
แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุป

1 SOYTONE 500 GM 1 รายการ 68,480.00                ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 68,480.00     บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 68,480.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172901 4/1/2017

2 Centrifugef Tube 50ML,PLUG SEAL Cap, 1 รายการ 5,350.00                  ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 5,350.00       บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 5,350.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172902 4/3/2017

3 Maestrosafe Nucleic Acid Stains 1 รายการ 1,712.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,712.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,712.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172903 4/1/2017

4 ซ่อมเครืXอง Spectrophotometer GBC Cintra 1 งาน 41,762.10                ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 41,762.10     บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 41,762.10     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172904 4/1/2017

5 ซ่อม Autoclave AMSCO SG-120 #4 1 งาน 107,900.00              107,900.00 ตกลงราคา บริษทั ที อี คิว จาํกดั 107,900.00   บาท บริษทั ที อี คิว จาํกดั 107,900.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172905 4/1/2017

6 ซ่อม Autoclave AMSCO SG-120 #3 1 งาน 11,600.00                ตกลงราคา บริษทั ที อี คิว จาํกดั 11,600.00     บาท บริษทั ที อี คิว จาํกดั 11,600.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172906 4/1/2017

7 ซ่อม Autoclave AMSCO SG-120 #2 1 งาน 62,800.00                ตกลงราคา บริษทั ที อี คิว จาํกดั 62,800.00     บาท บริษทั ที อี คิว จาํกดั 62,800.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172907 4/1/2017

8 ซ่อม HLC Dionex Ultimate 3000 RS 1 งาน 17,098.60                ตกลงราคา บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 17,098.60     บาท บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 17,098.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172908 4/3/2017

9 จา้งเหมาจดัทาํเอกสารโครงการวิจยัพอ่แม่พนัธุ์กุง้ 5 งวด 115,800.00              115,800.00 ตกลงราคา นางสาว อรศิริ ศรีเทพ 115,800.00   บาท นางสาว อรศิริ ศรีเทพ 115,800.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041172909 4/2/2017

10 จา้งลา้งอุปกรณ์หอ้งปฏิบตัิการ 5 งวด 47,400.00                ตกลงราคา นางสาว บุญญาพร พรหมเรือง 47,400.00     บาท นางสาว บุญญาพร พรหมเรือง 47,400.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041172910 4/2/2017

11 จา้งเหมาซ่อมแซมปัiมนํPา 5 งวด 49,200.00                ตกลงราคา นาย ยทุธนา โอษฐงาม 49,200.00     บาท นาย ยทุธนา โอษฐงาม 49,200.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041172911 4/2/2017

12 จา้งเหมาทาํความสะอาด 5 งวด 38,750.00                ตกลงราคา นางสาว จารีย ์พรมแดง 38,750.00     บาท นางสาว จารีย ์พรมแดง 38,750.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041172912 4/2/2017

13 จา้งเหมาทาํความสะอาด 5 งวด 38,000.00                ตกลงราคา นางสาว เพียงขวญั จิตรามาศ 38,000.00     บาท นางสาว เพียงขวญั จิตรามาศ 38,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041172913 4/2/2017

14 จา้งเหมาดูแลและเตรียมบ่อพอ่แม่พนัธุ์กุง้ 5 งวด 53,500.00                ตกลงราคา นาย ชยัวฒัน์ พุฒทอง 53,500.00     บาท นาย ชยัวฒัน์ พุฒทอง 53,500.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041172914 4/2/2017

15 จา้งเหมาดูแลและเตรียมบ่อพอ่แม่พนัธุ์กุง้ 5 งวด 61,200.00                ตกลงราคา นาย สมควร แกว้คาํ 61,200.00     บาท นาย สมควร แกว้คาํ 61,200.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041172915 4/2/2017

16 จา้งเหมาดูแลและเตรียมบ่อพอ่แม่พนัธุ์กุง้ 5 งวด 43,500.00                ตกลงราคา นาย สรศกัดิm  คงเจริญ 43,500.00     บาท นาย สรศกัดิm  คงเจริญ 43,500.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041172916 4/2/2017

17 จา้งเหมาดูแลและเตรียมบ่อพอ่แม่พนัธุ์กุง้ 5 งวด 43,500.00                ตกลงราคา นาย นิวฒัน์ ชูเกลีPยง 43,500.00     บาท นาย นิวฒัน์ ชูเกลีPยง 43,500.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041172917 4/2/2017

18 จา้งเหมาดูแลและเตรียมบ่อพอ่แม่พนัธุ์กุง้ 5 งวด 47,500.00                ตกลงราคา นาย วชัรินทร์ บุตรรัตน์ 47,500.00     บาท นาย วชัรินทร์ บุตรรัตน์ 47,500.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041172918 4/28/2017

19 ตูแ้ช่เยน็ชาร์ปแบบฝาทึบ 1 รายการ 12,800.00                ตกลงราคา บริษทั ไทยพงษก์ารไฟฟ้า จาํกดั 12,800.00     บาท บริษทั ไทยพงษก์ารไฟฟ้า จาํกดั 12,800.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172919 4/20/2017

20 Homogenizer ไมบ้ดยงุ 50ea/pk,BTR Germany 1 รายการ 2,354.00                  ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,354.00       บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 2,354.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172920 4/3/2017

21 Power Adapter 100-240V /50/60Hz 1 รายการ 1,284.00                  ตกลงราคา บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 1,284.00       บาท บริษทั บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จาํกดั 1,284.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172921 4/3/2017

22 เลนส์สาํหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต ์ 3 รากยาร 200,000.00              200,000.00 ตกลงราคา บริษทั ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เ 200,000.00   บาท บริษทั ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เ 200,000.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172922 4/3/2017

23 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 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172923 4/3/2017

24 QIAquick Gel Extraction Kit (50) ,QIAGEN 1 รายการ 5,000.00                  ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,000.00       บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172924 4/27/2017

25 MiniElute Gel Extraction Kit (50) 2 รายการ 23,400.00                ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 23,400.00     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 23,400.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172925 4/3/2017

26 MyGo Pro - Single Tube - (1000 tubes) 1 รายการ 10,593.00                ตกลงราคา บริษทั ไอซายเอนซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,593.00     บาท บริษทั ไอซายเอนซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั 10,593.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172926 4/11/2017

27 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 2 รายการ 7,524.24                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 7,524.24       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 7,524.24       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172927 4/20/2017

28 สก๊อตต ์กระดาษเช็ดมือ อินเตอร์โฟลด์ 1 รายการ 1,712.00                  ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00       บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172928 4/7/2017

29 Clorox 1.89 Lite 1 รายการ 1,027.20                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,027.20       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,027.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172929 4/7/2017

30 Aluminum foil ขนาด 200 sq.ft. 1 รายการ 963.00                     ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 963.00          บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 963.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172930 4/19/2017

31 PM996 Parafilm M Roll 4"x125' 1 รายการ 1,712.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 1,712.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 1,712.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172931 4/10/2017

32 เทปใส 3M 3/4"x36 หลา เบอร์ 500 แกน 1" 4 รายการ 1,733.40                  ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์1,733.40       บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์1,733.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172932 4/7/2017

33 iTaq Universal SYBR Green [1725121] 2 รายการ 37,169.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 37,169.00     บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 37,169.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172933 4/20/2017

งานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง
เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2560

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ระหว่างวันที� 1 - 30 เมษายน 2560

รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลง
รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

34 RC-250/30 FINEPOINT TIP 250UL, 1000/BAG 1 รายการ 2,407.50                  ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 2,407.50       บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 2,407.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172934 4/20/2017

35 HEPES,99.5% "Sigma" 1 kg. 1 รายการ 31,886.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 31,886.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 31,886.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172935 4/3/2017

36 LACTOBACILLI MRS BROTH 500 GM 1 รายการ 3,424.00                  ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 3,424.00       บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 3,424.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172936 4/11/2017

37 INLAB ROUTINE 2 รายการ 10,400.40                ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 10,400.40     บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 10,400.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172937 4/3/2017

38 Oligo synthesis,25 nmole (BioRP purifica 2 รายการ 2,784.14                  ตกลงราคา บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,784.14       บาท บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 2,784.14       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172938 4/3/2017

39 แอลกอฮอล ์95% 18 ลิตร 1 รายการ 15,750.00                กรณีพิเศษ  องคก์ารเภสัชกรรม 15,750.00     บาท  องคก์ารเภสัชกรรม 15,750.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172939 4/3/2017

40 FuGENE(R) HD Transfection Reagent 1ml 1 รายการ 23,540.00                ตกลงราคา บริษทั อซั ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 23,540.00     บาท บริษทั อซั ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 23,540.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172940 4/18/2017

41 ME1FaQ1-b Probe with 6-FAM at 5' and BHQ 3 รากยาร 41,730.00                ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 41,730.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 41,730.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172941 4/27/2017

42 งานจา้งเหมาปรับพืPนดา้หนา้อาคารไบโอเทค 1 งวด 105,225.00              105,225.00 ตกลงราคา นาย สุทศัน์ โตใหญ่ 105,225.00   บาท นาย สุทศัน์ โตใหญ่ 105,225.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041172942 4/3/2017

43 AGAR POWDER, BACTERIOLOGICAL, 500G. 3 รากยาร 7,520.00                  ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,520.00       บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 7,520.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172943 4/4/2017

44 Iso-propyl alcohol, HPLC Gradient 3 รากยาร 3,600.00                  ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 3,600.00       บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 3,600.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172944 4/27/2017

45 SYBR Select Master mix (2x5 ml) 3 รากยาร 47,575.00                ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 47,575.00     บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 47,575.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172945 4/28/2017

46 QIAquick Gel Extraction Kit (250) 1 รายการ 22,000.00                ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 22,000.00     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 22,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172946 4/4/2017

47 พลาสติก wrap 30x60 cm. 6 รายการ 5,940.00                  ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 5,940.00       บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 5,940.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172947 4/19/2017

48 Liquid Nitrogen 180L -Apr 17 3 รายการ 11,363.40                ตกลงราคา บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 11,363.40     บาท บริษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั 11,363.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172948 4/4/2017

49 No.14654S 12-Tube Magnetic Separation 1 รายการ 19,003.20                ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 19,003.20     บาท บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 19,003.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172949 4/11/2017

50 MCT150C MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF, 500/cs 2 รายการ 4,547.50                  ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 4,547.50       บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 4,547.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172950 4/25/2017

51 KBS-1016-012s KASP V4.0 2x Mastermix 153 1 รายการ 174,024.80              174,024.80 ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 174,024.80   บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 174,024.80   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172951 5/4/2017

52 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 1 รายการ 35,310.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 35,310.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 35,310.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172952 5/4/2017

53 232100 SKIM MILK 500GM 1 รายการ 2,996.00                  ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 2,996.00       บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 2,996.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172953 4/11/2017

54 เครืXองตรวจวิเคราะห์กรดนิวคลีอิค 1 รายการ 10,700,000.00         10,700,000.00 พิเศษ บริษทั ซายน์ สเปค จาํกดั 10,700,000.00 บาท บริษทั ซายน์ สเปค จาํกดั 10,700,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172954 4/5/2017

55 9095-03 PROPANOL-2 HPLC 1 รายการ 2,675.00                  ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 2,675.00       บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 2,675.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172955 4/5/2017

56 75cm2 Cell Culture Flask, Vent Cap, TC, 3 รากยาร 27,038.90                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 27,038.90     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 27,038.90     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172956 5/4/2017

57 SsoAdvanced Universal SYBR Green(R) 4 รายการ 23,326.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 23,326.00     บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 23,326.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172957 4/5/2017

58 Isobutyl acetate std.for GC ''SIAL'' 1ml 1 รายการ 1,904.60                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 1,904.60       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 1,904.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172958 4/5/2017

59 HEXANES BAR 20 LT 1 รายการ 16,050.00                ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 16,050.00     บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 16,050.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172959 4/5/2017

60 ซ่อมเครืXอง PCR Applied Biosystem 1 งาน 12,198.00                ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 12,198.00     บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 12,198.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172960 4/5/2017

61 คา่ซ่อมเครืXองเพิXมปริมาณสารพนัธุกรรม 1 งาน 3,210.00                  ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 3,210.00       บาท บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 3,210.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172961 4/5/2017

62 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 2 รายการ 4,209.38                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,209.38       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,209.38       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172962 4/5/2017

63 ADONITOL BIOXTRA,>=99.0% (HPLC) 1 รายการ 6,741.00                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,741.00       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,741.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172963 4/5/2017

64 คา่สอบเทียบเครืXองมือวิทยาศาสตร์ 37 รายการ 71,743.50                ตกลงราคา บริษทั ควอลิตีP คาลิเบรชัXน จาํกดั 71,743.50     บาท บริษทั ควอลิตีP คาลิเบรชัXน จาํกดั 71,743.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172964 4/5/2017

65 MX-G X-RAY FILM 8X10 IN. 1 รายการ 1,190.00                  ตกลงราคา บริษทั โอเร็กซ์ เทรดดิPง จาํกดั 1,190.00       บาท บริษทั โอเร็กซ์ เทรดดิPง จาํกดั 1,190.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172965 4/5/2017

66 CMC Sodium Salt Sigma 500g 1 รายการ 5,328.60                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 5,328.60       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 5,328.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172966 4/5/2017

67 PYRROLE,98% 2 รายการ 8,399.50                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,399.50       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,399.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172967 4/5/2017

68 48Well TC Plate,FB,W/Lid,1/PKG 5 รายการ 5,986.65                  ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 5,986.65       บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 5,986.65       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172968 4/5/2017

69 Tweezer รุ่น TS-12 ยีXหอ้ Goot,Japan 5 รายการ 1,942.05                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 1,942.05       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แลป็ วลัเลย์ 1,942.05       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172969 4/5/2017

70 Sodium hydroxid, AR, 1 kg 2 รายการ 3,573.80                  ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 3,573.80       บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 3,573.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172970 4/5/2017

71 Grad.beaker-low form 500ml 'PP' (K1806) 2 รายการ 695.50                     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 695.50          บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 695.50          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172971 4/5/2017

72 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 1 รายการ 1,198.40                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,198.40       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,198.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172972 4/5/2017
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73 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 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172973 4/5/2017

74 Ammonium Sulphate RPE-ACS 1000g(C420777) 8 รายการ 25,722.80                ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 25,722.80     บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 25,722.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172975 4/5/2017

75 Peptone 500g.#211677 Difco 1 รายการ 8,346.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แซค ซายน์ เอน 8,346.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แซค ซายน์ เอน 8,346.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172976 4/5/2017

76 YEAST EXTRACT 500 GM 1 รายการ 9,244.80                  ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 9,244.80       บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 9,244.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172977 4/5/2017

77 Custom Oligos Syn, 30 Oligos, 1 รายการ 17,062.22                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 17,062.22     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 17,062.22     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172978 4/5/2017

78 Kimwipes 4.5x8.4 inch.280 แผน่ 1 รายการ 353.10                     ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 353.10          บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 353.10          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172979 4/5/2017

79 DNase I,RNase-free 1000 u 1 รายการ 2,675.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,675.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,675.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172980 4/5/2017

80 Glycine,99% ''Sigma'' 1 kg. 1 รายการ 12,947.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 12,947.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 12,947.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172981 4/5/2017

81 Custom Oligos Syn, 6 Oligos, 1 รายการ 4,763.64                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,763.64       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,763.64       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172982 4/5/2017

82 สก๊อตต ์กระดาษเช็ดมือ อินเตอร์ โฟลด์ 1 รายการ 856.00                     ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00          บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172983 4/5/2017

83 KBS-1016-012 KASP V4.0 2xMastermix 1536, 1 รายการ 406,600.00              406,600.00 พิเศษ บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 406,600.00 บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 406,600.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172984 5/4/2017

84 วสัดุสาํนกังาน 2 รายการ 972.03                     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 972.03          บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 972.03          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172985 4/5/2017

85 Calcium carbonate 98%,light powder 98% 1 รายการ 1,177.00                  ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,177.00       บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,177.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172986 4/5/2017

86 ปากกาเขียนแผน่ใสSTEADTLER หวั F ลบไม่ได้ 1 รายการ 706.20                     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 706.20          บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 706.20          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172987 4/5/2017

87 Blood Donor Set 1 รายการ 6,848.00                  ตกลงราคา บริษทั เอม็.อี.เมดิเทค จาํกดั 6,848.00       บาท บริษทั เอม็.อี.เมดิเทค จาํกดั 6,848.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172988 4/5/2017

88 250mL Erlenmeyer Clamp with spring 1 รายการ 3,049.50                  ตกลงราคา บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,049.50       บาท บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,049.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172989 4/5/2017

89 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 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172990 4/5/2017

90 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง S 2 รายการ 4,429.60                  ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 4,429.60       บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 4,429.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172991 4/5/2017

91 ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์รุ่น SZX 12 1 งาน 5,350.00                  ตกลงราคา บริษทั สเปซเมด จาํกดั 5,350.00       บาท บริษทั สเปซเมด จาํกดั 5,350.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172992 4/5/2017

92 วสัดุไฟฟ้า 2 รายการ 91,699.00                ตกลงราคา บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชัXน จาํกดั 91,699.00     บาท บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชัXน จาํกดั 91,699.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172993 4/12/2017

93 ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์รุ่น BX50 1 งาน 10,700.00                ตกลงราคา บริษทั สเปซเมด จาํกดั 10,700.00     บาท บริษทั สเปซเมด จาํกดั 10,700.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172994 4/5/2017

94 TUMOR NECROSIS FACTOR PROTEIN, 1 รายการ 13,696.00                ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 13,696.00     บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 13,696.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172995 4/5/2017

95 งานจา้งติดตัPงจุด LAN 2 รายการ 193,670.00              193,670.00 ตกลงราคา บริษทั สเทเบิPล เน็ตเวิร์ค จาํกดั 193,670.00   บาท บริษทั สเทเบิPล เน็ตเวิร์ค จาํกดั 193,670.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041172996 4/5/2017

96 Poly(ethylene glycol) 200 [88440.1000] 1 รายการ 7,276.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 7,276.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 7,276.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172997 4/5/2017

97 Carbon Dioxide Gas (Ind) Purity 99.5%Min 1 รายการ 1,271.16                  ตกลงราคา บริษทั ไทยสเปเชีXยลแก๊ส จาํกดั 1,271.16       บาท บริษทั ไทยสเปเชีXยลแก๊ส จาํกดั 1,271.16       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172998 4/10/2017

98 Tween 80 1L. Panreac 6 รายการ 4,879.20                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอิร์ต เคมี แลบ็ 4,879.20       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอิร์ต เคมี แลบ็ 4,879.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041172999 4/19/2017

99 Research plus, adjustable 2-20ul, yellow 1 รายการ 8,560.00                  ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 8,560.00       บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 8,560.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173000 4/6/2017

100 นํPาเชืPอ LUCK CHARM 1 รายการ 36,000.00                ตกลงราคา บริษทั รามิคาล สยามอุตสาหกรรม จาํกดั 36,000.00     บาท บริษทั รามิคาล สยามอุตสาหกรรม จาํกดั 36,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173001 4/7/2017

101 ขอ้มูลทางกายภาพของตวัอยา่งขา้วแตล่ะพนัธุ 1 งวด 50,000.00                ตกลงราคา นางสาว เนตรนภา จนัทร์คุม้ 50,000.00     บาท นางสาว เนตรนภา จนัทร์คุม้ 50,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173002 4/7/2017

102 เตรียมแปลงกลา้ (สูบนํPา ไถดะ ไถแปร ทาํเทือ 1 งวด 15,000.00                ตกลงราคา นางสาว ยพุา จัXนเพช็ร 15,000.00     บาท นางสาว ยพุา จัXนเพช็ร 15,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173003 4/7/2017

103 ปลูกขา้วทดสอบสายพนัธุ์ตา่งๆ จาํนวน 50 สาย 1 งวด 15,000.00                ตกลงราคา นางสาว ขวญัลาภ โรจน์วุฒิมง 15,000.00     บาท นางสาว ขวญัลาภ โรจน์วุฒิมง 15,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173004 4/7/2017

104 Redsafe Nucleic Acid Staining Solution 1 รายการ 6,000.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,000.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173005 4/11/2017

105 Proteinase K, 100mg 1 รายการ 3,500.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 3,500.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 3,500.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173006 4/7/2017

106 DNA-Hind III digest, 150 gel lanes 1 รายการ 3,960.00                  ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 3,960.00       บาท บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 3,960.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173007 4/25/2017

107 คา่วิเคราะห์ตวัอยา่ง 1 งาน 1,712.00                  ตกลงราคา บริษทั ศูนยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จาํกดั 1,712.00       บาท บริษทั ศูนยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จาํกดั 1,712.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173008 4/7/2017

108 Poly(ethylene glycol)Mn 400 "Aldrich" 7 รายการ 43,160.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 43,160.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 43,160.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173009 4/19/2017

109 Magnesium sulfate hydrate "SIAL" 1 kg. 1 รายการ 20,223.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 20,223.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 20,223.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173010 4/7/2017

110 Round bottom flask,3-neck,100 mL, 6 รายการ 15,097.70                ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 15,097.70     บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 15,097.70     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173011 4/7/2017

111 DI-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS 2 รายการ 2,190.00                  ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,190.00       บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 2,190.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173012 4/19/2017
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112 Acetic Acid Glacial RPE 2500ml (C401392) 1 รายการ 2,320.00                  ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,320.00       บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,320.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173013 4/20/2017

113 D(+)GLUCOSE ANHYDROUS FOR BIOCHEMISTRY 2 รายการ 3,240.00                  ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 3,240.00       บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 3,240.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173014 4/19/2017

114 Chloroform-d,99.8%+TMS: 100 g. 3 รากยาร 44,405.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 44,405.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 44,405.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173015 4/7/2017

115 Carboy PP w/Handle Auytoclavable 20L 1 รายการ 4,494.00                  ตกลงราคา บริษทั นาโนเทค อินเตอร์ จาํกดั 4,494.00       บาท บริษทั นาโนเทค อินเตอร์ จาํกดั 4,494.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173016 4/7/2017

116 POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC, 500 G. 3 รากยาร 20,620.00                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 20,620.00     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 20,620.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173018 4/28/2017

117 METHANOL AR GRADE, Brand "B<(>&<)>J"  4 2 รายการ 3,780.00                  ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 3,780.00       บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 3,780.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173019 4/7/2017

118 DyNAzyme II DNA Polymerase 1000 U 1 รายการ 10,000.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,000.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173020 4/7/2017

119 BLUE TIP 100-1000UL.1000/BAG 1 รายการ 1,100.00                  ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 1,100.00       บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 1,100.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173021 4/19/2017

120 ไมจ้ิPมฟัน 2 ห่อ / pack 3 รากยาร 3,360.00                  ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 3,360.00       บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 3,360.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173022 4/19/2017

121 MaestroSafe Nucleic Acid 2x1 ml. 1 รายการ 3,103.00                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 3,103.00       บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 3,103.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173023 4/7/2017

122 Guanidine Thiocyanate, MB Grade, 1KG 3 รากยาร 31,000.00                ตกลงราคา บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 31,000.00     บาท บริษทั เยส-ซายน์ จาํกดั 31,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173024 4/7/2017

123 MINIMUM ESSENTIAL MEDIUM EAGLE,MODIFIED 2 รายการ 5,371.40                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,371.40       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 5,371.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173025 4/7/2017

124 Potato Dextrose Broth, 500 g, Difco 1 รายการ 6,200.00                  ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,200.00       บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,200.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173026 4/20/2017

125 1.5 ml. Micro tube (clear) 4 รายการ 13,374.00                ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 13,374.00     บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 13,374.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173027 4/20/2017

126 ตะแกรงร่อนมาตรฐานทองเหลือง, 3 รากยาร 16,585.00                ตกลงราคา บริษทั พามาลิน จาํกดั 16,585.00     บาท บริษทั พามาลิน จาํกดั 16,585.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173028 4/11/2017

127 ซ่อมเครืXอง Centrifuge Backman Coulter 1 งาน 97,994.02                ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิPง จาํกดั 97,994.02     บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิPง จาํกดั 97,994.02     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173029 4/10/2017

128 2ml. Black screw cap 9 mm.with red/white 1 รายการ 5,350.00                  ตกลงราคา บริษทั ไตร โซลูชัXน จาํกดั 5,350.00       บาท บริษทั ไตร โซลูชัXน จาํกดั 5,350.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173030 4/10/2017

129 Helium Ultra High Purity 99.999% 1 รายการ 6,291.00                  ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 6,291.00       บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 6,291.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173031 4/10/2017

130 MULTIWELL CULTURE PLATE PS,BLACK,50/CASE 1 รายการ 5,050.40                  ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,050.40       บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,050.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173032 4/10/2017

131 Vial insert,250 uL,glass with polymer 1 รายการ 7,918.00                  ตกลงราคา บริษทั ฟายน์สเปค จาํกดั 7,918.00       บาท บริษทั ฟายน์สเปค จาํกดั 7,918.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173033 4/10/2017

132 ซ่อมชุดถ่ายภาพเจล 1 งาน 13,803.00                ตกลงราคา บริษทั แลบ็ โฟกสั จาํกดั 13,803.00     บาท บริษทั แลบ็ โฟกสั จาํกดั 13,803.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173034 4/10/2017

133 Beaker,low-form,w/spout,DURAN 2000ml 10 รายการ 5,692.40                  ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,692.40       บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,692.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173035 4/20/2017

134 คา่บริการซ่อมเครืXองCO2 Incubator/Thermo 1 งาน 7,490.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 7,490.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุปกรณ์และเคมีวิจยั 7,490.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173036 4/10/2017

135 Grade 1 Circles, 110mm 100/pk 1 รายการ 882.75                     ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 882.75          บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 882.75          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173037 4/18/2017

136 Battery Power Rating 12 Volt. 1.3 Amp 1 รายการ 1,605.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 1,605.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 1,605.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173038 4/10/2017

137 BLUE TIP 100-1000UL.1000/BAG 1 รายการ 11,770.00                ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 11,770.00     บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 11,770.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173039 4/10/2017

138 QSP Low Retention Tips 300ul,non-sterile 1 รายการ 9,095.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 9,095.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 9,095.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173040 4/10/2017

139 LE Agarose (4x125 g.) 2 รายการ 18,147.20                ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 18,147.20     บาท บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 18,147.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173041 4/10/2017

140 Methanol, HPLC., 2.5L (FISHER) 1 รายการ 4,194.40                  ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 4,194.40       บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 4,194.40       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173042 4/18/2017

141 ถุงร้อนขนาด 9x14นิPว  500 g. 17 รายการ 7,208.00                  ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 7,208.00       บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 7,208.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173043 4/19/2017

142 Sodium propionate"Sigma"  100 g. 2 รายการ 5,780.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,780.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 5,780.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173044 4/19/2017

143 10 ul pipet tip (1000 ea/pk) 5 รายการ 4,950.00                  ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 4,950.00       บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 4,950.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173045 4/20/2017

144 Cylinder,tall-form,DURAN 10:0.2ml 7 รายการ 4,960.00                  ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,960.00       บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,960.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173046 4/20/2017

145 Volumetric flask with new PE stopper 3 รากยาร 4,816.00                  ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 4,816.00       บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 4,816.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173047 4/21/2017

146 ACETONITRILE, HPLC 2.5L 1 รายการ 3,852.00                  ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,852.00       บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 3,852.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173048 4/19/2017

147 Stand Base,coated steel,250x160 mm 4 รายการ 1,734.00                  ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 1,734.00       บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 1,734.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173049 4/10/2017

148 STANDARD SEQUENCING SERVICE 2 รายการ 14,430.00                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 14,430.00     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 14,430.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173050 4/20/2017

149 Syring-plastic 3cc w/o needle(100's/box) 1 รายการ 374.50                     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 374.50          บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 374.50          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173051 4/20/2017

150 ถ่านชาร์จ AAA 800mAh (แพค็ 2 กอ้น) 1 รายการ 779.62                     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 779.62          บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 779.62          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173052 4/12/2017
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151 TripoPack Multi Pipette Tips 100-1000ul, 2 รายการ 4,280.00                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 4,280.00       บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 4,280.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173053 4/18/2017

152 Goat Anti-Human lgG (H+L) 2.0mg/vial 1 รายการ 9,790.50                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 9,790.50       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 9,790.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173054 4/10/2017

153 96U-well Maxisorp,60/cs 1 รายการ 28,890.00                ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 28,890.00     บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 28,890.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173055 4/10/2017

154 Normal Human IgG Control, 1 mg 1 รายการ 15,408.00                ตกลงราคา บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 15,408.00     บาท บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จาํกดั 15,408.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173056 4/10/2017

155 Air Zero Grade Oxygen 25+/-1% 1 รายการ 4,173.00                  ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 4,173.00       บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 4,173.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173057 4/10/2017

156 สก๊อตต ์กระดาษเช็ดมือ อินเตอร์ โฟลด ์250 1 รายการ 1,712.00                  ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00       บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 1,712.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173058 4/18/2017

157 Manual syringe, 500uL, fixed needle with 3 รากยาร 9,750.00                  ตกลงราคา บริษทั ฟายน์สเปค จาํกดั 9,750.00       บาท บริษทั ฟายน์สเปค จาํกดั 9,750.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173059 4/25/2017

158 9mm Blue Screw Cap with Pre-Slit PTFE- 2 รายการ 2,800.00                  ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 2,800.00       บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 2,800.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173060 4/19/2017

159 20mL Vials,Amber Glass,Round Bottom,18mm 2 รายการ 17,000.00                ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 17,000.00     บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 17,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173061 4/19/2017

160 25ul syringe WPS-3000 2 รายการ 35,615.00                ตกลงราคา บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 35,615.00     บาท บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จาํกดั 35,615.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173062 4/24/2017

161 Amicon Ultra 15ml 100K 8pk 1 รายการ 6,800.00                  ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 6,800.00       บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 6,800.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173063 4/11/2017

162 GOAT ANTI-HUMAN IGG ANTIBODY I AP 1 รายการ 5,564.00                  ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 5,564.00       บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 5,564.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173064 4/11/2017

163 Tip RAININ 1-200 ul,10x1000ea/pkg 1 รายการ 4,066.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,066.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 4,066.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173065 4/11/2017

164 MACROSEP ADV 10KD 24/PK 1 รายการ 16,264.00                ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 16,264.00     บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 16,264.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173066 4/11/2017

165 FILIPIN COMPLEX FROM STREPTOMYCES*FILIPI 1 รายการ 9,373.20                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,373.20       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 9,373.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173067 4/11/2017

166 Nitrogen lndustrial Grade Purity 99.9% 1 รายการ 449.40                     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 449.40          บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 449.40          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173068 4/11/2017

167 TripoPack MultiFit Tips 5-200ul ,Natural 2 รายการ 21,400.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 21,400.00     บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 21,400.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173069 4/11/2017

168 Pierce Biotinylated Protein Interaction 1 รายการ 25,145.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 25,145.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 25,145.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173070 4/11/2017

169 วสัดุสาํนกังาน 2 รายการ 14,712.50                ตกลงราคา  สุวรรณการพิมพ ์(1999) 14,712.50     บาท  สุวรรณการพิมพ ์(1999) 14,712.50     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173071 4/11/2017

170 วสัดุไฟฟ้า 2 รายการ 18,190.00                ตกลงราคา บริษทั อินทิเกรชัXน มีชวัร์เมนท ์โซลูชัXน จาํกดั 18,190.00     บาท บริษทั อินทิเกรชัXน มีชวัร์เมนท ์โซลูชัXน จาํกดั 18,190.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173072 4/11/2017

171 วสัดุไฟฟ้า 23 รายการ 37,271.77                ตกลงราคา บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 37,271.77     บาท บริษทั โชคชยั ซพัพลาย จาํกดั 37,271.77     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173073 4/29/2017

172 วสัดุช่าง 5 รายการ 5,023.65                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินเตอร์เทค อิควิปเมน้ท์ 5,023.65       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินเตอร์เทค อิควิปเมน้ท์ 5,023.65       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173074 4/26/2017

173 วสัดุไฟฟ้า 1 รายการ 37,450.00                ตกลงราคา บริษทั ฟิลเตอร์ วิชัXน จาํกดั 37,450.00     บาท บริษทั ฟิลเตอร์ วิชัXน จาํกดั 37,450.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173075 4/11/2017

174 วสัดุก่อสร้าง 2 รายการ 17,655.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินเตอร์เทค อิควิปเมน้ท์ 17,655.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อินเตอร์เทค อิควิปเมน้ท์ 17,655.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173076 4/26/2017

175 วสัดุก่อสร้าง 10 รายการ 7,558.48                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุดมภณัฑบ์า้นดอน 7,558.48       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อุดมภณัฑบ์า้นดอน 7,558.48       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173077 5/2/2017

176 ฝาท่อเหลก็ 1 รายการ 57,673.00                ตกลงราคา บริษทั ตัPง กิม ฮง การโยธา จาํกดั 57,673.00     บาท บริษทั ตัPง กิม ฮง การโยธา จาํกดั 57,673.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173078 4/11/2017

177 Wall Bench 1 รายการ 34,240.00                ตกลงราคา บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 34,240.00     บาท บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 34,240.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173079 4/11/2017

178 งานทาสีผนงั 1 รายการ 7,490.00                  ตกลงราคา บริษทั อมรสุวรรณ จาํกดั 7,490.00       บาท บริษทั อมรสุวรรณ จาํกดั 7,490.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173080 4/11/2017

179 RBC TAQ DNA POLYMERASE, 500 U. 1 รายการ 9,500.00                  ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 9,500.00       บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 9,500.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173081 4/28/2017

180 FastStart Essential DNA Green Master 1 รายการ 12,000.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 12,000.00     บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 12,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173082 4/20/2017

181 PCR TUBE 0.5ML.FLAT CAP, 1000/BAG 3 รากยาร 8,800.00                  ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 8,800.00       บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 8,800.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173083 4/25/2017

182 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 1 รายการ 808.92                     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 808.92          บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 808.92          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173084 4/12/2017

183 gBlocks Gene Fragements 1501-1750 bp 2 รายการ 34,240.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 34,240.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 34,240.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173085 4/12/2017

184 Genomic DNA Mini Kit(Blood/Culture Cell) 2 รายการ 22,020.60                ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 22,020.60     บาท บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 22,020.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173086 4/12/2017

185 DMEM powder,High GC,w L-Glu 10 L 17 รายการ 66,147.40                ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 66,147.40     บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 66,147.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173087 4/12/2017

186 Custom Oligos Syn, 8 Oligos, 1 รายการ 3,024.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,024.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,024.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173088 4/20/2017

187 CHES, 100 G. 1 รายการ 6,650.00                  ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,650.00       บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 6,650.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173089 4/12/2017

188 ถุงมือไม่มีแป้งศรีตรัง XS 9 รายการ 6,445.00                  ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 6,445.00       บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 6,445.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173090 4/28/2017

189 CU-A CU.230117 3 รากยาร 21,000.00                ตกลงราคา บริษทั โมเดิร์น โซลูชัXน เอน็จิเนียริXง จาํกดั 21,000.00     บาท บริษทั โมเดิร์น โซลูชัXน เอน็จิเนียริXง จาํกดั 21,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173091 4/27/2017
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190 วสัดุสาํนกังาน 4 รายการ 665.50                     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 665.50          บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 665.50          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173092 4/12/2017

191 Custom Oligos Syn, 6 Oligos, 1 รายการ 2,202.06                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,202.06       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,202.06       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173093 4/12/2017

192 DO Supplement-Trp,10g 2 รายการ 11,235.00                ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 11,235.00     บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 11,235.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173094 4/12/2017

193 NEB uilder HiFi DNA Assembly Master mix 1 รายการ 10,207.80                ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 10,207.80     บาท บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 10,207.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173095 4/12/2017

194 Cylinder,moulded graduation,class B,PP, 3 รากยาร 1,502.28                  ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 1,502.28       บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 1,502.28       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173096 4/12/2017

195 วสัดุวิทยฯ์ 5 รายการ 17,195.44                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แอล.บี.ซายน์ 17,195.44     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แอล.บี.ซายน์ 17,195.44     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173097 4/12/2017

196 Di-tert-butyl dicarbonate ReagentPlus 1 รายการ 6,420.00                  ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 6,420.00       บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 6,420.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173098 4/12/2017

197 2-Methoxyphenethylamine,98% 1 รายการ 5,350.00                  ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 5,350.00       บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 5,350.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173099 4/12/2017

198 Double manifold with for glass stopcock 4 รายการ 24,139.20                ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 24,139.20     บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 24,139.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173100 4/12/2017

199 กระดาษกาวยน่ แกน 3'' 24 มม.x25 หลา 1 รายการ 543.13                     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 543.13          บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 543.13          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173101 4/12/2017

200 คา่วิเคราะห์ตวัอยา่ง 1 รายการ 3,424.00                  ตกลงราคา บริษทั ศูนยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จาํกดั 3,424.00       บาท บริษทั ศูนยว์ิทยาศาสตร์เบทาโกร จาํกดั 3,424.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173102 4/12/2017

201 Carboy PP w/Handle Auytoclavable 20L 1 รายการ 4,494.00                  ตกลงราคา บริษทั นาโนเทค อินเตอร์ จาํกดั 4,494.00       บาท บริษทั นาโนเทค อินเตอร์ จาํกดั 4,494.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173103 4/12/2017

202 LACTOSE MONOHYDRATE FOR BIOCHEMISTRY 2 รายการ 6,600.00                  ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 6,600.00       บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 6,600.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173104 4/12/2017

203 Aluminum foil (Diamond) ขนาด 37 sq.ft. 1 รายการ 481.50                     ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 481.50          บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 481.50          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173105 4/24/2017

204 ปากกาไวทบ์อร์ด ตรามา้ H-22 สีแดง 5 รายการ 570.31                     ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 570.31          บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์ 570.31          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173106 4/20/2017

205 ไนโตรเจนเหลว (Dewar Top-up filling) 1 รายการ 24,040.80                ตกลงราคา บริษทั แลบ็เอก็เพรสโฟร์ย ูจาํกดั 24,040.80     บาท บริษทั แลบ็เอก็เพรสโฟร์ย ูจาํกดั 24,040.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173107 4/18/2017

206 6-well Nunclon,75/cs 'NUNC,DENMARK' 1 รายการ 9,951.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 9,951.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 9,951.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173108 4/25/2017

207 Tissue Culture Dishes, surface treament, 1 รายการ 8,988.00                  ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 8,988.00       บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 8,988.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173109 4/18/2017

208 กระบะแช่นํPายาฆา่เชืPอโรค 1 รายการ 17,655.00                ตกลงราคา บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 17,655.00     บาท บริษทั เฟอร์บิช ดีไซน์ จาํกดั 17,655.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173110 4/18/2017

209 ถ่านอลัคาไลน์ PANASONIC AAA (4กอ้น/แพค็) 12 รายการ 5,770.51                  ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์5,770.51       บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์5,770.51       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173111 4/20/2017

210 BBl-AD0023.100GM Albumin fraction V, 1 รายการ 6,420.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,420.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,420.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173112 4/20/2017

211 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 1 รายการ 1,176.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,176.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,176.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173113 4/20/2017

212 Gene Pulser MicroPulser Electroporation 1 รายการ 10,500.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 10,500.00     บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 10,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173114 4/24/2017

213 สก๊อตต ์กระดาษเช็ดมือ อินเตอร์ โฟลด ์250 1 รายการ 856.00                     ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00          บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173115 4/20/2017

214 KAPATaq Readymix with dye 250x50 ul 1 รายการ 7,490.00                  ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 7,490.00       บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 7,490.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173116 4/20/2017

215 4-NITROPHENYL N-ACETYL-BETA-D-GLUCOSAMI& 3 รากยาร 23,903.80                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 23,903.80     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 23,903.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173117 4/18/2017

216 Zymolyase(2000 Units Lyophilized) 1 รายการ 6,773.10                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,773.10       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,773.10       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173118 4/18/2017

217 Nitrogen High Purity Purity 99.99% 1 รายการ 973.70                     ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 973.70          บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 973.70          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173119 4/18/2017

218 AGAROSE, OMNIPUR  500 GM 1 รายการ 13,200.00                ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 13,200.00     บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 13,200.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173120 4/20/2017

219 Syringe Filter PTFE 0.20um. 13mm. 100/pk 2 รายการ 2,782.00                  ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 2,782.00       บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 2,782.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173121 4/24/2017

220 C-PHYCOCYANIN PARTIALLY PURIFIED FORM*SP 1 รายการ 7,940.00                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,940.00       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 7,940.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173122 4/18/2017

221 GELATIN FOR MICROBIOLOGY 500 G 2 รายการ 4,430.00                  ตกลงราคา บริษทั เมอร์ค จาํกดั 4,430.00       บาท บริษทั เมอร์ค จาํกดั 4,430.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173123 4/18/2017

222 ฝา ขนาดขวด 4 ออนซ์ 1 รายการ 2,396.80                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 2,396.80       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 2,396.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173124 4/26/2017

223 Peptone Bacto Himedia 500 g 1 รายการ 2,400.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 2,400.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั คอมมอนกรุ๊พ 2,400.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173125 4/25/2017

224 QIAEX II Gel Extraction Kit (150) 2 รายการ 30,141.90                ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 30,141.90     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 30,141.90     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173126 4/18/2017

225 CASAMINO ACID  500 GM 1 รายการ 6,680.00                  ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 6,680.00       บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 6,680.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173127 4/28/2017

226 Genomic DNA Mini Kit(Blood/Culture Cell) 2 รายการ 22,020.60                ตกลงราคา บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 22,020.60     บาท บริษทั ธีระเทรดดิPง จาํกดั 22,020.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173128 4/18/2017

227 MICROTUBE 2.0ML.WHITE 500/BAG 1 รายการ 6,099.00                  ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 6,099.00       บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 6,099.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173129 4/18/2017

228 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 3 รากยาร 6,043.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,043.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,043.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173130 4/20/2017
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229 Centrifugef Tube 50ML,PLUG SEAL Cap, 1 รายการ 13,375.00                ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 13,375.00     บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 13,375.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173131 4/18/2017

230 จา้งวิเคราะห์คา่ทางโภชนาการตา่งๆ 1 งวด 11,500.00                ตกลงราคา นางสาว ฐาณภาวรินทร์ รําพาย 11,500.00     บาท นางสาว ฐาณภาวรินทร์ รําพาย 11,500.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173132 4/18/2017

231 CLEANLINE UPS 1 รายการ 37,000.00                ตกลงราคา บริษทั ไอแอมเทค จาํกดั 37,000.00     บาท บริษทั ไอแอมเทค จาํกดั 37,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173133 4/26/2017

232 VertiClean Nylon Syringe Filters 13mm 1 รายการ 1,819.00                  ตกลงราคา บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 1,819.00       บาท บริษทั ลิแกนด ์ไซแอนติฟิค จาํกดั 1,819.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173134 4/25/2017

233 R9012LE-100g HyAgarose LE Agarose, 1 รายการ 8,453.00                  ตกลงราคา บริษทั สมาร์ท ไซเอนซ์ จาํกดั 8,453.00       บาท บริษทั สมาร์ท ไซเอนซ์ จาํกดั 8,453.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173135 4/28/2017

234 PROTEOSE PEPTONE NO.3 500 GM 2 รายการ 9,416.00                  ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 9,416.00       บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 9,416.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173136 4/24/2017

235 แป้งมนัสาํปะหลงั CW10 จมัโบ ้500 กก. 1 รายการ 60,112.60                ตกลงราคา บริษทั ชอไชยวฒัน์ อุตสาหกรรม จาํกดั 60,112.60     บาท บริษทั ชอไชยวฒัน์ อุตสาหกรรม จาํกดั 60,112.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173137 4/25/2017

236 lon 540 Kit-OT2, 8 reactions 2 รายการ 543,000.00              543,000.00 พิเศษ บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 543,000.00   บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 543,000.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173138 5/4/2017

237 ชุดเครืXองผลิตชุดตครวจวินิจฉยัไบโอเซนเซอ 1 รายการ 8,239,000.00           8,239,000.00 พิเศษ บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 8,239,000.00 บาท บริษทั เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จาํกดั 8,239,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173139 4/19/2017

238 Bio-Plex Pro Human Cytokine TH1/TH2,1x96 1 รายการ 53,500.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 53,500.00     บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 53,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173140 4/19/2017

239 CD45RO PE-CY7 100 Test 1 รายการ 15,000.00                ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 15,000.00     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 15,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173141 4/19/2017

240 เครืXองเพิXมปริมาณสารพนัธุกรรมในหลอดทดลอ 3 รายการ 853,860.00              853,860.00 พิเศษ บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 853,860.00 บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 853,860.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173144 4/19/2017

241 Peptone 500g.#211677 Difco 1 รายการ 6,259.50                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แซค ซายน์ เอน 6,259.50       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แซค ซายน์ เอน 6,259.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173145 4/19/2017

242 D-GALACTOSE 500 GM [216310] 1 รายการ 9,844.00                  ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 9,844.00       บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 9,844.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173146 4/19/2017

243 Magnesium Sulphate ,7H2O,RPE-ACS 1000g 1 รายการ 2,086.50                  ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,086.50       บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,086.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173147 4/19/2017

244 dNTP Set 100 mM Solution (4x0.25 ml.) 12 รายการ 156,113.00              156,113.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 156,113.00   บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 156,113.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173148 4/19/2017

245 Bam HI (4000 u.) 19 รายการ 68,908.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 68,908.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 68,908.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173149 4/19/2017

246 TAE Buffer 25x Liquid Concentrate Ultra 1 รายการ 2,461.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,461.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,461.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173150 4/19/2017

247 YEAST EXTRACT TECHNICAL 500GM 6 รายการ 32,870.40                ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 32,870.40     บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 32,870.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173151 4/19/2017

248 Agarose (Molecular Biology Grade),500g 1 รายการ 8,025.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 8,025.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 8,025.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173152 4/19/2017

249 CLEAR TUBE 0.2ML,8/STRIP,125/BAG 2 รายการ 6,848.00                  ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 6,848.00       บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 6,848.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173153 4/19/2017

250 MicroReach 0.1-10ul,Natural,Low Bind, 7 รายการ 42,693.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 42,693.00     บาท บริษทั ไบโอแอคทีฟ จาํกดั 42,693.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173154 4/19/2017

251 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 3,852.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,852.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,852.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173155 4/24/2017

252 Ampicillin,sodium salt,High Purity Grade 5 รายการ 11,748.60                ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 11,748.60     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 11,748.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173156 4/21/2017

253 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 1 รายการ 1,752.66                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,752.66       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,752.66       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173157 4/24/2017

254 คา่บริการสอบเทียบ PCR Clean Bench 1 รายการ 3,531.00                  ตกลงราคา บริษทั ดอกเตอร์ คาลิเบรชัXน จาํกดั 3,531.00       บาท บริษทั ดอกเตอร์ คาลิเบรชัXน จาํกดั 3,531.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173158 4/19/2017

255 Toner HP รุ่น CE505AC 1 รายการ 2,923.24                  ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,923.24       บาท บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 2,923.24       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173159 4/19/2017

256 FastDigest Pac I, 25 react 2 รายการ 10,593.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,593.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,593.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173160 4/19/2017

257 D(+)Glucose Monohydrate RPH 1000g 13 รายการ 18,136.50                ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 18,136.50     บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 18,136.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173161 4/19/2017

258 250mL Erlenmeyer Clamp with spring 1 รายการ 1,524.75                  ตกลงราคา บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,524.75       บาท บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,524.75       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173162 4/19/2017

259 งานวิเคราะห์และจดัเกบ็ขอ้มูล 1 รายการ 20,000.00                ตกลงราคา นางสาว แพรว  เทีXยงพิมล 20,000.00     บาท นางสาว แพรว  เทีXยงพิมล 20,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173164 4/19/2017

260 งานจา้งปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด 7 รายการ 88,168.00                ตกลงราคา บริษทั วีไอ กรีน จาํกดั 88,168.00     บาท บริษทั วีไอ กรีน จาํกดั 88,168.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173165 5/4/2017

261 จา้งทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซมใ์นอาหารไก่ 1 งาน 299,992.00              299,992.00 กรณีพิเศษ สถาบนั เทคโนโลยพีระจอมเลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั299,992.00   บาท สถาบนั เทคโนโลยพีระจอมเลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั299,992.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173166 4/20/2017

262 Anaerobic chamber 1 รายการ 1,498,000.00           1,498,000.00 พิเศษ บริษทั กิบไทย จาํกดั 1,498,000.00 บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 1,498,000.00 บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173167 4/20/2017

263 Nitrogen 99.999 % (UHP) 7 M3/Cyl 1 รายการ 2,500.00                  ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,500.00       บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,500.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173168 4/27/2017

264 Custom TaqMan SNP Genotyping assay, 1 รายการ 36,000.00                ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 36,000.00     บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 36,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173169 4/20/2017

265 Pancreatic Dig of Casein,HDx CRITERION 2 รายการ 28,800.00                ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 28,800.00     บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 28,800.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173170 5/4/2017

266 คา่เช่ารถยนต ์ศวพก. 6 งวด 83,781.00                ตกลงราคา บริษทั สาธรคาร์เร้นท ์จาํกดั 83,781.00     บาท บริษทั สาธรคาร์เร้นท ์จาํกดั 83,781.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173171 4/20/2017

267 Disposable Microbiological In-Line 1 รายการ 8,988.00                  ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 8,988.00       บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 8,988.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173172 4/20/2017
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268 STRIPETTE 25ML,PPW,Steriled,1/50/200/CS 1 รายการ 10,272.00                ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 10,272.00     บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 10,272.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173173 4/20/2017

269 รถเขน็ถาดสเตนเลส 3 ชัPน มือจบั 2 ขา้ง 1 รายการ 7,114.50                  ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 7,114.50       บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 7,114.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173174 4/26/2017

270 NucleoSpin gel and PCR Clean-up, 1 รายการ 3,210.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,210.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 3,210.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173175 4/20/2017

271 Pipette Micro Tips 0.1-10ul,Natural, 4 รายการ 15,408.00                ตกลงราคา บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 15,408.00     บาท บริษทั บีเอน็เค ไบโอไซเอนซ์ จาํกดั 15,408.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173176 4/20/2017

272 250mL Erlenmeyer Clamp with spring 1 รายการ 6,099.00                  ตกลงราคา บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,099.00       บาท บริษทั เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 6,099.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173177 4/20/2017

273 DATA LOGGER DT-172 4 รายการ 25,500.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 25,500.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 25,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173178 4/26/2017

274 งานจา้งเปลีXยนหลงัคา 2 รายการ 81,427.00                ตกลงราคา บริษทั อมรสุวรรณ จาํกดั 81,427.00     บาท บริษทั อมรสุวรรณ จาํกดั 81,427.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173179 5/4/2017

275 วสัดุไฟฟ้า 1 รายการ 10,700.00                ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 10,700.00     บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 10,700.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173180 4/29/2017

276 วสัดุไฟฟ้า 1 รายการ 12,305.00                ตกลงราคา บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชัXน จาํกดั 12,305.00     บาท บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชัXน จาํกดั 12,305.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173181 4/20/2017

277 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 1,712.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,712.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,712.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173182 4/24/2017

278 Zinc Acetate RPE 1000g (C493807) 2 รายการ 3,638.00                  ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,638.00       บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,638.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173183 4/28/2017

279 Finnpipette F2 2-20ul, 'FINNPIPETTE, 3 รากยาร 23,433.00                ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 23,433.00     บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 23,433.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173184 4/26/2017

280 LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 1 รายการ 8,025.00                  ตกลงราคา บริษทั เค เอส อินเตอร์เทรด แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั8,025.00       บาท บริษทั เค เอส อินเตอร์เทรด แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั8,025.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173185 4/20/2017

281 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 15,408.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 15,408.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 15,408.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173186 4/24/2017

282 POTATO DEXTROSE AGAR 500 GM 2 รายการ 57,352.00                ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 57,352.00     บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 57,352.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173187 4/20/2017

283 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 4,815.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,815.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 4,815.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173188 4/20/2017

284 1.5ml Microtube '' High Seal'' PP Clear, 2 รายการ 6,901.50                  ตกลงราคา บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิPง จาํกดั 6,901.50       บาท บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิPง จาํกดั 6,901.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173189 4/20/2017

285 Adapter for 4x 96 wellplates, AFC-3000 1 รายการ 16,692.00                ตกลงราคา บริษทั อาร์เคมีกา้ อินเตอร์เนชัXนแนล จาํกดั 16,692.00     บาท บริษทั อาร์เคมีกา้ อินเตอร์เนชัXนแนล จาํกดั 16,692.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173190 4/20/2017

286 นํPายาสารละลายสาํหรับเครืXองวิเคราะห์เซลล์ 2 รายการ 28,100.00                ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิPง จาํกดั 28,100.00     บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิPง จาํกดั 28,100.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173191 4/20/2017

287 2690,2790 Vacuum Pump, Degasser 1 รายการ 48,420.00                ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 48,420.00     บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 48,420.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173192 4/28/2017

288 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 2,600.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,600.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,600.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173193 4/27/2017

289 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 1 รายการ 2,072.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,072.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,072.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173194 4/21/2017

290 Green PCR Master Mix, 2x100 r 1 รายการ 3,420.00                  ตกลงราคา บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 3,420.00       บาท บริษทั แอปสลาเจน จาํกดั 3,420.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173195 4/21/2017

291 RUBIDIUM CHLORIDE GR  25 G 1 รายการ 18,380.00                ตกลงราคา บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 18,380.00     บาท บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จาํกดั 18,380.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173196 4/21/2017

292 วสัดุความปลอดภยั 1 รายการ 3,210.00                  ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 3,210.00       บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 3,210.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173197 4/24/2017

293 TC Flask,ANGLE,PLUG SEAL Cap,5/25/500 cs [225CM2] 1 รายการ 12,000.00                ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 12,000.00     บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 12,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173198 4/27/2017

294 No.430790 Centrifuge Tube 15ML, 3 รากยาร 35,952.00                ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 35,952.00     บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 35,952.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173199 4/27/2017

295 SUPOR 450 0.45um,47MM 100/PK 1 รายการ 17,655.00                ตกลงราคา บริษทั คลาริตสั จาํกดั 17,655.00     บาท บริษทั คลาริตสั จาํกดั 17,655.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173200 4/21/2017

296 Pierce(R) BCA Protein Assay Kit 1L 2 รายการ 23,540.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 23,540.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 23,540.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173201 4/21/2017

297 บลูแพด 10 ห่อ/box 1 รายการ 3,531.00                  ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 3,531.00       บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 3,531.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173202 4/21/2017

298 Glass Bead 1 mm (454 Grams),Biospec 1 รายการ 4,815.00                  ตกลงราคา บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิPง จาํกดั 4,815.00       บาท บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิPง จาํกดั 4,815.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173203 4/21/2017

299 Yeast extract;HIMAX IG 20 1 รายการ 10,486.00                ตกลงราคา บริษทั พี.อาร์.จี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 10,486.00     บาท บริษทั พี.อาร์.จี.อินเตอร์เทรด จาํกดั 10,486.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173204 4/21/2017

300 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 6,420.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 6,420.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 6,420.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173205 4/21/2017

301 จา้งเหมาลา้งเครืXองแกว้ 1 งวด 3,000.00                  ตกลงราคา นางสาว ชนญัชิดา เสือนอ้ย 3,000.00       บาท นางสาว ชนญัชิดา เสือนอ้ย 3,000.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173206 4/21/2017

302 Precision Plus Protein Dual Color 1 รายการ 6,000.00                  ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 6,000.00       บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 6,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173207 4/24/2017

303 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 มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173208 5/5/2017

304 METHANOL, AR 4L 1 รายการ 6,360.00                  ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 6,360.00       บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 6,360.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173209 4/27/2017

305 IODOACETAMIDE 25GM 1 รายการ 6,000.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 6,000.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 6,000.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173210 4/24/2017

306 Oxygen 99.5% 7M/Cyl 1 รายการ 900.00                     ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 900.00          บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 900.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173211 4/27/2017
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307 GLYCOGEN ASSAY KIT 1 รายการ 28,120.00                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 28,120.00     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 28,120.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173212 4/24/2017

308 TIP 200UL.REF LINE 1000/BAG 3 รากยาร 8,550.00                  ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 8,550.00       บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 8,550.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173213 4/24/2017

309 Pipetman G P2G, 0.2-2.0 ul 4 รายการ 55,850.00                ตกลงราคา บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 55,850.00     บาท บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จาํกดั 55,850.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173214 4/24/2017

310 2.2ML SQUARE WELL RES, STERILE, 5/pack 2 รายการ 40,500.00                ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 40,500.00     บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 40,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173215 4/24/2017

311 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 1 รายการ 16,500.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 16,500.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 16,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173216 4/27/2017

312 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 1 รายการ 1,288.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,288.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 1,288.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173217 4/24/2017

313 METHANOL, AR 2.5L 2 รายการ 5,200.20                  ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 5,200.20       บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 5,200.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173218 4/27/2017

314 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 513.60                     ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 513.60          บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 513.60          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173219 4/27/2017

315 Ion Xpress Barcode Adapters 33-48 Kit 3 รากยาร 292,324.00              292,324.00 ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 292,324.00   บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 292,324.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173220 4/24/2017

316 วิเคราะห์ตวัอยา่งเครืXองดืXม 1 งาน 9,523.00                  ตกลงราคา บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 9,523.00       บาท บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 9,523.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173221 4/24/2017

317 EZ:faast GC-MS Physiological 1 รายการ 84,530.00                ตกลงราคา บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 84,530.00     บาท บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จาํกดั 84,530.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173222 4/24/2017

318 IKA-1A 4525300 Tube insert, 12x15 ml 1 รายการ 2,782.00                  ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 2,782.00       บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 2,782.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173223 4/24/2017

319 วสัดุไฟฟ้า 1 รายการ 435.53                     ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 435.53          บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 435.53          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173224 4/29/2017

320 วสัดุไฟฟ้า 1 รายการ 29,104.00                ตกลงราคา บริษทั แอล พี เอช อินดสัเตรียล จาํกดั 29,104.00     บาท บริษทั แอล พี เอช อินดสัเตรียล จาํกดั 29,104.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173225 4/29/2017

321 วสัดุไฟฟ้า 3 รากยาร 9,298.30                  ตกลงราคา บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 9,298.30       บาท บริษทั เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั 9,298.30       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173226 4/29/2017

322 Oxygen High Purity Purity 99.8% 1 รายการ 2,247.00                  ตกลงราคา บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 2,247.00       บาท บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 2,247.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173227 4/25/2017

323 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, 1 รายการ 314.58                     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 314.58          บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 314.58          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173228 4/25/2017

324 Magnesium Sulphate,7H2O,RPE-ACS 1000g 1 รายการ 695.50                     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 695.50          บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 695.50          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173229 4/25/2017

325 ถุงมือยางลา้งเครืXองแกว้ 1 รายการ 813.20                     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 813.20          บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 813.20          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173230 4/25/2017

326 Research plus 3-Pack,Option 1,including 1 รายการ 23,540.00                ตกลงราคา บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 23,540.00     บาท บริษทั ซายน์ไบร์ท จาํกดั 23,540.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173231 4/25/2017

327 N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE BIOREAGENT,SUITA 4 รายการ 25,594.40                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 25,594.40     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 25,594.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173233 4/25/2017

328 Dimethyl Sulfoxide,99.9% 250 ml. 3 รากยาร 9,576.50                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 9,576.50       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 9,576.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173234 4/25/2017

329 KAPA HiFi Hot Start Ready mix(100x25 rxn 1 รายการ 6,420.00                  ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 6,420.00       บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 6,420.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173235 4/25/2017

330 RevertAid First Strand cDNA Synthesis 1 รายการ 2,889.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,889.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 2,889.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173236 4/25/2017

331 Clorox 1.89 Lite 1 รายการ 1,027.20                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,027.20       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 1,027.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173237 4/25/2017

332 Trimethylsilyl azide,AR or ? 97% 6 รายการ 33,191.40                ตกลงราคา บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด ์อินสตรูเมนท ์จาํกดั33,191.40     บาท บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด ์อินสตรูเมนท ์จาํกดั33,191.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173238 4/25/2017

333 ปัiมนํPา Stainless Submersible Pump 1 HP 1 รายการ 23,540.00                ตกลงราคา บริษทั วีไอ กรีน จาํกดั 23,540.00     บาท บริษทั วีไอ กรีน จาํกดั 23,540.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173239 5/4/2017

334 Barcoded Universal F/R Primers Plate-96 1 รายการ 55,800.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 55,800.00     บาท บริษทั ไบโอจีโนเมด จาํกดั 55,800.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173240 4/25/2017

335 PLATINUM TAQ DNA [1IV02-10966-030] 1 รายการ 12,840.00                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 12,840.00     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 12,840.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173241 5/2/2017

336 ซ่อมเครืXอง Centrifuge Backman Coulter 1 งาน 82,764.50                ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิPง จาํกดั 82,764.50     บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิPง จาํกดั 82,764.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173242 4/25/2017

337 6404 PETRIFILM E.COLI/Coliform PLATE 50 2 รายการ 8,174.80                  ตกลงราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 8,174.80       บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 8,174.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173243 5/3/2017

338 ถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง,size M, 100/EA 2 รายการ 1,647.80                  ตกลงราคา บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิPง จาํกดั 1,647.80       บาท บริษทั ไรทไ์ซน์ เทรดดิPง จาํกดั 1,647.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173244 4/25/2017

339 Scott Interfold 24 box / ลงั 4 รายการ 1,630.00                  ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 1,630.00       บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 1,630.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173245 4/25/2017

340 Sodium Acetate Anhydrous RPE-ACS 1000g 1 รายการ 1,465.90                  ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,465.90       บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,465.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173246 4/25/2017

341 Monoclonal ANTI-FLAG M2 antibody 0.2 mg. 1 รายการ 23,005.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 23,005.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 23,005.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173247 4/25/2017

342 SYBR FastMastermix (2X) Universal 1 ml 1 รายการ 10,000.00                ตกลงราคา บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 10,000.00     บาท บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค จาํกดั 10,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173248 4/25/2017

343 Quick-Action Spigot PP fits 1-1/8'' 1 รายการ 1,284.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 1,284.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 1,284.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173249 4/27/2017

344 Sodium Chloride RPE 1000g (C479687) 1 รายการ 171.20                     ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 171.20          บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 171.20          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173250 4/25/2017

345 ไนโตรเจนเหลว (Dewar Top-up filling) 1 รายการ 24,010.80                ตกลงราคา บริษทั แลบ็เอก็เพรสโฟร์ย ูจาํกดั 24,010.80     บาท บริษทั แลบ็เอก็เพรสโฟร์ย ูจาํกดั 24,010.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173251 4/25/2017
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346 Barium hydroxide 95% ''Aldrich" 250 g. 1 รายการ 2,407.50                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 2,407.50       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 2,407.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173252 4/25/2017

347 Bisacrylamide, 25g 2 รายการ 15,600.00                ตกลงราคา บริษทั อซั ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,600.00     บาท บริษทั อซั ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,600.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173253 4/25/2017

348 MINISART FILTER 0.2 UM.,50/PKG 1 รายการ 5,778.00                  ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,778.00       บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 5,778.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173254 4/25/2017

349 XhoI (2000u.) 1 รายการ 3,638.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,638.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,638.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173255 4/25/2017

350 Taq DNA Polymerae (recombinant)500 u. 1 รายการ 10,700.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,700.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 10,700.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173256 4/25/2017

351 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 1 รายการ 958.72                     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 958.72          บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 958.72          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173257 4/25/2017

352 ADONITOL BIOXTRA,>=99.0% (HPLC) 1 รายการ 20,223.00                ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 20,223.00     บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 20,223.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173258 4/25/2017

353 QX200 ddPCR EvaGreen Supermix, 500x20 ul 3 รากยาร 33,500.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 33,500.00     บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 33,500.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173259 4/25/2017

354 Filter insert for 219113 1 รายการ 2,086.50                  ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 2,086.50       บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 2,086.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173260 4/25/2017

355 O'RangeRuler 10 bp DNA Ladder, 2 รายการ 7,270.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,270.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 7,270.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173261 4/25/2017

356 Calibration Package for Viscograph Visco 1 รายการ 17,655.00                ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 17,655.00     บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 17,655.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173262 4/25/2017

357 QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (50) 1 รายการ 11,610.00                ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 11,610.00     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 11,610.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173263 4/25/2017

358 งานซ่อมระบบปรับอากาศ 1 รายการ 21,400.00                ตกลงราคา บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชัXน จาํกดั 21,400.00     บาท บริษทั แมค็เอนเนอย ีอีโวลูชัXน จาํกดั 21,400.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173264 4/25/2017

359 Prime Script One Step RT-PCR Kit, 1 รายการ 131,610.00              131,610.00 ตกลงราคา บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 131,610.00   บาท บริษทั ไอ ที เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 131,610.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173265 4/25/2017

360 วสัดุสาํนกังาน 5 งวด 8,142.70                  ตกลงราคา ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์8,142.70       บาท ร้าน พฒันากิจ โดยนางสาวเมธินี โพธิพลคุณรักษ์8,142.70       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173266 5/1/2017

361 Youtility Bottle, GL 45 with screw cap, 1 รายการ 2,140.00                  ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 2,140.00       บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 2,140.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173267 5/3/2017

362 ถุงมือไนไตร สีฟ้า S ศรีตรัง 2 รายการ 5,938.50                  ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 5,938.50       บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 5,938.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173268 4/25/2017

363 Nalgene" Autoclavable Carboy with Handle 3 รากยาร 21,453.50                ตกลงราคา บริษทั มัXนคงรุ่งเรือง เวิลด์ กรุ๊ป จาํกดั 21,453.50     บาท บริษทั มัXนคงรุ่งเรือง เวิลด์ กรุ๊ป จาํกดั 21,453.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173269 4/25/2017

364 คา่บริการเปลีXยนสารกรองเครืXอง DW 1 งาน 3,210.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 3,210.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 3,210.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173270 4/25/2017

365 Reusable Bottel-Top Filter PSF 1 รายการ 6,634.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 6,634.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 6,634.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173271 4/25/2017

366 L-Histidine 98% 25g (A166150250) 1 รายการ 1,230.50                  ตกลงราคา บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,230.50       บาท บริษทั อิตลัมาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,230.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173272 4/25/2017

367 DISPOSABLE GLASS TUBE 13*100 (1000/PK) 3 รากยาร 11,071.50                ตกลงราคา บริษทั เอม็ ที อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 11,071.50     บาท บริษทั เอม็ ที อินสทรูเมน้ท ์จาํกดั 11,071.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173273 4/27/2017

368 (+)-Catechin hydrate Assay; >96.0% 2 รายการ 11,823.50                ตกลงราคา บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 11,823.50     บาท บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั อินดสัทรี จาํกดั 11,823.50     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173274 4/25/2017

369 Macro cuvette, PMMA, 2.5-4.5 mL 2 รายการ 19,046.00                ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 19,046.00     บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 19,046.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173275 4/25/2017

370 ถุงมือยาง 3 รากยาร 3,477.50                  ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 3,477.50       บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 3,477.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173276 4/25/2017

371 งานจา้งรักษาความปลอดภยั 5 งวด 789,600.00              789,600.00 สอบราคา บริษทั รักษาความปลอดภยั เจ.อาร์. อินเตอร์เซคคิวริตีP  การ์ด จาํกดั789,600.00   บาท บริษทั รักษาความปลอดภยั เจ.อาร์. อินเตอร์เซคคิวริตีP  การ์ด จาํกดั789,600.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173277 4/25/2017

372 กระดาษเช็ดมือพบัตอ่เนืXอง(แพค็ 250 แผน่) 2 รายการ 1,003.11                  ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,003.11       บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,003.11       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173278 5/1/2017

373 วสัดุงานบา้นงานครัว 7 รายการ 33,073.70                ตกลงราคา ร้าน อมรชยัพานิช 33,073.70     บาท ร้าน อมรชยัพานิช 33,073.70     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173279 4/26/2017

374 งานจา้งติดตัPงตูเ้มนไฟฟ้า300A 1 รายการ 202,784.26              202,784.26 ตกลงราคา บริษทั พีค เอน็จิเนียริXง จาํกดั 202,784.26   บาท บริษทั พีค เอน็จิเนียริXง จาํกดั 202,784.26   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2041173280 4/26/2017

375 ACETONITRILE,>99.9%,HPLC GRADIENT,2.5L 1 รายการ 18,832.00                ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 18,832.00     บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 18,832.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173281 4/26/2017

376 1000ul Pipet Tip w/filter Racked, 1 รายการ 2,760.60                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 2,760.60       บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 2,760.60       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173282 4/26/2017

377 Erlenmeyer Flask,250ml,Pyrex 1 รายการ 1,540.80                  ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,540.80       บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 1,540.80       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173283 4/26/2017

378 สก๊อตต ์กระดาษเช็ดมือ อินเตอร์ โฟลด์ 1 รายการ 856.00                     ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00          บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173284 4/27/2017

379 ETHYL ACETATE,CG 20L 1 รายการ 8,025.00                  ตกลงราคา บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 8,025.00       บาท บริษทั อาร์ซีไอ แลบ็สแกน จาํกดั 8,025.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173285 4/27/2017

380 iQ SYBR Green Supermix 12.5ml(10x1.25ml) 1 รายการ 26,750.00                ตกลงราคา บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 26,750.00     บาท บริษทั ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีX ส์ จาํกดั 26,750.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173286 4/27/2017

381 Glass Beads solid 4 mm. 1 รายการ 3,531.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยวิกตอรี เทรดดิPง 3,531.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยวิกตอรี เทรดดิPง 3,531.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173287 4/27/2017

382 Ethyl Acetate 20 Lit/Dr 2 รายการ 40,745.60                ตกลงราคา บริษทั เคมโซน จาํกดั 40,745.60     บาท บริษทั เคมโซน จาํกดั 40,745.60     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173288 4/27/2017

383 TAE Buffer 25x Liquid Concentrate 1 รายการ 12,305.00                ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 12,305.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 12,305.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173289 4/27/2017

384 ชัPนโครเมีXยม ขนาด 90x45x160 cm 1 รายการ 2,461.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 2,461.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กษิประ 2,461.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173290 4/27/2017
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385 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 2,928.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,928.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,928.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173291 5/5/2017

386 Ammonium Nitrate 500 g.Thai 1 รายการ 2,354.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แซค ซายน์ เอน 2,354.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั แซค ซายน์ เอน 2,354.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173292 4/27/2017

387 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 1 รายการ 539.28                     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 539.28          บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 539.28          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173293 4/27/2017

388 Unstained Protein MW Marker ,2x1 mL. 4 รายการ 46,438.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 46,438.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 46,438.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173294 4/27/2017

389 QIAprep 2.0 Spin Columns (100) 1 รายการ 14,445.00                ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 14,445.00     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 14,445.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173295 4/27/2017

390 POLY(ETHYLENE GLYCOL), AVERAGE MIN 3,350 1 รายการ 6,206.00                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,206.00       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,206.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173296 4/27/2017

391 Dichloromethane,A.R., 2.5L (FISHER) 1 รายการ 9,630.00                  ตกลงราคา บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 9,630.00       บาท บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จาํกดั 9,630.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173297 4/27/2017

392 GeneRuler 100bp DNA Ladder Plus,50 ug 2 รายการ 5,778.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,778.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 5,778.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173298 4/27/2017

393 Youtility Bottle, GL 45 with screw cap, 3 รากยาร 6,366.50                  ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 6,366.50       บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 6,366.50       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173299 4/27/2017

394 Polypropylene Oak Ridge bottle capacity 1 รายการ 10,272.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็.วาย.อาร์. 10,272.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอน็.วาย.อาร์. 10,272.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173300 4/27/2017

395 MUTANOLYSIN FROM STREPTOMYCES*GLOBISPORU1 รายการ 8,410.20                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,410.20       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,410.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173301 4/27/2017

396 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 3,852.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,852.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,852.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173302 5/4/2017

397 6-well Nunclon,75/cs 'NUNC,DENMARK' 1 รายการ 19,902.00                ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 19,902.00     บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 19,902.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173303 5/3/2017

398 Cryo 1 degree C Freezing Container, PC, 1 รายการ 8,132.00                  ตกลงราคา บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,132.00       บาท บริษทั เอน็พี เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 8,132.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173304 4/27/2017

399 P0114 Phosphatase, Alkaline from bovine 1 รายการ 12,412.00                ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีX  จาํกดั 12,412.00     บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีX  จาํกดั 12,412.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173305 4/27/2017

400 SRA13001/0500 PepMV reagent set, 2 รายการ 24,738.40                ตกลงราคา บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีX  จาํกดั 24,738.40     บาท บริษทั เดลตา แลบ็บอราตอรีX  จาํกดั 24,738.40     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173306 4/27/2017

401 วสัดุวิทยฯ์ 1 รายการ 4,770.00                  ตกลงราคา บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 4,770.00       บาท บริษทั แอ๊ดวา้นซ์ฟาร์ม่า จาํกดั 4,770.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173307 4/27/2017

402 ถุงมือไนโตร สีฟ้า M ศรีตรัง 8 รายการ 2,665.37                  ตกลงราคา  จิวณัฐ เคมิคอล 2,665.37       บาท  จิวณัฐ เคมิคอล 2,665.37       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173308 4/27/2017

403 P-BBI-GB0232.2x500ML Glycerol Biotech 1 รายการ 2,140.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,140.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 2,140.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173309 5/2/2017

404 AGENTCOURT AMPURE XP 60.0 ML 1 รายการ 51,401.87                ตกลงราคา บริษทั พี ซี แอล โฮลดิPง จาํกดั 51,401.87     บาท บริษทั พี ซี แอล โฮลดิPง จาํกดั 51,401.87     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173310 4/27/2017

405 10ul Pipette tip with Ultrafine point 3 รากยาร 18,800.00                ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 18,800.00     บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 18,800.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173311 5/5/2017

406 DyNAzyme II DNA Polymerase 1000 u 1 รายการ 30,000.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 30,000.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 30,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173312 4/27/2017

407 ซ่อมตู ้Freezer -80 C JOUAN Moel VXE 570 1 รายการ 6,420.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 6,420.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 6,420.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173313 4/27/2017

408 Lab-TekII slide 8-well,16/pk 1 รายการ 8,774.00                  ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 8,774.00       บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 8,774.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173314 5/3/2017

409 No.430488-500 VIAL,2.0ML,F/S,lnternal 1 รายการ 4,815.00                  ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 4,815.00       บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 4,815.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173315 5/4/2017

410 วสัดุสาํนกังาน 1 รายการ 1,697.56                  ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,697.56       บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 1,697.56       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173316 4/27/2017

411 Flask Erlenmeyer N/Neck Polypropylene 20 2 รายการ 1,144.90                  ตกลงราคา บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 1,144.90       บาท บริษทั เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จาํกดั 1,144.90       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173317 4/27/2017

412 วสัดุสาํนกังาน 14 รายการ 2,956.01                  ตกลงราคา บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 2,956.01       บาท บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 2,956.01       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173318 5/4/2017

413 Oligo synthesis, 25 nmole 3 รากยาร 1,669.20                  ตกลงราคา บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,669.20       บาท บริษทั ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 1,669.20       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173320 4/28/2017

414 PHOSPHORIC ACID 2.5LT 1 รายการ 1,284.00                  ตกลงราคา บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 1,284.00       บาท บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาขน) 1,284.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173321 4/28/2017

415 TMB SINGLE SOLUTION, 500 ML 1 รายการ 23,180.00                ตกลงราคา บริษทั กิบไทย จาํกดั 23,180.00     บาท บริษทั กิบไทย จาํกดั 23,180.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173322 4/28/2017

416 CERT CHARGES PIPETTE ISO17025 1 รายการ 7,200.00                  ตกลงราคา บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,200.00       บาท บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จาํกดั 7,200.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173323 4/28/2017

417 ชัPนวางเหลก็พน่สีเสารูปตวั T 1 รายการ 5,238.72                  ตกลงราคา บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 5,238.72       บาท บริษทั เจนบรรเจิด จาํกดั 5,238.72       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173324 4/28/2017

418 สก๊อตต ์กระดาษเช็ดมือ อินเตอร์โฟลต์ 1 รายการ 856.00                     ตกลงราคา บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00          บาท บริษทั เอม็ พรอสเปอร์ จาํกดั 856.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173325 4/28/2017

419 MTAG-A019 MagPlex-TAG Microspheres,1 mL 12 รายการ 168,000.00              168,000.00 ตกลงราคา บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย168,000.00   บาท บริษทั ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย168,000.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173326 4/28/2017

420 DNeasy Plant Mini Kit (50) 1 รายการ 11,941.20                ตกลงราคา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 11,941.20     บาท บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จาํกดั 11,941.20     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173327 4/28/2017

421 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 3,638.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,638.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 3,638.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173328 5/4/2017

422 Carbondioxide 99.9% 29 Kg/Cyl (Diptube) 1 รายการ 1,712.00                  ตกลงราคา บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,712.00       บาท บริษทั แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,712.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173329 4/28/2017

423 เปลีXยน ฉนวนฝาประตู 1 รายการ 6,420.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 6,420.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อลัตร้า โคลด ์คลีนิค 6,420.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173330 4/28/2017
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424 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 1 รายการ 630.00                     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 630.00          บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 630.00          บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173331 5/4/2017

425 96 WELL PCR SEALING 10/pkg 3 รากยาร 20,900.00                ตกลงราคา บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 20,900.00     บาท บริษทั พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 20,900.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173332 4/28/2017

426 Mayer hematoxylin 1 L 3 รากยาร 5,300.00                  ตกลงราคา บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 5,300.00       บาท บริษทั เอ เอส ไซน์ จาํกดั 5,300.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173333 4/28/2017

427 Qubit® dsDNA BR Assay Kit,500 assays 2 รายการ 111,500.00              111,500.00 ตกลงราคา บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 111,500.00   บาท บริษทั ยนีพลสั  จาํกดั 111,500.00   บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173334 4/28/2017

428 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 6,612.00                  ตกลงราคา บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,612.00       บาท บริษทั แปซิฟิค ไซเอน็ซ์ จาํกดั 6,612.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173335 5/5/2017

429 DyNAzyme II DNA Polymerase 1000 U 1 รายการ 30,000.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 30,000.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วอร์ด เมดิก 30,000.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173336 4/28/2017

430 GF-1 Tissue DNA Extraction Kit 2 รายการ 21,400.00                ตกลงราคา บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 21,400.00     บาท บริษทั แบงเทรดดิPง 1992 จาํกดั 21,400.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173337 4/28/2017

431 SUGAR SH1011 8.0X300 mm. 6 um. 1 รายการ 50,290.00                ตกลงราคา บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 50,290.00     บาท บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จาํกดั 50,290.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173338 4/28/2017

432 Anti-HA antibody produced in rabbit0.2ml 1 รายการ 20,544.00                ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 20,544.00     บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 20,544.00     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173339 4/28/2017

433 TERGITOL TYPE NP-40 70% SOLUTION 2 รายการ 6,206.00                  ตกลงราคา บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,206.00       บาท บริษทั เอส.เอม็.เคมีคอล ซพัพลาย จาํกดั 6,206.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173340 4/28/2017

434 ACRODISC 32MM S-200 50/PK STRL 1 รายการ 18,018.80                ตกลงราคา บริษทั คลาริตสั จาํกดั 18,018.80     บาท บริษทั คลาริตสั จาํกดั 18,018.80     บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173341 4/28/2017

435 DISH,245X245 MM,NT,PS,Steriled,4/16 1 รายการ 6,848.00                  ตกลงราคา บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 6,848.00       บาท บริษทั เอ.เอน็.เอช.ไซเอน็ทิฟิค มาร์เกต็ติPง จาํกดั 6,848.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173342 4/28/2017

436 Pyrogal lol,98% ''Sigma'' 100 g. 1 รายการ 7,597.00                  ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 7,597.00       บาท หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.ซี.เอส.ซีนอน 7,597.00       บาท มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2041173343 4/28/2017

437 pML 104 2 รายการ 6,475.00                  ตกลงราคา  Addgene,Inc. 175.00          USD  Addgene,Inc. 175.00          USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2042170035 4/7/2017

438 New:SpotON Flow Cell Mk l (R9.4) 2 รายการ 127,873.00              127,873.00 ตกลงราคา  Oxford Nanopore Technolog 3,429.00       USD  Oxford Nanopore Technolog 3,429.00       USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2042170036 4/11/2017

439 CPB-36-902:AOX-Vixen,Purple 1 รายการ 12,395.00                ตกลงราคา  DNA TWOPOINTO (dba "ATUM" 335.00          USD  DNA TWOPOINTO (dba "ATUM" 335.00          USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2042170037 4/12/2017

440 Gene Synthesis:alp2-zeo-2A-alp 1, 1 รายการ 18,032.69                ตกลงราคา  GenScript The Biology CRO 487.37          USD  GenScript The Biology CRO 487.37          USD มีคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตรงตามขอ้กาํหนด2042170038 4/26/2017

441 คา่จา้งสร้างยสีต ์Pichia pastoris 6 งวด 132,000.00              132,000.00 ตกลงราคา นาย เฉลิมเกียรติ ยวงทอง 132,000.00   บาท นาย เฉลิมเกียรติ ยวงทอง 132,000.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170200 3/9/2017

442 จา้งลา้งอุปกรณ์หอ้งปฏิบตัิการ 6 งวด 50,400.00                ตกลงราคา นางสาว ภรณ์ทิพย ์แกว้โผงเผง 50,400.00     บาท นางสาว ภรณ์ทิพย ์แกว้โผงเผง 50,400.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170221 3/14/2017

443 จา้งตรวจนบัประชากรเพลียไฟและแมลงศตัรูพืช 11 งวด 33,000.00                ตกลงราคา นางสาว เนตรนภา โพธิm ศรีทอง 33,000.00     บาท นางสาว เนตรนภา โพธิm ศรีทอง 33,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170239 3/22/2017

444 ศึกษาสภาวะทีXเหมาะสมผลิตไฮโดรเจนและมีเทน 3 งวด 55,500.00                ตกลงราคา นางสาว กชกร ต.ศรีวงษ์ 55,500.00     บาท นางสาว กชกร ต.ศรีวงษ์ 55,500.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170250 3/28/2017

445 จา้งศึกษาหากระบวนการเกบ็เกีXยวเอนไซม์ 3 งวด 66,000.00                ตกลงราคา นางสาว พรกนก คีรีวลัย์ 66,000.00     บาท นางสาว พรกนก คีรีวลัย์ 66,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170251 3/28/2017

446 พฒันากระบวนการยอ่ยไลโซไซม์ 6 งวด 236,400.00              236,400.00 ตกลงราคา นาย วีระพงษ ์วรประโยชน์ 236,400.00   บาท นาย วีระพงษ ์วรประโยชน์ 236,400.00   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170253 3/28/2017

447 จา้ทาํการหาสภาวะทีXเหมาะสมในการเตรียมตวัอยา่งทางชีวภาพ3 รากยาร 69,000.00                ตกลงราคา นางสาว สุภาวดี ยะถาป่าน 69,000.00     บาท นางสาว สุภาวดี ยะถาป่าน 69,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170254 3/28/2017

448 จา้งดาํเนินงานเตรียมนํPาทะเล 6 งวด 61,200.00                ตกลงราคา นาย ธีรศกัดิm  กระจ่างแจง้ 61,200.00     บาท นาย ธีรศกัดิm  กระจ่างแจง้ 61,200.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170259 4/28/2017

449 จา้งเหมาดูแลและเตรียมบ่อพอ่แม่พนัธุ์กุง้ 3 งวด 24,000.00                ตกลงราคา นาย กิติพงษ ์ ทองจีน 24,000.00     บาท นาย กิติพงษ ์ ทองจีน 24,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170260 4/28/2017

450 งานดาํเนินงานจดัสวนปรับภูมิทศัน์ 6 งวด 48,000.00                ตกลงราคา นาย สุรเดช  ผอ่งฉวี 48,000.00     บาท นาย สุรเดช  ผอ่งฉวี 48,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170261 4/28/2017

451 จา้งเหมาดูแลและเตรียมบ่อพอ่แม่พนัธุ์กุง้ 3 งวด 24,000.00                ตกลงราคา นาย ปิติพงศ ์อุดมศรีศกัดิm 24,000.00     บาท นาย ปิติพงศ ์อุดมศรีศกัดิm 24,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170262 4/28/2017

452 จา้งเหมาดูแลและเตรียมบ่อพอ่แม่พนัธุ์กุง้ 6 งวด 54,000.00                ตกลงราคา นาย จงรักษ ์ สามงามพุม่ 54,000.00     บาท นาย จงรักษ ์ สามงามพุม่ 54,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170263 4/28/2017

453 คา่เช่าคอมพิวเตอร์ 12 งวด 880,000.00              880,000.00 สอบราคา บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 879,989.40 บาท บริษทั เอน็ทีพี จาํกดั 879,989.40 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170264 4/3/2017

454

งานจา้งเหมาบริการบริหารงานระบบอาคาร 24 งวด 12,084,000.00         12,084,000.00 ประกวดราคา 

(e-Auction)

บริษทั ซีบีเอม็ แฟซิลิตีPส์ แมนเนจเมน้ท ์

(ไทยแลนด)์ จาํกดั

บริษทั มาร์จินอล จาํกดั

บริษทั ทีดบับลิว ฟาซิลิตีP  เซอร์วิส จาํกดั

บริษทั เบสท ์อินเวสติเกชัXน จาํกดั

บริษทั พร้อม เทคโน เซอร์วิส จาํกดั

บริษทั รักษาความปลอดภยั ฟีนิกซ์ เอส 

แอนด ์ซี จาํกดั

10,890,000.00

11,564,321.00

11,655,555.00

11,784,000.00

12,019,898.00

12,030,000.00

บาท บริษทั ซีบีเอม็ แฟซิลิตีPส์ แมนเนจเมน้ท ์(ไทยแลนด์10,890.000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํXาสุด 2043170265 4/4/2017

455 ร่วมศึกษาการเกบ็รักษาแมลงพอ่แม่พนัธุ์ร่วมศึกษาวิธีการเลีPยงขยายหนอนเจาะสมอฝ้าย6 งวด 57,000.00                ตกลงราคา นางสาว วชัรีย ์สิงห์ปาน 57,000.00     บาท นางสาว วชัรีย ์สิงห์ปาน 57,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170266 4/5/2017

456 จา้ง MA Access Control 6 งวด 198,634.80              198,634.80 ตกลงราคา บริษทั จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชัXนแนล 198,634.80   บาท บริษทั จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชัXนแนล 198,634.80   บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170267 4/5/2017
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แบบ สขร.1

ลาํดบั
 วงเงินที�จะซื�อหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง เหตุผลที�คัดเลือกโดยสรุปงานที�จัดซื�อหรือจัดจ้าง

เลขที�และวันที�ของ

สัญญา หรือข้อตกลง
รายชื�อผู้เสนอราคา และราคาที�เสนอ ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

457 จา้งศึกษาสูตรเอนไซมผ์สมในการยอ่ยขยะอินทร 3 งวด 33,000.00                ตกลงราคา นางสาว ชุติกาญจน์ อินทร์กร 33,000.00     บาท นางสาว ชุติกาญจน์ อินทร์กร 33,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170268 4/8/2017

458 ทาํการช่วยปฏิบตัิงานวิจยั จดัเกบ็และประมว 3 งวด 51,000.00                ตกลงราคา นาย ธนาวุฒิ เฉียงกลาง 51,000.00     บาท นาย ธนาวุฒิ เฉียงกลาง 51,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170269 4/19/2017

459 จา้งเหมาดูแลและเตรียมบ่อพอ่แม่พนัธุ์กุง้ 5 งวด 65,000.00                ตกลงราคา นางสาว สุภาภรณ์ ทองเกลีPยง 65,000.00     บาท นางสาว สุภาภรณ์ ทองเกลีPยง 65,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170270 4/21/2017
460 จา้งเตรียมอาหารชกันาํใหม้ีการเกิดรากสะสมอาหารมนัสาํปะหลงั3 งวด 75,000.00                ตกลงราคา นางสาว ญาดา บุญสอน 75,000.00     บาท นางสาว ญาดา บุญสอน 75,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170271 4/21/2017

461 ทาํการตรวจสอบดีเอน็เอของยนีสมาชิกในกลุ่ม และตน้มนัสาํปะหลงั 3 งวด 51,000.00                ตกลงราคา นางสาว อารีรัตน์ อารีเอืPอ 51,000.00     บาท นางสาว อารีรัตน์ อารีเอืPอ 51,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170272 4/21/2017

462 งานจา้งปรับปรุงหอ้ง LAB ดา้นวคัซีนสัตว์ 1 งวด 4,277,967.00           4,277,967.00 พิเศษ บริษทั สกิล ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั 4,277,967.00 บาท บริษทั สกิล ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั 4,277,967.00 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170274 4/21/2017

463 ทาํการเกบ็ตวัอยา่ง การสกดัดีเอน็เอ  การวิเคราะห์อิเลคโตรโฟลิซิสทัPงอะกาโรส3 งวด 33,000.00                ตกลงราคา นาง กลัยารัตน์ ภูสุ่ดแสวง 33,000.00     บาท นาง กลัยารัตน์ ภูสุ่ดแสวง 33,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170277 4/24/2017

464 วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล omics  ตา่งๆของออ้ยโดยใชเ้ทคนิคทางสถิติและชีวสา 3 งวด 54,000.00                ตกลงราคา นาย เกริกวิทย ์ธีระวจันเดช 54,000.00     บาท นาย เกริกวิทย ์ธีระวจันเดช 54,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170278 4/24/2017

465 งานจา้ง MA ระบบลิฟทส์่งอาหาร 4 งวด 8,560.00                  ตกลงราคา บริษทั โอฬาร เอเลเวเทอร์ จาํกดั 8,560.00       บาท บริษทั โอฬาร เอเลเวเทอร์ จาํกดั 8,560.00       บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170279 4/25/2017

466 เกบ็บนัทึกขอ้มูลการผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้ว 3 งวด 66,000.00                ตกลงราคา นางสาว กญัญารัตน์ ทา้วทา 66,000.00     บาท นางสาว กญัญารัตน์ ทา้วทา 66,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170280 4/26/2017

467 งานจา้งปรับปรุงระบบระบายอากาศ 1 งวด 1,668,001.60           1,668,001.60 พิเศษ บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 1,668,001.60 บาท บริษทั ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จาํกดั 1,668,001.60 บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170285 4/27/2017

468 จา้งทาํ PCR ตรวจโรคในกุง้อยา่งนอ้ย 180 ตวั 3 งวด 81,000.00                ตกลงราคา นางสาว วิชชุลดา  ตาลาคุณ 81,000.00     บาท นางสาว วิชชุลดา  ตาลาคุณ 81,000.00     บาท มีคุณสมบตัิและรายละเอียดตรงตามขอ้กาํหนด2043170289 4/28/2017
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