
แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

1 Klebsiella pneumoniae; [ATC.BAA-1705] 1 รายการ 20,600.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากดั 20,600.00       บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากดั 20,600.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175221 1/08/2560

2 วัสดสุํานักงาน 10 รายการ 1,405.39                      ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,405.39         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,405.39        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175222 1/08/2560

3 Poly(dG:dC) naked 200?g 1 รายการ 18,500.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 18,500.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 18,500.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175223 1/08/2560

4 P/N#8280781 (MTP 384 TARGET PLATE 1 รายการ 37,000.00                   ตกลงราคา บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจี 37,000.00       บาท บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจี 37,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175224 1/08/2560

5 MCE 5.0UM WH PL 47MM 100/PK 2 รายการ 8,300.00                      ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากดั 8,300.00         บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 8,300.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175225 4/08/2560

6 DNeasy PowerSoil Kit (100) 1 รายการ 23,280.00                   ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 23,280.00       บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 23,280.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175226 1/08/2560

7 Reusable Bottle-Top Filter PSF (Fits 45 1 รายการ 6,200.00                      ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 6,200.00         บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 6,200.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175227 1/08/2560

8 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total of 65 mers 1 รายการ 973.70                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 973.70            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 973.70            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175228 3/08/2560

9 Custom Oligos Syn,1 Oligos,Total of 29 mers 2 รายการ 1,906.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,906.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,906.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175229 8/08/2560

10 FastDigest AsiSI (SfaAI) 100 react 2 รายการ 19,688.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 19,688.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 19,688.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175230 1/08/2560

11 Custom Oligos Syn, 52 Oligos, 1 รายการ 22,140.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 22,140.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 22,140.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175231 4/08/2560

12 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, Total of 40 mers 1 รายการ 560.00                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 560.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 560.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175232 4/08/2560

13 Agencourt AMPure XP - 60 ml 1 รายการ 51,401.87                   ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ+ง จํากดั 51,401.87       บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ+ง จํากดั 51,401.87      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175233 1/08/2560

14 ปากกามารค์เกอร ์คละส ี(แพ็ค 4 ดา้ม) ONE 12 รายการ 4,050.19                      ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 4,050.19         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 4,050.19        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175234 4/08/2560

15 Guanidine Thiocyanate Ultra Pure Grade 3 รายการ 18,900.00                   ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 18,900.00       บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 18,900.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175235 8/08/2560

16 P3556.0001 L-a-Phosphatidylcholine f.egg 3 รายการ 49,123.70                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 49,123.70       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 49,123.70      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175236 1/08/2560

17 Ribonuclease A, 200 mg./vial 1 รายการ 3,800.00                      ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,800.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,800.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175237 8/08/2560

18 10UL MICRO TIP EXTRA LONG,1000/PKG 2 รายการ 26,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 26,000.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 26,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175238 1/08/2560

19 BLUE TIP 100-1000UL.1000/BAG 1 รายการ 2,750.00                      ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 2,750.00         บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 2,750.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175239 10/08/2560

20 UV MICROPLATE 96 WELL, FLAT (25/PKG) 2 รายการ 40,938.20                   ตกลงราคา บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั 40,938.20       บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั 40,938.20      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175240 7/08/2560

21 DG8 Gaskets for QX200 / QX100 Droplet 1 รายการ 3,420.00                      ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 3,420.00         บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 3,420.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175241 1/08/2560

22 STRIPETTE 5 ML,PPW,Steriled,1/50/200/CS 3 รายการ 6,550.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

6,550.00         บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

6,550.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175242 8/08/2560

23 ANGIOTENSIN CONVERT ENZ(BOV)-1.5U 1UNIT, 2 รายการ 25,800.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 25,800.00       บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 25,800.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175244 1/08/2560

24 Gallic acid 25G, Merck 3 รายการ 5,350.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 5,350.00         บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 5,350.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175245 1/08/2560

25 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ 800.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 800.00            บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 800.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175246 4/08/2560

26 Runblue Precast Gels,10 ea./Pack 4 รายการ 24,500.00                   ตกลงราคา  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี แอลทดี.ี 24,500.00       บาท  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี แอลทดี.ี 24,500.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175247 4/08/2560

27 TIANamp Stool DNA Kit 50 preps 1 รายการ 29,820.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 29,820.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 29,820.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175248 8/08/2560

28 ถงุมอืไนไตร สฟี้า M ศรตีรัง 1 รายการ 3,700.00                      ตกลงราคา  จวิณัฐ เคมคิอล 3,700.00         บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 3,700.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175249 9/08/2560

29 pGEM(R)-T Easy Vector System I 1 รายการ 6,450.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย) จํากดั 6,450.00         บาท บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย) จํากดั 6,450.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175250 28/08/2560

30 Syring 50 ml. 4 รายการ 1,965.00                      เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 1,965.00         บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,965.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175251 28/08/2560

31 6 Well TC Plate, FB,W/Lid, 1/50/CS 1 รายการ 2,100.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

2,100.00         บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

2,100.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175252 8/08/2560

32 Custom Oligos Syn, 12 Oligos, Total of 1 รายการ 3,738.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,738.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,738.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175253 10/08/2560

33 Filter Chamber,Clear,PVDF,500ul,0.22um, 1 รายการ 6,687.50                      ตกลงราคา บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั3น จํากดั 6,687.50         บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั3น จํากดั 6,687.50        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175254 1/08/2560

34 10mm Target Teflon/Silicone Septa,100/pk 1 รายการ 5,039.70                      ตกลงราคา บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั3น จํากดั 5,039.70         บาท บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั3น จํากดั 5,039.70        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175255 1/08/2560

35 iQ SYBR Green Supermix [1708882AP] 1 รายการ 26,750.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 26,750.00       บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 26,750.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175256 1/08/2560

36 L-ARABINOSE,98% 1 รายการ 7,393.70                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 7,393.70         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 7,393.70        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175257 1/08/2560

37 Jug,moulded graduation,PP, 5000 mL 2 รายการ 2,878.30                      ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

2,878.30         บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

2,878.30        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175258 1/08/2560

38 5091-GT Oxygen High Purity Purity 99.8% 1 รายการ 3,145.80                      ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)

3,145.80         บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)

3,145.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175259 1/08/2560

39 Custom Oligos Syn,4 Oligos, 1 รายการ 1,602.86                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,602.86         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,602.86        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175260 1/08/2560

40 Glycerol RPE-ACS 2500ml [C453755] 1 รายการ 3,167.20                      ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,167.20         บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 3,167.20        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175261 1/08/2560

41 PH-INDICATOR STRIPS PH 0-14 UNIVERSAL 1 รายการ 310.30                         ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 310.30            บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 310.30            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175262 1/08/2560

42 Buchner Funnel for filter paper 110 mm. 1 รายการ 1,814.72                      ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

1,814.72         บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

1,814.72        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175263 1/08/2560

43 NUTRIENT BROTH (DIFCO) 500GM 1 รายการ 2,942.50                      ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2,942.50         บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2,942.50        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175264 1/08/2560

44 NucleoSpin Gel and PCR Clean-up, 1 รายการ 3,210.00                      ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,210.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,210.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175265 1/08/2560

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนสงิหาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 สงิหาคม 2560256025602560
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

45 TV LED ยี3หอ้ LG รุน่ 65UJ654T ขนาด 65 น 2 รายการ 118,000.00                 118,000.00    ตกลงราคา บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากดั 118,000.00     บาท บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากดั 118,000.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175266 2/08/2560

46 งานแกไ้ขรอยรา้ว+กนัซมึ Module 4-5 6 รายการ 149,800.00                 149,800.00    ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 149,800.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 149,800.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175267 2/08/2560

47 งานตดิตั +งขายดึ TV +ปรับปรงุฝ้าเพดาน 6 รายการ 61,525.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 61,525.00       บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 61,525.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175268 24/08/2560

48 งานเปลี3ยน Main Pump สบูนํ+าเสยีอาคาร BIO 2 รายการ 77,040.00                   ตกลงราคา บรษิัท นายชา่งไท การไฟฟ้า จํากดั 77,040.00       บาท บรษิัท นายชา่งไท การไฟฟ้า จํากดั 77,040.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175269 2/08/2560

49 งานตดิตั +ง Beam Smoke Detector Module 5 3 รายการ 123,841.80                 123,841.80    ตกลงราคา บรษิัท แอนตี+ไฟร ์จํากดั 123,841.80     บาท บรษิัท แอนตี+ไฟร ์จํากดั 123,841.80    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175270 2/08/2560

50 วัสดชุา่ง (Emergency Light) 1 รายการ 6,099.00                      ตกลงราคา บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 6,099.00         บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 6,099.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175271 10/08/2560

51 Yeast Extract 500g.#RM027 Hi-Media 1 รายการ 2,568.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค ซายน ์เอน 2,568.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค ซายน ์เอน 2,568.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175272 2/08/2560

52 Ammonium Sulphate RPE RPE-ACS 1000g 4 รายการ 21,357.20                   ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 21,357.20       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 21,357.20      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175273 2/08/2560

53 บอรด์นทิรรศการ TBRC 1 รายการ 91,485.00                   ตกลงราคา บรษิัท นัสฑาแอนดแ์อสโซซเิอทส ์จํากดั 91,485.00       บาท บรษิัท นัสฑาแอนดแ์อสโซซเิอทส ์จํากดั 91,485.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175274 2/08/2560

54 STERITOP-GP 500ML EXPRESS PLUS PES.22UM 1 รายการ 7,490.00                      ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 7,490.00         บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 7,490.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175275 2/08/2560

55 NICKEL(II)SULFATE HEXAHYDRATE GR 1 รายการ 2,289.80                      ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากดั 2,289.80         บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 2,289.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175276 2/08/2560

56 Separating funnel,Squibb,PTFE plug,50 mL 1 รายการ 3,509.60                      ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

3,509.60         บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

3,509.60        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175277 2/08/2560

57 โตะีวางคอมพวิเตอรแ์ละกลอ้งจลุทรรศน์ 1 รายการ 32,100.00                   ตกลงราคา บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 32,100.00       บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 32,100.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175278 2/08/2560

58 วัสดไุฟฟ้า 26 รายการ 37,899.39                   ตกลงราคา บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากดั 37,899.39       บาท บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากดั 37,899.39      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175279 10/08/2560

59 เสื+อกาวน์ 5 รายการ 11,984.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั นวพล ดไีซน์ 11,984.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั นวพล ดไีซน์ 11,984.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175280 2/08/2560

60 งานปรับปรงุระบบปรับอากาศหอ้ง B-127 1 รายการ 204,407.45                 204,407.45    ตกลงราคา บรษิัท อักขรา เอ็นจเินยีริ3ง จํากดั 204,407.45     บาท บรษิัท อักขรา เอ็นจเินยีริ3ง จํากดั 204,407.45    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175281 2/08/2560

61 เครื3องปรับอากาศขนาด 60000 BTU 2 รายการ 193,337.23                 193,337.23    ตกลงราคา บรษิัท อักขรา เอ็นจเินยีริ3ง จํากดั 193,337.23     บาท บรษิัท อักขรา เอ็นจเินยีริ3ง จํากดั 193,337.23    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175282 2/08/2560

62 Chlorine Hiclor 70% sodium process 1 รายการ 42,090.24                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตารแ์ลป จํากดั 42,090.24       บาท บรษิัท เอเชยี สตารแ์ลป จํากดั 42,090.24      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175283 25/08/2560

63 วัสดชุา่ง 6 รายการ 21,362.55                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิเตอรเ์ทค อคิวปิ
เมน้ท์

21,362.55       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิเตอรเ์ทค อคิวปิ
เมน้ท์

21,362.55      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175284 11/08/2560

64 LECTIN FROM PHYTOLACCA AMERICANA CELL*CU1 รายการ 4,804.30                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 4,804.30         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 4,804.30        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175285 2/08/2560

65 96F-well Nunclon,50/cs 2 รายการ 11,342.00                   ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 11,342.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 11,342.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175286 2/08/2560

66 RPMI 1640, 1x,with 2.05 mM L-Glutamine 1 รายการ 4,280.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,280.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,280.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175287 2/08/2560

67 Recombinant Human Noggin Protein, 25 ug 6 รายการ 98,654.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 98,654.00       บาท บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 98,654.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175288 2/08/2560

68 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 1 รายการ 1,438.08                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,438.08         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,438.08        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175289 7/08/2560

69 FORMIC ACID 98-100% GR ACS 2 รายการ 1,851.10                      ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 1,851.10         บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 1,851.10        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175290 9/08/2560

70 Di-Amm. Hydrogen Citrate AR 500gm. Qrec 5 รายการ 9,726.30                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 9,726.30         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 9,726.30        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175291 9/08/2560

71 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL 4 รายการ 1,181.28                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 1,181.28         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 1,181.28        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175292 16/08/2560

72 56822 Immersion oil, 50 ml/bot., SIGMA 8 รายการ 12,069.60                   ตกลงราคา บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี3 จํากดั 12,069.60       บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี3 จํากดั 12,069.60      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175293 3/08/2560

73 Pipette Micro Tips 2-20ul, With filter, 1 รายการ 4,708.00                      ตกลงราคา บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 4,708.00         บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 4,708.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175294 18/08/2560

74 FAST GREEN FCF CERTIFIED 1 รายการ 8,645.60                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 8,645.60         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 8,645.60        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175295 3/08/2560

75 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL 1 รายการ 2,336.88                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 2,336.88         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 2,336.88        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175296 9/08/2560

76 Amintra NiNTA - 25 ml 2 รายการ 25,262.70                   ตกลงราคา  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี แอลทดี.ี 25,262.70       บาท  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี แอลทดี.ี 25,262.70      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175297 3/08/2560

77 FastGene Reagent kit Advance :- 4 รายการ 17,120.00                   ตกลงราคา บรษิัท ซเีอทยีนี จํากดั 17,120.00       บาท บรษิัท ซเีอทยีนี จํากดั 17,120.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175298 3/08/2560

78 NP Ribbon Wax-Resin Size 50x200 m F/ln 1 รายการ 4,815.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอเชี3ยน โคดดิ+ง ซสิเท็มส ์จํากดั 4,815.00         บาท บรษิัท เอเชี3ยน โคดดิ+ง ซสิเท็มส ์จํากดั 4,815.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175299 3/08/2560

79 คา่วเิคราะห ์Squence 1 รายการ 2,140.00                      ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 2,140.00         บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 2,140.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175300 3/08/2560

80 คา่จา้งเหมาลา้งเครื3องแกว้หอ้งปฏบิัตกิาร 1 งวด 3,000.00                      ตกลงราคา นาง วาสนา นาคนอ้ย 3,000.00         บาท นาง วาสนา นาคนอ้ย 3,000.00        บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175301 3/08/2560

81 เกบ็ตัวอยา่ง และเตรยีมตัวอยา่ง RNA 1 งวด 23,000.00                   ตกลงราคา นางสาว สภุาวด ีทองยิ+ม 23,000.00       บาท นางสาว สภุาวด ีทองยิ+ม 23,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175302 3/08/2560

82 00- Aluminum pan, dia 102mm, depth 5/16" 1 รายการ 8,838.20                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั3น จํากดั 8,838.20         บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั3น จํากดั 8,838.20        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175303 30/08/2560

83 พัฒนากระบวนการเตรยีมโปรตนีไฮโดรไลเสทจากเ1 งวด 25,000.00                   ตกลงราคา นาย สชุวีนิ กรอบทอง 25,000.00       บาท นาย สชุวีนิ กรอบทอง 25,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175304 3/08/2560

84 1725274 SsoAdvanced   Universal SYBR 1 รายการ 60,990.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 60,990.00       บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 60,990.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175305 3/08/2560

85 Donkey Anti-Goat IgG H&L (FITC) 1 รายการ 8,426.25                      ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 8,426.25         บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 8,426.25        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175306 22/08/2560

86 1 TB. Ext. 2.5" Seagate Backup Plus Slim 4 รายการ 14,100.00                   ตกลงราคา บรษิัท สโมทัยคอมพวิเตอร ์จํากดั 14,100.00       บาท บรษิัท สโมทัยคอมพวิเตอร ์จํากดั 14,100.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175307 10/08/2560

87 งานจา้งปรับปรงุหอ้งเลี+ยงยงุ เฟส 2 1 รายการ 381,990.00                 381,990.00    พเิศษ บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 381,990.00     บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 381,990.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175308 3/08/2560

88 งานเดนิ main ไฟฟ้าเพื3อระบบปรับอากาศหอ้ง 2 รายการ 173,128.14                 173,128.14    เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์วิรี3 เอ็นจเินยีริ3ง จํากดั 173,128.14     บาท บรษิัท เมอรค์วิรี3 เอ็นจเินยีริ3ง จํากดั 173,128.14    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175309 31/08/2560

89 Taq DNA Polymerae (recominant)500 u. 1 รายการ 10,700.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,700.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,700.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175310 3/08/2560

90 Sealing ring for the valve block, PTFE, 2 รายการ 1,669.20                      ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

1,669.20         บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

1,669.20        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175311 3/08/2560

91 ซอ่ม Refrigerated Centrifuge,5415R 1 งาน 18,939.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
18,939.00       บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
18,939.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175312 3/08/2560
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ลงซื�อหรอืจา้ง
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เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

92 ซอ่ม Refrigerated Centrifuge, 5430R 1 งาน 46,191.90                   ตกลงราคา บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
46,191.90       บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
46,191.90      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175313 3/08/2560

93 ตูป้ลอดเชื+อ 1 รายการ 300,000.00                 300,000.00    ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 300,000.00     บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 300,000.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175314 4/08/2560

94 SiMAG-Cyanuric, () 5 ml 50 mg/ml 1 รายการ 12,508.30                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเทค จํากดั 12,508.30       บาท บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเทค จํากดั 12,508.30      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175315 4/08/2560

95 เสื+อกราวนผ์า้ TC เบอร ์XL 3 รายการ 1,262.60                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,262.60         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,262.60        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175316 18/08/2560

96 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, 1 รายการ 464.38                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 464.38            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 464.38            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175317 10/08/2560

97 CAR TONER HP LASERJET 1010/1020 (Q2612A) 1 รายการ 5,980.00                      ตกลงราคา บรษิัท สโมทัยคอมพวิเตอร ์จํากดั 5,980.00         บาท บรษิัท สโมทัยคอมพวิเตอร ์จํากดั 5,980.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175318 10/08/2560

98 No.3590-100 96 Well ELISA PLATE, FB, HB, 6 รายการ 79,608.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

79,608.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

79,608.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175319 4/08/2560

99 โต๊ะเหล็กเคลอืบสี 1 รายการ 81,855.00                   ตกลงราคา บรษิัท แอฟฟินเิท็ค จํากดั 81,855.00       บาท บรษิัท แอฟฟินเิท็ค จํากดั 81,855.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175320 4/08/2560

100 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ 856.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 856.00            บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 856.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175322 4/08/2560

101 Carbon Dioxide Gas (Ind) Purity 99.5%Min 1 รายการ 1,906.74                      ตกลงราคา บรษิัท ไทยสเปเชี3ยลแกส๊ จํากดั 1,906.74         บาท บรษิัท ไทยสเปเชี3ยลแกส๊ จํากดั 1,906.74        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175323 4/08/2560

102 STRIPETTE 25 ML,PPW,Steriled,1/50/200/CS 1 รายการ 13,696.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

13,696.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

13,696.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175324 4/08/2560

103 แบตเตอรี3แหง้ Model : 12 volt 7.2 Ah 1 รายการ 727.60                         ตกลงราคา บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 727.60            บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 727.60            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175325 4/08/2560

104 เมทานอล-HPLC Grade 4 ลติร/ขวด 1 รายการ 10,272.00                   ตกลงราคา บรษิัท โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชั3นแนล 

จํากดั
10,272.00       บาท บรษิัท โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชั3นแนล 

จํากดั
10,272.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175326 4/08/2560

105 คา่เชา่เครื3องเฟอรเ์มนเตอร ์(MSJ-N-50L) 1 งาน 58,743.00                   ตกลงราคา บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั 58,743.00       บาท บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั 58,743.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175327 4/08/2560

106 Dichloromethane,A.R., 2.5L (FISHER) 1 รายการ 12,840.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 12,840.00       บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 12,840.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175328 4/08/2560

107 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ 1,712.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,712.00         บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,712.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175329 23/08/2560

108 แบตเตอรี3แหง้ : Model 12 Volt 9 Ah 2 รายการ 5,553.30                      ตกลงราคา บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 5,553.30         บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 5,553.30        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175330 4/08/2560

109 QFT-Plus 2 Plate Kit ELISA 1 รายการ 37,985.00                   ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 37,985.00       บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 37,985.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175331 4/08/2560

110 Takara LA Taq with GC Buffer, 125 U 1 รายการ 20,544.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากดั 20,544.00       บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากดั 20,544.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175332 4/08/2560

111 GD156-100 BioFact HiSpin Column 1 รายการ 15,775.75                   ตกลงราคา บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 15,775.75       บาท บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 15,775.75      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175333 4/08/2560

112 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ 856.00                         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 856.00            บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 856.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175334 23/08/2560

113 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ 1,498.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,498.00         บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,498.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175335 23/08/2560

114 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ 1,284.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,284.00         บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,284.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175336 23/08/2560

115 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ 3,424.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 3,424.00         บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 3,424.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175337 23/08/2560

116 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ 1,926.00                      ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,926.00         บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,926.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175338 4/08/2560

117 Custom Oligos Syn,4 Oligos, 1 รายการ 4,547.50                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,547.50         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,547.50        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175339 4/08/2560

118 PEPTONE 500 GM 1 รายการ 4,922.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,922.00         บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,922.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175340 4/08/2560

119 ซอ่ม Motor (พันขดลวดใหม)่ 4 รายการ 16,500.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็นวชิั3น แล็บซสิเต็ม จํากดั 16,500.00       บาท บรษิัท เอ็นวชิั3น แล็บซสิเต็ม จํากดั 16,500.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175341 5/08/2560

120 2.2ML SQUARE WELL RES,STERILE, 5/pack 1 รายการ 12,150.00                   ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
12,150.00       บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
12,150.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175342 5/08/2560

121 Qubit® dsDNA BR Assay Kit,500 assays 1 รายการ 16,500.00                   ตกลงราคา บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 16,500.00       บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 16,500.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175343 5/08/2560

122 96 WELL CLEAR FLATE TOP PCR PLATE 5 1 รายการ 35,400.00                   ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 35,400.00       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 35,400.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175344 5/08/2560

123 Nitrogen Ultra High Purity 1 รายการ 1,260.00                      ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)

1,260.00         บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)

1,260.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175345 9/08/2560

124 clear pipet tips with bevel point, 1 รายการ 6,000.00                      ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 6,000.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 6,000.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175346 17/08/2560

125 Scott Interfold 24 box / ลัง 4 รายการ 2,460.00                      เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 2,460.00         บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 2,460.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175347 23/08/2560

126 Sal I-HF  1x2,000 Units 1 รายการ 3,360.00                      ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 3,360.00         บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 3,360.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175348 5/08/2560

127 คา่วเิคราะห ์Sequencing 1 รายการ 800.00                         ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 800.00            บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 800.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175349 22/08/2560

128 Capp pipette,variable vol.2-20 ul,Bravo 2 รายการ 9,600.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 9,600.00         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 9,600.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175350 5/08/2560

129 clear pipet tips with bevel point, 4 รายการ 17,550.00                   ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 17,550.00       บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 17,550.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175351 10/08/2560

130 ชดุกรอบโต๊ะเหล็กน๊อคดาวน์ 1 รายการ 35,000.00                   ตกลงราคา นาย อนุสรณ์ คลา้ยคลงึ 35,000.00       บาท นาย อนุสรณ์ คลา้ยคลงึ 35,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175352 7/08/2560

131 288130 LACTOBACILLI MRS BROTH 500 GM 1 รายการ 3,424.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,424.00         บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,424.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175353 7/08/2560

132 เครื3องปั3นเหวี3ยงอัตโนมัติ 1 รายการ 65,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ+ง จํากดั 65,000.00       บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ+ง จํากดั 65,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175354 7/08/2560

133 สอบเทยีบ Piston Pipette 1 รายการ 588.50                         ตกลงราคา บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 588.50            บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 588.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175355 22/08/2560

134 Adapter for 2 culture tubes 50 ml 1 รายการ 31,843.20                   ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากดั 31,843.20       บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากดั 31,843.20      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175356 7/08/2560

135 TOPSEAL-A FOR 96-WELL PLATES/100 2 รายการ 36,679.60                   ตกลงราคา บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั 36,679.60       บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั 36,679.60      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175357 7/08/2560

136 GeneJET Gel Extraction kit,250 preps 2 รายการ 20,009.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 20,009.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 20,009.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175358 7/08/2560

137 GLASS BEADS,0.5MM DIAMETER (1PK=1LB) 1 รายการ 2,172.10                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 2,172.10         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 2,172.10        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175359 7/08/2560

138 Sterrilized Petri dish Plastic 17.5G(PS) 1 รายการ 14,980.00                   ตกลงราคา บรษิัท โปรวชิั3น ไซแอนตฟิิค จํากดั 14,980.00       บาท บรษิัท โปรวชิั3น ไซแอนตฟิิค จํากดั 14,980.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175360 7/08/2560

139 PA-4013 Glass filter funnel with sidearm 1 รายการ 26,964.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากดั 26,964.00       บาท บรษิัท คลารติัส จํากดั 26,964.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175361 30/08/2560

140 วัสดคุอมพวิเตอร์ 3 รายการ 14,545.58                   ตกลงราคา บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 14,545.58       บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 14,545.58      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175362 7/08/2560
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141 Carboy PP w/Handle Auytoclavable 50L 1 รายการ 7,811.00                      ตกลงราคา บรษิัท นาโนเทค อนิเตอร ์จํากดั 7,811.00         บาท บรษิัท นาโนเทค อนิเตอร ์จํากดั 7,811.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175363 7/08/2560

142 Hexane AR 4 Lit/Jug 1 รายการ 6,163.20                      ตกลงราคา บรษิัท เคมโซน จํากดั 6,163.20         บาท บรษิัท เคมโซน จํากดั 6,163.20        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175364 7/08/2560

143 FastPette V2 Pipette Controller 1 รายการ 13,910.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ+ง จํากดั 13,910.00       บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ+ง จํากดั 13,910.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175365 7/08/2560

144 51302080 3x10 of 20ml (4.01/7.00/10.01) 3 รายการ 12,133.80                   ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
12,133.80       บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
12,133.80      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175366 7/08/2560

145 96 Well Cell Culture Plate,U-Bottom, 2 รายการ 42,800.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 42,800.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 42,800.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175367 7/08/2560

146 ZEOCIN,1 G [1IV10-R250-01] 1 รายการ 26,022.40                   ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 26,022.40       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 26,022.40      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175368 7/08/2560

147 NUTRIENT BROTH 500GM 1 รายการ 2,942.50                      ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2,942.50         บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2,942.50        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175369 7/08/2560

148 384 Well TC Plate,FB,Clear,W/Lid, 1 รายการ 64,842.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

64,842.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

64,842.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175370 7/08/2560

149 Test Tube 25x150mm.(72 pc./box) 3 รายการ 16,236.18                   ตกลงราคา บรษิัท แสตนดารด์ แลบ จํากดั 16,236.18       บาท บรษิัท แสตนดารด์ แลบ จํากดั 16,236.18      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175371 7/08/2560

150 SILICA GEL 60 PARTICLE SIZE 63-200 UM 1 รายการ 23,540.00                   ตกลงราคา บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 23,540.00       บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 23,540.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175373 7/08/2560

151 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ 4,280.00                      ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 4,280.00         บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 4,280.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175374 22/08/2560

152 CLEAR TUBE 0.2ML,8/STRIP,125/BAG 4 รายการ 13,910.00                   ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 13,910.00       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 13,910.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175375 7/08/2560

153 PM996 Parafilm M Roll 4''x125' 1 รายการ 1,712.00                      ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 1,712.00         บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 1,712.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175376 7/08/2560

154 Erlen.flask,nar.neck,DURAN 125ml 10 รายการ 9,726.30                      ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 9,726.30         บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 9,726.30        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175377 17/08/2560

155 7X SOLUTION 'ICN' 1 รายการ 3,424.00                      ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 3,424.00         บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 3,424.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175378 7/08/2560

156 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 1 รายการ 2,696.40                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,696.40         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,696.40        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175379 10/08/2560

157 No. E3005S Luna Universal One-Step 1 รายการ 45,068.40                   ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 45,068.40       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 45,068.40      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175380 7/08/2560

158 Yeast extract ; NYP (Thailand) 1 รายการ 8,346.00                      ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอาร.์จ.ีอนิเตอรเ์ทรด จํากดั 8,346.00         บาท บรษิัท พ.ีอาร.์จ.ีอนิเตอรเ์ทรด จํากดั 8,346.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175381 10/08/2560

159 Pkg of 2,Mini-PROTEAN Casting stand 2 รายการ 7,383.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 7,383.00         บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 7,383.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175382 7/08/2560

160 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ 1,712.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,712.00         บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,712.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175383 23/08/2560

161 07CTN-WRSS610 CONTAINER+SD LID 1.0 LITRE 1 รายการ 10,379.00                   ตกลงราคา บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากดั 10,379.00       บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากดั 10,379.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175384 8/08/2560

162 งานปรับปรงุผนังและประตสูํานักงาน Module 8 3 รายการ 37,343.00                   ตกลงราคา บรษิัท ตั +ง กมิ ฮง การโยธา จํากดั 37,343.00       บาท บรษิัท ตั +ง กมิ ฮง การโยธา จํากดั 37,343.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175385 8/08/2560

163 งานจา้งยา้ย lab furniture 1 รายการ 36,915.00                   ตกลงราคา บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 36,915.00       บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 36,915.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175386 8/08/2560

164 งานซอ่มกนัซมึพื+นดาดฟ้า PILOT PLANT 2 รายการ 287,830.00                 287,830.00    ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 287,830.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 287,830.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175387 8/08/2560

165 ตรวจสอบแอคตวิติขีองเอนไซมใ์นสภาวะตา่งๆ 1 งวด 19,000.00                   ตกลงราคา นางสาว วัชร ีอมรวัชรพงศ์ 19,000.00       บาท นางสาว วัชร ีอมรวัชรพงศ์ 19,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175388 21/08/2560

166 Sap I  2x250 Units 2 รายการ 11,880.00                   ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 11,880.00       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 11,880.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175389 8/08/2560

167 Custom Oligos Syn,15 Oligos,Total of 670 2 รายการ 10,930.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,930.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,930.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175390 10/08/2560

168 Quick Start Bovine Serum Albumin, 2 รายการ 8,965.00                      ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 8,965.00         บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 8,965.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175391 8/08/2560

169 2.0ml Round bottom,1000ea/pkg 1 รายการ 2,800.00                      ตกลงราคา บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 2,800.00         บาท บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 2,800.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175392 10/08/2560

170 ถงุมอืไนไตร 1 รายการ 4,552.85                      ตกลงราคา  จวิณัฐ เคมคิอล 4,552.85         บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 4,552.85        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175393 8/08/2560

171 Modification FAM 0.1 umol (Mass QC) 3 รายการ 3,920.00                      ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,920.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,920.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175394 10/08/2560

172 สกีนัสนมิ 3 รายการ 75,049.80                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมภณัฑบ์า้นดอน 75,049.80       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมภณัฑบ์า้นดอน 75,049.80      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175395 21/08/2560

173 วัสดกุอ่สรา้ง 19 รายการ 11,276.73                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมภณัฑบ์า้นดอน 11,276.73       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมภณัฑบ์า้นดอน 11,276.73      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175396 21/08/2560

174 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 1,020.00                      ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,020.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,020.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175397 10/08/2560

175 Oligotex mRNA Mini Kit (12) 1 รายการ 15,780.00                   ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 15,780.00       บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 15,780.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175398 8/08/2560

176 Custom Oligos Syn,9 Oligos,Total of 239 mers 1 รายการ 3,346.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,346.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,346.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175399 10/08/2560

177 DNA Sequencing (<(><<)>96rxn>) 1 รายการ 1,008.00                      ตกลงราคา บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 1,008.00         บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 1,008.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175400 16/08/2560

178 Barcoded Universal F/R Primers Plate-96 2 รายการ 260,800.00                 260,800.00    ตกลงราคา บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 260,800.00     บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 260,800.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175401 8/08/2560

179 S-METHYL-L-THIOCITRULLINE ACETATE 1 รายการ 15,200.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 15,200.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 15,200.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175402 8/08/2560

180 VORTEX MIXER GENIE II (G560E) 2 รายการ 23,540.00                   ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 23,540.00       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 23,540.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175403 17/08/2560

181 Taq DNA Polymerase (5u/ul), 3 รายการ 6,366.50                      ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 6,366.50         บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 6,366.50        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175404 8/08/2560

182 อปุกรณ์ป้องกนัอันตรายสว่นบคุคล(PPE) 9 รายการ 12,424.31                   ตกลงราคา บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย)

 จํากดั
12,424.31       บาท บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย)

 จํากดั
12,424.31      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175405 10/08/2560

183 เครื3องปรับอากาศ Carrier ขนาด 18000 BTU 4 รายการ 154,080.00                 154,080.00    ตกลงราคา รา้น เอส พ ีอาร ์เครื3องเย็น 154,080.00     บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครื3องเย็น 154,080.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175406 21/08/2560

184 แกลลอน 5 ลติร 1 รายการ 10,726.75                   ตกลงราคา บรษิัท ภาชนะไทย จํากดั 10,726.75       บาท บรษิัท ภาชนะไทย จํากดั 10,726.75      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175408 8/08/2560

185 Nip-3ml Plastic Syringe 3 ml, sterile, 2 รายการ 32,742.00                   ตกลงราคา บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 32,742.00       บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 32,742.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175409 17/08/2560

186 TripoPack 1.7ml Microcentrifuge Tube, 1 รายการ 8,560.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 8,560.00         บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 8,560.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175410 17/08/2560

187 ซอ่มเครื3อง HPLC ยี3หอ้ WATERS 2 รายการ 51,574.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 51,574.00       บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 51,574.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175411 29/08/2560

188 Ion PGM Hi-Q View Sequencing Kit, 1 รายการ 299,600.00                 299,600.00    ตกลงราคา บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 299,600.00     บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 299,600.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175412 8/08/2560

189 M096 Potato Dextrose Agar, 500 g/bot 1 รายการ 8,025.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี3 จํากดั 8,025.00         บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี3 จํากดั 8,025.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175413 30/08/2560

190 Dextrose monohydrate (china) 1 รายการ 2,247.00                      ตกลงราคา บรษิัท เจรญิถาวรซัพพลาย จํากดั 2,247.00         บาท บรษิัท เจรญิถาวรซัพพลาย จํากดั 2,247.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175414 10/08/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

191 5678124 Any kD Criterion TGX Stain-Free 1 รายการ 60,990.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 60,990.00       บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 60,990.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175415 8/08/2560

192 Clorox 1.89 Lite 1 รายการ 684.80                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 684.80            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 684.80            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175416 18/08/2560

193 Biotin Chromogenic Detection Kit 10react 2 รายการ 11,770.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,770.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,770.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175417 8/08/2560

194 KspAI (HpaI) 500u 2 รายการ 9,844.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 9,844.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 9,844.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175418 8/08/2560

195 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ 2,568.00                      ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 2,568.00         บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 2,568.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175419 22/08/2560

196 Chloroform-D IE? 99.8% + 0.3% TMCS,100ml 3 รายการ 6,527.00                      ตกลงราคา บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรู
เมนท ์จํากดั

6,527.00         บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรู
เมนท ์จํากดั

6,527.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175420 8/08/2560

197 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ 1,712.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,712.00         บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,712.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175421 23/08/2560

198 DNA Sequencing (<96rxn>) 1 รายการ 2,086.50                      ตกลงราคา บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 2,086.50         บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 2,086.50        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175422 8/08/2560

199 Quick-Load 1 kb Extend DNA Ladder 1 รายการ 13,096.80                   ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 13,096.80       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 13,096.80      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175423 8/08/2560

200 สําลมีว้น 450 g. 1 รายการ 449.40                         ตกลงราคา  จวิณัฐ เคมคิอล 449.40            บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 449.40            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175424 8/08/2560

201 SS III 1ST STRAND qPCR SUPERMIX, 50 RXN 1 รายการ 43,816.50                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 43,816.50       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 43,816.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175425 29/08/2560

202 Custom Oligos Syn,1 Oligos, 1 รายการ 584.22                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 584.22            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 584.22            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175426 8/08/2560

203 epTIPS Standard 0,5-20ul L, 6 รายการ 14,873.00                   ตกลงราคา บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 14,873.00       บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 14,873.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175427 9/08/2560

204 Peptone Bacto 500gm. Himedia 2 รายการ 2,560.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 2,560.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 2,560.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175428 18/08/2560

205 miRNeasy Mini Kit (50) 1 รายการ 14,070.00                   ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 14,070.00       บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 14,070.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175429 9/08/2560

206 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ 1,200.00                      ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,200.00         บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,200.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175430 22/08/2560

207 10ul Pipette tip with Ultrafine point, 1 รายการ 5,000.00                      ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 5,000.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 5,000.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175431 9/08/2560

208 กรรไกร 80 นิ+ว เทา-เหลอืง ONE BR1 3 รายการ 611.30                         ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 611.30            บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 611.30            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175432 9/08/2560

209 TaqMan MicroRNA Reverse Transcription 3 รายการ 37,750.00                   ตกลงราคา บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 37,750.00       บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 37,750.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175433 9/08/2560

210 10031282 GAPDH, desalted 200 x 20 ul 7 รายการ 38,573.50                   ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 38,573.50       บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 38,573.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175434 9/08/2560

211 0.2ml PCR 8-Strip tubes with flat cap 1 รายการ 5,400.00                      ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 5,400.00         บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 5,400.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175435 22/08/2560

212 TAQ DNA POLYMERASE WITH 10X REACTIONBUFF1 รายการ 1,100.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 1,100.00         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 1,100.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175436 9/08/2560

213 กลอ่งใสก่ระดาษาเชด็มอื 1 รายการ 1,605.00                      ตกลงราคา รา้น อมรชยัพานชิ 1,605.00         บาท รา้น อมรชยัพานชิ 1,605.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175437 9/08/2560

214 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 5 รายการ 9,095.00                      ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 9,095.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 9,095.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175438 17/08/2560

215 TRYPTONE   500 GM 3 รายการ 22,380.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 22,380.00       บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 22,380.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175439 9/08/2560

216 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, Total of 20 4 รายการ 30,626.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 30,626.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 30,626.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175440 9/08/2560

217 คา่บรกิารสอบเทยีบเครื3อง GC-3800 Detecte 1 รายการ 51,495.89                   ตกลงราคา บรษิัท ไทยยนูคี  จํากดั 51,495.89       บาท บรษิัท ไทยยนูคี  จํากดั 51,495.89      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175442 9/08/2560

218 SUPELCOGEL AG 30CM X 7.8MM 2 รายการ 48,642.20                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 48,642.20       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 48,642.20      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175443 9/08/2560

219 MALTOHEPTAOSE,DP7,100MG NEAT 5 รายการ 13,332.20                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 13,332.20       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 13,332.20      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175444 9/08/2560

220 CHLORAMPHENICOL CRYSTALLINE 1 รายการ 3,745.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 3,745.00         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 3,745.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175445 9/08/2560

221 AGAR TECHNICAL 500 GM 1 รายการ 8,667.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 8,667.00         บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 8,667.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175446 9/08/2560

222 MALTOTRIOSE,>=90%(HPLC) 1 รายการ 17,548.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 17,548.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 17,548.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175447 9/08/2560

223 Tiamulin 30 Ug Neo-Sensitabs 1 รายการ 17,655.00                   ตกลงราคา บรษิัท ฮวิ แอนด ์เอน ิแลบ จํากดั 17,655.00       บาท บรษิัท ฮวิ แอนด ์เอน ิแลบ จํากดั 17,655.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175448 9/08/2560

224 YEAST EXTRACT 500 GM 2 รายการ 72,974.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 72,974.00       บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 72,974.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175449 9/08/2560

225 P5155 D-Pantothenic acid hemicalcium, 6 รายการ 37,059.45                   ตกลงราคา บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี3 จํากดั 37,059.45       บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี3 จํากดั 37,059.45      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175450 9/08/2560

226 Self Tightening column nut, for Agilent 8 รายการ 49,915.50                   ตกลงราคา บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 49,915.50       บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 49,915.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175451 18/08/2560

227 DNA Sequencing (<96rxn) 2 รายการ 6,890.80                      ตกลงราคา บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 6,890.80         บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 6,890.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175452 15/08/2560

228 3010-01-CT060B AMOXYCILLIN 2ug 25 รายการ 14,712.50                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั คลนิคิอล ไดแอกโน
สตคิส์

14,712.50       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั คลนิคิอล ไดแอกโน
สตคิส์

14,712.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175453 9/08/2560

229 Sodium Acetate Trihydrate RPE-ACS 1000g 1 รายการ 2,482.40                      ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,482.40         บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 2,482.40        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175454 17/08/2560

230 TripoPack 1.7ml Microcentrifuge Tube, 1 รายการ 8,560.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 8,560.00         บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 8,560.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175455 9/08/2560

231 FastDigest AatII,50 react 2 รายการ 6,591.20                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,591.20         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,591.20        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175456 9/08/2560

232 Alcohol 95% 18 L. 1 รายการ 4,280.00                      ตกลงราคา  จวิณัฐ เคมคิอล 4,280.00         บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 4,280.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175457 16/08/2560

233 Custom Oligos Syn,1 Oligos, 1 รายการ 584.22                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 584.22            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 584.22            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175458 9/08/2560

234 Methyl Alcohol RPE-ACS-lSO 2500ml 1 รายการ 1,219.80                      ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,219.80         บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,219.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175459 9/08/2560

235 Aluminum foil (Diamond) ขนาด 37.sq.ft. 1 รายการ 963.00                         ตกลงราคา  จวิณัฐ เคมคิอล 963.00            บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 963.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175460 9/08/2560

236 แบตเตอรี3แหง้ : Model : 12 volt 9 Ah 1 รายการ 845.30                         ตกลงราคา บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 845.30            บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 845.30            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175461 9/08/2560

237 นํ+ายาลา้งจาน 3.8 ลติร ทโีพล ์Pure 1 รายการ 190.00                         ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 190.00            บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 190.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175462 9/08/2560

238 ถงุพลาสตกิรอ้น 20x30 นิ+วม500g. 3 รายการ 588.50                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 588.50            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 588.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175463 9/08/2560

239 LB BROTH (LENNOX), DIFCO#240230 2 รายการ 11,342.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี3 จํากดั 11,342.00       บาท บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี3 จํากดั 11,342.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175464 24/08/2560
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240 วัสดสุํานักงาน 13 รายการ 3,588.89                      ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,588.89         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,588.89        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175465 9/08/2560

241 Gene Pulser/MicroPulser Electroporation 1 รายการ 2,707.10                      ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 2,707.10         บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 2,707.10        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175466 9/08/2560

242 คา่บรกิารซอ่มเครื3องCO2 Incubator/Thermo 1 งาน 5,885.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และเคมวีจิัย 5,885.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์และเคมวีจิัย 5,885.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175467 9/08/2560

243 PM เครื3องปั3นเหวี3ยงแบบตอ่เนื3อง 1 งาน 37,450.00                   ตกลงราคา บรษิัท จอีเีอ เวสฟาเลยี เซพพาเรเตอร ์

(ประเทศไทย) จํากดั
37,450.00       บาท บรษิัท จอีเีอ เวสฟาเลยี เซพพาเรเตอร ์

(ประเทศไทย) จํากดั
37,450.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175468 9/08/2560

244 วเิคราะหต์ัวอยา่งยสีตแ์หง้ 12 รายการ 32,100.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศ
ไทย) จํากดั

32,100.00       บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศ
ไทย) จํากดั

32,100.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175469 28/08/2560

245 50ml Centrifuge Tube, Bulk, premium, 2 รายการ 12,882.80                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 12,882.80       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 12,882.80      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175470 17/08/2560

246 Custom Oligos Syn, 8 Oligos, 1 รายการ 2,516.64                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,516.64         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,516.64        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175471 15/08/2560

247 Custom Oligos Syn, 6 Oligos, 165 mers, 1 รายการ 2,471.70                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,471.70         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,471.70        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175472 15/08/2560

248 1IVG3-10270-098 : FETAL BOVINE SERUM, 1 รายการ 25,680.00                   ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 25,680.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 25,680.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175473 17/08/2560

249 LCC-1A 7544200 120, 150 & 300 ml Fast- 4 รายการ 32,966.70                   ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

32,966.70       บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

32,966.70      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175474 10/08/2560

250 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 1 รายการ 8,560.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 8,560.00         บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 8,560.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175475 16/08/2560

251 วัสดสุํานักงาน 5 รายการ 1,766.72                      ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,766.72         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,766.72        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175476 11/08/2560

252 Twin DI Cartridge LC 114 Resin (refill) 2 รายการ 28,890.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีเค.เทค-เอ็นจเินยีริ3ง 28,890.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีเค.เทค-เอ็นจเินยีริ3ง 28,890.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175477 10/08/2560

253 Ion AmpliSeq   Library Kit 2.0-384LV, 1 รายการ 274,776.00                 274,776.00    ตกลงราคา บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 274,776.00     บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 274,776.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175478 10/08/2560

254 วัสดสุํานักงาน 2 รายการ 1,112.80                      ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธิ
พลคณุรักษ์

1,112.80         บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธิ
พลคณุรักษ์

1,112.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175479 10/08/2560

255 96 Well TC Plate,FB,W/Lid,1/100/CS 1 รายการ 22,470.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

22,470.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

22,470.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175480 10/08/2560

256 INERTSIL ODS-80A 4.6X150MM,5UM 2 รายการ 26,429.00                   ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 26,429.00       บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 26,429.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175481 10/08/2560

257 Aluminium Foil 37.5 f. 1 รายการ 2,311.20                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 2,311.20         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 2,311.20        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175482 10/08/2560

258 CENTRIFUGE BOTTLE 250 ML. 2 รายการ 9,501.60                      ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,501.60         บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,501.60        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175483 10/08/2560

259 COLUMN INTERTSIL ODS-80A 4.6MMIDX250MM 2 รายการ 29,104.00                   ตกลงราคา บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 29,104.00       บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 29,104.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175484 10/08/2560

260 YEAST EXTRACT 500GM 1 รายการ 13,867.20                   ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 13,867.20       บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 13,867.20      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175485 10/08/2560

261 Grade 1 Circles,70mn 100/pk 'WHATMAN,UK' 2 รายการ 2,940.36                      ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 2,940.36         บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 2,940.36        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175486 10/08/2560

262 MEM Non-essential Amino Acid 100 ml. 3 รายการ 25,284.10                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 25,284.10       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 25,284.10      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175487 10/08/2560

263 A9781.0005 Amino acid standard ''SIAL'' 3 รายการ 15,001.40                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 15,001.40       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 15,001.40      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175488 10/08/2560

264 Custom Oligos Syn,4 Oligos, 1 รายการ 1,572.90                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,572.90         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,572.90        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175489 10/08/2560

265 OPTI-MEM I REDUCED SERUM MEDIUM,500 ML 1 รายการ 4,066.00                      ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,066.00         บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,066.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175490 10/08/2560

266 MIDDLEBROOK OADC ENRICHMENT 1 รายการ 3,932.25                      ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,932.25         บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,932.25        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175491 10/08/2560

267 EllipticineRNA & DNA INHIicineRNA & DNA 1 รายการ 12,840.00                   ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากดั 12,840.00       บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 12,840.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175492 10/08/2560

268 No. M0491S Q5 High-Fidelity DNA Polymear 2 รายการ 18,040.20                   ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 18,040.20       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 18,040.20      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175493 10/08/2560

269 Unifilter-96 GF/C,White 96-well Barex 1 รายการ 33,491.00                   ตกลงราคา บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั 33,491.00       บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากดั 33,491.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175494 10/08/2560

270 Surgical blade#10 'stainless' (LS300010) 1 รายการ 802.50                         ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 802.50            บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 802.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175495 10/08/2560

271 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ 1,093.54                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,093.54         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,093.54        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175496 10/08/2560

272 288130 LACTOBACILLI MRS BROTH 500 GM 1 รายการ 3,424.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,424.00         บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,424.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175497 10/08/2560

273 Air Zero Grade [520600-J-50] 3 รายการ 2,642.90                      ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)

2,642.90         บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)

2,642.90        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175498 10/08/2560

274 MIDISART 2000 FILTER 0.2 UM. 1 รายการ 20,865.00                   ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 20,865.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 20,865.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175499 10/08/2560

275 NYLN MMBR & FLTR PAPRSNDW 20 EA 1 รายการ 15,943.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 15,943.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 15,943.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175500 10/08/2560

276 Heptanoic acid,>=99.0% GC 5 รายการ 44,362.20                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 44,362.20       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 44,362.20      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175501 10/08/2560

277 1LP-DHS-WCL1000-3 : CELLINE 1000 FLASK 2 รายการ 104,196.60                 104,196.60    ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 104,196.60     บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 104,196.60    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175502 10/08/2560

278 แอลกอฮอล ์95% 18 ลติร 1 รายการ 25,200.00                   กรณีพเิศษ  องคก์ารเภสัชกรรม 25,200.00       บาท  องคก์ารเภสัชกรรม 25,200.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175503 10/08/2560

279 CHOLESTEROL SIGMA GRADE 500MG 1 รายการ 2,535.90                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 2,535.90         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 2,535.90        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175504 11/08/2560

280 งานจา้งปรับปรงุแผงนทิรรศการ TBRC 815 INC 2 รายการ 32,100.00                   ตกลงราคา บรษิัท นัสฑาแอนดแ์อสโซซเิอทส ์จํากดั 32,100.00       บาท บรษิัท นัสฑาแอนดแ์อสโซซเิอทส ์จํากดั 32,100.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175505 12/08/2560

281 คา่บรกิารซอ่มเครื3อง pH Meter Model YSI 2 รายการ 8,774.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 8,774.00         บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 8,774.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175506 29/08/2560

282 แบตเตอรี3แหง้ 1 รายการ 727.60                         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 727.60            บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 727.60            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175507 24/08/2560

283 วัสดสุํานักงาน 7 รายการ 1,548.87                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,548.87         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,548.87        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175508 24/08/2560

284 วัสดสุํานักงาน 5 รายการ 3,342.34                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,342.34         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,342.34        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175509 24/08/2560

285 DEXTROSE 500GM 1 รายการ 2,996.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2,996.00         บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2,996.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175510 14/08/2560

286 ถงุพลาสตกิรอ้น  14x22 นิ+ว ,500 g 6 รายการ 2,546.60                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 2,546.60         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 2,546.60        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175511 14/08/2560

287 ถงุมอืไนไตร สฟี้า M ศรตีรัง 4 รายการ 4,146.25                      ตกลงราคา  จวิณัฐ เคมคิอล 4,146.25         บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 4,146.25        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175512 14/08/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

288 เทปโฟม 21 มม.X5 ม.สกอ๊ตช ์110 4 รายการ 762.11                         ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 762.11            บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 762.11            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175513 14/08/2560

289 Thiamine hydrochloride: ''SIAL'' 25g. 1 รายการ 5,350.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,350.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,350.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175514 14/08/2560

290 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ 3,424.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 3,424.00         บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 3,424.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175515 14/08/2560

291 วัสดสุํานักงาน 10 รายการ 3,409.56                      ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,409.56         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,409.56        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175516 14/08/2560

292 Filter Chamber,Nylon,500ul,0.2um,100/pk 1 รายการ 4,012.50                      ตกลงราคา บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั3น จํากดั 4,012.50         บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั3น จํากดั 4,012.50        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175517 14/08/2560

293 จา้งผลติสารชวีภณัฑร์าบวิเวอเรยี 1 งวด 14,000.00                   ตกลงราคา นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชต 14,000.00       บาท นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชต 14,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175518 14/08/2560

294 i-Taq TM Plus DNA Polymerase with Buffer 1 รายการ 10,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 10,000.00       บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 10,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175519 17/08/2560

295 9mm Open Top Cap,PP,Blue,with PTFE/White 1 รายการ 4,500.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 4,500.00         บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 4,500.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175520 24/08/2560

296 ERLENMEYER FLASK (แถม 5 ชิ+น) 1 รายการ 77,200.50                   ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 77,200.50       บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 77,200.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175521 15/08/2560

297 เครื3องปั3นเหวี3ยงหลอดทดลองขนาดเล็ก 1 รายการ 60,747.66                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น.วาย.อาร์ 60,747.66       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น.วาย.อาร์ 60,747.66      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175522 28/08/2560

298 Heat Tranfer Fluid, 1x150 ml Code : 3DA8 1 รายการ 2,707.10                      ตกลงราคา บรษิัท ชชัรยี ์โฮลดิ+ง จํากดั 2,707.10         บาท บรษิัท ชชัรยี ์โฮลดิ+ง จํากดั 2,707.10        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175523 15/08/2560

299 สติ>กเกอร ์UPO 8 cm X 4 cm 2,000 ดวง : 3 รายการ 69,764.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เลเบิ+ล วัน เซ็นเตอร ์จํากดั 69,764.00       บาท บรษิัท เลเบิ+ล วัน เซ็นเตอร ์จํากดั 69,764.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175524 31/08/2560

300 Bst DNA Polymerase, Large Fragment Large 3 รายการ 55,920.00                   ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 55,920.00       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 55,920.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175525 15/08/2560

301 DNeasy Blood <(>&<)> Tissue Kit (50) 1 รายการ 3,825.00                      ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 3,825.00         บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 3,825.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175526 15/08/2560

302 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL 1 รายการ 2,580.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 2,580.00         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 2,580.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175527 17/08/2560

303 Di-Pot. Hydrogen Phos. AR.500gm.Ajax 1 รายการ 1,320.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 1,320.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 1,320.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175528 18/08/2560

304 all-trans-astaxanthin, analytical 2 รายการ 21,500.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค ซัพพลาย 

จํากดั
21,500.00       บาท บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค ซัพพลาย 

จํากดั
21,500.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175529 15/08/2560

305 SYBR Fast2X Mastermix, Universal 2 รายการ 15,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 15,000.00       บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 15,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175530 22/08/2560

306 One Taq Hot Start 2x Master Mix with 1 รายการ 4,140.00                      ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 4,140.00         บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 4,140.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175531 15/08/2560

307 Meat Peptone,Scharlau_Unitywewell 2 รายการ 48,792.00                   ตกลงราคา บรษิัท ยนูทิวีเีวล จํากดั 48,792.00       บาท บรษิัท ยนูทิวีเีวล จํากดั 48,792.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175532 15/08/2560

308 VESSEL ขนาด 2 ลติร 1 รายการ 103,790.00                 103,790.00    ตกลงราคา บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั 103,790.00     บาท บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั 103,790.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175533 15/08/2560

309 9mm Open Top Cap,PP,Blue,with PTFE/White 3 รายการ 12,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 12,000.00       บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 12,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175534 24/08/2560

310 Centrifuge Tube 15ML,PLUG SEAL 1 รายการ 10,700.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

10,700.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

10,700.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175535 15/08/2560

311 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ 856.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 856.00            บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 856.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175536 15/08/2560

312 Oxygen High Purity 1 รายการ 735.00                         ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)

735.00            บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)

735.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175537 15/08/2560

313 Petridish w/Vents 60x15 mm.(560/Case) 1 รายการ 5,992.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,992.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,992.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175538 15/08/2560

314 24Well TC Plate,FB,W/Lid,1/100/CS 1 รายการ 11,235.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

11,235.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

11,235.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175539 15/08/2560

315 Custom Oligos Syn, 12 Oligos, 1 รายการ 3,346.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,346.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,346.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175540 21/08/2560

316 Oligonucleotides,50 nmole 1 รายการ 1,813.65                      ตกลงราคา บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 1,813.65         บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 1,813.65        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175541 15/08/2560

317 DNA Sequencing (<96rxn>) 2 รายการ 1,712.00                      ตกลงราคา บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 1,712.00         บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 1,712.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175542 15/08/2560

318 Jug,moulded graduation,PP,1000 mL 1 รายการ 1,508.70                      ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

1,508.70         บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

1,508.70        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175544 15/08/2560

319 Yeast nitrogen base "Sigma" 1 รายการ 11,600.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 11,600.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 11,600.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175545 15/08/2560

320 Nylon Syringe Filter 13mm,0.45 um,400/pk 1 รายการ 27,820.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ+ง จํากดั 27,820.00       บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ+ง จํากดั 27,820.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175547 15/08/2560

321 GS F161210 D10ml for P10ml (200 pieces) 1 รายการ 3,199.30                      ตกลงราคา บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 3,199.30         บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 3,199.30        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175548 15/08/2560

322 Ammonium chloride for molecular biology, 1 รายการ 2,560.00                      ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 2,560.00         บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 2,560.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175549 15/08/2560

323 DEXTROSE 500 GM (ซื+อ 10 แถม 1) 1 รายการ 14,980.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 14,980.00       บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 14,980.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175550 15/08/2560

324 Bottle Lab,GL 45 screw-cap,500 mL 5 รายการ 3,857.35                      ตกลงราคา บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

3,857.35         บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

3,857.35        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175551 15/08/2560

325 Petridish Plastic,With Vents 94.X16 mm. 1 รายการ 13,054.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,054.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,054.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175552 15/08/2560

326 VIAL 2ML, F/S,External Tread,500/CS 1 รายการ 36,594.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

36,594.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

36,594.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175553 15/08/2560

327 Custom Oligos Syn,4 Oligos,Total of 233 1 รายการ 3,262.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,262.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,262.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175554 17/08/2560

328 Presto Plasmid Mini Kit (100)  1x1 kit. 1 รายการ 2,400.00                      ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 2,400.00         บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 2,400.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175555 15/08/2560

329 Ammonium Dihydrogen Orthophophate RPE 7 รายการ 19,923.40                   ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 19,923.40       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 19,923.40      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175556 15/08/2560

330 TripoPack MultiFit Tips 5-200ul,Natural, 2 รายการ 12,412.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 12,412.00       บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 12,412.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175557 15/08/2560

331 Coelenterazine (native) ; 250 ug 1 รายการ 11,100.00                   เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จาํกดั 11,100.00       บาท บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จาํกดั 11,100.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175558 31/08/2560

332 Allytrimethylsilane>98.0%(GC), 1 รายการ 3,317.00                      ตกลงราคา บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรู
เมนท ์จํากดั

3,317.00         บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรู
เมนท ์จํากดั

3,317.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175560 15/08/2560

333 Presto Plasmid Mini Kit (300) [PDH300] 1 รายการ 11,556.00                   ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 11,556.00       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 11,556.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175561 15/08/2560

334 Semken Forceps,ปลายตรง 150mm,Mira 7 รายการ 5,950.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 5,950.00         บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 5,950.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175562 15/08/2560

335 NucleoBond PC 20(Mini),typicial yeild 3 รายการ 26,750.00                   ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 26,750.00       บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 26,750.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175563 15/08/2560

336 Agarose special 100g, Low EEO Himedia 3 รายการ 5,500.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 5,500.00         บาท บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากดั 5,500.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175564 24/08/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

337 Custom Oligos Syn,1 Oligos, 2 รายการ 808.92                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 808.92            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 808.92            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175565 15/08/2560

338 2 ml 96-Well Deep Well Plate,V-Bottom, 1 รายการ 3,638.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,638.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,638.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175566 15/08/2560

339 เคาทต์ิ+งแชมเบอร ์ไบรทล์ายน ์(เยอรมัน) 6 รายการ 7,710.42                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีซ.ี สถาพร 7,710.42         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีซ.ี สถาพร 7,710.42        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175567 15/08/2560

340 TRIZOL REAGENT, 100 ML 1 รายการ 11,800.00                   ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 11,800.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 11,800.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175568 15/08/2560

341 InstantBlue Protein Staining, 1 Liter 1 รายการ 4,940.00                      ตกลงราคา  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี แอลทดี.ี 4,940.00         บาท  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี แอลทดี.ี 4,940.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175569 18/08/2560

342 ZAG 105 dsDNA Kit,1-500bp,5000 Samples 1 รายการ 120,087.00                 120,087.00    ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากดั 120,087.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากดั 120,087.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175570 15/08/2560

343 Custom Oligos Syn, 6 Oligos,Total of 172 2 รายการ 2,968.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,968.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,968.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175571 17/08/2560

344 PCR rack,96-well,Orange 9 รายการ 4,045.00                      ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 4,045.00         บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 4,045.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175572 15/08/2560

345 ปลกูเชื+อทอสโพไวรัสชนดิ TNRV 1 รายการ 18,000.00                   ตกลงราคา นางสาว ผกามาศ ชดิเชื+อ 18,000.00       บาท นางสาว ผกามาศ ชดิเชื+อ 18,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175573 15/08/2560

346 BM Condimed H1, 100ML 4 รายการ 130,475.80                 130,475.80    ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 130,475.80     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 130,475.80    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175574 15/08/2560

347 คา่เชา่เครื3องเฟอรเ์มนเตอร ์MSJ-N-30L 1 งาน 211,378.50                 211,378.50    ตกลงราคา บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั 211,378.50     บาท บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั 211,378.50    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175576 15/08/2560

348 Buffer solution pH 4.01 6 รายการ 3,659.40                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
3,659.40         บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
3,659.40        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175577 25/08/2560

349 MicroAmp optical adhesive film,100 films 1 รายการ 42,800.00                   ตกลงราคา บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 42,800.00       บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 42,800.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175578 15/08/2560

350 19101 RNase A (17,500 U) 1 รายการ 10,700.00                   ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 10,700.00       บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 10,700.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175580 15/08/2560

351 LGC-KBS2100-100 KASP by Design Primer 1 รายการ 22,684.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 22,684.00       บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 22,684.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175581 15/08/2560

352 TNF alpha Mouse Uncoated ELISA Kit with 1 รายการ 37,295.39                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเทค จํากดั 37,295.39       บาท บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเทค จํากดั 37,295.39      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175582 15/08/2560

353 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL 1 รายการ 17,334.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 17,334.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 17,334.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175583 15/08/2560

354 TR222Y TIP 200UL.YELLOW REF LINE 2 รายการ 1,583.60                      ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 1,583.60         บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 1,583.60        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175584 21/08/2560

355 Sodium Bicarbomate (25 กก./กระสอบ) 1 รายการ 1,575.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตารแ์ลป จํากดั 1,575.00         บาท บรษิัท เอเชยี สตารแ์ลป จํากดั 1,575.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175585 25/08/2560

356 UV MICROPLATE 96 WELL, FLAT (25/PKG) 4 รายการ 44,672.50                   ตกลงราคา บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั 44,672.50       บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั 44,672.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175586 18/08/2560

357 10 ml Serological Pipette, Individually 11 รายการ 32,956.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 32,956.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 32,956.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175587 16/08/2560

358 Samples : CHM17/1078 Supplement for Feed 1 รายการ 4,708.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากดั 4,708.00         บาท บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากดั 4,708.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175588 24/08/2560

359 RC-1000 FINEPOINT TIP 1000UL, 1000 TIPS/ 2 รายการ 3,210.00                      ตกลงราคา บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
3,210.00         บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
3,210.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175589 16/08/2560

360 GENESCAN, FRAGMENT ANAL 1 รายการ 5,136.00                      ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 5,136.00         บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 5,136.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175590 22/08/2560

361 Data collector (DIB) 1 8 รายการ 224,296.24                 224,296.24    ตกลงราคา บรษิัท ไบโอไซ (ไทยแลนด)์ จํากดั 224,296.24     บาท บรษิัท ไบโอไซ (ไทยแลนด)์ จํากดั 224,296.24    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175591 16/08/2560

362 เครื3องปั3นเหวี3ยงตกตะกอนขนาดเล็ก 1 รายการ 5,140.19                      ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากดั 5,140.19         บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากดั 5,140.19        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175592 16/08/2560

363 จัดทําสื3อทั +งในรปูแบบวดีทีัศน ์และกราฟิก 1 งวด 80,000.00                   ตกลงราคา นาย สมเกยีรต ิอสุาหะ 80,000.00       บาท นาย สมเกยีรต ิอสุาหะ 80,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175593 16/08/2560

364 pH-Indicator Strips Universal 0-14 pH 1 รายการ 720.00                         ตกลงราคา บรษิัท เมอรค์ จํากดั 720.00            บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 720.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175594 18/08/2560

365 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 2,340.00                      ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 2,340.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 2,340.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175595 22/08/2560

366 0.2ml PCR Tubes with flat caps 4 รายการ 7,740.00                      ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 7,740.00         บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 7,740.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175596 16/08/2560

367 Custom Oligos Syn,4 Oligos, Total of 88 1 รายการ 1,232.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,232.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,232.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175597 24/08/2560

368 วัสดงุานบา้นงานครัว 6 รายการ 3,310.58                      ตกลงราคา รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธิ
พลคณุรักษ์

3,310.58         บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธิ
พลคณุรักษ์

3,310.58        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175598 16/08/2560

369 Filter frit,10 um,SS,10 pcs 1 รายการ 2,119.14                      ตกลงราคา บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั 2,119.14         บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั 2,119.14        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175599 16/08/2560

370 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ 2,140.00                      ตกลงราคา บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 2,140.00         บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 2,140.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175600 16/08/2560

371 Glass Desiccator w plate,300mm,DN300, 1 รายการ 14,642.95                   ตกลงราคา บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ+ง จํากดั 14,642.95       บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ+ง จํากดั 14,642.95      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175601 16/08/2560

372 GeneJET Gel Extraction Kit,250 preps 1 รายการ 34,240.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 34,240.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 34,240.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175602 16/08/2560

373 Tip RAININ 1-200 ul. 100ea/pkg 1 รายการ 1,797.60                      ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,797.60         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,797.60        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175603 22/08/2560

374 NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix 1 รายการ 20,415.60                   ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 20,415.60       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 20,415.60      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175604 16/08/2560

375 ตรวจเชค็เครื3อง Molecular Devices 1 รายการ 2,889.00                      ตกลงราคา บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 2,889.00         บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 2,889.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175605 16/08/2560

376 PEROXIDASE CONJUGATE-GOAT ANTI-MOUSEIGG(1 รายการ 14,102.60                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 14,102.60       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 14,102.60      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175606 16/08/2560

377 อะไหลเ่ครื3องทํานํ+าบรสิทุธิ? 1 รายการ 20,116.00                   ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 20,116.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 20,116.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175607 16/08/2560

378 คา่บรกิารตรวจเชค็เครื3อง Shanking 1 งาน 2,675.00                      ตกลงราคา บรษิัท เมดทิอป จํากดั 2,675.00         บาท บรษิัท เมดทิอป จํากดั 2,675.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175608 17/08/2560

379 Custom Oligos Syn,1 Oligos,24 mers, 1 รายการ 359.52                         ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 359.52            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 359.52            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175609 16/08/2560

380 Ethyl Acetate ACS 4.0 lt/jug 2 รายการ 9,309.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ทซ์ติี+ซัพพลาย 9,309.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ทซ์ติี+ซัพพลาย 9,309.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175610 16/08/2560

381 100ul Glass insert with/Bottom Spring, 1 รายการ 7,650.50                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากดั 7,650.50         บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากดั 7,650.50        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175611 28/08/2560

382 Needle 18G x1'',100/pk,Nippro 3 รายการ 1,637.10                      ตกลงราคา บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ+ง จํากดั 1,637.10         บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ+ง จํากดั 1,637.10        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175612 16/08/2560

383 No.3590-100 96 Well ELISA PLATE, FB, HB, 2 รายการ 19,688.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

19,688.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

19,688.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175613 21/08/2560

384 ถงุพลาสตกิรอ้น 10x15 นิ+วม500g. 1 รายการ 1,177.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,177.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,177.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175614 28/08/2560

385 Acetone,AR 4L (Plastic) 1 รายการ 2,568.00                      ตกลงราคา บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั 2,568.00         บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั 2,568.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175615 16/08/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

386 10031261 Forward sequence : ACCGTTAAGCCA 2 รายการ 18,618.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 18,618.00       บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 18,618.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175616 16/08/2560

387 GBX DEVELOPER 5GL. 1 รายการ 1,070.00                      ตกลงราคา บรษิัท โอเร็กซ ์เทรดดิ+ง จํากดั 1,070.00         บาท บรษิัท โอเร็กซ ์เทรดดิ+ง จํากดั 1,070.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175617 16/08/2560

388 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 1 รายการ 9,321.84                      ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 9,321.84         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 9,321.84        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175618 22/08/2560

389 D(+)Glucose Anh.RPE-ACS 500g (C454336) 1 รายการ 856.00                         ตกลงราคา บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 856.00            บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 856.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175619 16/08/2560

390 Ethanol,anhydrous(85%) 1 รายการ 6,420.00                      ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 6,420.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 6,420.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175620 16/08/2560

391 Sucrose 1 kg. Qrec 1 รายการ 1,016.50                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 1,016.50         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 1,016.50        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175621 16/08/2560

392 Custom Oligos Syn,Total of 1850 mers, 1 รายการ 27,713.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 27,713.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 27,713.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175622 16/08/2560

393 N-(6-AMINOHEXYL)-5-CHLORO-1-NAPHTHALENES1 รายการ 19,474.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 19,474.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 19,474.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175623 16/08/2560

394 NUPAGE 4-12% Bis-Tris GEL 1.5MM 15-well 1 รายการ 8,217.60                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 8,217.60         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 8,217.60        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175624 16/08/2560

395 Oxygen High Purity 99.8% 2 รายการ 1,460.55                      ตกลงราคา บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)

1,460.55         บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)

1,460.55        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175625 16/08/2560

396 HSP9601 Hard-Shell   96-Well PCR Plates, 3 รายการ 35,285.39                   ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 35,285.39       บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 35,285.39      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175626 16/08/2560

397 Rice Whole Genome resequencing, 8 Gb 1 รายการ 299,600.00                 299,600.00    ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 299,600.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 299,600.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175628 16/08/2560

398 210212 QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100) 1 รายการ 38,520.00                   ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 38,520.00       บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 38,520.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175629 16/08/2560

399 QIAamp PowerFecal DNA Kit (50) 2 รายการ 26,250.00                   ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 26,250.00       บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 26,250.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175630 17/08/2560

400 งานตดิตั +งลวดสลงิหุม้พลาสตกิ และขารับ 4 รายการ 75,000.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 75,000.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 75,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175631 17/08/2560

401 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 900.00                         ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 900.00            บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 900.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175632 22/08/2560

402 GF-1 Tissue DNA Extraction Kit 1 รายการ 19,500.00                   ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 19,500.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 19,500.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175633 17/08/2560

403 Q5 High-Fidelity DNA Polymerase 4 รายการ 24,780.00                   ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 24,780.00       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 24,780.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175634 17/08/2560

404 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ 856.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 856.00            บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 856.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175635 17/08/2560

405 Pfu DNA Polymerase 100U 1 รายการ 41,730.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 41,730.00       บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 41,730.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175636 28/08/2560

406 Ethyl acetate 99.8+% (GLC) 0.902g/mL,AR. 1 รายการ 35,310.00                   ตกลงราคา บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 35,310.00       บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 35,310.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175637 17/08/2560

407 Glucose 1 รายการ 58,794.98                   ตกลงราคา บรษิัท ซนิเทค อนิโนเวชั3น จํากดั 58,794.98       บาท บรษิัท ซนิเทค อนิโนเวชั3น จํากดั 58,794.98      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175638 17/08/2560

408 MICROTUBE 2.0ML.WHITE 500/BAG 1 รายการ 3,659.40                      ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 3,659.40         บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 3,659.40        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175639 17/08/2560

409 HM PEPTONE,500 G. 1 รายการ 1,958.10                      ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,958.10         บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,958.10        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175640 17/08/2560

410 BBI-IB0168.5GM IPTG (Dioxane free), 1 รายการ 3,210.00                      ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,210.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,210.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175641 22/08/2560

411 Methanol AR 2.5 lt. Fisher 4 รายการ 5,906.40                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 5,906.40         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 5,906.40        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175642 30/08/2560

412 ถงุมอืไนไตร สฟี้า S ศรตีรัง 4 รายการ 1,326.80                      ตกลงราคา  จวิณัฐ เคมคิอล 1,326.80         บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,326.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175643 18/08/2560

413 DNA Sequencing (<(><<)>96rxn>) 2 รายการ 812.00                         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 812.00            บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 812.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175644 23/08/2560

414 ตูเ้ย็นชารป์แบบ2ประต ูขนาด7.9Q 1 รายการ 8,037.38                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากดั 8,037.38         บาท บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากดั 8,037.38        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175645 23/08/2560

415 ตูเ้ย็นชารป์แบบ2ประต ูขนาด19.3Q 1 รายการ 21,962.62                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากดั 21,962.62       บาท บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากดั 21,962.62      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175646 23/08/2560

416 No. 161-0719 Tris 1 รายการ 6,193.16                      ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 6,193.16         บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 6,193.16        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175647 18/08/2560

417 ''EZI'' Action Drum Pump Model : 25/5L 1 รายการ 7,490.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไนซัส (ประเทศไทย) จํากดั 7,490.00         บาท บรษิัท ไนซัส (ประเทศไทย) จํากดั 7,490.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175648 25/08/2560

418 Alkyl Amino acetic acid/Alkyl amines 1 รายการ 39,590.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น.วาย.อาร์ 39,590.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น.วาย.อาร์ 39,590.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175649 18/08/2560

419 BOTTLE/CAP,PP 250ML (PKG-6) 1 รายการ 25,400.00                   ตกลงราคา บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ+ง จํากดั 25,400.00       บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ+ง จํากดั 25,400.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175650 18/08/2560

420 1610301*100g,SDS (Sodium Dodecyl Sulfate 1 รายการ 1,275.44                      ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 1,275.44         บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 1,275.44        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175651 18/08/2560

421 Aluminum foil (Diamond) ขนาด 37.sq.ft. 1 รายการ 963.00                         ตกลงราคา  จวิณัฐ เคมคิอล 963.00            บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 963.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175652 18/08/2560

422 MALE LUER(2) TO FEMALE LUER THREAD STYLE 6 รายการ 25,680.00                   ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 25,680.00       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 25,680.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175653 18/08/2560

423 เปลี3ยนอะไหลเ่ครื3องนึ3งฆา่เชื+อ 1 งาน 13,375.00                   ตกลงราคา บรษิัท เมดทิอป จํากดั 13,375.00       บาท บรษิัท เมดทิอป จํากดั 13,375.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175654 18/08/2560

424 Custom Oligos Syn,Total of 1550 mers, 1 รายการ 23,219.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 23,219.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 23,219.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175655 18/08/2560

425 iQ SYBR Green Supermix 12.5ml (10x1.25ml 3 รายการ 45,207.50                   ตกลงราคา บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 45,207.50       บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 45,207.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175656 18/08/2560

426 NITROGEN 99.5% (STD) 7m/Cyl 1 รายการ 4,815.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,815.00         บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,815.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175657 29/08/2560

427 แฟ้ม 2 หว่ง A4 สัน 1 นิ+ว เขยีว ออรก์า้ 6 รายการ 1,689.27                      ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,689.27         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,689.27        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175658 18/08/2560

428 Cell Imaging Coverglass,8 Chambers, 1 รายการ 4,708.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 4,708.00         บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 4,708.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175659 29/08/2560

429 ซื+ออะไหลเ่ครื3อง Distilled water 2 รายการ 31,565.00                   ตกลงราคา บรษิัท อโีคเทค วอเตอรซ์สิเต็มส ์จํากดั 31,565.00       บาท บรษิัท อโีคเทค วอเตอรซ์สิเต็มส ์จํากดั 31,565.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175660 18/08/2560

430 RNeasy Mini Kit (50) 1 รายการ 15,536.40                   ตกลงราคา บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 15,536.40       บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 15,536.40      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175661 18/08/2560

431 Rice Whole Genome resequencing, 8 Gb 1 รายการ 104,860.00                 104,860.00    ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 104,860.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 104,860.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175662 21/08/2560

432 Cellulase "Onozuka" R-10, 10g.#L0012 1 รายการ 29,532.00                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค ซายน ์เอน 29,532.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค ซายน ์เอน 29,532.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175663 29/08/2560

433 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 1 รายการ 2,108.00                      ตกลงราคา บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 2,108.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 2,108.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175664 21/08/2560

434 AMICON ULTRA 0.5ML 10KDa 1 รายการ 4,670.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 4,670.00         บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 4,670.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175665 29/08/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

435 Discovery Comfort autoclavable 4 รายการ 22,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 22,000.00       บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 22,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175666 24/08/2560

436 VESSEL ขนาด 2 ลติร 1 รายการ 103,790.00                 103,790.00    ตกลงราคา บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั 103,790.00     บาท บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั 103,790.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175667 21/08/2560

437 Amino Acid Mixture,Complete,175ul 2 รายการ 16,757.27                   ตกลงราคา บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากดั 16,757.27       บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากดั 16,757.27      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175668 21/08/2560

438 Potassium hydroxide pellets,LR, 500G 7 รายการ 9,750.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากดั 9,750.00         บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากดั 9,750.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175669 28/08/2560

439 Reservoirs,PS,50ml,Sterile,5/100/case,() 1 รายการ 2,086.50                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเทค จํากดั 2,086.50         บาท บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเทค จํากดั 2,086.50        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175670 28/08/2560

440 Glucose Anhydrous (Dextrose)25 Kg/กระสอบ 1 รายการ 29,425.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั คอมมอนกรุ๊พ 29,425.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั คอมมอนกรุ๊พ 29,425.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175671 21/08/2560

441 Semken Forceps 16 cm. (Str.) (ปลายตรง) 2 รายการ 4,050.00                      ตกลงราคา บรษิัท ยไูนเทค ซายน ์จํากดั 4,050.00         บาท บรษิัท ยไูนเทค ซายน ์จํากดั 4,050.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175672 21/08/2560

442 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ 1,712.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00         บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175673 21/08/2560

443 RUBIDIUM CHLORIDE,REAGENTPLUS TM,>=99 2 รายการ 5,830.00                      ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 5,830.00         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 5,830.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175674 21/08/2560

444 PEG Virus Precipitation Kit 50 tests 1 รายการ 19,260.00                   ตกลงราคา บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 19,260.00       บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 19,260.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175675 21/08/2560

445 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ 800.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 800.00            บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 800.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175676 21/08/2560

446 PNGase F, Recombinant  1x15,000 Units 1 รายการ 9,120.00                      ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 9,120.00         บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 9,120.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175677 21/08/2560

447 วัสดหุอ้งปฏบิัตกิาร 56 รายการ 156,205.02                 156,205.02    ตกลงราคา บรษิัท ซนิเทค อนิโนเวชั3น จํากดั 156,205.02     บาท บรษิัท ซนิเทค อนิโนเวชั3น จํากดั 156,205.02    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175678 21/08/2560

448 Phytic acid dipotassium salt, 5G 8 รายการ 40,500.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากดั 40,500.00       บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากดั 40,500.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175679 21/08/2560

449 หมกึพมิพ ์ยี3หอ้ รุน่ CE410A (Black) 4 รายการ 15,448.66                   ตกลงราคา บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 15,448.66       บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 15,448.66      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175680 21/08/2560

450 ผงหมกึเคยีวเซรา่ รุน่ TK-174 1 รายการ 13,482.00                   ตกลงราคา บรษิัท กรนี เทคโนโลย ีซสิเท็ม จํากดั 13,482.00       บาท บรษิัท กรนี เทคโนโลย ีซสิเท็ม จํากดั 13,482.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175681 21/08/2560

451 TUBE 14ML 17x100MM R-BTM PS,500/CS 1 รายการ 3,424.00                      ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 3,424.00         บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 3,424.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175682 21/08/2560

452 Mabberlay's Plant-Book 1 รายการ 3,400.00                      ตกลงราคา บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์จํากดั 3,400.00         บาท บรษิัท ลดีเดอร ์แอนด ์รดีเดอร ์จํากดั 3,400.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175683 21/08/2560

453 วัสดสุํานักงาน 6 รายการ 371.51                         ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 371.51            บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 371.51            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175684 21/08/2560

454 งานตดิตั +ง Lab Furniture หอ้ง 110-112 10 รายการ 284,299.00                 284,299.00    ตกลงราคา บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 284,299.00     บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 284,299.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175686 21/08/2560

455 BreedingView-server version (Annual- 1 รายการ 500,000.00                 500,000.00    พเิศษ บรษิัท ไบโอไซ (ไทยแลนด)์ จํากดั 500,000.00     บาท บรษิัท ไบโอไซ (ไทยแลนด)์ จํากดั 500,000.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175687 21/08/2560

456 รถเข็นพรอ้มถัง 1 รายการ 3,249.49                      ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,249.49         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,249.49        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175688 22/08/2560

457 กระดาษกาวยน่ 1 รายการ 3,395.11                      ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,395.11         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,395.11        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175689 22/08/2560

458 หนา้กากคารบ์อน Dura 2 รายการ 2,100.00                      เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 2,100.00         บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 2,100.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175690 23/08/2560

459 TRIZOL REAGENT, 100 ML 1 รายการ 11,800.00                   ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 11,800.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 11,800.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175691 22/08/2560

460 วัสดสุํานักงาน 8 รายการ 1,504.60                      ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,504.60         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,504.60        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175692 22/08/2560

461 Piston Pipette Discovery 100-1000 ul. 2 รายการ 910.00                         เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 910.00            บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 910.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175693 29/08/2560

462 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 3,336.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,336.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,336.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175694 24/08/2560

463 จา้งผลติ Motion Graphic Touch Screen 1 รายการ 96,300.00                   ตกลงราคา บรษิัท พ่นไฟ สตดูโิอ จํากดั 96,300.00       บาท บรษิัท พ่นไฟ สตดูโิอ จํากดั 96,300.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175695 22/08/2560

464 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 1 รายการ 1,098.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,098.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,098.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175696 24/08/2560

465 CELL SCRAPER, Steriled,1/100/CS 1 รายการ 5,300.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

5,300.00         บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

5,300.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175697 28/08/2560

466 dNTP Mix, 10mM, 1000ul 1 รายการ 13,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากดั 13,000.00       บาท บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากดั 13,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175698 22/08/2560

467 ถงุมอืไมม่แีป้งศรตีรัง M 5 รายการ 12,275.00                   เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 12,275.00       บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 12,275.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175699 30/08/2560

468  SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ, 100 RXN 1 รายการ 63,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท กบิไทย จํากดั 63,000.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 63,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175700 22/08/2560

469 lon 520 Chip Kit, 8 chips 1 รายการ 131,000.00                 131,000.00    ตกลงราคา บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 131,000.00     บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 131,000.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175701 22/08/2560

470 High Pure PCR Template Preparation Kit 1 รายการ 186,000.00                 186,000.00    ตกลงราคา บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 186,000.00     บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 186,000.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175702 22/08/2560

471 วัสดงุานบา้นงานครัว 7 รายการ 98,247.40                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั อมรชยัพานชิ 98,247.40       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อมรชยัพานชิ 98,247.40      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175703 22/08/2560

472 นํ+ามังคดุแชแ่ข็ง 1 รายการ 32,100.00                   ตกลงราคา บรษิัท สงิหอ์ํานวยผลไมไ้ทย จํากดั 32,100.00       บาท บรษิัท สงิหอ์ํานวยผลไมไ้ทย จํากดั 32,100.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175704 22/08/2560

473 วัสดคุอมพวิเตอร์ 3 รายการ 7,832.40                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้ (ประเทศไทย) จํากดั 7,832.40         บาท บรษิัท รโิก ้ (ประเทศไทย) จํากดั 7,832.40        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175705 25/08/2560

474 API ZYM 25STRIPS (Storage Cond.+2C to + 5 รายการ 31,779.00                   ตกลงราคา บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากดั 31,779.00       บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากดั 31,779.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175706 22/08/2560

475 งานจา้งทําป้ายสติ>กเกอร์ 26 รายการ 34,001.39                   ตกลงราคา บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากดั 34,001.39       บาท บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากดั 34,001.39      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175707 22/08/2560

476 คา่เชา่เครื3องเฟอรเ์มนเตอรค์รั +งที3 3 2 รายการ 256,746.50                 256,746.50    ตกลงราคา บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั 256,746.50     บาท บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั 256,746.50    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175708 22/08/2560

477 PM HPLC 1 งาน 40,660.00                   ตกลงราคา บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั 40,660.00       บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั 40,660.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175709 22/08/2560

478 คา่บรกิารบําบัดและกําจัดกากอตุสาหกรรม 1 รายการ 20,000.00                   ตกลงราคา บรษิัท พเีอสท ีเอนไวรอนเมนทอล 

เทคโนโลย ีจํากดั
20,000.00       บาท บรษิัท พเีอสท ีเอนไวรอนเมนทอล 

เทคโนโลย ีจํากดั
20,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175710 22/08/2560

479 Syringe-driven Filters PES 0.22 um,30 mm 1 รายการ 3,424.00                      ตกลงราคา บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 3,424.00         บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 3,424.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175711 22/08/2560

480 ตูเ้กบ็เอกสาร 1 รายการ 5,450.00                      ตกลงราคา บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,450.00         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,450.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175712 22/08/2560

481 เครื3องดื3มไมโล 3 in 1 1 รายการ 2,815.33                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 2,815.33         บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 2,815.33        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175713 25/08/2560

482 QX200Droplet Generation Oil for EvaGreen 3 รายการ 23,497.20                   ตกลงราคา บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 23,497.20       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 23,497.20      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175714 22/08/2560

483 เกา้อี+หอ้งปฏบิัตกิาร 2 รายการ 60,508.50                   ตกลงราคา บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 60,508.50       บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 60,508.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175715 22/08/2560

484 Custom Oligos Syn, 3 Oligos, Total of 59 mers 1 รายการ 883.82                         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 883.82            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 883.82            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175716 28/08/2560

485 ถงุพลาสตกิรอ้น 6 รายการ 3,060.20                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 3,060.20         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 3,060.20        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175717 28/08/2560

486 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total of 76 mers 1 รายการ 1,138.48                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,138.48         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,138.48        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175718 28/08/2560

Page 10 of 18



แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

487 PCR TUBE 0.5ML.FLAT CAP,1000/BAG 1 รายการ 2,568.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 2,568.00         บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 2,568.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175719 28/08/2560

488 ซอ่มเครื3อง LC/MS/MS 1 งาน 27,873.50                   ตกลงราคา บรษิัท ศริอินิสตรเูมน้ท ์จํากดั 27,873.50       บาท บรษิัท ศริอินิสตรเูมน้ท ์จํากดั 27,873.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175720 22/08/2560

489 CLEAR TUBE 0.2ML,8/STRIP,125/BAG 2 รายการ 6,420.00                      ตกลงราคา บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 6,420.00         บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 6,420.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175721 22/08/2560

490 Methyl Alcohol AR (Brand Labsupplies) 1 รายการ 12,326.40                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ทซ์ติี+ซัพพลาย 12,326.40       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ทซ์ติี+ซัพพลาย 12,326.40      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175722 22/08/2560

491 No.4487 STRIPETTET 5 ML, PPW, Steriled 1 รายการ 17,655.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

17,655.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

17,655.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175723 25/08/2560

492 วัสดสุํานักงาน 3 รายการ 557.76                         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 557.76            บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 557.76            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175724 25/08/2560

493 GOAT ANTI-MOUSE IGG (WHOLE MOLECULE)ALKA1 รายการ 13,417.80                   ตกลงราคา บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 13,417.80       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 13,417.80      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175725 22/08/2560

494 Bacto Peptone 500 g.(Difgo-211677) 2 รายการ 46,512.90                   เฉพาะเจาะจง  เอสแอล ควอลติี+ ซัพพลาย โดย 

นางสาวศรนิรัตน ์  โชคสัมฤทธิ?ผล
46,512.90       บาท  เอสแอล ควอลติี+ ซัพพลาย โดย 

นางสาวศรนิรัตน ์  โชคสัมฤทธิ?ผล
46,512.90      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175726 28/08/2560

495 1MCG-OLIGO-50 : OLIGO PRIMER, 50 NMOLE 1 รายการ 963.00                         เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 963.00            บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 963.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175727 29/08/2560

496 Petridish Plastic,With Vents 94.X16mm. 1 รายการ 6,762.40                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,762.40         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,762.40        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175728 28/08/2560

497 งานตดิตั +งประตเูหล็กเพิ3มเตมิโรงเรอืนGMO 6 รายการ 31,565.00                   ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 31,565.00       บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 31,565.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175729 22/08/2560

498 PM996 PARFILM M 4''X125' 4 รายการ 23,754.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 23,754.00       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 23,754.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175730 28/08/2560

499 งานเปลี3ยนกระจกหอ้งนํ+าหญงิดา้นหนา้ชั +น 4 6 รายการ 16,264.00                   ตกลงราคา บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 16,264.00       บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 16,264.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175731 22/08/2560

500 Rack Microtube Round PP 1 รายการ 2,150.70                      ตกลงราคา บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 2,150.70         บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 2,150.70        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175732 22/08/2560

501 สกอ๊ตเทป 3M 1''x36 หลา เบอร ์500 1'' 1 รายการ 308.16                         เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธิ
พลคณุรักษ์

308.16            บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธิ
พลคณุรักษ์

308.16            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175733 29/08/2560

502 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ 856.00                         ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 856.00            บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 856.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175734 22/08/2560

503 วัสดไุฟฟ้า 3 รายการ 17,120.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั3น จํากดั 17,120.00       บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั3น จํากดั 17,120.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175735 25/08/2560

504 Notebook Dell XPS13 1 รายการ 57,500.00                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั พันธุท์พิย ์อนิเตอรเ์น็ต
 โซลชูั3น

57,500.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั พันธุท์พิย ์อนิเตอรเ์น็ต
 โซลชูั3น

57,500.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175736 30/08/2560

505 งานเปลี3ยนอะไหลเ่ครื3อง Air Compressor 6 รายการ 17,130.70                   ตกลงราคา บรษิัท พรเีมี3ยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจิ
เนยีริ3ง จํากดั

17,130.70       บาท บรษิัท พรเีมี3ยม อคิวปิเมน้ท ์แอนด ์เอ็นจิ
เนยีริ3ง จํากดั

17,130.70      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175737 22/08/2560

506 PCR Tubes 4 รายการ 18,785.00                   ตกลงราคา บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั 18,785.00       บาท บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั 18,785.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175738 22/08/2560

507 คา่เชา่เครื3องเฟอรเ์มนเตอร ์BIONEER-N-5L 2 รายการ 256,746.50                 256,746.50    ตกลงราคา บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั 256,746.50     บาท บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั 256,746.50    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175739 22/08/2560

508 Universal 200 ul Pipette Tips, 50 mm 1 รายการ 7,062.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 7,062.00         บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 7,062.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175740 31/08/2560

509 S1 Nuclease (10000u) 1 รายการ 2,033.00                      ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,033.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,033.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175741 22/08/2560

510 งานเทพื+นปรับระดับทางเขา้ดา้นหลังModule6 2 รายการ 14,552.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 14,552.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวนเซอรว์สิ 14,552.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175742 22/08/2560

511 จา้งพัฒนาระบบ MultiCRISPR 1 งวด 22,767.00                   ตกลงราคา นางสาว วภิารัตน ์ศริพิงษ์ 22,767.00       บาท นางสาว วภิารัตน ์ศริพิงษ์ 22,767.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175743 22/08/2560

512 คา่อะไหลช่ดุผลตินํ+าบรสิทุธิ? 2 รายการ 34,240.00                   ตกลงราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีเค.เทค-เอ็นจเินยีริ3ง 34,240.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีเค.เทค-เอ็นจเินยีริ3ง 34,240.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175744 22/08/2560

513 งานตดิตั +งระบบ Lanและโทรศัพท์ 4 รายการ 26,750.00                   ตกลงราคา บรษิัท สกลิ ดเิวลลอปเมนท ์จํากดั 26,750.00       บาท บรษิัท สกลิ ดเิวลลอปเมนท ์จํากดั 26,750.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175745 22/08/2560

514 วัสดไุฟฟ้า 26 รายการ 25,376.86                   ตกลงราคา บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากดั 25,376.86       บาท บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากดั 25,376.86      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175746 22/08/2560

515 วัสดไุฟฟ้า 3 รายการ 49,166.50                   ตกลงราคา บริษทั พีค เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 49,166.50       บาท บริษทั พีค เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 49,166.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175747 22/08/2560

516 Central Unit Emergency Light 1 รายการ 16,585.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 16,585.00       บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 16,585.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175748 29/08/2560

517 ตุเ้กบ็ของ 1 รายการ 13,642.50                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 13,642.50       บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 13,642.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175749 31/08/2560

518 ชดุครัว(ตูแ้ขวน) ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร 1 รายการ 99,296.00                   ตกลงราคา บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 99,296.00       บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 99,296.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175750 22/08/2560

519 ปั> มนํ+า 1 รายการ 13,749.50                   ตกลงราคา บรษิัท เอ็ม อาร ์เอ็ม จํากดั 13,749.50       บาท บรษิัท เอ็ม อาร ์เอ็ม จํากดั 13,749.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175751 22/08/2560

520 power supply 1 รายการ 14,445.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทคไลทต์ิ+ง จํากดั 14,445.00       บาท บรษิัท เทคไลทต์ิ+ง จํากดั 14,445.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175752 24/08/2560

521 จา้งทดสอบเสน้ใยผา้ 1 งาน 160,007.80                 160,007.80    เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื3อ สถาบัน
พัฒนาอตุสาหกรรมสิ3งทอ

160,007.80     บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิ ิเพื3อ สถาบัน
พัฒนาอตุสาหกรรมสิ3งทอ

160,007.80    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175753 23/08/2560

522 STRIPETTE 10 ML,PPW,Steriled,1/50/200/CS 7 รายการ 26,343.40                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

26,343.40       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

26,343.40      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175754 28/08/2560

523 Centrifuge Tube 15ML,CENTRISTAR Cap, 2 รายการ 32,902.50                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

32,902.50       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์กต็
ติ+ง จํากดั

32,902.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175755 28/08/2560

525 วัสดสุํานักงาน 2 รายการ 5,685.71                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,685.71         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,685.71        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175756 29/08/2560

524 วัสดสุํานักงาน 2 รายการ 5,685.71                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,685.71         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,685.71        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175756 29/08/2560

526 วัสดสุํานักงาน 3 รายการ 6,387.63                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 6,387.63         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 6,387.63        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175757 31/08/2560

527 Diaphragm Tank 1 รายการ 13,910.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ รชิ จํากดั 13,910.00       บาท บรษิัท ไอ รชิ จํากดั 13,910.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175758 24/08/2560

528 งานเดนิทอ่ gas สําหรับเครื3อง Fermentor 6 รายการ 64,200.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 64,200.00       บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 64,200.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175759 24/08/2560

529 Chlorine Hiclor 70% sodium process 1 รายการ 36,600.21                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตารแ์ลป จํากดั 36,600.21       บาท บรษิัท เอเชยี สตารแ์ลป จํากดั 36,600.21      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175760 24/08/2560

530 PlexSet-24 Reagent Pack (100 assays) 2 รายการ 104,000.00                 104,000.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 104,000.00     บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 104,000.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175761 25/08/2560

531 Qubit® dsDNA BR Assay Kit, 500 assays 1 รายการ 16,500.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 16,500.00       บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 16,500.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175762 28/08/2560

532 TAQ DNA POLYMERASE, 500 U. 1 รายการ 10,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 10,000.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 10,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175763 25/08/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

533 Custom Oligos Syn, 21 Oligos, Total of 1 รายการ 6,622.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,622.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,622.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175764 31/08/2560

534 พัดลม 6" หัวตัด 1 รายการ 2,450.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 2,450.00         บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 2,450.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175765 25/08/2560

535 OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 1 รายการ 1,040.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,040.00         บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,040.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175766 25/08/2560

537 Conical Centrifuge Tube, 15ml, PP, Flat 2 รายการ 16,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 16,000.00       บาท บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 16,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175767 25/08/2560

536 Conical Centrifuge Tube, 15ml, PP, Flat 2 รายการ 16,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 16,000.00       บาท บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 16,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175767 25/08/2560

538 Lio Box with 9x9 grid 1 รายการ 2,240.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั3นแนล จํากดั 2,240.00         บาท บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั3นแนล จํากดั 2,240.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175768 25/08/2560

539 Gel/PCR Purification Mini kit(100prep) 2 รายการ 4,000.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 4,000.00         บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 4,000.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175769 31/08/2560

540 Custom Oligos Syn, 5 Oligos, Total of 2 รายการ 9,541.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 9,541.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 9,541.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175770 31/08/2560

541 QIAamp DNA Mini Kit (50) 1 รายการ 6,120.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 6,120.00         บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 6,120.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175771 25/08/2560

542 C-CHIP, MICROCHIP TYPE HEMOCYTOMETER 1 รายการ 5,000.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 5,000.00         บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 5,000.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175772 25/08/2560

543 เครื3องปรับอากาศแบบแขวนใตฝ้้า 3 รายการ 214,500.00                 214,500.00    เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐวัตถ ์หนูอน้ 214,500.00     บาท นาย ณัฐวัตถ ์หนูอน้ 214,500.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175773 25/08/2560

544 MINI COOLER, 12x15 ML. 2 รายการ 16,200.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากดั 16,200.00       บาท บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากดั 16,200.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175774 25/08/2560

545 SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ, 100 RXN 1 รายการ 21,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 21,000.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 21,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175775 25/08/2560

546 PCR TUBE 0.5ML.FLAT CAP, 1000/BAG 1 รายการ 3,600.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 3,600.00         บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 3,600.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175776 29/08/2560

547 ถงุมอืไมม่แีป้งศรตีรัง XS 1 รายการ 450.00                         เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 450.00            บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 450.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175777 30/08/2560

549 RC-250 FINEPOINT TIP 250UL,1000 TIPS/BAG 2 รายการ 18,725.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
18,725.00       บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
18,725.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175778 25/08/2560

548 RC-250 FINEPOINT TIP 250UL,1000 TIPS/BAG 2 รายการ 18,725.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
18,725.00       บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
18,725.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175778 25/08/2560

550 NITRO BLUE TETRAZOLIUM GRADE III*CRYSTAL 6 รายการ 87,718.60                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 87,718.60       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 87,718.60      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175779 25/08/2560

551 ZR Fecal DNA MiniPrep Kit (50 Preps) 1 รายการ 20,330.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 20,330.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 20,330.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175780 30/08/2560

552 ซอ่ม Incubator Shaker 1 งาน 2,247.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
2,247.00         บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
2,247.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175781 25/08/2560

553 Aminex HPX-87H Column Pkg of 1,300 x 7.8 2 รายการ 90,629.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 90,629.00       บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 90,629.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175782 25/08/2560

554 Bottle Lab,GL 45 screw-cap, 500 mL 4 รายการ 22,791.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

22,791.00       บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

22,791.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175783 25/08/2560

555 MC10037-01 Bio-Plex Pro Magnetic COOH 1 รายการ 40,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 40,000.00       บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์จํากดั 40,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175784 25/08/2560

556 BEL-ART''POLYGON SPINBAR 15X6MM 2 รายการ 8,667.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท มั3นคงรุง่เรอืง เวลิด์ กรุ๊ป จํากดั 8,667.00         บาท บรษิัท มั3นคงรุง่เรอืง เวลิด์ กรุ๊ป จํากดั 8,667.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175785 25/08/2560

557 Pasteur pipette glass,size 150mm, 2 รายการ 31,137.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ+ง จํากดั 31,137.00       บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ+ง จํากดั 31,137.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175786 25/08/2560

558 CBB Stain One (Ready To Use) 1L. 2 รายการ 39,804.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย) จํากดั 39,804.00       บาท บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย) จํากดั 39,804.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175787 25/08/2560

559 No. GB100 Genomic DNA Mini Kit 1 รายการ 10,464.60                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 10,464.60       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 10,464.60      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175788 25/08/2560

560 Standard Liquid 1 รายการ 12,305.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะทาโก (ประเทศไทย) จํากดั 12,305.00       บาท บรษิัท อะทาโก (ประเทศไทย) จํากดั 12,305.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175789 25/08/2560

561 แบตเตอรี3แหง้ : Model : 12 volt 9 Ah 1 รายการ 845.30                         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 845.30            บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 845.30            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175790 31/08/2560

562 PROLONG GOLD ANTIFADE REAGENT, 2 ML. 1 รายการ 4,033.90                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,033.90         บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,033.90        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175791 25/08/2560

563 TUNGSTEN(VI)OXIDE,NANOPOWDER,<100 NM& 1 รายการ 7,693.30                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 7,693.30         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 7,693.30        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175792 25/08/2560

564 Custom oligos Syn ,3 Oligos, 66 mers, 25 1 รายการ 988.68                         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 988.68            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 988.68            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175793 31/08/2560

565 ซอ่มเครื3อง Incubator Shaker 1 งาน 4,601.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
4,601.00         บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
4,601.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175794 25/08/2560

566 T4 DNA Ligase (1000 u.) 1 รายการ 7,062.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,062.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,062.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175795 31/08/2560

567 P-XYLNBE-50G:Xylan (Beechwood;purified) 1 รายการ 37,022.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากดั 37,022.00       บาท บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากดั 37,022.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175796 25/08/2560

568 AMYLOSE/AMYLOPECTIN ASSAY KIT, 1 รายการ 19,581.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั 19,581.00       บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากดั 19,581.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175797 30/08/2560

569 SecurityGuard SemiPrep Cartridges C18 14 รายการ 67,597.25                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค จํากดั 67,597.25       บาท บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทฟิิค จํากดั 67,597.25      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175798 25/08/2560

570 Caco-2, Human colon adenocarcinoma cell 1 รายการ 29,569.99                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเทค จํากดั 29,569.99       บาท บรษิัท เอ็กซ-์เซลล ์ไบโอเทค จํากดั 29,569.99      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175799 26/08/2560

571 OmniPur Water DEPC Treated sterile 1 รายการ 3,680.80                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 3,680.80         บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 3,680.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175800 26/08/2560

572 KIRAY 50 infraed themometer -50 to +380 1 รายการ 3,547.05                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดคิเซลล ์(เอเซยี) จํากดั 3,547.05         บาท บรษิัท ดคิเซลล ์(เอเซยี) จํากดั 3,547.05        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175801 26/08/2560

573 Yeast Extract,Scharlau_Unitywewell 2 รายการ 107,107.00                 107,107.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนูทิวีเีวล จํากดั 107,107.00     บาท บรษิัท ยนูทิวีเีวล จํากดั 107,107.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175802 26/08/2560

574 Acetonitrile HPLC 4.0 lt/jug 1 รายการ 50,076.00                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ทซ์ติี+ซัพพลาย 50,076.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ทซ์ติี+ซัพพลาย 50,076.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175803 26/08/2560

575 Dichloromethane,A.R., 2.5L (FISHER) 1 รายการ 12,840.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 12,840.00       บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 12,840.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175804 26/08/2560

576 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 2 รายการ 10,058.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 10,058.00       บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 10,058.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175805 26/08/2560

577 ถงุมอืไมม่แีป้งศรตีรัง S 2 รายการ 3,745.00                      เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 3,745.00         บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 3,745.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175806 26/08/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

578 คา่สอบเทยีบเครื3อง Electronic Balance 1 งาน 4,815.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

4,815.00         บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

4,815.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175807 26/08/2560

579 ACETONE-D6 DEUTERATION DEGREE MIN.99.9% 1 รายการ 36,915.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 36,915.00       บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 36,915.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175808 26/08/2560

580 Dream Taq DNA Polymerase, 500 u. 2 รายการ 9,951.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 9,951.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 9,951.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175809 26/08/2560

581 Liquid Nitrogen 180L 1 รายการ 3,787.80                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากดั 3,787.80         บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากดั 3,787.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175810 26/08/2560

582 Wash Bottle, Acetone, 250 mL 7 รายการ 20,638.16                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

20,638.16       บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

20,638.16      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175811 26/08/2560

583 Taq DNA Polymerae (5u/ul), 500 units 1 รายการ 6,366.50                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 6,366.50         บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 6,366.50        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175812 27/08/2560

584 POTATO DEXTROSE AGAR 500GM 1 รายการ 11,235.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 11,235.00       บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 11,235.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175813 27/08/2560

585 Support for Bushner Funnels, 1 รายการ 535.00                         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

535.00            บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

535.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175814 27/08/2560

586 Liquid Nitrogen 180L - Sep 17 1 รายการ 15,151.20                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากดั 15,151.20       บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากดั 15,151.20      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175815 27/08/2560

587 TUBE 5ML 12x75MM R-BTM,PS,SNAP CAP 1 รายการ 5,243.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 5,243.00         บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 5,243.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175816 27/08/2560

588 QIAGEN Plasmid Midi Kit (25) 1 รายการ 11,342.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 11,342.00       บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 11,342.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175817 27/08/2560

589 Liquid Nitrogen 180L - 20-Sep-17 1 รายการ 3,787.80                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากดั 3,787.80         บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากดั 3,787.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175818 27/08/2560

590 แบตเตอรี3แหง้ Model : 12 volt 7.2 Ah 1 รายการ 1,455.20                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 1,455.20         บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 1,455.20        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175819 27/08/2560

591 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ 1,284.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,284.00         บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 1,284.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175820 27/08/2560

592 MICROSCOPE SLIDE SINGLE CONCAVE 2 รายการ 5,553.30                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 5,553.30         บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 5,553.30        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175821 27/08/2560

593 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 5,136.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,136.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,136.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175822 27/08/2560

594 Petridish 14x55mm,1200คู/่ลัง, deltalab 1 รายการ 51,895.00                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 51,895.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 51,895.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175823 27/08/2560

595 2ml bottle of liquid DNAstable Plus 1 รายการ 23,540.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์

(ประเทศไทย) จํากดั
23,540.00       บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์

(ประเทศไทย) จํากดั
23,540.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175824 28/08/2560

596 SEALING MAT FOR 1.1UL,2ML 96WELL P 1 รายการ 8,239.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 8,239.00         บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 8,239.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175825 27/08/2560

597 POLYETHYLENE GLYCOL MOLECULAR BIOLOGY*RE1 รายการ 9,779.80                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 9,779.80         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 9,779.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175826 28/08/2560

598 XLD AGAR 500GM 3 รายการ 13,268.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 13,268.00       บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 13,268.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175827 28/08/2560

599 Urea, Vetec? reagent grade 1 รายการ 1,712.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 1,712.00         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 1,712.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175828 28/08/2560

600 MCT150C MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF, 9 รายการ 91,057.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 91,057.00       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 91,057.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175829 28/08/2560

601 จา้งทําตัวอยา่งเพื3อใชใ้นการทดลอง 1 งาน 80,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาว จริาภรณ์ ทองตัน 80,000.00       บาท นางสาว จริาภรณ์ ทองตัน 80,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175830 28/08/2560

602 1HMD-RM001-500G : PEPTONE, BACTERIOLOGIC 2 รายการ 9,309.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,309.00         บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,309.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175831 28/08/2560

603 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 4 รายการ 7,507.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 7,507.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 7,507.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175832 31/08/2560

604 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 105 mers, 1 รายการ 1,470.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,470.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,470.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175833 31/08/2560

605 Valinomycin 90% 50mg 1 รายการ 13,500.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 13,500.00       บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 13,500.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175834 28/08/2560

606 N-Hexanoyl-DL-homoserine lactone 25 mg. 3 รายการ 20,770.00                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 20,770.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 20,770.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175835 28/08/2560

607 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 996.00                         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 996.00            บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 996.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175836 31/08/2560

608 ALBUMIN FROM BOVINE SERUM,COHN V FRACTI 1 รายการ 50,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 50,000.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 50,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175837 28/08/2560

609 Parafilm M 4'' x 125 ft 13 รายการ 34,539.60                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอสเอสพ.ี ซัพพลาย
แอนด ์ไซเอนซ์

34,539.60       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอสเอสพ.ี ซัพพลาย
แอนด ์ไซเอนซ์

34,539.60      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175838 28/08/2560

610 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase100U 1 รายการ 22,000.00                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 22,000.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 22,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175839 28/08/2560

611 Lyticase from arthrobucter "Sigma" 25 KU 1 รายการ 8,185.50                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 8,185.50         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 8,185.50        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175840 28/08/2560

612 DNA Sequencing (<(><<)>96rxn>) 1 รายการ 15,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 15,000.00       บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 15,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175841 28/08/2560

613 Formic Acid,LC-MS Grade,50 ML 1 รายการ 7,383.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,383.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,383.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175842 28/08/2560

614 บอรด์ไมก้อ๊ก 90x120 ซม.โรบนิ 6 รายการ 5,335.62                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,335.62         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,335.62        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175843 28/08/2560

615 METHANOL.,AR 4L (Plastic) 1 รายการ 2,011.60                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั 2,011.60         บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั 2,011.60        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175844 28/08/2560

616 iKnowZyme HTAA40L 4 รายการ 91,913.00                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอสเอสพ.ี ซัพพลาย
แอนด ์ไซเอนซ์

91,913.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอสเอสพ.ี ซัพพลาย
แอนด ์ไซเอนซ์

91,913.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175845 28/08/2560

617 Resusable bottle top filterPSF500ml 1 รายการ 3,370.50                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีเอส. อนิเตอรแ์ล็บ 3,370.50         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีเอส. อนิเตอรแ์ล็บ 3,370.50        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175846 28/08/2560

618 N-butanoyl homoserine lactone (C4-HSL), 2 รายการ 16,400.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 16,400.00       บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 16,400.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175847 28/08/2560

619 สกอ็ตต ์กระดาษเชด็มอื อันเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ 1,712.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00         บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175848 28/08/2560

620 TRYPSIN-EDTA, 100 ML 4 รายการ 9,100.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,100.00         บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,100.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175849 28/08/2560

621 MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF,500/BAG 2 รายการ 3,400.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 3,400.00         บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 3,400.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175850 28/08/2560

622 Fine EMS tweezer SET 1 1 รายการ 8,500.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

8,500.00         บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ ์จํากดั

8,500.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175851 28/08/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

623 Bacteriological Agar,Scharlau_Unitywell 1 รายการ 6,420.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนูทิวีเีวล จํากดั 6,420.00         บาท บรษิัท ยนูทิวีเีวล จํากดั 6,420.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175852 28/08/2560

624 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 49 mers, 2 รายการ 2,646.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,646.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,646.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175853 31/08/2560

625 TaqMan QSY probe, 6000 pmol 1 รายการ 12,150.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 12,150.00       บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 12,150.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175854 28/08/2560

626 N-Cetyl-N,N,N Trimethyl ammonium bromide 17 รายการ 27,124.50                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 27,124.50       บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 27,124.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175855 28/08/2560

627 Acetonitrile HPLC (Brand Macron) 1 รายการ 36,722.40                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ทซ์ติี+ซัพพลาย 36,722.40       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ทซ์ติี+ซัพพลาย 36,722.40      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175856 28/08/2560

628 ExcelBand 100 bp DNA Ladder, (500 ul x2) 1 รายการ 2,750.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 2,750.00         บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 2,750.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175857 28/08/2560

629 Water (Optima,LC/MS),4L (FISHER) 2 รายการ 4,700.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 4,700.00         บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 4,700.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175858 28/08/2560

630 ลกูยางซลิโิคน Silicone bulb ขนาด 1 ml. 2 รายการ 1,219.80                      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์ 1,219.80         บาท ห้างหุ้นส่วนจาํกดั แลป็ วลัเล่ย์ 1,219.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175859 28/08/2560

631 Amylose Resin 1 x 15 ml. 1 รายการ 11,748.60                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 11,748.60       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 11,748.60      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175860 28/08/2560

632 Polyethersulfone Membrane filter 0.45 um 3 รายการ 125,190.00                 125,190.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 125,190.00     บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 125,190.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175862 31/08/2560

633 125 ul. Matrix Pipette Tips 384, 1 รายการ 100,045.00                 100,045.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 100,045.00     บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 100,045.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175863 28/08/2560

634 คา่บรกิารทํา PM Bronze Package 1 รายการ 26,750.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 26,750.00       บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 26,750.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175864 28/08/2560

635 Sp DNA Sequencing 2 รายการ 8,774.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 8,774.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 8,774.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175865 31/08/2560

636 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total of 70 1 รายการ 1,048.60                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,048.60         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,048.60        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175866 28/08/2560

637 DNA Sequencing (<96 rxn) 2 รายการ 3,295.60                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 3,295.60         บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากดั 3,295.60        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175867 28/08/2560

638 LGC-KBS2100-100 KASP by Design Primer 1 รายการ 289,221.00                 289,221.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 289,221.00     บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 289,221.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175868 28/08/2560

639 SCREW CAP 5ML.TUBE+CAP 1000/CS 1 รายการ 6,400.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 6,400.00         บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 6,400.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175869 28/08/2560

640 Q5®High-Fidelity DNA Polymerase 1 รายการ 18,900.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 18,900.00       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 18,900.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175870 28/08/2560

641 AMPICILLIN ANHYDROUS CRYSTALLINE 3 รายการ 16,990.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 16,990.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 16,990.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175871 28/08/2560

642 DNeasy Blood <(>&<)> Tissue e Kit (50) 1 รายการ 11,700.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 11,700.00       บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 11,700.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175872 28/08/2560

643 TripoPack 1.7ml Microcentrifuge Tube, 2 รายการ 28,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 28,000.00       บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 28,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175873 28/08/2560

644 คา่ซอ่มเครื3อง IMAGO 1 รายการ 18,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท รามคิาล สยามอตุสาหกรรม จา้กดั 18,000.00       บาท บรษิัท รามคิาล สยามอตุสาหกรรม จา้กดั 18,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175874 28/08/2560

645 Tissue DNA Extraction Kit (Proteinaase K 1 รายการ 36,440.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 36,440.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 36,440.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175875 28/08/2560

646 เลี+ยงกุง้และทําการทดลอง-ชั3งวัดและเกบ็ตั 1 งวด 15,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนนิทธ์ร รวรีัตนพงศ 15,000.00       บาท นางสาว ธนนิทธ์ร รวรีัตนพงศ 15,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175876 28/08/2560

647 วัสดคุอมฯ 4 รายการ 3,469.96                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,469.96         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,469.96        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175877 31/08/2560

648 104054480lG 405-DPAS-SC-K8S/200 4 รายการ 71,764.90                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
71,764.90       บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากดั
71,764.90      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175878 28/08/2560

649 Junior Filter Emflon PFR 0.2 um 4 รายการ 57,426.90                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 57,426.90       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 57,426.90      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175879 28/08/2560

650 ซอ่ม Incubator Shaker 1 รายการ 5,885.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อัลตรา้ โคลด ์คลนีคิ 5,885.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อัลตรา้ โคลด ์คลนีคิ 5,885.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175880 29/08/2560

651 หัววัดอณุหภมู ิ(PT100) 1 รายการ 64,200.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากดั 64,200.00       บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากดั 64,200.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175881 29/08/2560

652 DNase I,RNase-free 1000u 2 รายการ 14,017.00                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 14,017.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 14,017.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175882 29/08/2560

653 PLATINUM TAQ DNA POLYMERASE HIGH 1 รายการ 7,383.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 7,383.00         บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 7,383.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175883 29/08/2560

654 Genomic DNA Extraction Kit 1 รายการ 62,680.60                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 62,680.60       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 62,680.60      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175884 29/08/2560

655 NITROGEN 99.5% (STD) 7m  /Cyl 1 รายการ 4,581.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,581.00         บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากดั 4,581.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175885 29/08/2560

656 Methanol,HPLC.,2.5L (FISHER) 1 รายการ 3,145.80                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 3,145.80         บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 3,145.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175886 29/08/2560

657 Albummin from bovine serum "SIAL" 1 รายการ 9,737.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจําก เอ.ซ.ีเอส. 9,737.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,737.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175887 29/08/2560

658 Agarose,500g 4 รายการ 20,330.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 20,330.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 20,330.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175888 29/08/2560

659 Petridish 14x55mm,1200คู/่ลัง,deltalab 1 รายการ 49,979.70                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 49,979.70       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 49,979.70      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175889 29/08/2560

660 040016 Sealing system KD-34 3 รายการ 31,206.55                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 31,206.55       บาท บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 31,206.55      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175890 29/08/2560

661 Tube OD 30 mm length 11.5 cm socket29/32 6 รายการ 23,379.50                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศ
ไทย) จํากดั

23,379.50       บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี(ประเทศ
ไทย) จํากดั

23,379.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175891 29/08/2560

662 Carbon Dioxide Gas (Ind)Purity 99.5% Min 1 รายการ 1,906.74                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสเปเชี3ยลแกส๊ จํากดั 1,906.74         บาท บรษิัท ไทยสเปเชี3ยลแกส๊ จํากดั 1,906.74        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175892 29/08/2560

663 ตัวอยา่งผลติภณัฑส์ตูร1_150g 2 รายการ 38,199.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหภณัฑ ์เซ็นจรูี3 จํากดั 38,199.00       บาท บรษิัท สหภณัฑ ์เซ็นจรูี3 จํากดั 38,199.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175893 29/08/2560

664 งานตดิตั +งไฟแสงสวา่งรอบอาคาร BIOTEC PILO 2 รายการ 42,800.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ-ีแท็บ (ประเทศไทย) จํากดั 42,800.00       บาท บรษิัท อ-ีแท็บ (ประเทศไทย) จํากดั 42,800.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175894 29/08/2560

665 คา่จา้งใหค้ําแนะนําและจัดเตรยีมเอกสารอบรม 1 งาน 100,000.00                 เฉพาะเจาะจง นาย สยาม พาใจสงฆ์ 100,000.00     บาท นาย สยาม พาใจสงฆ์ 100,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175895 29/08/2560

666 MEM/EBSS NEAA Modified (2x5L.) 1 รายการ 3,103.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,103.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,103.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175896 29/08/2560

667 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ใหค้ําปรกึษา 1 งาน 100,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฐธนิยี ์บณุยเกยีร 100,000.00     บาท นางสาว ณัฐธนิยี ์บณุยเกยีร 100,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175897 29/08/2560

668 เสื+อกราวนแ์ขนยาว ผา้ TC เบอร ์M 1 รายการ 642.00                         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 642.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 642.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175898 29/08/2560

669 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 1,070.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,070.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,070.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175899 31/08/2560

670 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 1,070.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,070.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,070.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175900 29/08/2560

671 HisPur(tm) Ni-NTA Resin, 10ml. 1 รายการ 5,350.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,350.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,350.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175901 29/08/2560

672 จา้งวเิคราะหภ์าพรวมสถานะการณ์ของตลาด 1 งวด 150,000.00                 150,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ภพิล คงเพชร 150,000.00     บาท นาย ภพิล คงเพชร 150,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175902 30/08/2560

673 จา้งประเมนิและศกึษาความเป็นไปได ้ 1 งวด 75,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาว รจุกิาญจน ์สานนท์ 75,000.00       บาท นางสาว รจุกิาญจน ์สานนท์ 75,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175903 29/08/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

674 แผน่ดดูซับสารเคม ีC-PD914DD 1 รายการ 2,553.02                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย)

 จํากดั
2,553.02         บาท บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ (ประเทศไทย)

 จํากดั
2,553.02        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175904 29/08/2560

675 ซองใสแ้ฟ้ม 11 ร ูA4 ตราชา้ง (20 ซอง/หอ่) 6 รายการ 396.97                         เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธิ
พลคณุรักษ์

396.97            บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธิ
พลคณุรักษ์

396.97            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175905 29/08/2560

676 วัสดชุา่ง (ทอ่ PVC, สายชําระ) 21 รายการ 16,576.44                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ชาญชยั แมชชนีเนอรี3 16,576.44       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ชาญชยั แมชชนีเนอรี3 16,576.44      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175906 29/08/2560

677 ถงุมอืไมม่แีป้งศรตีรัง S 13 รายการ 28,135.65                   เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 28,135.65       บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 28,135.65      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175907 29/08/2560

678 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ 569.24                         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 569.24            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 569.24            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175908 31/08/2560

679 5091-GT Oxygen High Purity Purity 99.8% 1 รายการ 3,145.80                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)

3,145.80         บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)

3,145.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175909 29/08/2560

680 Pressure Tansducer 1 รายการ 32,100.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั3น จํากดั 32,100.00       บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั3น จํากดั 32,100.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175910 29/08/2560

681 Clorox 1.89 Lite 2 รายการ 647.35                         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 647.35            บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 647.35            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175911 29/08/2560

682 OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 1 รายการ 1,369.60                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,369.60         บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,369.60        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175912 29/08/2560

683 กระดาษสถีา่ยเอกสาร 8 A4 80 แกรม ชมพู 1 รายการ 7,172.62                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 7,172.62         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 7,172.62        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175913 29/08/2560

684 วัสดไุฟฟ้า 24 รายการ 20,690.26                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากดั 20,690.26       บาท บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากดั 20,690.26      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175914 29/08/2560

685 หนา้กาก Dura 1 รายการ 3,210.00                      เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 3,210.00         บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 3,210.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175915 31/08/2560

686 Potassium Permanganate RPE-ACS 1000g 2 รายการ 1,958.10                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,958.10         บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,958.10        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175916 29/08/2560

687 วัสดกุอ่สรา้ง 25 รายการ 13,245.53                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมภณัฑบ์า้นดอน 13,245.53       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมภณัฑบ์า้นดอน 13,245.53      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175917 29/08/2560

688 Povidine-125 (20 ลติร) 1 รายการ 18,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์า่ จํากดั 18,000.00       บาท บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์า่ จํากดั 18,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175918 29/08/2560

689 สารปรับสภาพนํ+า AQUA-G 2 รายการ 4,964.80                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์า่ จํากดั 4,964.80         บาท บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์า่ จํากดั 4,964.80        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175919 29/08/2560

690 ELISA plate Maxisorp, Flat shape 96Well, 2 รายการ 16,125.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 16,125.00       บาท บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 16,125.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175920 29/08/2560

691 คา่วเิคราะหล์ําดับนวิคลโีอไทด์ 1 รายการ 60,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 60,000.00       บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 60,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175921 29/08/2560

692 TV+ Touch Screen Display 43 นิ+ว 2 รายการ 32,100.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเตอรไ์ซต ์(ประเทศไทย) จํากดั 32,100.00       บาท บรษิัท อนิเตอรไ์ซต ์(ประเทศไทย) จํากดั 32,100.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175922 29/08/2560

693 GOAT ANTI-MOUSE IgG (H+L), 1 MG 3 รายการ 28,500.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 28,500.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 28,500.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175923 29/08/2560

694 ZipTip C18, 96/pk 1 รายการ 54,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากดั 54,000.00       บาท บรษิัท คลารติัส จํากดั 54,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175924 30/08/2560

695 SARCOSINE, 98% 1 รายการ 2,000.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 2,000.00         บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 2,000.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175925 31/08/2560

696 DreamTaq DNA Polymerase 500u 1 รายการ 6,080.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,080.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,080.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175926 29/08/2560

697 ซันไลดช์นดิเตมิ 3 รายการ 592.00                         เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 592.00            บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 592.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175927 29/08/2560

698 TripoPack MultiFit Tips 5-200ul, Natural 3 รายการ 5,000.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 5,000.00         บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 5,000.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175928 29/08/2560

699 ไฮเตอรส์ฟี้า 3 รายการ 5,100.00                      เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 5,100.00         บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 5,100.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175929 29/08/2560

700 Tris, 1kg 5 รายการ 19,300.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 19,300.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 19,300.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175931 29/08/2560

701 หาความสัมพันธข์องระบบการเลี+ยงกุง้และการ
ศกึษาชว่งเวลาที3ทําใหเ้กดิโรคระบาดขึ+นได ้
ศกึษาวธิปี้องกนัหรอืยับยั+งการตดิเชื+อก่

1 งวด 37,500.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐนิ ีมั3นคงวงศศ์ 37,500.00       บาท นางสาว ณัฏฐนิ ีมั3นคงวงศศ์ 37,500.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175932 30/08/2560

702 วัสดไุฟฟ้า 13 รายการ 61,300.30                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 61,300.30       บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 61,300.30      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175933 29/08/2560

703 งานตดิตั +ง Air Curtain,Panic Door+โต๊ะสแ 6 รายการ 111,280.00                 111,280.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 111,280.00     บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 111,280.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175935 30/08/2560

704 ชดุควบคมุเปิดปิดประตดูว้ยลายนิ+ว 1 รายการ 27,820.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิเทรนดเ์อ็นจเินยีริ3ง จํากดั 27,820.00       บาท บรษิัท อนิเทรนดเ์อ็นจเินยีริ3ง จํากดั 27,820.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175936 30/08/2560

705 วัสดสุํานักงาน 37 รายการ 9,811.89                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 9,811.89         บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 9,811.89        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175937 30/08/2560

706 Cholorophenal red (Himedia#RM142) 2 รายการ 14,830.20                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ 14,830.20       บาท บรษิัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ 14,830.20      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175938 30/08/2560

707 คา่วเิคราะหพ์ารามเิตอรใ์นการทํา scale up 1 รายการ 155,150.00                 155,150.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล อารแ์อนดด์ ีจํากดั 155,150.00     บาท บรษิัท โกลบอล อารแ์อนดด์ ีจํากดั 155,150.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175939 30/08/2560

708 T300 MICRO TIP 0.5-10UL.1000/BAG 5 รายการ 15,113.75                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 15,113.75       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 15,113.75      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175940 30/08/2560

709 LB-RU-NCR02 Silicone Tube lD 15x20mm.L=1 2 รายการ 2,311.20                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั3น จํากดั 2,311.20         บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั3น จํากดั 2,311.20        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175941 30/08/2560

710 TR222C TIP 200UL.REF LINE 1000/BAG 4 รายการ 18,832.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 18,832.00       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 18,832.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175942 30/08/2560

711 MiraclothMISC CATALOGMiraclothMISC CATAL 1 รายการ 5,275.10                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 5,275.10         บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 5,275.10        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175944 30/08/2560

712 Enterokinase Cleavage Enzyme (Bacterail 1 รายการ 4,600.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากดั 4,600.00         บาท บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากดั 4,600.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175945 30/08/2560

713 Imperial Protein Stain, 1 L 1 รายการ 4,620.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,620.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,620.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175946 30/08/2560

714 dUTP, 100mM Solution 0.25ml. 1 รายการ 2,000.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,000.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,000.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175947 30/08/2560

715 PARAFILM M 1 รายการ 1,200.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,200.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,200.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175948 30/08/2560

716 DYNABEADS M-270 CARBOXYL, 2 ML. 1 รายการ 56,000.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 56,000.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 56,000.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175949 30/08/2560

717 OMCL-AC240TS-C3 / 24 chips/box 1 รายการ 33,644.86                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครส นาโนโซลชูั3น (ประเทศไทย)

 จํากดั
33,644.86       บาท บรษิัท เครส นาโนโซลชูั3น (ประเทศไทย)

 จํากดั
33,644.86      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175950 30/08/2560

718 Precision Plus Protein Dual Color 1 รายการ 4,320.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 4,320.00         บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 4,320.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175951 30/08/2560

719 เกลอืมารเีนี3ยม ขนาด 7 กก./ถงุบรรจุ 1 รายการ 6,300.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั3นแนล จํากดั 6,300.00         บาท บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั3นแนล จํากดั 6,300.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175952 30/08/2560

Page 15 of 18



แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

720 Methanol AR 4L 'B<(>&<)>J' 10 รายการ 10,375.00                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีเอส. อนิเตอรแ์ล็บ 10,375.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีเอส. อนิเตอรแ์ล็บ 10,375.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175953 30/08/2560

721 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 2 รายการ 8,916.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 8,916.00         บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 8,916.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175954 30/08/2560

722 HAP-25.set Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 506.00                         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 506.00            บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 506.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175955 30/08/2560

723 ศกึษา และออกแบบ ระบบฐานขอ้มลู 

Metagenomi

ที3เกี3ยวกบัขอ้มลูความหลากหลายของแบคทเีรยี
ตน้แบบในการพัฒนา

1 งวด 21,136.00                   เฉพาะเจาะจง นาย มานนท ์บญุบางยาง 21,136.00       บาท นาย มานนท ์บญุบางยาง 21,136.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175956 30/08/2560

724 เครื3องปรับอากาศแบบแขวนใตฝ้้าไดกิ+น 1 รายการ 56,000.00                   เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐวัตถ ์หนูอน้ 56,000.00       บาท นาย ณัฐวัตถ ์หนูอน้ 56,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041175957 30/08/2560

725 OAK RIDGE CENTRIFUGE TUBE 50 ML., 12/PKG 1 รายการ 9,630.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,630.00         บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,630.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175958 30/08/2560

726 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 3,852.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,852.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,852.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175959 30/08/2560

727 Thick Blot Filter Paper Precut,7.5x10cm. 1 รายการ 1,744.10                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 1,744.10         บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ+ง จํากดั 1,744.10        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175960 30/08/2560

728 beaker - low form - 1000 ml 6 รายการ 14,267.38                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 14,267.38       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ+ง 1992 จํากดั 14,267.38      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175961 30/08/2560

729 PCR TUBE 0.2ML.FLAT CAP,1000/BAG 1 รายการ 2,568.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 2,568.00         บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากดั 2,568.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175962 30/08/2560

730 XbaI (1500u.) 1 รายการ 2,247.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,247.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,247.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175963 30/08/2560

731 WILMAD NMR TUBES,5MM,ROYAL IMPERIAL GR 1 รายการ 40,660.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 40,660.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากดั 40,660.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175964 30/08/2560

732 คา่จา้งทดสอบประสทิธภิาพการกระจายของสาร 1 งาน 149,265.00                 149,265.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมกซ ์เอ็นจเินยีริ3ง แอนด ์เมนเทน
แนนซ ์จํากดั

149,265.00     บาท บรษิัท แมกซ ์เอ็นจเินยีริ3ง แอนด ์เมนเทน
แนนซ ์จํากดั

149,265.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175965 30/08/2560

733 P8169 Phytagel, 1 kg/bot. 2 รายการ 48,203.50                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี3 จํากดั 48,203.50       บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี3 จํากดั 48,203.50      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175969 31/08/2560

734 Methyl Alcohol HPLC 1 รายการ 1,926.00                      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ทซ์ติี+ซัพพลาย 1,926.00         บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ทซ์ติี+ซัพพลาย 1,926.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175970 31/08/2560

735 บอ่ผา้ใบกลมขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2.5 ม. 2 รายการ 15,500.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทุันผา้ใบ จํากดั 15,500.00       บาท บรษิัท สทุันผา้ใบ จํากดั 15,500.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175971 31/08/2560

736 LightCycler 480 Multiwell Plate 96 1 รายการ 3,600.00                      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 3,600.00         บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 3,600.00        บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175972 31/08/2560

737 FastStart Essential DNA Green Master 2 รายการ 15,600.00                   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 15,600.00       บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 15,600.00      บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041175973 31/08/2560

738 100 ml teflon lined stainless steel 3 รายการ 26,677.00                   ตกลงราคา  Hydrion Scientific Instru 721.00            USD  Hydrion Scientific Instru 721.00            USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2042170065 9/08/2560

739 P413TEF-PYK1 7 รายการ 15,060.00                   ตกลงราคา  Addgene,Inc. 380.00            USD  Addgene,Inc. 380.00            USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2042170066 10/08/2560

740 Functional lngredients Market:Analysis 1 รายการ 294,150.00                 294,150.00    ตกลงราคา  Grand View Research, Inc. 7,950.00         USD  Grand View Research, Inc. 7,950.00        USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2042170067 15/08/2560

741 One Lane of MiSeq 300PE Setting 2 รายการ 144,300.00                 144,300.00    ตกลงราคา  MACROGEN Inc., 3,900.00         USD  MACROGEN Inc., 3,900.00        USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2042170068 21/08/2560

742 Standard Package CAB102 / 2 rabbits 2 รายการ 33,226.00                   ตกลงราคา  Chempeptide Limited 898.00            USD  Chempeptide Limited 898.00            USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2042170069 22/08/2560

743 ตรวจวเิคราะหป์รมิาณเซลลโูลส 2 งวด 30,000.00                   ตกลงราคา นางสาว ปัตยว์ฬา นติยากลุ 30,000.00       บาท นางสาว ปัตยว์ฬา นติยากลุ 30,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170390 1/08/2560

744 ศกึษายนีและโปรตนีในระบบภมูคิุม้กนักุง้ 2 งวด 30,000.00                   ตกลงราคา นาย ประวทิย ์อังคะณา 30,000.00       บาท นาย ประวทิย ์อังคะณา 30,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170410 1/08/2560

745 ศกึษายนีและโปรตนีในระบบภมูคิุม้กนักุง้ 3 งวด 55,500.00                   ตกลงราคา นางสาว สดุารัตน ์ชมวงค์ 55,500.00       บาท นางสาว สดุารัตน ์ชมวงค์ 55,500.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170411 1/08/2560

746 พัฒนาฐานความรูค้ารโ์บไฮเดรต 2 งวด 50,000.00                   ตกลงราคา นางสาว จฑุามาศ สนิศขุ 50,000.00       บาท นางสาว จฑุามาศ สนิศขุ 50,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170412 1/08/2560

747 พัฒนาฐานความรูค้ารโ์บไฮเดรต 2 งวด 80,000.00                   ตกลงราคา นางสาว อษุา ยอ้นโคกสงู 80,000.00       บาท นางสาว อษุา ยอ้นโคกสงู 80,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170413 1/08/2560

748 จา้งทดสอบปฏสิัมพันธร์ะหวา่งโปรตนีของเซลล 4 งวด 20,000.00                   ตกลงราคา นางสาว พัชร ีทรงประโคน 20,000.00       บาท นางสาว พัชร ีทรงประโคน 20,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170414 1/08/2560

749 จา้งทดสอบปฏสิัมพันธร์ะหวา่งโปรตนีของเซลล 4 งวด 20,000.00                   ตกลงราคา นางสาว ธัญญาพร เดชทววีัฒน์ 20,000.00       บาท นางสาว ธัญญาพร เดชทววีัฒน์ 20,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170415 1/08/2560

750 จา้งปฏบิัตงิานภาคสนาม เกบ็ขอ้มลูสํารวจ 4 งวด 26,800.00                   ตกลงราคา นาย สรุยิาวธุ ภษูี 26,800.00       บาท นาย สรุยิาวธุ ภษูี 26,800.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170418 1/08/2560

751 เตรยีมวัตถดุบิและอาหารเลี+ยงเชื+อ 2 งวด 47,000.00                   ตกลงราคา นางสาว ฐาณภาวรนิทร ์รําพาย 47,000.00       บาท นางสาว ฐาณภาวรนิทร ์รําพาย 47,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170419 1/08/2560

752 จา้งศกึษาคณุสมบัตขิองเอนไซม ์Enzboost 2 งวด 48,000.00                   ตกลงราคา นางสาว สภุทัรา กติคิณุ 48,000.00       บาท นางสาว สภุทัรา กติคิณุ 48,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170425 1/08/2560

753 จา้งพัฒนากระบวนการผลติเอนไซมเ์อนบลซี 2 งวด 46,000.00                   ตกลงราคา นาย กนก วงศร์ัฐปัญญา 46,000.00       บาท นาย กนก วงศร์ัฐปัญญา 46,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170426 1/08/2560

754 จา้งศกึษาหากระบวนการเกบ็เกี3ยวเอนไซม์ 2 งวด 46,000.00                   ตกลงราคา นางสาว พชิญาภา นริมล 46,000.00       บาท นางสาว พชิญาภา นริมล 46,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170427 1/08/2560

755 วเิคราะหข์อ้มลู Iso-Seq ของออ้ยสายพันธุ์ 3 งวด 54,000.00                   ตกลงราคา นางสาว ชฎาพร เชาวศ์รกีลุ 54,000.00       บาท นางสาว ชฎาพร เชาวศ์รกีลุ 54,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170428 3/08/2560

756 ดําเนนิการประสานงานในการอบรม ขยายผล
การ
ดําเนนิการกําหนดเกณฑก์ารประเมนิผูน้ําใน
การขยายผล
ตามกรอบการบรหิารจัดการดา้นนโยบายและ
กลยทุธ

6 งวด 150,000.00                 150,000.00    ตกลงราคา นาย ปรัชญา สลหีลา้ 150,000.00     บาท นาย ปรัชญา สลหีลา้ 150,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170429 3/08/2560

757 ดําเนนิการประสานงานในการอบรม ขยายผล
การ
ดําเนนิการกําหนดเกณฑก์ารประเมนิผูน้ําใน
การขยายผล
ตามกรอบการบรหิารจัดการดา้นนโยบายและ
กลยทุธ

6 งวด 150,000.00                 150,000.00    ตกลงราคา นาย สรรพาวธุ กาศโอสถ 150,000.00     บาท นาย สรรพาวธุ กาศโอสถ 150,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170430 3/08/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

758 ดําเนนิการประสานงานในการอบรม ขยายผล
การ
ดําเนนิการกําหนดเกณฑก์ารประเมนิผูน้ําใน
การขยายผล
ตามกรอบการบรหิารจัดการดา้นนโยบายและ
กลยทุธ

6 งวด 150,000.00                 150,000.00    ตกลงราคา นาย พาหยุทุธ กาศโอสถ 150,000.00     บาท นาย พาหยุทุธ กาศโอสถ 150,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170431 3/08/2560

759 ดําเนนิการประสานงานในการอบรม ขยายผล
การ
ดําเนนิการกําหนดเกณฑก์ารประเมนิผูน้ําใน
การขยายผล
ตามกรอบการบรหิารจัดการดา้นนโยบายและ
กลยทุธ

6 งวด 150,000.00                 150,000.00    ตกลงราคา นางสาว มาลัยวรรณ  คําแกว้ 150,000.00     บาท นางสาว มาลัยวรรณ  คําแกว้ 150,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170432 3/08/2560

760 ดําเนนิการประสานงานในการอบรม ขยายผล
การ
ดําเนนิการกําหนดเกณฑก์ารประเมนิผูน้ําใน
การขยายผล
ตามกรอบการบรหิารจัดการดา้นนโยบายและ
กลยทุธ

6 งวด 150,000.00                 150,000.00    ตกลงราคา นางสาว แคทลยีา สังขพ์รหมรา 150,000.00     บาท นางสาว แคทลยีา สังขพ์รหมรา 150,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170433 3/08/2560

761 ดําเนนิการดา้นการขยายผลเครอืขา่ย วทิยากร
ภายใตโ้ครงการฯ ในพื+นที3ภาคเหนอื

2 งวด 50,000.00                   ตกลงราคา นาย ศศพิงษ์ เอื+อวงษ์ชยั 50,000.00       บาท นาย ศศพิงษ์ เอื+อวงษ์ชยั 50,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170435 3/08/2560

762 ดําเนนิการประสานงานในการอบรม ขยายผล
การ
ดําเนนิการกําหนดเกณฑก์ารประเมนิผูน้ําใน
การขยายผล
ตามกรอบการบรหิารจัดการดา้นนโยบายและ
กลยทุธ

6 งวด 150,000.00                 150,000.00    ตกลงราคา นาย ณัฐพงษ์ ติ>บตา 150,000.00     บาท นาย ณัฐพงษ์ ติ>บตา 150,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170436 3/08/2560

763 ดําเนนิการวางผังแปลงเพื3อศกึษาการ
ตอบสนองต
การพัฒนาสตูรปุ๋ ยอนิทรยี ์การแกป้ัญหาหนา้

6 งวด 30,000.00                   ตกลงราคา นาย สถาพร ปัจจมิพฤกษ์ 30,000.00       บาท นาย สถาพร ปัจจมิพฤกษ์ 30,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170437 3/08/2560

764 ดําเนนิการกําหนดแผนการปฏบิัตงิาน และการ
ขยาย
พัฒนา ตดิตามและประเมนิผล รวมถงึการจัดทํา
รื3อใหโ้ครงการฯ ดําเนนิงานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

6 งวด 222,000.00                 222,000.00    ตกลงราคา นาย จริาณุวัฒน ์ ภทัรคนงาม 222,000.00     บาท นาย จริาณุวัฒน ์ ภทัรคนงาม 222,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170438 3/08/2560

765 ดําเนนิการกําหนดแผนการปฏบิัตงิาน และการ
ขยาย
พัฒนา ตดิตามและประเมนิผล รวมถงึการจัดทํา
รื3อใหโ้ครงการฯ ดําเนนิงานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

6 งวด 222,000.00                 222,000.00    ตกลงราคา นางสาว ลาวัลย ์กอ้นคํา 222,000.00     บาท นางสาว ลาวัลย ์กอ้นคํา 222,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170439 3/08/2560

767 Service Contract เครื3อง Fusion-HRMS 2 งวด 535,000.00                 535,000.00    พเิศษ บรษิัท ซายน ์สเปค จํากดั 535,000.00     บาท บรษิัท ซายน ์สเปค จํากดั 535,000.00    บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2043170441 10/08/2560

768 โครงการวเิคราะหข์อ้มลูFERMENZYME® TL FG 1 งวด 20,000.00                   ที3ปรกึษา/ผูเ้ชี3ยวชาญนาย สเุทพ  เรอืงวเิศษ 20,000.00       บาท นาย สเุทพ  เรอืงวเิศษ 20,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170442 10/08/2560

769 โครงการวเิคราะหข์อ้มลูFERMENZYME® TL FG 1 งวด 10,000.00                   ที3ปรกึษา/ผูเ้ชี3ยวชาญนาย กนก รัตนะกนกชยั 10,000.00       บาท นาย กนก รัตนะกนกชยั 10,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170443 10/08/2560

770 โครงการวเิคราะหข์อ้มลูFERMENZYME® TL FG 1 งวด 10,000.00                   ที3ปรกึษา/ผูเ้ชี3ยวชาญน.ส.รัชนวีรรณ อุน่แพทย์ 10,000.00       บาท นางสาว รัชนวีรรณ อุน่แพทย์ 10,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170444 10/08/2560

771 โครงการวเิคราะหข์อ้มลูFERMENZYME® TL FG 1 งวด 10,000.00                   ที3ปรกึษา/ผูเ้ชี3ยวชาญนาง ฉายสรุยี ์ ศภุวไิล 10,000.00       บาท นาง ฉายสรุยี ์ ศภุวไิล 10,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170445 10/08/2560

772 คา่จา้งชว่ยเตรยีมสารเคมใีนหอ้งปฏบิัตกิาร 1 งวด 33,000.00                   ตกลงราคา นางสาว อรสริ ิศริพิันธุ์ 33,000.00       บาท นางสาว อรสริ ิศริพิันธุ์ 33,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170446 14/08/2560

773 ดําเนนิการกําหนดแผนบรหิารจัดการ การ
กําหนดเก
พัฒนาหลักสตูรและสื3อการสอน เป็นวทิยากรสน

5 งวด 125,000.00                 125,000.00    ตกลงราคา  นายอนุรัตน ์ไชยปิน 125,000.00     บาท  นายอนุรัตน ์ไชยปิน 125,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170447 18/08/2560

774 เพื3อเกบ็ขอ้มลู phenotype เกบ็ขอ้มลูวันอ
คัดเลอืกตน้ขา้วและเกบ็ใบของขา้ว และสกดั
ประชากร  BC3F5

6 งวด 93,000.00                   ตกลงราคา นางสาว สรารนิทร ์ศรวีเิศษ 93,000.00       บาท นางสาว สรารนิทร ์ศรวีเิศษ 93,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170450 22/08/2560

775 ดําเนนิการเกบ็ขอ้มลูจํานวนกอของขา้วใน
แปลงน
จํานวน 20 สายพันธุ ์3 ซํ+า 2 ระบบการปลกู แ
พการเกดิออกซเิดชนั รดีักชนั (oxidation r

6 งวด 93,000.00                   ตกลงราคา นาย นพพล รัศมจีันทรเ์พ็ญ 93,000.00       บาท นาย นพพล รัศมจีันทรเ์พ็ญ 93,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170451 22/08/2560

776 เพื3อดแูลระบบ BMS/VSN และเครื3องมอืที3เก
ใชใ้นการจัดการขอ้มลูการปรับปรงุพันธุใ์ห ้

6 งวด 150,000.00                 150,000.00    ตกลงราคา นาย นภา สดุาชม 150,000.00     บาท นาย นภา สดุาชม 150,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170453 22/08/2560

777 วเิคราะหข์อ้มลูจากการทดลองของศนูยว์จิัยพ
โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะหผ์ลทางสถติขิอง VSN 

เพื3อเกบ็ขอ้มลู

6 งวด 150,000.00                 150,000.00    ตกลงราคา นางสาว กาญจนา ปัญญาแวว 150,000.00     บาท นางสาว กาญจนา ปัญญาแวว 150,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170454 22/08/2560
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จาํนวนเงนิ บาท
ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก

ลงซื�อหรอืจา้ง
จาํนวนเงนิ บาท เหตุผลที�คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 

หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
หรอืจา้ง

778 จา้งจัดทําเนื+อหาขา่วภาษาอังกฤษ Biotec 2 งวด 175,000.00                 175,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาว ดวงแกว้ จงขจรพงษ์ 175,000.00     บาท นางสาว ดวงแกว้ จงขจรพงษ์ 175,000.00    บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170455 23/08/2560

779 ทําการเพิ3มปรมิาณเนื+อเยื3อปลอดเชื+อยอดออ่น
ระยอง9 และหว้ยบง60สายพันธุล์ะ 300, 400 แ
สําหรับใชส้รา้ง somatic embryo เพื3อการถ่

3 งวด 78,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาว รตพิร รวยรื3น 78,000.00       บาท นางสาว รตพิร รวยรื3น 78,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170456 25/08/2560

780 ทําการตรวจสอบดเีอ็นเอของตน้ Solanum tuber

ที3ไดจ้ากการถา่ยโอนยนีเพิ3มผลผลติ ดว้ยพา
30 ตน้ ตอ่เดอืน ดว้ยวธิ ีปฏกิริยิาลกูโซ่

3 งวด 54,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาว สริกิานต ์รอดจันทร์ 54,000.00       บาท นางสาว สริกิานต ์รอดจันทร์ 54,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170457 25/08/2560

781 ตรวจปรมิาณเชื+อวบิรโิอในตัวอยา่งกุง้กอ่น
วเิคราะหค์ณุภาพนํ+าทางดา้นแบคทเีรยีระหวา่ง
เตรยีมเชื+อสําหรับการทดสอบความตา้นทาน

4 งวด 60,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาว นริมล สกลุนา 60,000.00       บาท นางสาว นริมล สกลุนา 60,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170462 29/08/2560

782 ทําการเกบ็ตัวอยา่งใบมันสําปะหลัง
และสกดัดเีอ็นเอคณุภาพสงูจากใบตน้มัน
สําปะหลัง
ทําการตรวจสอบคณุภาพของดเีอ็นเอ ดว้ยปฏกิริ

3 งวด 51,000.00                   เฉพาะเจาะจง นาย ยศภทัร เหลอืบญุชู 51,000.00       บาท นาย ยศภทัร เหลอืบญุชู 51,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170463 29/08/2560

783 ทําการเกบ็ตัวอยา่งใบมันสําปะหลัง
และสกดัดเีอ็นเอคณุภาพสงูจากใบตน้มัน
สําปะหลัง
ทําการตรวจสอบคณุภาพของดเีอ็นเอ ดว้ยปฏกิริ

3 งวด 51,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาว อโณทัย นาคเกษม 51,000.00       บาท นางสาว อโณทัย นาคเกษม 51,000.00      บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170466 29/08/2560

766 งานตดิตั +งฟิลม์กนัความรอ้นในอาคารไบโอเทค 1 งวด 1,646,000.00              1,646,000.00 สอบราคา บรษิัท เทคโนเซล (เฟรย)์ จํากดั
บรษิัท ว ีเอส พ ีฟอรจ์นู บสิซเิบส จํากดั

 719,626.17

896,000.00 

บาท บรษิัท เทคโนเซล (เฟรย)์ จํากดั 719,626.17    บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ3าสดุ 2043170440 4/08/2560
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