั 4,461.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172690 22/03/2560
452 ETHYL ACETATE,AR 4L 1 รายการ 4,066.00              ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 4,066.00              บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 4,066.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172691 22/03/2560
453 Potassium Dihydrogen Phosphate RPE-ACS 1 รายการ 952.30                 ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 952.30                 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 952.30          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172692 22/03/2560
454 Research plus, adjustable 2- 20ul, 1 รายการ 8,560.00              ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 8,560.00              บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 8,560.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172693 22/03/2560
455 จา้งสืบคน้ขอ้มูลงานวิจยั 1 งาน 17,500.00            ตกลงราคา นางสาว กชกร ต.ศรีวงษ์ 17,500.00            บาท นางสาว กชกร ต.ศรีวงษ์ 17,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172694 22/03/2560
456 No.VR100 Viral Nucleic Acid Extraction 1 รายการ 19,260.00            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 19,260.00            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 19,260.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172695 22/03/2560
457 คา่สอบเทียบเครื�อง Electronic Balance 2 รายการ 3,031.66              ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 3,031.66              บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 3,031.66       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172696 22/03/2560
458 วสัดุงานบา้นงานครัว 2 รายการ 30,013.50            ตกลงราคา ร้าน อมรชยัพานิช 30,013.50            บาท ร้าน อมรชยัพานิช 30,013.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172697 22/03/2560
459 วสัดุสาํนกังาน 4 รายการ 2,320.46              ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 2,320.46              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 2,320.46       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172698 22/03/2560
460 งานจา้งผลิตบอร์ดนิทรรศการ 3 รายการ 29,425.00            ตกลงราคา บริษทั ดีไซน์ ดีไลท ์จาํกดั 29,425.00            บาท บริษทั ดีไซน์ ดีไลท ์จาํกดั 29,425.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172699 22/03/2560
461 เครื�องจยัยงุ 1 รายการ 18,939.00            ตกลงราคา บริษทั เซ็นทรัล เพสท ์ซพัพลาย (2010) จาํกดั 18,939.00            บาท บริษทั เซ็นทรัล เพสท ์ซพัพลาย (2010) จาํกดั 18,939.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172700 22/03/2560
462 วสัดุช่าง 3 รายการ 7,179.70              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินเตอร์เทค อิควิปเมน้ท์ 7,179.70              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินเตอร์เทค อิควิปเมน้ท์ 7,179.70       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172701 22/03/2560
463 วสัดุช่าง 3 รายการ 5,885.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินเตอร์เทค อิควิปเมน้ท์ 5,885.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินเตอร์เทค อิควิปเมน้ท์ 5,885.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172702 22/03/2560
464 Trypsin (1:250) 2.5% in PBS without Ca2+ 1 รายการ 14,348.70            ตกลงราคา บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 14,348.70            บาท บริษทั เอก็ซ์-เซลล ์ไบโอเทค จาํกดั 14,348.70     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172703 22/03/2560
465 1IV02-12574-026 : SS III ONE-STEP 1 รายการ 22,470.00            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,470.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 22,470.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172704 28/03/2560
466 GeneJet Genomic DNA Purification Kit 50 2 รายการ 30,388.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 30,388.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 30,388.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172705 3/04/2560
467 No.VR100 Viral Nucleic Acid Extraction 1 รายการ 19,260.00            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 19,260.00            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 19,260.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172706 28/03/2560
468 Hepes 99% 100g (A172571000) 1 รายการ 3,317.00              ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,317.00              บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,317.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172707 22/03/2560
469 GeneJet Plasmid Miniprep Kit,250 preps 10 รายการ 33,705.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 33,705.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 33,705.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172708 22/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
470 BOTTLE AND CAP AY,PP 500ML (PKG 6) 1 รายการ 21,920.00            ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิMง จาํกดั 21,920.00            บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิMง จาํกดั 21,920.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172709 22/03/2560
471 Aluminum foil (Diamond)ขนาด 37 sq.ft. 1 รายการ 802.50                 ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 802.50                 บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 802.50          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172710 22/03/2560
472 Tygon E-3603 ID1/16'' x OD3/16" 50ft 4 รายการ 16,906.00            ตกลงราคา บริษทั โปรดิจี ซายน์ อินสทรูเมนท ์จาํกดั 16,906.00            บาท บริษทั โปรดิจี ซายน์ อินสทรูเมนท ์จาํกดั 16,906.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172711 22/03/2560
473 วสัดุสาํนกังาน 1 รายการ 1,284.00              ตกลงราคา ร้าน อมรชยัพานิช 1,284.00              บาท ร้าน อมรชยัพานิช 1,284.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172712 28/03/2560
474 งานจา้งทาํ Sticker 1 รายการ 12,598.18            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 12,598.18            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี เอส เอท อินเตอร์ 12,598.18     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172714 23/03/2560
475 วสัดุงานบา้นงานครัว 4 รายการ 10,657.20            ตกลงราคา ร้าน อมรชยัพานิช 10,657.20            บาท ร้าน อมรชยัพานิช 10,657.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172715 28/03/2560
476 UV MICROPLATE 96 WELL, FLAT (25/PKG) 2 รายการ 48,813.40            ตกลงราคา บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 48,813.40            บาท บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 48,813.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172716 23/03/2560
477 IKA-1A 4525400 Tube insert, 6x50 ml 1 รายาการ 2,782.00              ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 2,782.00              บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 2,782.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172717 23/03/2560
478 10mL Vials, Amber Glass, Round Bottom, 2 รายการ 12,412.00            ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 12,412.00            บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 12,412.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172718 28/03/2560
479 Methyl Cellulose Sigma 250 g. 1 รายการ 4,408.40              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 4,408.40              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 4,408.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172719 23/03/2560
480 TripoPack 1.7ml Microcentrifuge Tube, 1 รายการ 10,700.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 10,700.00            บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 10,700.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172720 30/03/2560
481 ซองพลาสติกผูกเชือกขยายขา้ง A4 เขียว 10 รายการ 3,030.06              ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 3,030.06              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 3,030.06       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172721 23/03/2560
482 คา่วิเคราะห์ ตวัวอยา่ง 2 รายการ 17,120.00            ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 17,120.00            บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 17,120.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172722 23/03/2560
483 คา่วิเคราะห์ ตวัวอยา่ง Femented fish 3 รายการ 17,120.00            ตกลงราคา บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 17,120.00            บาท บริษทั หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 17,120.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172723 23/03/2560
484 BAG,FLEXFOIL,SS,STANDARD,5L,PK/10 1 รายการ 16,488.70            ตกลงราคา บริษทั เอน็เทค แอสโซซิเอท จาํกดั 16,488.70            บาท บริษทั เอน็เทค แอสโซซิเอท จาํกดั 16,488.70     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172724 23/03/2560
485 ซ่อม Fermenter BEMT-500-5L 1 งาน 53,607.00            ตกลงราคา บริษทั บี.อี.มารูบิชิ (ประเทศไทย) จาํกดั 53,607.00            บาท บริษทั บี.อี.มารูบิชิ (ประเทศไทย) จาํกดั 53,607.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172725 23/03/2560
486 Tubing,M/Flex,Tygon,CHEM,#16,50' 2 รายการ 16,659.90            ตกลงราคา บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 16,659.90            บาท บริษทั เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 16,659.90     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172726 23/03/2560
487 DNA 42 Parafilm M Sealing 2 รายการ 5,100.00              กรณีพิเศษ  หอ้งปฏิบตัิการ ดีเอน็เอ เทคโนโลยี 5,100.00              บาท  หอ้งปฏิบตัิการ ดีเอน็เอ เทคโนโลยี 5,100.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172727 30/03/2560
488 Phire Plant Direct PCR Master Mix 5 รายการ 58,315.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 58,315.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 58,315.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172728 23/03/2560
489 40um Cell Strainer,Blue,Sterile, 1 รายการ 3,852.00              ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 3,852.00              บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติMง จาํกดั 3,852.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172729 23/03/2560
490 TAQ DNA POLYMERASE,500 U 2 รายการ 27,456.20            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 27,456.20            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 27,456.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172730 23/03/2560
491 96WELL DEEP WELL PLATE 2.0ML,50/CS 1 รายการ 7,062.00              ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 7,062.00              บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 7,062.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172731 23/03/2560
492 500UL 96WELL R-BTM PLATE 50/CS 1 รายการ 6,955.00              ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 6,955.00              บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 6,955.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172732 23/03/2560
493 Neomycin sulfate,100g 1 รายการ 8,881.00              ตกลงราคา บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 8,881.00              บาท บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 8,881.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172733 23/03/2560
494 PloyFlow PP cartritlge filter 1 รายการ 6,206.00              ตกลงราคา บริษทั นาโนเทค อินเตอร์ จาํกดั 6,206.00              บาท บริษทั นาโนเทค อินเตอร์ จาํกดั 6,206.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172734 23/03/2560
495 ''High Flow Tetpor ll'' Cartridge filter 1 รายการ 20,758.00            ตกลงราคา บริษทั นาโนเทค อินเตอร์ จาํกดั 20,758.00            บาท บริษทั นาโนเทค อินเตอร์ จาํกดั 20,758.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172735 23/03/2560
496 Homogenizer ไมบ้ดยงุ 50ea/pk,BTR Germany 4 รายการ 5,671.00              ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,671.00              บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,671.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172736 23/03/2560
497 Custom Oligos Syn,6 Oligos, 1 รายการ 3,130.82              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,130.82              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,130.82       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172737 23/03/2560
498 ซ่อมเครื�องปรับแรงดนัและสาํรองไฟฟ้า 1 งาน 1,337.50              ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 1,337.50              บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 1,337.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172738 23/03/2560
499 จา้งเตรียมวตัถุดิบและอาหารเลีMยงเชืMอ 1 งวด 23,000.00            ตกลงราคา นางสาว จุฑามาศ อนนัทยานนท์ 23,000.00            บาท นางสาว จุฑามาศ อนนัทยานนท์ 23,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172739 23/03/2560
500 เกลือมารีเนี�ยม ขนาด 6.8 กก. 1 รายการ 6,741.00              ตกลงราคา บริษทั มารีไซน อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 6,741.00              บาท บริษทั มารีไซน อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 6,741.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172740 23/03/2560
501 T7 RiboMAX(TM) Express Large Scale RNA 2 รายการ 33,544.50            ตกลงราคา บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 33,544.50            บาท บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 33,544.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172741 23/03/2560
502 Dynabeads mRNA Purification Kit 1 รายการ 40,108.95            ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 40,108.95            บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 40,108.95     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172742 23/03/2560
503 S-METHYL-L-THIOCITRULLINE ACETATE 1 รายการ 4,825.70              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,825.70              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 4,825.70       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172743 23/03/2560
504 No.M0491S Q5 High-Fidelity DNA Polymeras 1 รายการ 20,223.00            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 20,223.00            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 20,223.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172744 28/03/2560
505 WD MY PASSPORT ULTRA 2.5" 4TB NOBLE BLUE 1 รายการ 5,000.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พนัธุ์ทิพย ์อินเตอร์เน็ต โซลูชั�น 5,000.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พนัธุ์ทิพย ์อินเตอร์เน็ต โซลูชั�น 5,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172745 28/03/2560
506 Thick Blot Filter Pape 4 รายการ 20,736.60            ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 20,736.60            บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 20,736.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172746 24/03/2560
507 CO2 5% + O2 1% + N2 Balance 2 รายการ 12,840.00            ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 12,840.00            บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 12,840.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172747 24/03/2560
508 ถุงมือยาง 6 รายการ 19,773.60            ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 19,773.60            บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 19,773.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172748 24/03/2560
509 ถุงพลาสติกร้อนขนาด 40x60" 4 รายการ 9,448.10              ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 9,448.10              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 9,448.10       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172749 24/03/2560
510 เสืMอกราวน์แขนยาวผา้ทีซี เบอร์ L 2 รายการ 642.00                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 642.00                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 642.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172750 24/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
511 Prefilter สาํหรับตู ้Laminar Flow Cabinet 1 รายการ 3,210.00              ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 3,210.00              บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 3,210.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172751 24/03/2560
512 RevertAid First Strand cDNA Synthesis 1 รายการ 5,778.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,778.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,778.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172752 24/03/2560
513 Custom Oligos Syn,4 Oligos, 1 รายการ 2,217.04              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,217.04              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,217.04       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172753 24/03/2560
514 IGG,RB X GT,HRP-1.5ML 1 รายการ 8,913.10              ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 8,913.10              บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 8,913.10       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172754 24/03/2560
515 Custom Oligos Syn,9 Oligos, 1 รายการ 3,864.84              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,864.84              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,864.84       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172755 24/03/2560
516 Bio-Plex Pro Human Cytokine TH1/TH2, 1 รายการ 60,000.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 60,000.00            บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 60,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172756 24/03/2560
517 Syringe Filter PTFE 13mm,0.22um. 2 รายการ 2,823.09              ตกลงราคา บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั�น จาํกดั 2,823.09              บาท บริษทั ไซน์เอน็ซ์ อินทิเกรชั�น จาํกดั 2,823.09       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172757 24/03/2560
518 YEAST NIT BASE W/O AMINO ACID 100GM 1 รายการ 11,556.00            ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 11,556.00            บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 11,556.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172758 24/03/2560
519 LACTOBACILLI MRS BROTH  500 GM 1 รายการ 3,200.00              ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 3,200.00              บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 3,200.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172759 31/03/2560
520 Kimwipes 4.5x8.4 inch. 280 แผน่ 3 รายการ 2,250.00              ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 2,250.00              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 2,250.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172760 27/03/2560
521 2-Log DNA Ladder (0.1-10.0 kb) 1 รายการ 26,880.00            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 26,880.00            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 26,880.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172761 27/03/2560
522 FORMAMIDE, 100 ML. 2 รายการ 12,500.00            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 12,500.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 12,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172762 27/03/2560
523 CLEAR TUBE 0.2ML, 8/STRIP, 125/BAG 2 รายการ 3,200.00              ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 3,200.00              บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 3,200.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172763 27/03/2560
524 DNase I (RNase-Free) 1x1,000 Units. 1 รายการ 4,140.00              ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 4,140.00              บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 4,140.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172764 27/03/2560
525 0.1ml PCR 8-strip Tubes, Clear(120/Pack) 2 รายการ 1,090.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,090.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,090.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172765 3/04/2560
526 PCR DIG Labeling Mix pkg of 500 uL 1 รายการ 20,000.00            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 20,000.00            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 20,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172766 27/03/2560
527 OMNIPUR TRIS   500 GM 1 รายการ 7,760.00              ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 7,760.00              บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 7,760.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172767 27/03/2560
528 กลอ้งวดัระยะดว้ยแสงเลเซอร์ 1 รายการ 13,084.11            ตกลงราคา บริษทั เอาทด์อร์ วิชั�น จาํกดั 13,084.11            บาท บริษทั เอาทด์อร์ วิชั�น จาํกดั 13,084.11     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172768 3/04/2560
529 GF-1 Tissue DNA Extraction Kit 1 รายการ 13,000.00            ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 13,000.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 13,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172769 27/03/2560
530 CELL T.C. DISH 60x15 MM., 500/CASE 1 รายการ 8,281.80              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,281.80              บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,281.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172770 27/03/2560
531 Amicon Ultra-0.5,10 kDa NMWL 1 รายการ 5,350.00              ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,350.00              บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 5,350.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172771 27/03/2560
532 ถุงพลาสติกร้อน ขนาด 12x18 นิMว,500 กรัม 3 รายการ 4,119.50              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 4,119.50              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 4,119.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172772 27/03/2560
533 DIMETHYL SULFOXIDE PLANT CELL CULTURETES 1 รายการ 1,391.00              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,391.00              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,391.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172773 27/03/2560

534 FETAL BOVINE SERUM,CERTIFIED, 500 ML. 1 รายการ 84,401.60            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 84,401.60            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 84,401.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172774 27/03/2560
535 Buffer PE (Concentrate,100 ml) 1 รายการ 14,124.00            ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 14,124.00            บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 14,124.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172775 27/03/2560
536 Maxima Reverse Transcriptase 1 รายการ 2,996.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,996.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,996.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172776 27/03/2560
537 Potassium Dihydrogen Phosphate NF 1000g 1 รายการ 749.00                 ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 749.00                 บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 749.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172777 27/03/2560
538 beta-Glucuronidase ''Sigma'' 250 KU. 1 รายการ 33,384.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 33,384.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 33,384.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172778 27/03/2560
539 PAROMOMYCIN SULFATE SALT BIOREAGENT PLAN 1 รายการ 9,020.10              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,020.10              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,020.10       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172779 27/03/2560

540 Youtility Bottle,GL 45 with screw cap, 1 รายการ 11,299.20            ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 11,299.20            บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 11,299.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172780 27/03/2560
541 QIAGEN Plasmid Maxi Kit (10) 1 รายการ 14,124.00            ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 14,124.00            บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 14,124.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172781 27/03/2560
542 1IV02-18080-044 : SUPERSCRIPT III RT., 1 รายการ 21,186.00            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 21,186.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 21,186.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172782 27/03/2560
543 214230 Agar Noble 500 g. "Difco" 1 รายการ 21,400.00            ตกลงราคา บริษทั พีพีแอล ซิสเตม็ จาํกดั 21,400.00            บาท บริษทั พีพีแอล ซิสเตม็ จาํกดั 21,400.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172783 27/03/2560
544 10ml Serological Pipette, Individually 5 รายการ 10,239.90            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,239.90            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,239.90     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172784 3/04/2560
545 ซองเอกสาร A4 ขาว (60ซอง/แพค็) ONE 1 รายการ 1,333.76              ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,333.76              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,333.76       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172785 29/03/2560
546 P-BBl-AB0028.25GM Ampicillin, sodium 3 รายการ 18,232.80            ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 18,232.80            บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 18,232.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172786 30/03/2560
547 GeneRuler 100bp DNA Ladder 50 ug. 1 รายการ 9,630.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,630.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 9,630.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172787 30/03/2560
548 สกอ็ตต ์กระดาษเช็ดมือ อินเตอร์โฟลด์ 1 รายการ 856.00                 ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00                 บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172788 27/03/2560
549 MICROTUBE 2.0ML.WHITE 500/BAG 1 รายการ 3,049.50              ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 3,049.50              บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 3,049.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172789 27/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
550 Bottle,round,wide neck,PP,1000 mL 3 รายการ 6,711.04              ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 6,711.04              บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 6,711.04       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172790 27/03/2560
551 Youtility Bottle,GL 45 with screw cap, 2 รายการ 2,259.84              ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 2,259.84              บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 2,259.84       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172791 27/03/2560
552 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ 943.74                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 943.74                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 943.74          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172792 27/03/2560
553 Custom Oligos Syn,1 Oligos, 1 รายการ 509.32                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 509.32                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 509.32          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172793 27/03/2560
554 ซ่อมเฟอร์เมนเตอร์ :MDFT-N-10L 1 งาน 4,280.00              ตกลงราคา บริษทั บี.อี.มารูบิชิ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,280.00              บาท บริษทั บี.อี.มารูบิชิ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,280.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172794 27/03/2560
555 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 8,560.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,560.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,560.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172795 27/03/2560
556 Micro-Guard Cation H Refill Cartridges 1 รายการ 12,733.00            ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 12,733.00            บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 12,733.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172796 27/03/2560
557 QSP Low Retention Tips 300ul,non-sterile 1 รายการ 9,095.00              ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 9,095.00              บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 9,095.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172797 27/03/2560
558 Timer Seiko 2 รายการ 9,737.00              ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 9,737.00              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 9,737.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172798 27/03/2560
559 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ 958.72                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 958.72                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 958.72          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172799 27/03/2560
560 Taq DNA Polymerase (recombinant) 500 u. 1 รายการ 10,700.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,700.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,700.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172800 30/03/2560
561 HRP Donkey anti-rabbit IgG ; 0.5 ml 2 รายการ 14,188.20            ตกลงราคา บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จาํกดั 14,188.20            บาท บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จาํกดั 14,188.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172801 27/03/2560
562 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 2,568.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,568.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,568.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172802 30/03/2560
563 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 4,280.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,280.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,280.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172804 30/03/2560
564 Custom Oligos Syn,3 Oligos, 1 รายการ 793.94                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 793.94                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 793.94          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172806 28/03/2560
565 1RBC-RT011 : RBC TAQ DNA POLYMERASE, 500 1 รายการ 18,190.00            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,190.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 18,190.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172807 28/03/2560
566 ถุงพลาสติกร้อน 9x14 นิMว 5 รายการ 2,720.00              ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 2,720.00              บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 2,720.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172808 28/03/2560
567 Rack 80 place yellow 1ea 5 รายการ 750.00                 ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 750.00                 บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 750.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172809 31/03/2560
568 pGEM(R)-T Easy Vector System I, 20 rxn, 1 รายการ 15,000.00            ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,000.00            บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 15,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172810 31/03/2560
569 ImProm-II(TM) Reverse Transcriptase, 5 รายการ 34,700.00            ตกลงราคา บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 34,700.00            บาท บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 34,700.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172811 28/03/2560
570 คา่จา้งเหมาจดัทาํรูปเล่มของหลกัสูตรพลงัปัญญา 1 งวด 30,000.00            ตกลงราคา นางสาว วิศนี ศิลตระกูล 30,000.00            บาท นางสาว วิศนี ศิลตระกูล 30,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172812 28/03/2560
571 สอบเทียบ PCR BIO-RAD C1000 Touch 1 งาน 9,630.00              ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 9,630.00              บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 9,630.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172813 28/03/2560
572 จดัทาํโครงสร้างและตกแตง่นิทรรศการ 1 งาน 214,000.00          214,000.00    ตกลงราคา บริษทั ปิโก(ไทยแลนด)์ จาํกดั 214,000.00          บาท บริษทั ปิโก(ไทยแลนด)์ จาํกดั 214,000.00    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172814 28/03/2560
573 PURELINK RNA MINI PURIFICATION KIT 1 รายการ 11,770.00            ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 11,770.00            บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 11,770.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172815 28/03/2560
574 POTATA DEXTROSE AGAR 500GM 1 รายการ 11,235.00            ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 11,235.00            บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 11,235.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172816 30/03/2560
575 Far UV Quarts cuvette cell 1.4ml, 1 รายการ 6,955.00              ตกลงราคา บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิMง จาํกดั 6,955.00              บาท บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิMง จาํกดั 6,955.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172817 28/03/2560
576 Acetonitrile HPLC 4.0 Lt/jug 2 รายการ 60,348.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เซา้ทซ์ิตีMซพัพลาย 60,348.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เซา้ทซ์ิตีMซพัพลาย 60,348.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172818 28/03/2560
577 Mix Gas 1 รายการ 6,420.00              ตกลงราคา บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 6,420.00              บาท บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั 6,420.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172819 28/03/2560
578 Cap Frits 4mm 2um Replacement for 1 รายการ 8,003.60              ตกลงราคา บริษทั ซี.อี.คอมบิเนชั�น จาํกดั 8,003.60              บาท บริษทั ซี.อี.คอมบิเนชั�น จาํกดั 8,003.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172820 28/03/2560
579 สก๊อตต ์กระดาษเช็ดมือ อินเตอร์ โฟลด์ 1 รายการ 1,712.00              ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00              บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172821 28/03/2560
580 STREPTOCOCCUS SELECTIVE SUPPLEMENT 2 รายการ 7,169.00              ตกลงราคา บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 7,169.00              บาท บริษทั ทีทีเค ซายเอนซ์ จาํกดั 7,169.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172822 28/03/2560
581 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 1,712.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,712.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,712.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172823 3/04/2560
582 epTIPS Standard colorless 2-300ul, 2 bag 1 รายการ 6,420.00              ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 6,420.00              บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 6,420.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172824 29/03/2560
583 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL 2 รายการ 1,260.00              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,260.00              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,260.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172825 29/03/2560
584 2.0 ml vial with External cap, 2 รายการ 8,550.00              ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 8,550.00              บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 8,550.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172826 29/03/2560
585 TRIZOL REAGENT, 100 ML 1 รายการ 5,900.00              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,900.00              บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,900.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172827 29/03/2560
586 QIAamp DNA Mini Kit (50) 1 รายการ 42,000.00            ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 42,000.00            บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 42,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172828 29/03/2560
587 Pkg of 5, short plate for Mini-PROTEAN 2 รายการ 2,750.00              ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 2,750.00              บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี� ส์ จาํกดั 2,750.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172829 29/03/2560
588 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 3,312.00              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,312.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,312.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172830 29/03/2560
589 T4 DNA Ligase (200 u.) 1 รายการ 4,922.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,922.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,922.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172831 29/03/2560
590 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL 5 รายการ 1,224.00              ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,224.00              บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,224.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172832 29/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
591 MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF,500/BAG 2 รายการ 19,260.00            ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 19,260.00            บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 19,260.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172833 29/03/2560
592 สอบเทียบเครื�องเพิ�มปริมาณสารพนัธุกรรม 2 รายการ 22,429.91            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 22,429.91            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 22,429.91     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172834 29/03/2560
593 Piston Pipette Gilson P200 S/N:Y65477K 30 รายการ 14,760.00            ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 14,760.00            บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 14,760.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172835 29/03/2560
594 Custom Oligos Syn, 2 Oligos,Total of 61 1 รายการ 913.78                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 913.78                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 913.78          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172836 3/04/2560
595 101VR20 DISH 90MM. TRIPLE VENT 500/CS 1 รายการ 8,560.00              ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 8,560.00              บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 8,560.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172837 29/03/2560
596 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 1 รายการ 2,953.20              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,953.20              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,953.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172838 29/03/2560
597 วสัดุสาํนกังาน 3 รายการ 430.66                 ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 430.66                 บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 430.66          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172839 31/03/2560
598 ตูเ้กบ็สารเคมี 1 รายการ 66,340.00            ตกลงราคา บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 66,340.00            บาท บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 66,340.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172840 29/03/2560
599 งานเปลี�ยนตูใ้ต ้Sink หอ้ง 324 1 รายการ 38,520.00            ตกลงราคา บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 38,520.00            บาท บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 38,520.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172841 29/03/2560
600 Pegboard 1 รายการ 22,470.00            ตกลงราคา บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 22,470.00            บาท บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 22,470.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172842 29/03/2560
601 งานซ่อมเครื�องปรับอากาศ 2 รายการ 11,021.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เซ็นทรัล เคเบิล แอนด ์ฮาร์ดแวร์ 11,021.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เซ็นทรัล เคเบิล แอนด ์ฮาร์ดแวร์11,021.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172843 29/03/2560
602 งานซ่อมผนงัโถงหนา้ Pilot Plant+ติดตัMงปร 4 รายการ 58,850.00            ตกลงราคา บริษทั ตัMง กิม ฮง การโยธา จาํกดั 58,850.00            บาท บริษทั ตัMง กิม ฮง การโยธา จาํกดั 58,850.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172844 29/03/2560
603 งานจา้งทาํฝาปิดรางระบายนํMา 2 รายการ 29,746.00            ตกลงราคา บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 29,746.00            บาท บริษทั ทรีเดคคอเรทกรุ๊ป จาํกดั 29,746.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172845 29/03/2560
604 งานปรับปรุงระบบสายดินอาคาร 2 รายการ 32,100.00            ตกลงราคา บริษทั อี-แทบ็ (ประเทศไทย) จาํกดั 32,100.00            บาท บริษทั อี-แทบ็ (ประเทศไทย) จาํกดั 32,100.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172846 30/03/2560
605 เครื�องสลบัสัญญาณภาพและเสียง 1 รายการ 39,590.00            ตกลงราคา บริษทั แอปโซลูท เวิลดว์ายด ์จาํกดั 39,590.00            บาท บริษทั แอปโซลูท เวิลดว์ายด ์จาํกดั 39,590.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172847 29/03/2560
606 Central Unit Emergency Light 1 รายการ 16,585.00            ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 16,585.00            บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 16,585.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172848 29/03/2560
607 DNase I, RNase-free 1000u 1 รายการ 5,000.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,000.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172849 30/03/2560
608 Xho I   1x5,000 Units. 2 รายการ 12,600.00            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 12,600.00            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 12,600.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172850 30/03/2560
609 Advantage 2 Polymerase Mix, 100 rxns 1 รายการ 16,000.00            ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 16,000.00            บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 16,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172851 30/03/2560
610 DNA Sequencing (<(><<)>96rxn>) 1 รายการ 1,650.00              ตกลงราคา บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,650.00              บาท บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,650.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172852 30/03/2560
611 วสัดุวิทยฯ์ 1 รายการ 40,260.23            ตกลงราคา บริษทั เอเชีย สตาร์แลป จาํกดั 40,260.23            บาท บริษทั เอเชีย สตาร์แลป จาํกดั 40,260.23     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172853 30/03/2560
612 วสัดุช่าง 2 รายการ 1,770.85              ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 1,770.85              บาท บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 1,770.85       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172854 30/03/2560
613 ETHANOL ABSOLUTE NORMAPUR AR 2.5 l 1 รายการ 28,676.00            ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 28,676.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 28,676.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172855 30/03/2560
614 Datalogger ML22/4-20mA/Memory 128KB 1 รายการ 9,000.00              ตกลงราคา บริษทั วิศณุและสุภคั จาํกดั 9,000.00              บาท บริษทั วิศณุและสุภคั จาํกดั 9,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172856 30/03/2560
615 RNeasy Mini Kit (50) 1 รายการ 16,371.00            ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 16,371.00            บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 16,371.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172857 30/03/2560
616 วสัดุวิทยฯ์ 4 รายการ 28,248.00            ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 28,248.00            บาท บริษทั แบงเทรดดิMง 1992 จาํกดั 28,248.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172858 30/03/2560
617 Slide 7101 1 รายการ 834.60                 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 834.60                 บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 834.60          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172859 30/03/2560
618 ซ่อมตู ้CO2 Incubator 1 รายการ 12,412.00            ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 12,412.00            บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 12,412.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172860 30/03/2560
619 สอบเทียบ Pipette Piston 3 รายการ 32,853.28            ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 32,853.28            บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 32,853.28     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172861 30/03/2560
620 ซ่อมเครื�อง Centrifugal Vacuum Concentra 1 รายการ 6,741.00              ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 6,741.00              บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 6,741.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172862 30/03/2560
621 Freezer Box 9x9 Grid, (30 boxes/case) 1 รายการ 7,704.00              ตกลงราคา บริษทั ลีโอ แลบ็ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 7,704.00              บาท บริษทั ลีโอ แลบ็ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 7,704.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172863 30/03/2560
622 สก๊อตเทป 3M 1''x36หลา เบอร์ 500 1 รายการ 2,208.48              ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 2,208.48              บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 2,208.48       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172864 30/03/2560
623 ซ่อมตูป้ลดเชืMอ Laminar Airflow Biologic 1 งาน 88,810.00            ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 88,810.00            บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 88,810.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172865 30/03/2560
624 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 6,848.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 6,848.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 6,848.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172866 30/03/2560
625 เปลี�ยนไส้เครื�องกรอง Reverse Osmosis 1 งาน 23,540.00            ตกลงราคา บริษทั ยไูนเตด็อินสทรูเมนท ์จาํกดั 23,540.00            บาท บริษทั ยไูนเตด็อินสทรูเมนท ์จาํกดั 23,540.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172867 30/03/2560
626 วสัดุคอมฯ 1 รายการ 27,552.50            ตกลงราคา บริษทั มิสเตอร์ อิ�งค ์คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จาํกดั 27,552.50            บาท บริษทั มิสเตอร์ อิ�งค ์คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จาํกดั 27,552.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172868 30/03/2560
627 Custom Oligos Syn, 12 Oligos, Total of 1 รายการ 7,415.10              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,415.10              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,415.10       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172869 30/03/2560
628 Twin DI Cartridge LC 111 Resin (refill) 1 รายการ 16,050.00            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี.เค.เทค-เอน็จิเนียริ�ง 16,050.00            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พี.เค.เทค-เอน็จิเนียริ�ง 16,050.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172870 3/04/2560
629 ชุด Purge Ultimate Union for GC-MS 1 เครื�อง 295,000.00          295,000.00    ตกลงราคา บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยสี์ (ประเทศไทย) จาํกดั 295,000.00          บาท บริษทั เอจิเลนต ์เทคโนโลยสี์ (ประเทศไทย) จาํกดั295,000.00    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172871 30/03/2560
630 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ 1,228.36              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,228.36              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,228.36       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172872 30/03/2560
631 Research plus 3-Pack,Option 1,including 2 รายการ 42,265.00            ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 42,265.00            บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 42,265.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172873 30/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
632 epTIPS standard 100-5000ul, 1 รายการ 4,066.00              ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 4,066.00              บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 4,066.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172874 30/03/2560
633 Osminum tetroxide,99.8% ''SIAL" 1 g. 1 รายการ 16,638.50            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 16,638.50            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 16,638.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172875 31/03/2560
634 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 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172876 30/03/2560
635 สก๊อตต ์กระดาษเช็ดมือ อินเตอร์ โฟลด์ 1 รายการ 856.00                 ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00                 บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172877 30/03/2560
636 CO2 Incubator 1 เครื�อง 300,000.00          300,000.00    ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 300,000.00          บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 300,000.00    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172878 30/03/2560
637 เครื�องยา้ยโปรตีนจากแผน่เจลสู่เมมเบรน 1 เครื�อง 59,706.00            ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 59,706.00            บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 59,706.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2041172879 30/03/2560
638 เทปใส 3/4 นิMวx36 หลา (แพค็ 3 มว้น)+แท่น 11 รายการ 2,245.84              ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 2,245.84              บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 2,245.84       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172880 3/04/2560
639 Ion 520 <(>&<)> 530 Kit-OT2 3 รายการ 244,400.00          244,400.00    ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 244,400.00          บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 244,400.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172881 31/03/2560
640 BRILLIANT BLUE R,PURE 1 รายการ 10,015.20            ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,015.20            บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 10,015.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172882 31/03/2560
641 Biotin-PEG4-alkyne "Aldrich" 10 mg. 1 รายการ 42,104.50            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 42,104.50            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 42,104.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172883 31/03/2560
642 Dewar Flask Cylindrical with cover and 5 รายการ 30,756.08            ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 30,756.08            บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 30,756.08     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172884 31/03/2560
643 Tetrazole,3 to 4 wt.%solution in 7 รายการ 31,565.00            ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 31,565.00            บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 31,565.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172885 31/03/2560
644 Liquid Nitrogen 180L - 05-Apr-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 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172886 31/03/2560
645 DNA Sequencing  (<96rxn) 3 รายการ 5,005.46              ตกลงราคา บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 5,005.46              บาท บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 5,005.46       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172887 31/03/2560
646 TIP 200 UL,NATURAL,1000/PKG 2 รายการ 8,453.00              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,453.00              บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 8,453.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172888 31/03/2560
647 Luna Universal qPCR Master Mix 1 รายการ 7,383.00              ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 7,383.00              บาท บริษทั ธีระเทรดดิMง จาํกดั 7,383.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172889 31/03/2560
648 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ 8,303.20              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,303.20              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 8,303.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172890 31/03/2560
649 LIQUIDATOR 96 TIPS/10RACK, 5-200UL 3 รายการ 23,300.00            ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 23,300.00            บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 23,300.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172891 31/03/2560
650 ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ (Fermenter) ขนาด 1 ลิตร 2 เครื�อง 1,277,580.00       1,277,580.00 สอบราคา บริษทั บี.อี.มารูบิชิ (ประเทศไทย) จาํกดั

บริษทั สยามจิมมาร์แมน จาํกดั

 1,277,580.00

1,498,000.00 

บาท บริษทั บี.อี.มารูบิชิ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,277,580.00 บาท เสนอราคาตํ�าสุด 2041172892 31/03/2560

651 T7 RiboMAX(TM) Express Large Scale RNA 2 รายการ 32,800.00            ตกลงราคา บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 32,800.00            บาท บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 32,800.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172893 31/03/2560
652 วสัดุงานบา้นงานครัว 2 รายการ 11,192.20            ตกลงราคา ร้าน อมรชยัพานิช 11,192.20            บาท ร้าน อมรชยัพานิช 11,192.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172894 31/03/2560
653 ALUMINUM SEAL 100/CS 1 รายการ 4,400.00              ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 4,400.00              บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 4,400.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172895 31/03/2560
654 b-Mercaptoethanol 100ml/bott 1 รายการ 3,000.00              ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,000.00              บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172896 31/03/2560
655 1-200UL., FILTER TIPS, YELLOW, STERILE 2 รายการ 4,500.00              ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 4,500.00              บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 4,500.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172897 31/03/2560
656 LightCycler 480 Multiwell Plate 96,white 2 รายการ 21,450.00            ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 21,450.00            บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 21,450.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172898 31/03/2560
657 1.5ml Microcentrifuge Tube, Clear, 2 รายการ 2,354.00              ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,354.00              บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,354.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172899 31/03/2560
658 Sp DNA Sequencing / 10,978.20 2 รายการ 10,978.20            ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,978.20            บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,978.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172900 31/03/2560
659 PNA HPLC purification >90% 2 รายการ 21,941.00            ตกลงราคา  PANAGENE Inc. 593.00                 USD  PANAGENE Inc. 593.00          USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2042170032 20/03/2560
660 Label Exempt Human Specimen 2 รายการ 20,747.38            ตกลงราคา  CryoPort Systems, Inc. 560.74                 USD  CryoPort Systems, Inc. 560.74          USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2042170033 10/03/2560
661 สารสังเคราะห์ 9 รายการ 20,165.00            ตกลงราคา  Addgene,Inc. 545.00                 USD  Addgene,Inc. 545.00          USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2042170034 13/03/2560
662 ตดัชิMนส่วนตน้ขา้วและใบขา้ว 6 งวด 72,000.00            ตกลงราคา นางสาว วรัญญา ประจาํหลกั 72,000.00            บาท นางสาว วรัญญา ประจาํหลกั 72,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170174 14/02/2560
663 ประสานงาน และรวบรวมเอกสาร 12 งวด 180,000.00          180,000.00    ตกลงราคา นางสาว ภทัรนนัท ์มั�นมณี 180,000.00          บาท นางสาว ภทัรนนัท ์มั�นมณี 180,000.00    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170176 23/02/2560
664 ทดลองการคดัแยกเชืMอ E. coli จากมูลสุกร 2 งวด 10,000.00            ตกลงราคา นาย วิรัลวิทย ์บุญม่วง 10,000.00            บาท นาย วิรัลวิทย ์บุญม่วง 10,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170188 27/02/2560
665 จา้งศึกษาชนิดของวสัดุเพาะ 3 งวด 54,000.00            ตกลงราคา นาย ธนภทัร  ช่อมี 54,000.00            บาท นาย ธนภทัร  ช่อมี 54,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170189 28/02/2560
666 จา้งศึกษาลกัษณะทางเคมี/กายภาพของขัMวไฟฟ้ 4 งวด 100,000.00          ตกลงราคา นางสาว พิยะดา ขยกั 100,000.00          บาท นางสาว พิยะดา ขยกั 100,000.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170190 28/02/2560
667 จา้งทดสอบประสิทธิภาพในการปลดปล่อยของสาร 2 งวด 50,000.00            ตกลงราคา นางสาว พชัรภคั สุริวงศ์ 50,000.00            บาท นางสาว พชัรภคั สุริวงศ์ 50,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170191 4/03/2560
668 จา้งตรวจสอบความถูกตอ้งของ VH and VL gene 3 งวด 75,000.00            ตกลงราคา นาย ประสิทธิ�  เหลืองอร่าม 75,000.00            บาท นาย ประสิทธิ�  เหลืองอร่าม 75,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170192 28/02/2560
669 จา้งปฏิบตัิงานภาคสนามมอสิงโต เขาใหญ่ 5 งวด 33,500.00            ตกลงราคา นาย สุริยาวุธ ภูษี 33,500.00            บาท นาย สุริยาวุธ ภูษี 33,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170193 28/02/2560
670 วิเคราะห์การกระจายเบืMองตน้ของตน้กลา้ 6 งวด 120,000.00          120,000.00    ตกลงราคา นาง อุดมลกัษณ์ สุวรรณเวโช 120,000.00          บาท นาง อุดมลกัษณ์ สุวรรณเวโช 120,000.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170194 1/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
671 สกดัดีเอน็เอ พร้อมทัMงวดัปริมาณและคุณภาพ

electrophoresis และ spectrophotometry

3 งวด 45,000.00            ตกลงราคา นางสาว นิชากร มณีโชติ 45,000.00            บาท นางสาว นิชากร มณีโชติ 45,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170199 9/03/2560

672 จา้งศึกษาขัMนตอนการเตรียมเชืMอรา 2 งวด 34,000.00            ตกลงราคา นางสาว เกวรินทร์ กลํ�าเชาว์ 34,000.00            บาท นางสาว เกวรินทร์ กลํ�าเชาว์ 34,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170201 9/03/2560
673 จา้งประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพดา้นอาหารของ

วตัถุเจือปนอาหารชื�อ Gluzyme® Mono

10000 BG เป็นเอนไซม ์Glucose oxidase

จากเชืMอรา Aspergillus oryzae

ดา้นอณูชีวโมเลกุลของจุลินทรีย ์เบืMองตน้

1 งวด 10,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นาง สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 10,000.00            บาท นาง สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 10,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170203 11/03/2560

674 สัญญาจา้งเพาะเลีMยง เตรียมดีเอน็เอ 3 งวด 151,200.00          151,200.00    ตกลงราคา นางสาว นํM าผึMง มาขาว 151,200.00          บาท นางสาว นํM าผึMง มาขาว 151,200.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170206 11/03/2560
675 MA Lift Biotec 4 งวด 154,080.00          154,080.00    ตกลงราคา บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 72,000.00            บาท บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 72,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170207 13/03/2560
676 จา้งประเมินโครงการดา้นอาหารฯของถั�วเหลือง cv127 1 งวด 30,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นางสาว สุรีพร เกตุงาม 30,000.00            บาท นางสาว สุรีพร เกตุงาม 30,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170208 14/03/2560
677 โครงการดา้นอาหารฯของถั�วเหลือง cv127 1 งวด 20,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นาง สวพร สิทธิสมวงศ์ 20,000.00            บาท นาง สวพร สิทธิสมวงศ์ 20,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170209 14/03/2560
678 จา้งประเมินโครงการดา้นอาหารฯของถั�วเหลือง cv127 1 งวด 20,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นางสาว สุพตัรา ปรศุพฒันา 20,000.00            บาท นางสาว สุพตัรา ปรศุพฒันา 20,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170210 14/03/2560
679 จา้งประเมินโครงการดา้นอาหารฯของถั�วเหลือง cv127 1 งวด 20,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นางสาว สุมลวรรณ ชุ่มเชืMอ 20,000.00            บาท นางสาว สุมลวรรณ ชุ่มเชืMอ 20,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170211 14/03/2560
680 จา้งประเมินโครงการขา้วโพดฯ T25 ดา้นโภชนาการ 1 งวด 30,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นาง อาณดี  นิติธรรมยง 30,000.00            บาท นาง อาณดี  นิติธรรมยง 30,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170212 14/03/2560
681 จา้งเหมาประเมินโครงการขา้วโพดฯ T25ดา้นการก่อภูมิแพ้ 1 งวด 20,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นางสาว พรรณทิพา  ฉตัรชาตรี 20,000.00            บาท นางสาว พรรณทิพา  ฉตัรชาตรี 20,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170213 14/03/2560
682 จา้งประเมินโครงการขา้วโพดฯ T25 ดา้นพิษวิทยา 1 งวด 20,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นาง สิรินมาส คชัมาตย์ 20,000.00            บาท นาง สิรินมาส คชัมาตย์ 20,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170214 14/03/2560
683 จา้งประเมินโครงการขา้วโพดฯT25ดา้นชีววิทยาระดบัโมเลกุล 1 งวด 20,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นางสาว ปัญจภทัร โสจิกุล 20,000.00            บาท นางสาว ปัญจภทัร โสจิกุล 20,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170215 14/03/2560

684 จา้งประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหารชื�อ

Dextrozyme® DX และDextrozyme® DX 2X

ดา้นอณูชีวโมเลกุลของจุลินทรีย ์และภาพรวม

ประกอบดว้ย ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์

ดา้นพิษวิทยา และะการก่อภูมิแพ ้เบืMองตน้

1 งวด 20,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นางสาว รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ 20,000.00            บาท นางสาว รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ 20,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170216 14/03/2560

685 จา้งประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหารชื�อ

Dextrozyme® DX และDextrozyme® DX 2X

ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑเ์บืMองตน้

1 งวด 10,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นาย กนก รัตนะกนกชยั 10,000.00            บาท นาย กนก รัตนะกนกชยั 10,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170217 14/03/2560

686 จา้งประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหารชื�อ

Dextrozyme® DX และDextrozyme® DX 2X

ดา้นพิษวิทยา เบืMองตน้

1 งวด 10,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นาย สุเทพ  เรืองวิเศษ 10,000.00            บาท นาย สุเทพ  เรืองวิเศษ 10,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170218 14/03/2560

687 จา้งประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหารชื�อ

Dextrozyme® DX และDextrozyme® DX 2X

ดา้นการก่อภูมิแพ ้เบืMองตน้

1 งวด 10,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นาง ฉายสุรีย ์ ศุภวิไล 10,000.00            บาท นาง ฉายสุรีย ์ ศุภวิไล 10,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170219 14/03/2560

688 จา้งทาํการแสดงออกยนี DHFRs ในเชืMอ E.coli 2 งวด 36,000.00            ตกลงราคา นางสาว ธนญา แซ่ยา่ง 36,000.00            บาท นางสาว ธนญา แซ่ยา่ง 36,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170220 14/03/2560
689 สกดัดีเอน็เอจากสายพนัธุ์ที�ผา่นการคดัเลือก 2 งวด 36,000.00            ตกลงราคา นางสาว กรรณิการ์ ศรีแกว้ตุ 36,000.00            บาท นางสาว กรรณิการ์ ศรีแกว้ตุ 36,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170222 21/03/2560
690 เตรียมแปลงสาํหรับปลูกพอ่พนัธุ์แม่พนัธุ์ขา้ว 2 งวด 20,000.00            ตกลงราคา นาย สมบูรณ์ ถือธรรม 20,000.00            บาท นาย สมบูรณ์ ถือธรรม 20,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170223 21/03/2560
691 จา้งทาํการทดสอบเพื�อหาสภาพที�เหมาะสมในการทาํปฏิกิริยา 

PCR ของแตล่ะคูไ่พรเมอร์ อยา่งนอ้ย 36 เครื�องหมาย

2 งวด 46,000.00            ตกลงราคา นางสาว ขนิษฐา ดิษทบั 46,000.00            บาท นางสาว ขนิษฐา ดิษทบั 46,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170224 21/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
692 จา้งทาํการเพิ�มปริมาณเนืMอเยื�อปลอดเชืMอยอดอ่อนจากตน้พนัธุ์มนั

สาํปะหลงัปลอดเชืMอพนัธุ์ระยอง7 ระยอง9 และหว้ยบง60

3 งวด 78,000.00            ตกลงราคา นาย บริพตัร สิชฌนุกฤษฏ์ 78,000.00            บาท นาย บริพตัร สิชฌนุกฤษฏ์ 78,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170225 21/03/2560

693 จา้งสกดัอาร์เอน็เอโดยเทคนิคอณูพนัธุศาสตร์จากรากสะสม

อาหารของมนัสาํปะหลงั

2 งวด 52,000.00            ตกลงราคา นาย ศุภชยั วิวิธพร 52,000.00            บาท นาย ศุภชยั วิวิธพร 52,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170226 21/03/2560

694 จา้งเตรียมอาหาร เพื�อเพาะเลีMยงเนืMอเยื�อตน้พนัธุ์ปลอดเชืMอมนั

สาํปะหลงัพนัธุ์ระยอง7 ระยอง9 และหว้ยบง60

3 งวด 66,000.00            ตกลงราคา นางสาว นวลมาศ เกษรจนัทร์ 66,000.00            บาท นางสาว นวลมาศ เกษรจนัทร์ 66,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170227 21/03/2560

695 จา้งทาํการตรวจสอบดีเอน็เอของตน้ มนัสาํปะหลงั putative 

transgenic

3 งวด 51,000.00            ตกลงราคา นาย กมลภพ ขยนัการ 51,000.00            บาท นาย กมลภพ ขยนัการ 51,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170228 21/03/2560

696 จา้งทาํการรักษาสภาพ และ sub-culture ตน้ Manihot esculenta 

(Crantz)   putative transgenic

3 งวด 81,000.00            ตกลงราคา นางสาว สวรรยา เจริญลาภพาณิ 81,000.00            บาท นางสาว สวรรยา เจริญลาภพาณิ 81,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170229 21/03/2560

697 จา้งดาํเนินการการผสมพนัธุ์ขา้วเพื�อผลิตลูกผสม F1 6 งวด 75,000.00            ตกลงราคา นาง ศิริพร รุ่มสวย 75,000.00            บาท นาง ศิริพร รุ่มสวย 75,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170230 22/03/2560
698 จา้งเลีMยงแมลงเพลีMยกระโดดสีนํMาตาล เพลีMยกระโดดหลงัขาว และ

ประชากรตา่งๆ

6 งวด 70,950.00            ตกลงราคา นางสาว มะยรุี ศาลานอ้ย 70,950.00            บาท นางสาว มะยรุี ศาลานอ้ย 70,950.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170231 22/03/2560

699 จา้งทดสอบโรคในขา้ว ไดแ้ก่ โรคไหม ้โรคขอบใบแหง้ และโรค

ใบขีดโปร่งแสง

6 งวด 90,000.00            ตกลงราคา นางสาว พิไลพร พลบัจะโปะ 90,000.00            บาท นางสาว พิไลพร พลบัจะโปะ 90,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170232 22/03/2560

700 จา้งดูแลแปลงทดลอง ขยายสายพนัธุ์สาํหรับทดสอบลกัษณะที�

เกี�ยวขอ้งกบัผลผลิต

6 งวด 93,000.00            ตกลงราคา นาย สมบตัิ เซี�ยงฉิน 93,000.00            บาท นาย สมบตัิ เซี�ยงฉิน 93,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170233 22/03/2560

701 จา้งประเมินลกัษณะทางการเกษตร องคป์ระกอบผลผลิต และ

ผลผลิต จีโนไทป์

6 งวด 90,000.00            ตกลงราคา นาย กิตติพงษ ์ระวิสะญา 90,000.00            บาท นาย กิตติพงษ ์ระวิสะญา 90,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170234 22/03/2560

702 จา้งคดัเลือกขา้วพอ่แม่พนัธุ์ สร้างประชากร คดัเลือกดว้ย

เครื�องหมายโมเลกุลดีเอน็เอ

6 งวด 98,400.00            ตกลงราคา นางสาว ศิริภา กออินทร์ศกัด 98,400.00            บาท นางสาว ศิริภา กออินทร์ศกัด 98,400.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170235 22/03/2560

703 จา้งทดลอง เกบ็ตวัอยา่งใบขา้วที�จะคดัเลือก สกดัดีเอน็เอจาก

ตวัอยา่งใบขา้ว เพิ�มปริมาณสารพนัธุกรรมดว้ยเทคนิคพีซีอาร์

6 งวด 90,000.00            ตกลงราคา นางสาว ธนาภรณ์ สายหยดุ 90,000.00            บาท นางสาว ธนาภรณ์ สายหยดุ 90,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170236 22/03/2560

704 จา้งรวบรวมขอ้มูลผลงานการดาํเนินงานของโครงการฯ  เพื�อ

จดัทาํสรุปรายงานผลการดาํเนินงาน และยอดคงเหลือของ

โครงการฯ

6 งวด 90,000.00            ตกลงราคา นางสาว วนาลี ทองดอนเอ 90,000.00            บาท นางสาว วนาลี ทองดอนเอ 90,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170237 22/03/2560

705 จา้งออกแบบเครื�องหมายโมเลกุลแบบ TagMan และ KASP 6 งวด 90,000.00            ตกลงราคา นางสาว พงษน์ิภา ยะไชยศรี 90,000.00            บาท นางสาว พงษน์ิภา ยะไชยศรี 90,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170238 22/03/2560
706 คา่เช่าคอมพิวเตอร์ Workstation 12 งวด 299,493.00          299,493.00    ตกลงราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 299,493.00          บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 299,493.00    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170240 22/03/2560
707 งานจา้งเหมาบริการพร้อมถ่ายเอกสาร 12 งวด 250,000.00          250,000.00    ตกลงราคา บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํกดั 250,000.00          บาท บริษทั พี ซี ไอ (1992) จาํกดั 250,000.00    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170241 23/03/2560
708 จา้งประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหารชื�อ Glucanase 

ซึ� งมีส่วนประกอบของเอนไซม ์Glucanase ไดจ้ากเชืMอจุลินทรีย ์

Streptomyces violaceoruber ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของ

ผลิตภณัฑ ์และภาพรวม ประกอบดว้ย ดา้นอณูชีวโมเลกุลของ

จุลินทรีย ์ดา้นพิษวิทยา และะการก่อภูมิแพ ้เบืMองตน้

1 งวด 20,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นาย กนก รัตนะกนกชยั 20,000.00            บาท นาย กนก รัตนะกนกชยั 20,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170242 23/03/2560

709 จา้งประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหารชื�อ Glucanase 

ซึ� งมีส่วนประกอบของเอนไซม ์Glucanase ไดจ้ากเชืMอจุลินทรีย ์

Streptomyces violaceoruber ดา้นอณูชีวโมเลกุลของจุลินทรีย ์

เบืMองตน้

1 งวด 10,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นางสาว รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ 10,000.00            บาท นางสาว รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ 10,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170243 23/03/2560
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลงใน
710 จา้งประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหารชื�อ Glucanase 

ซึ� งมีส่วนประกอบของเอนไซม ์Glucanase ไดจ้ากเชืMอจุลินทรีย ์

Streptomyces violaceoruber ดา้นพิษวิทยา เบืMองตน้

1 งวด 10,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นาย สุเทพ  เรืองวิเศษ 10,000.00            บาท นาย สุเทพ  เรืองวิเศษ 10,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170244 23/03/2560

711 จา้งประเมินความปลอดภยัของวตัถุเจือปนอาหารชื�อ Glucanase 

ซึ� งมีส่วนประกอบของเอนไซม ์Glucanase ไดจ้ากเชืMอจุลินทรีย ์

Streptomyces violaceoruber ดา้นการก่อภูมิแพ ้เบืMองตน้-

โครงการเอนไซม ์Glucanase (Phase I)

1 งวด 10,000.00            ที�ปรึกษา/ผูเ้ชี�ยวชาญ นาง ฉายสุรีย ์ ศุภวิไล 10,000.00            บาท นาง ฉายสุรีย ์ ศุภวิไล 10,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170245 23/03/2560

712 เครื�องควบคุมอุณหภูมิและความชืMน 1 งวด 2,685,700.00       2,685,700.00 พิเศษ บริษทั เทอร์มลั ไซเอนทิฟิก อีควิปเมนท ์จาํกดั 2,685,700.00       บาท บริษทั เทอร์มลั ไซเอนทิฟิก อีควิปเมนท ์จาํกดั2,685,700.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170246 30/03/2560
713 Fume Hood 1 รายการ 480,430.00          480,430.00    พิเศษ บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 480,430.00          บาท บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 480,430.00    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170247 23/03/2560
714 งานจา้งเหมาบริการพนข. 12 งวด 205,440.00          205,440.00    ตกลงราคา บริษทั แมน แมนเนจเมน้ท ์เซอร์วิส จาํกดั 205,440.00          บาท บริษทั แมน แมนเนจเมน้ท ์เซอร์วิส จาํกดั 205,440.00    บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170248 26/03/2560
715 จา้งเหมาช่วยจดัเตรียมพืชทดลองในการศึกษาวิจยั เตรียมการ

ทดลองตามวิธีการวิจยั

6 งวด 90,000.00            ตกลงราคา นางสาว ศศิธร สระทองเทียน 90,000.00            บาท นางสาว ศศิธร สระทองเทียน 90,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170249 27/03/2560

716 จา้งศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรม และ ฟีโนไทป์ 3 งวด 30,000.00            ตกลงราคา นางสาว พชัรี หมื�นอินกูด 30,000.00            บาท นางสาว พชัรี หมื�นอินกูด 30,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170252 28/03/2560
717 งานปรับปรุงหลงัคาโรงเพาะเลีMยงเห็ด 1 งวด 296,657.50          296,657.50    ตกลงราคา บริษทั วีไอ กรีน จาํกดั 296,657.50          บาท บริษทั วีไอ กรีน จาํกดั 296,657.50    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170255 29/03/2560
718 จา้งหาความสัมพนัธ์ของระบบการเลีMยงกุง้และการเกิดโรคติดเชืMอ

ในกุง้

3 งวด 112,500.00          112,500.00    ตกลงราคา นางสาว ณัฏฐินี มั�นคงวงศศ์ 112,500.00          บาท นางสาว ณัฏฐินี มั�นคงวงศศ์ 112,500.00    บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2043170256 31/03/2560

719 จา้งรวบรวมรายงานและเกบ็ขอ้มูลโครงการ, ทาํบญัชีโครงการ 6 งวด 20,700.00            ตกลงราคา นางสาว พินธิภา ปิตะฝ่าย 20,700.00            บาท นางสาว พินธิภา ปิตะฝ่าย 20,700.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170257 31/03/2560

720 จา้งศึกษาแบคทีเรียกลุ่ม non-vibrio 3 งวด 74,250.00            ตกลงราคา นางสาว ปิยฉตัร สงวนรัตน์ 74,250.00            บาท นางสาว ปิยฉตัร สงวนรัตน์ 74,250.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด 2043170258 31/03/2560
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