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ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ
 วงเงนิที�จะซื�อหรอื

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก
ลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ Purchasing Group Name

1 งานเปลียนเหลก้เสน้ล็อคประต ู

Herbarium

1 รายการ 5,885.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท โลหะประทปีอตุสาหกรรม จํากัด 5,885.00              บาท บรษิัท โลหะประทปีอตุสาหกรรม จํากัด 5,885.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180001 2/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

2 Compressor model PH41VPJT220-

240 V 50 Hz

1 รายการ 7,811.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัน จํากัด 7,811.00              บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัน จํากัด 7,811.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180002 2/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

3 วัสดไุฟฟ้า 8 รายการ 14,853.95                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 14,853.95            บาท บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 14,853.95            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180003 2/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
4 วัสดสุํานักงาน 7 รายการ 628.55                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 628.55                 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 628.55                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180004 3/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
5 3,3'-Diaminobenzidine tetraHCI  

50 TAB.

2 รายการ 17,815.50                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 17,815.50            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 17,815.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180005 3/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

6 HEXANE BAR 4 LT [9309-03] 1 รายการ 888.10                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 888.10                 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 888.10                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180006 3/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
7 5112-GT Nitrogen Ultra High 

Purity

3 รายการ 11,716.50                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

11,716.50            บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 11,716.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180007 3/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

8 PM996 Parafilm M Roll 4''x125' 

'PARAFILM

1 รายการ 1,712.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 1,712.00              บาท บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 1,712.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180008 3/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

9 Mini-PROTEAN Spacer Plates with 

1.0 mm

1 รายการ 7,276.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 7,276.00              บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 7,276.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180009 3/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

10 FastDigest AsiSI (SfaAI)100 react 1 รายการ 4,066.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,066.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,066.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180010 3/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

11 FastDigest Not I, 20 react 1 รายการ 3,638.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,638.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,638.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180011 3/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
12 Centrifuge Tube 50 ML.PLUG SEAL 

Cap,

1 รายการ 13,375.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ต
ติ1ง จํากัด

13,375.00            บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ1ง 

จํากัด
13,375.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180012 3/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

13 DIMETHYL SULFOXIDE HYBRI-MAX 

STERILEFILT

1 รายการ 6,259.50                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 6,259.50              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 6,259.50              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180013 3/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

14 ถุงมอืไมม่แีป้งศรตีรัง S 2 รายการ 1,284.00                     เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 1,284.00              บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,284.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180014 3/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
15 TIP UNIVERSAL 1-300UL. 

CLEAR,1000/B

3 รายการ 2,177.45                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 2,177.45              บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 2,177.45              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180015 3/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

16 4-Hydroxy-1-indanone "Aldrich" 5 

g.

1 รายการ 14,487.80                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 14,487.80            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 14,487.80            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180016 3/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

17 Petridish Plastic, With Vents 

94.X16 mm.

1 รายการ 13,054.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,054.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,054.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180018 5/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

18 Custom Oligos Syn ,4 Oligos, Total 

of 11

2 รายการ 5,767.30                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,767.30              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,767.30              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180019 5/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

19 Pierce Control Agarose Resin 10 

mL.

1 รายการ 7,276.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,276.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,276.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180020 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

20 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total 

of 40

1 รายการ 599.20                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 599.20                 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 599.20                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180021 5/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

21 0.2ml PCR tube,flat cap 

clear(1000/Pack)

1 รายการ 2,247.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,247.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,247.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180022 5/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

22 Lab.bot.DURAN,GL45,w/screwcap

+ring

2 รายการ 3,103.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,103.00              บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 3,103.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180023 10/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

23 ATC.VR-763 TGEV; Porcine; strain 

: Purdu

2 รายการ 61,400.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 61,400.00            บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 61,400.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180024 3/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

24 Millicell Hanging Cell Culture 

Insert,

1 รายการ 10,400.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 10,400.00            บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 10,400.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180025 3/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

25 Colloidal Gold 20 nm,OD1 (500 ml) 2 รายการ 25,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 25,000.00            บาท บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 25,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180026 11/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

26 Semi-micro cuvette,PMMA,1.5-

3.0 mL

1 รายการ 1,840.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

1,840.00              บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์

จํากัด
1,840.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180027 11/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

27 GT Anti-Mouse 

IgA+IgG+IgM(H+L),HSA,1.0mg

1 รายการ 11,400.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 11,400.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 11,400.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180028 12/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

28 Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase

3 รายการ 15,151.20                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 15,151.20            บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 15,151.20            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180029 4/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

29 GOAT ANTI-MOUSE IGG (FAB 

SPICIFIC) ADSOR

1 รายการ 25,300.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 25,300.00            บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 25,300.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180030 4/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

30 Pierce Silver Stain Kit 1 L 1 รายการ 5,692.40                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,692.40              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,692.40              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180031 4/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
31 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 2,184.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 2,184.00              บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 2,184.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180032 10/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

32 FETAL BOVINE SERUM,100 ML 1 รายการ 15,408.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 15,408.00            บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 15,408.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180033 4/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
33 Multiplate Low-Profile 96-Well 

Unskirted

3 รายการ 24,500.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 24,500.00            บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 24,500.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180034 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

34 Cyclo-Gly-Pro "Sigma" 10 mg. 1 รายการ 7,222.50                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,222.50              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,222.50              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180035 4/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
35 คา่วเิคราะหต์ัวอยา่ง 4 รายการ 12,412.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 12,412.00            บาท บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 12,412.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180036 4/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
36 8-425 Black PP Cap/LG,100/pk ฝา 4 รายการ 8,923.80                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์ 8,923.80              บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์ 8,923.80              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180037 4/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

37 LN2 NITROGEN(ไนโตรเจนเหลว) 1 รายการ 8,560.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์

เซอรว์สิ จํากัด
8,560.00              บาท บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์เซอรว์สิ

 จํากัด
8,560.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180038 12/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

38 ไนโตรเจนเหลว (Dewar Top-up 

filling)

1 รายการ 24,010.80                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บเอ็กเพรสโฟรย์ ูจํากัด 24,010.80            บาท บรษิัท แล็บเอ็กเพรสโฟรย์ ูจํากัด 24,010.80            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180039 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

39 DO Supplement - Trp, 10 g 5 รายการ 33,277.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 33,277.00            บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 33,277.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180040 18/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
40 ฝา ขนาดขวด 4 ออนซ์ 1 รายการ 6,848.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 6,848.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 6,848.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180041 18/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
41 Battery 3.6 V for Data Loger 

Microlog

1 รายการ 6,291.60                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 6,291.60              บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 6,291.60              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180042 4/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

42 Nitrogen Ultra High Purity 

99.999%

1 รายการ 2,022.30                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

2,022.30              บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,022.30              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180043 4/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

43 dNTP Set 100 mM Solution 

(4x0.25 ml.)

2 รายการ 16,264.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 16,264.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 16,264.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180044 10/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

44 MCT150C MICROTUBE 

1.5ML.BOIL-PROOF, 500/

1 รายการ 8,560.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 8,560.00              บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 8,560.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180045 10/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนตลุาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 ตลุาคม 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ
 วงเงนิที�จะซื�อหรอื

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก
ลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ Purchasing Group Name

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง
45 H353-50L Hoagland Modified 

Basal Salt

1 รายการ 4,066.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 4,066.00              บาท บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 4,066.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180046 10/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

46 1704273 Trans-Blot  Turbo   RTA 

Midi PVD

1 รายการ 23,005.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 23,005.00            บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 23,005.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180048 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

47 L8-20XLS+ Pipet-Lite Multi Pipette 

L8-20

1 รายการ 18,601.95                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากัด
18,601.95            บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากัด
18,601.95            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180049 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

48 Oxygen 99.5% 7 M3/Cyl 1 รายการ 481.50                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 481.50                 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 481.50                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180050 10/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

49 Custom Oligos Syn,4 Oligos,Total 

of 172

1 รายการ 2,408.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,408.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,408.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180051 12/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

50 2-Log DNA Ladder (0.1-10.0 kb) 

3x0.1 ml.

1 รายการ 10,080.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 10,080.00            บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 10,080.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180052 12/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

51 Colloidal Gold 30 nm,ODI (500 ml) 1 รายการ 12,500.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 12,500.00            บาท บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 12,500.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180053 11/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

52 Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase100U

1 รายการ 22,000.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 22,000.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 22,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180054 9/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

53 4-Nitro-2,1,3-benzothiadiazole 5 g. 2 รายการ 4,087.40                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,087.40              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,087.40              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180055 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

54 Label 23.9 x 12.7 mm WH,2688/pk 3 รายการ 4,494.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 4,494.00              บาท บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 4,494.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180056 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

55 Ethyl Alcohol abs.RPE-ACS 

2500ml(C414608

1 รายการ 1,669.20                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,669.20              บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,669.20              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180057 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

56 CHLORAMPHENICOL CRYSTALLINE 1 รายการ 3,745.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,745.00              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,745.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180058 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

57 ALEXA FLUOR 647 GOAT ANTI-

MOUSE IgG(H+L)

1 รายการ 14,038.40                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 14,038.40            บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 14,038.40            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180059 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

58 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ 1,228.36                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,228.36              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,228.36              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180060 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
59 TripoPack MicroReach 0.1-

10ul,Natural,

3 รายการ 23,112.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 23,112.00            บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 23,112.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180061 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

60 Not I [R0189S] 4 รายการ 21,378.60                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 21,378.60            บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 21,378.60            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180062 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
61 Pentadecanoic acid ''Sigma'' 25 g. 1 รายการ 15,482.90                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 15,482.90            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 15,482.90            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180063 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

62 Zebron ZB-FAME,GC Cap. Column 1 รายการ 18,725.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม เจนเนอรัล อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 18,725.00            บาท บรษิัท สยาม เจนเนอรัล อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 18,725.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180064 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

63 520600-j-50 Air Zero Grade 3 รายการ 6,109.70                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

6,109.70              บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 6,109.70              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180065 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

64 Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase100U

1 รายการ 14,712.50                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 14,712.50            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 14,712.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180066 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

65 Glycine, 1kg 'VIVANTIS,MALAYSIA' 1 รายการ 4,108.80                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 4,108.80              บาท บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 4,108.80              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180067 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

66 ACETIC ACID GLACIAL100% 

anhydrous GR ACS

1 รายการ 877.40                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 877.40                 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 877.40                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180068 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

67 P/N#8255343(BRUKER BACTERIAL 

TEST

3 รายการ 96,300.00                  เฉพาะเจาะจง  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 96,300.00            บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 96,300.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180069 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

68 ซองเอกสาร A4 ขาวใส (12ซอง/

แพ็ค) ONE

3 รายการ 180.40                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 180.40                 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 180.40                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180070 5/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

69 ถุงมอืไนไตรศรตีรัง S 14 รายการ 6,230.00                     เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 6,230.00              บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 6,230.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180071 27/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
70 10 ul Pipette Tips (1000 ea/pk) 4 รายการ 6,710.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 6,710.00              บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 6,710.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180072 12/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
71 COOMASSIE BRILLIANT BLUE R 250 1 รายการ 3,350.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 3,350.00              บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 3,350.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180073 6/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

72 UNCONJ RBXGO 1 mg 1 รายการ 20,400.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 20,400.00            บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 20,400.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180074 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
73 ลวดเสยีบ กลม (กลอ่ง 750 ตัว) โร

บนิ
11 รายการ 1,834.35                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,834.35              บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,834.35              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180075 6/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

74 METHANOL, AR 4L 1 รายการ 6,360.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 6,360.00              บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 6,360.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180076 6/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
75 QIAquick Gel Extraction Kit (50) 1 รายการ 11,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 11,000.00            บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 11,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180077 6/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
76 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 5,200.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,200.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,200.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180078 12/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
77 จา้งเหมาเก็บรวบรวมรายงานและ

เก็บขอ้มลูโครงการ
1 งวด 6,900.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาว พนิธภิา ปิตะฝ่าย 6,900.00              บาท นางสาว พนิธภิา ปิตะฝ่าย 6,900.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180079 12/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

78 งานจา้งพมิพใ์บประกาศ ขนาด 6.9 

x 9.5 นิ1ว
1 รายการ 10,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีเอ.ลฟีวิง จํากัด 10,000.00            บาท บรษิัท พ.ีเอ.ลฟีวิง จํากัด 10,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180080 6/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

79 Alamethicin 5mg [ALA-5MG] 2 รายการ 33,170.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด 33,170.00            บาท บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด 33,170.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180081 6/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
80 วัสดงุานบา้นงานครัว 1 รายการ 418.01                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 418.01                 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 418.01                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180082 6/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
81 TripoPack 1.7ml Microcentrifuge 

Tube,

2 รายการ 16,692.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 16,692.00            บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 16,692.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180083 10/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

82 ZR BAC DNA Miniprep Kit (25 

Preps)

1 รายการ 10,967.50                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 10,967.50            บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 10,967.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180084 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

83 No. VR100 Viral Nucleic Acid 

Extraction

1 รายการ 19,260.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 19,260.00            บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 19,260.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180085 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

84 75cm2 Cell Cuture Flask, Vent 

Cap,TC,

1 รายการ 14,980.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 14,980.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 14,980.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180086 12/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

85 METHANOL, AR 4L (Plastic) 1 รายการ 2,011.60                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,011.60              บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 2,011.60              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180087 12/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
86 Liquid Nitrogen 180L - 11 Oct 17 1 รายการ 3,787.80                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 3,787.80              บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 3,787.80              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180088 6/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
87 ถุงมอืไนไตร สฟี้า S ศรตีรัง 5 รายการ 6,462.80                     เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 6,462.80              บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 6,462.80              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180089 6/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
88 Genomic DNA Mini Kit 1 รายการ 21,571.20                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 21,571.20            บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 21,571.20            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180090 6/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
89 MicroAmp Optical 96-well 

Reaction Plates

2 รายการ 7,510.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 7,510.00              บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 7,510.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180092 17/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

90 SYBR Fast Mastermix (2X) 

Universal 1 ml

1 รายการ 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 8,000.00              บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 8,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180093 12/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

91 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 

UMOL

1 รายการ 3,312.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,312.00              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,312.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180094 12/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

92 lon 540 Kit-OT2, 8 reactions 2 รายการ 410,000.00                410,000.00   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 410,000.00          บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 410,000.00          บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180095 20/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
93 TAQ DNA POLYMERASE WITH 10X 

REACTIONBUFF

1 รายการ 2,200.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 2,200.00              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 2,200.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180096 20/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

Page 2 of 12



แบบ สขร.1
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หรอืจา้ง
94 TIP,CERAMIC,190U ORIFICE,.75 

LONG

2 รายการ 21,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 21,000.00            บาท บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 21,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180097 30/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

95 Cryospeed Liquid Nitrogen(TOP 

up-Dewars)

1 รายการ 1,750.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

1,750.00              บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1,750.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180098 17/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

96 แปรงหลอดทดลอง No.2 (ขนมา้)

Dai 2 cm

6 รายการ 1,091.40                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 1,091.40              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 1,091.40              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180099 9/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

97 S091-GT Oxygen High Purity 99.8% 1 รายการ 2,359.35                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

2,359.35              บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,359.35              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180100 9/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

98 ถุงมอืไมม่แีป้งศรตีรัง M 2 รายการ 3,852.00                     เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 3,852.00              บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 3,852.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180101 9/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
99 ถุงพลาสตกิรอ้นขนาด 16x26 นิ1วม

500 กรัม
1 รายการ 1,412.40                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 1,412.40              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 1,412.40              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180102 9/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

100 ACETONE,GPR 20L 1 รายการ 4,066.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,066.00              บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,066.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180103 9/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
101 Sodium Hydroxide pellets RPE-

ACS 1000g

1 รายการ 288.90                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 288.90                 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 288.90                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180104 9/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

102 Petridish 14x55mm,1200คู/่ลัง 1 รายการ 26,750.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 26,750.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 26,750.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180105 9/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
103 Hexanes 4.0 lt/jug 4 รายการ 8,838.20                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี1ซัพพลาย 8,838.20              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี1ซัพพลาย 8,838.20              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180106 9/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
104 AarI,25 u 1 รายการ 4,708.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,708.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,708.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180107 9/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
105 ซอ่มตูแ้ช ่SANDEN 2 ประต ู

411000000629

1 งาน 2,313.60                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซันเดน้ อนิเตอรค์ลู (ประเทศไทย)

 จํากัด (มหาชน)

2,313.60              บาท บรษิัท ซันเดน้ อนิเตอรค์ลู (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน)

2,313.60              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180108 9/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

106 DNase I (RNase-Free) 2 รายการ 13,353.60                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 13,353.60            บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 13,353.60            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180109 9/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
107 Anti-eIF 4E (phospho 

S209)antibody

1 รายการ 20,511.90                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 20,511.90            บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 20,511.90            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180110 10/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

108 OMNIPUR GLYCINE 5 KG 1 รายการ 10,764.20                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 10,764.20            บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 10,764.20            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180111 10/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
109 Custom Oligos Syn,4 Oligos, 1 รายการ 1,557.92                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,557.92              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,557.92              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180112 10/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
110 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอร์

โฟลด์
1 รายการ 1,600.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 1,600.00              บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 1,600.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180113 16/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

111 SLIDE 1-1.2MM 72'S/BX ขอบบฝ้า 

(NO.23)

2 รายการ 610.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 610.00                 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 610.00                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180114 17/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

112 Magne Protein G Beads, 5ml 

(5x1ml)

1 รายการ 23,499.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 23,499.00            บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 23,499.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180115 24/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

113 จา้งทําการเพาะเลี1ยงเชื1อวัณโรค 1 รายการ 25,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว อังคนางค ์โสวจัสสตา 25,000.00            บาท นางสาว อังคนางค ์โสวจัสสตา 25,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180116 10/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
114 ZR Fungal/Bacterial DNA 

MicroPrep? Kit

1 รายการ 6,200.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 6,200.00              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 6,200.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180117 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

115 จา้งจัดเก็บตัวอยา่งกุง้ในฟารม์
เลี1ยงกุง้

1 งวด 37,500.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐนิี มันคงวงศศ์ 37,500.00            บาท นางสาว ณัฏฐนิี มันคงวงศศ์ 37,500.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180118 10/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

116 200UL FB MICRO-SERTS, 500/PK 1 รายการ 5,564.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ สเปค จํากัด 5,564.00              บาท บรษิัท ซายน์ สเปค จํากัด 5,564.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180119 11/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
117 90281.0005 Andrographolide 

"SIAL" 5 mg.

1 รายการ 4,280.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,280.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,280.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180120 1/11/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

118 HOAGLAND'S NO.2 BASAL SALT 

MIXTURE*PLAN

1 รายการ 6,452.10                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 6,452.10              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 6,452.10              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180121 11/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

119 GeneJET Gel Extraction Kit, 250 

preps

1 รายการ 34,240.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 34,240.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 34,240.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180122 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

120 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total 

of 80

1 รายการ 1,198.40                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,198.40              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,198.40              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180123 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

121 epTIPS Standard 0,1-20ul, 2 bags 

of 500

1 รายการ 2,140.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด 2,140.00              บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด 2,140.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180124 18/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

122 Custom Oligos Syn,3 Oligos, 1 รายการ 1,857.52                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,857.52              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,857.52              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180125 11/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
123 สอบเทยีบ Pipette 1 รายการ 2,022.30                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 2,022.30              บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 2,022.30              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180126 11/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
124 5091-GT Oxygen High Purity 

Purity 99.8%

1 รายการ 1,572.90                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

1,572.90              บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1,572.90              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180127 11/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

125 3M TR-300 ECK VERSAFLO EASY 

CLN PPR KT 1

4 รายการ 63,451.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอกเสคควิทฟิ เทรดดิ1ง จํากัด 63,451.00            บาท บรษิัท เอกเสคควิทฟิ เทรดดิ1ง จํากัด 63,451.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180128 11/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

126 Syringe 20cc 'plastic' 

(50's/box)(LMNS71

1 รายการ 2,407.50                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,407.50              บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,407.50              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180129 11/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

127 ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 

PERF MAINT KIT

1 รายการ 43,527.60                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 43,527.60            บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 43,527.60            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180130 11/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

128 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 1 รายการ 6,000.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 6,000.00              บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 6,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180131 17/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

129 SMARTer PCR cDNA Synthesis 

Kit,20 rxns

1 รายการ 60,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 60,000.00            บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 60,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180132 24/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

130 ACROCAP 0.2UM,SUPOR,10/BX 1 รายการ 7,682.60                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 7,682.60              บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 7,682.60              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180133 11/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

131 TripoPack MultiFit Tips 5-

200ul,Natural,

1 รายการ 5,992.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 5,992.00              บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 5,992.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180134 11/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

132 PROPIDIUM 

IODIDE,>=94.0%(HPLC)

1 รายการ 1,890.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 1,890.00              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 1,890.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180135 11/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

133 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 4,280.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,280.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,280.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180136 11/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
134 HEPES 2 รายการ 7,885.90                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 7,885.90              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 7,885.90              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180137 11/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

135 N-(3 

TRIETHYLAMMONIUMPROPYL), 

10x100 UG.

1 รายการ 29,960.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 29,960.00            บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 29,960.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180138 11/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

136 8-425 Black PP cap/LG, 100/pk 4 รายการ 37,075.50                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์ 37,075.50            บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์ 37,075.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180139 11/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
137 D-Glucose Assay Kit (GOPOD 

Format), 660

3 รายการ 99,831.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ี

จํากัด
99,831.00            บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด 99,831.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180140 1/11/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

138 Boiling Element Use F/Fibertec 

I/M. 1010

2 รายการ 11,770.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 11,770.00            บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 11,770.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180141 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

139 คา่บรกิารทําความสะอาดระบบ Optic 1 รายการ 3,745.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย 3,745.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย 3,745.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180142 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

140 ซอ่มเครือง Autoclave AMSCO 2 งาน 118,600.00                118,600.00   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด 118,600.00          บาท บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด 118,600.00          บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180143 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
141 Mum l (MFe I) (300 u.) 1 รายการ 4,708.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,708.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,708.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180144 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
142 D-Glucosamine 6-phosphate 

sodium

1 รายการ 4,782.90                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,782.90              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,782.90              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180145 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
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143 NucleoSpin Blood L, 2 prep/kit 2 รายการ 14,552.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 14,552.00            บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 14,552.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180146 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
144 QIAamp Viral RNA Mini Kit (50) 3 รายการ 24,952.40                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 24,952.40            บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 24,952.40            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180147 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
145 Taq DNA Ligase 3 รายการ 13,417.80                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 13,417.80            บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 13,417.80            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180148 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
146 400nm Red Latex Conjugation 

Kit,()

4 รายการ 120,834.00                120,834.00   เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด 120,834.00          บาท บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด 120,834.00          บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180149 12/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

147 คา่วเิคราะหต์ัวอยา่ง 4 รายการ 17,869.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 17,869.00            บาท บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 17,869.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180150 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
148 Manganese(III)acetylacetonate,97

%,25g

6 รายการ 17,312.60                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 17,312.60            บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 17,312.60            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180151 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

149 ImProm-II(TM) Reverse 

Transcription

1 รายการ 12,500.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 12,500.00            บาท บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 12,500.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180152 24/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

150 จา้งพัฒนาระบบสะสมพลังงานจาก
แบตเตอรี

1 งวด 39,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย วรีะชยั นาสัมพันธ์ 39,000.00            บาท นาย วรีะชยั นาสัมพันธ์ 39,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180153 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

151 Ac UPLC BEH C18,1.7um,2.1x100 

mm,1/box

2 รายการ 56,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 56,000.00            บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 56,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180154 18/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

152 เสื1อกราวน์แขนยาว ผา้ TC เบอร ์M 3 รายการ 963.00                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 963.00                 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 963.00                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180155 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
153 แบตเตอรี 12V, 7.2 Ah 1 รายการ 22,555.60                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากัด 22,555.60            บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากัด 22,555.60            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180156 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
154 Potato Dextrose Broth 500 

g.#254920Difco

1 รายการ 12,305.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน์ เอ็น 12,305.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน์ เอ็น 12,305.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180157 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

155 Bgl II (500 u) 1 รายการ 2,140.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,140.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,140.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180158 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
156 YEAST EXTRACT 500 GM 2 รายการ 11,684.40                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 11,684.40            บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 11,684.40            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180159 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
157 BcuI (SpeI) (400 u) 1 รายการ 2,996.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,996.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,996.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180160 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
158 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total 

of 78

1 รายการ 1,168.44                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,168.44              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,168.44              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180161 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

159 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 2,568.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,568.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,568.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180162 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
160 FastDiest Bsm BI (Esp 3I),20 react 1 รายการ 3,852.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,852.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,852.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180163 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

161 GeneJet RNA Purification Kit, 50 

preps

1 รายการ 10,914.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,914.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,914.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180164 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

162 จา้งพัฒนาวธิกีารศกึษาหนา้ทีของ
เอนไซม์

1 งาน 16,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว สมศริ ิอดุมไพศาล 16,000.00            บาท นางสาว สมศริ ิอดุมไพศาล 16,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180165 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

163 EasyFerm Plus K8 325 

''Hamilton,USA''

2 รายการ 116,630.00                116,630.00   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน จํากัด 116,630.00          บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน จํากัด 116,630.00          บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180166 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

164 Ni-NTA Spin Columns (50) 1 รายการ 22,020.60                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 22,020.60            บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 22,020.60            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180167 12/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
165 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total 

of 80

1 รายการ 1,198.40                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,198.40              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,198.40              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180168 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

166 1725034 iScript   gDNA Clear cDNA 1 รายการ 13,268.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 13,268.00            บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 13,268.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180169 12/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

167 3T3-L1, Murine embryonal 

fibroblast cell

1 รายการ 32,619.49                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด 32,619.49            บาท บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด 32,619.49            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180170 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

168 Short Finger-Tight Fitting one-

Piece,

1 รายการ 4,000.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม เจนเนอรัล อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 4,000.00              บาท บรษิัท สยาม เจนเนอรัล อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 4,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180171 12/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

169 ผงหมกึ เหลอืง HP CF412A 3 รายการ 13,093.54                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 13,093.54            บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 13,093.54            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180172 19/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
170 จา้งศกึษาการทํางานของเอนไซม์

ยอ่ยชวีมวล
1 งวด 22,767.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว วภิารัตน์ ศริพิงษ์ 22,767.00            บาท นางสาว วภิารัตน์ ศริพิงษ์ 22,767.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180173 12/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

171 100 mOsm Calibration Standard 4 รายการ 23,475.80                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชชัรยี ์โฮลดิ1ง จํากัด 23,475.80            บาท บรษิัท ชชัรยี ์โฮลดิ1ง จํากัด 23,475.80            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180174 20/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

172 epTIPS Standard colorless 2-200ul, 

2 bag

2 รายการ 10,700.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด 10,700.00            บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด 10,700.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180175 18/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

173 200 ul Universal Pipette Tips, 

Yellow,

2 รายการ 3,210.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,210.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,210.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180176 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

174 ตัวอยา่งผลติภัณฑส์ตูร 1_150 กรัม 3 รายการ 13,678.35                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหภัณฑ ์เซ็นจรูี จํากัด 13,678.35            บาท บรษิัท สหภัณฑ ์เซ็นจรูี จํากัด 13,678.35            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180177 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

175 Agencourt AMPure XP - 5 ml 1 รายการ 25,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ1ง จํากัด 25,000.00            บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ1ง จํากัด 25,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180178 13/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
176 P-HYDROXYBENZOIC ACID 

HYDRAZIDE

1 รายการ 16,820.40                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 16,820.40            บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 16,820.40            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180179 13/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

177 Research plus,8-channel 0,5-10ul 1 รายการ 28,890.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด 28,890.00            บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด 28,890.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180180 13/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

178 Nylon Syringe Filter 13mm,0.20 

um,400/pk

3 รายการ 16,050.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน์ เทรดดิ1ง จํากัด 16,050.00            บาท บรษิัท ไรทไ์ซน์ เทรดดิ1ง จํากัด 16,050.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180181 13/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

179 LIGHTSAFE 100-PLACEFREEZER 

STORAGE BOX&

1 รายการ 1,615.70                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 1,615.70              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 1,615.70              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180182 14/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

180 LIGHTSAFE MICRO CENTRIFUGE 

TUBES,1.5 M&

1 รายการ 2,418.20                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 2,418.20              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 2,418.20              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180183 14/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

181 Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase500U

2 รายการ 28,890.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 28,890.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 28,890.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180184 14/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

182 Unstained Protein MW Marker, 

2x1 mL.

1 รายการ 13,107.50                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,107.50            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,107.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180185 14/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

183 HISTRAP HP 1 X 5 ML 'GE 

HEALTHCARE,

1 รายการ 10,100.80                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 10,100.80            บาท บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 10,100.80            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180186 14/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

184 LabAssay Glucose,for Cellbiology 1 รายการ 17,120.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 17,120.00            บาท บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย) จํากัด 17,120.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180187 14/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

185 Mini-PROTEAN comb,15-well,0.75 

mm, 20 Ul

10 รายการ 54,142.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 54,142.00            บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 54,142.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180188 14/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

186 Distribution head, glass 3 รายการ 76,933.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน จํากัด 76,933.00            บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน จํากัด 76,933.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180189 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
187 ซอ่มพรอ้มเปลียนอะไหล ่Cooling 

Bath

1 รายการ 32,367.50                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน จํากัด 32,367.50            บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน จํากัด 32,367.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180190 16/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

188 DAPI <i> BioChemica</i>, 10 mg 4 รายการ 11,556.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 11,556.00            บาท บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 11,556.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180191 16/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
189 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 

UMOL

1 รายการ 3,543.84                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,543.84              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 3,543.84              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180192 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

190 TRYPTIC SOY BROTH 500GM 1 รายการ 4,800.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 4,800.00              บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 4,800.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180193 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
191 Ajax Glucose 783-500 g 14 รายการ 5,800.00                     เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 5,800.00              บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 5,800.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180194 16/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
192 96 Well TC 

Plate,FB,W/Lid,1/100/CS

1 รายการ 4,200.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ต
ติ1ง จํากัด

4,200.00              บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ1ง 

จํากัด
4,200.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180195 19/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
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ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ
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 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง
193 ULTRA FLAIR USB 3.0 

(CZ73)128GB-SPEED

1 รายการ 2,100.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์อนิเตอรเ์น็ต 

โซลชูัน
2,100.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์อนิเตอรเ์น็ต 

โซลชูัน
2,100.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180196 19/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

194 ถุงมอืไมม่แีป้งศรตีรังไซส ์S 1 รายการ 3,210.00                     เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 3,210.00              บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 3,210.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180197 16/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
195 TIP 200 UL.REF LINE 1000/BAG 2 รายการ 6,900.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 6,900.00              บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 6,900.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180198 20/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

196 DO Supplement - Ade/-His/-Leu-

Trp

2 รายการ 7,102.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 7,102.00              บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 7,102.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180199 16/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

197 ถุงมอืไมม่แีป้งศรตีรังไซส ์S 2 รายการ 7,169.00                     เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 7,169.00              บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 7,169.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180200 16/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
198 Tris 

(hydroxymethyl)aminomethane,1 

KG,

9 รายการ 36,337.76                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 36,337.76            บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 36,337.76            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180201 18/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

199 Formaldehyde 36%, 2.5 l/bot., 2 รายการ 2,354.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี จํากัด 2,354.00              บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี จํากัด 2,354.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180202 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
200 จา้งคน้หาสภาวะทีเหมาะสมในการ

สกัดเฮมเิซล
1 งวด 20,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว ชตุกิาญจน์ อนิทรก์ร 20,000.00            บาท นางสาว ชตุกิาญจน์ อนิทรก์ร 20,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180203 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

201 Sep-Pak Vac C8 1cc, 100mg. 

100/pkg

2 รายการ 17,800.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 17,800.00            บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 17,800.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180204 16/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

202 Ink : Ribbon Resin for 3,000 plots 1 รายการ 149,999.99                149,999.99   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอไซ (ไทยแลนด)์ จํากัด 149,999.99          บาท บรษิัท ไบโอไซ (ไทยแลนด)์ จํากัด 149,999.99          บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180205 1/11/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

203 PHENOL SOLUTION SATURATED 

WITH 0.1 M CIT

1 รายการ 4,040.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 4,040.00              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 4,040.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180206 16/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

204 Xylan (Beechwood;purified) 1 รายการ 28,355.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ี

จํากัด
28,355.00            บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด 28,355.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180207 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

205 Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase100U

1 รายการ 11,770.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 11,770.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 11,770.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180208 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

206 No.R0535S Bsa I 1 รายการ 12,711.60                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 12,711.60            บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 12,711.60            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180209 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
207 Custom Oligos Syn,3 Oligos, 1 รายการ 1,183.42                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,183.42              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,183.42              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180210 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
208 คอฟเวอรก์ลาส 10 มม.(กลม)(100's) 1 รายการ 3,745.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร 3,745.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร 3,745.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180211 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

209 Coverglass กลม เสน้ผ่านศนูยก์ลาง
 12 mm.

1 รายการ 3,745.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 3,745.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แล็ป วัลเลย่์ 3,745.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180212 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

210 Separable Flask 1 Liter (116450) 3 รายการ 43,709.50                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 43,709.50            บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 43,709.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180213 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

211 '' RNT'' Copper Brazed Plate Heat 

Exchan

1 รายการ 4,601.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เรโน เทค จํากัด 4,601.00              บาท บรษิัท เรโน เทค จํากัด 4,601.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180214 17/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

212 Malt Extract 500g.#218630 Difco 1 รายการ 3,638.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน์ เอ็น 3,638.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน์ เอ็น 3,638.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180215 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

213 Calcium Carbonate RPE-ACS 

1000g(C433187)

1 รายการ 2,396.80                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,396.80              บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 2,396.80              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180216 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

214 Analog Input Module 

AI210/220VAC

2 รายการ 18,179.30                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท วศิณุและสภุัค จํากัด 18,179.30            บาท บรษิัท วศิณุและสภุัค จํากัด 18,179.30            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180217 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

215 XIAMETER : PMX 200 (100 CST)(20 

KG)

1 รายการ 5,350.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมลูบ้ อนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 5,350.00              บาท บรษิัท เคมลูบ้ อนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 5,350.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180218 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

216 กรรไกร 8 นิ1ว สม้ ONE G1 1 รายการ 612.79                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 612.79                 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 612.79                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180219 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
217 Custom Oligos Syn,16 Oligos, 1 รายการ 9,287.60                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,287.60              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,287.60              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180220 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
218 Deoxyhypusine Synthase 

Inhibitor,GC7

1 รายการ 6,815.90                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 6,815.90              บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด 6,815.90              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180221 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

219 Nt.BbvCI [No.R0632S] 2 รายการ 13,032.60                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 13,032.60            บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 13,032.60            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180222 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
220 ปลกูเชื1อทอสโพไวรัสชนดิ TNRV 1 งวด 18,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว ผกามาศ ชดิเชื1อ 18,000.00            บาท นางสาว ผกามาศ ชดิเชื1อ 18,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180223 16/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
221 "LPG" Plunger Metering Pumps 1 รายการ 63,665.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไนซัส (ประเทศไทย) จํากัด 63,665.00            บาท บรษิัท ไนซัส (ประเทศไทย) จํากัด 63,665.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180224 16/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
222 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 5,136.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,136.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,136.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180225 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
223 1IVG7-15240-062 : ANTIBIOTIC-

ANTIMYCOTIC

1 รายการ 4,173.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 4,173.00              บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 4,173.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180226 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

224 Bovine Ovucheck Milk,1 plate, 92 

samples

1 รายการ 30,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮวิ แอนด ์เอน ิแลบ จํากัด 30,000.00            บาท บรษิัท ฮวิ แอนด ์เอน ิแลบ จํากัด 30,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180227 18/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

225 5111-GT Nitrogen High Purity 

Purity99.9%

1 รายการ 524.30                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

524.30                 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 524.30                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180228 18/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

226 Prolibra 290 (Sample) 1 รายการ 6,420.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไมทต์ี1 อนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 6,420.00              บาท บรษิัท ไมทต์ี1 อนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 6,420.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180229 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
227 ATC.27751 Eubacterium hallii 1 รายการ 20,600.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 20,600.00            บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 20,600.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180230 16/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
228 ATC.27768 Faecalibacterium 

prausnitzii;

1 รายการ 20,600.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 20,600.00            บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 20,600.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180231 16/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

229 1863004 ddPCR  Droplet Reader 

Oil

1 รายการ 50,557.50                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 50,557.50            บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 50,557.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180232 16/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

230 วัสดรุับรองประชมุ 14 รายการ 16,153.16                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 16,153.16            บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 16,153.16            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180234 17/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
231 วัสดสุํานักงาน 8 รายการ 9,552.96                     เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิล

คณุรักษ์
9,552.96              บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิล

คณุรักษ์
9,552.96              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180235 17/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

232 วัสดงุานบา้นงานครัว 2 รายการ 26,322.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ 1996 26,322.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ 1996 26,322.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180236 17/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
233 Petridish Plastic, With Vents 

94.X16 mm.

1 รายการ 13,054.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,054.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,054.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180237 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

234 ACETONITRILE, HPLC 2.5L 2 รายการ 9,116.40                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 9,116.40              บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 9,116.40              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180238 20/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
235 วัสดสุํานักงาน 4 รายการ 1,968.80                     เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิล

คณุรักษ์
1,968.80              บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิล

คณุรักษ์
1,968.80              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180239 17/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

236 วัสดสุํานักงาน 2 รายการ 1,603.77                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,603.77              บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,603.77              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180240 17/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
237 Plastic Syringe 3 ml, sterile, 

100/PK

1 รายการ 2,247.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 2,247.00              บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 2,247.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180241 25/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

238 Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase100U

1 รายการ 22,000.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 22,000.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 22,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180242 19/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

239 ผลไมอ้บแหง้ 1 รายการ 6,000.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท บา้นผลไม(้ประเทศไทย) จํากัด 6,000.00              บาท บรษิัท บา้นผลไม(้ประเทศไทย) จํากัด 6,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180243 17/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
240 นํ1ายาดับเพลงิ 2 รายการ 6,741.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนตี1ไฟร ์อนิดัสตร ีจํากัด 6,741.00              บาท บรษิัท แอนตี1ไฟร ์อนิดัสตร ีจํากัด 6,741.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180244 17/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
241 MINISART RC25 Syringe Filter 

0.2um, 25mm

1 รายการ 3,424.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,424.00              บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,424.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180245 25/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

242 Mse I   3x500 Units 1 รายการ 11,880.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 11,880.00            บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 11,880.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180246 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
243 FastStart Essential DNA Green 

Master

1 รายการ 24,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 24,000.00            บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 24,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180247 2/11/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ
 วงเงนิที�จะซื�อหรอื

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก
ลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ Purchasing Group Name

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง
244 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 4 รายการ 9,384.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 9,384.00              บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 9,384.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180248 19/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

245 75 CM2 TC Flask,CANTED,VENT 

Cap,5/100

1 รายการ 12,037.50                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ต
ติ1ง จํากัด

12,037.50            บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ1ง 

จํากัด
12,037.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180249 17/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

246 จัดทําสือทั 1งในรูปแบบวดีทีัศน์ และ
กราฟิก จํานวน 6 ตอนรวมถงึมกีาร
จัดวางวดีทีัศน์

1 งวด 80,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย สมเกยีรต ิอสุาหะ 80,000.00            บาท นาย สมเกยีรต ิอสุาหะ 80,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180250 17/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

247 MICROSCINT-20/1 L 1 รายการ 4,515.40                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 4,515.40              บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 4,515.40              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180251 17/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
248 Room Temp. Controller 1 รายการ 20,330.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากัด 20,330.00            บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากัด 20,330.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180252 20/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
249 แผ่นยปิซัม 1 รายการ 16,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไชยฮวดซเิมนต ์โฮมมารท์ จํากัด 16,000.00            บาท บรษิัท ไชยฮวดซเิมนต ์โฮมมารท์ จํากัด 16,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180253 17/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
250 Filter 1 รายการ 41,168.25                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากัด 41,168.25            บาท บรษิัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จํากัด 41,168.25            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180254 17/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
251 MTP 384 ground steel BC targets 1 รายการ 39,590.00                  เฉพาะเจาะจง  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 39,590.00            บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี 39,590.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180255 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

252 Air Fitter 1 รายการ 3,745.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,745.00              บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,745.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180256 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
253 คา่จา้งลา้งเครืองแกว้และอปุกรณ์ 1 งวด 3,000.00                     เฉพาะเจาะจง นาง วาสนา นาคนอ้ย 3,000.00              บาท นาง วาสนา นาคนอ้ย 3,000.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180257 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
254 MagPlex-TAG Microspheres,1 mL 

MTAG-A019

12 รายการ 168,000.00                168,000.00   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์

(ประเทศไทย) จํากัด
168,000.00          บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์(ประเทศ

ไทย) จํากัด
168,000.00          บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180258 25/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

255 Subassy,power 

board,P2600,45kHz,230V

2 รายการ 15,500.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน จํากัด 15,500.00            บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน จํากัด 15,500.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180259 25/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

256 เสื1อกราวน์แขนยาวผา้ TC เบอร ์L 6 รายการ 2,696.40                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 2,696.40              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 2,696.40              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180262 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
257 Tip RAININ 1-200 

UL,10x1000ea/pkg

1 รายการ 4,066.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 4,066.00              บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 4,066.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180263 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

258 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอร์
โฟลด์

1 รายการ 2,568.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 2,568.00              บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 2,568.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180264 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

259 TripoPack Multi Pipette Tips 100-

1000ul,

2 รายการ 4,280.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 4,280.00              บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 4,280.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180265 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

260 ถุงมอืไนไตร สฟี้า L ศรตีรัง 1 รายการ 1,979.50                     เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 1,979.50              บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,979.50              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180266 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
261 Freezer Box 9x9 Grid, (30 

boxes/case)

1 รายการ 2,568.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 2,568.00              บาท บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 2,568.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180267 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

262 5091-GT Oxygen High Purity 

Purity 99.8%

1 รายการ 2,359.35                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

2,359.35              บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,359.35              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180268 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

263 กาวแทง่ ขาว 25g. สกอ๊ตช ์6025 1 รายการ 552.87                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 552.87                 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 552.87                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180269 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
264 ซื1ออะไหลเ่ครืองวัดกัมมันตภาพรังสี 1 รายการ 69,550.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 69,550.00            บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 69,550.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180270 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

265 75005508 232.50063 10  barg 1/4 

NPT

4 รายการ 31,734.06                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท วกีา้ อนิสตรูเมนเทชัน คอรป์อเรชัน
 (ไทยแลนด)์ จํากัด

31,734.06            บาท บรษิัท วกีา้ อนิสตรูเมนเทชัน คอรป์อเรชัน 

(ไทยแลนด)์ จํากัด
31,734.06            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180271 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

266 Alcohol 95% 18 L. 1 รายการ 856.00                        เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 856.00                 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 856.00                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180272 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
267 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total 

of 34

1 รายการ 509.32                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 509.32                 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 509.32                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180273 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

268 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 856.00                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 856.00                 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 856.00                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180274 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
269 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total 

of 17

1 รายการ 2,561.58                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,561.58              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,561.58              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180275 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

270 Alkyl Amino acetic acid/Alkyl 

amines 0.1

1 รายการ 20,330.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์ 20,330.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์ 20,330.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180276 18/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

271 1864007 5 pkg of 24 DG8 

Cartridges, DG8

3 รายการ 81,009.70                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 81,009.70            บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 81,009.70            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180277 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

272 O-(2,3,4,5,6-

PENTAFLUOROBENZYL)HYDROXYL-

5 รายการ 20,747.30                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 20,747.30            บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 20,747.30            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180278 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

273 วัสดไุฟฟ้า 28 รายการ 49,288.96                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 49,288.96            บาท บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 49,288.96            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180279 1/11/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
274 dNTP Set 100mM Solution (4x0.25 

ml.)

1 รายการ 9,630.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,630.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,630.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180280 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

275 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total 

of 60

1 รายการ 898.80                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 898.80                 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 898.80                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180281 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

276 ถุงพลาสตกิรอ้น 10x15 นิ1ว,500g. 2 รายการ 588.50                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 588.50                 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 588.50                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180282 19/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
277 Vortex Adaper for 24 (1.5-2.0 ml) 

tubes

1 รายการ 5,136.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 5,136.00              บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 5,136.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180283 19/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

278 MCT150C MICROTUBE 

1.5ML.BOIL-PROOF,

3 รายการ 29,960.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 29,960.00            บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 29,960.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180284 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

279 Lysozyme,5 gm 3 รายการ 8,613.50                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,613.50              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,613.50              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180285 19/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
280 Round bottom flask 100 ml socket 

24/29

2 รายการ 21,614.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีแลบอราทอรี
 จํากัด

21,614.00            บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ีแลบอราทอร ี

จํากัด
21,614.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180286 19/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

281 บอรด์คอนโทรลเซ็นเซอร ์โถ
ปัสสาวะ SA4001

1 รายการ 5,136.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซนมารท์ จํากัด 5,136.00              บาท บรษิัท แซนมารท์ จํากัด 5,136.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180287 19/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

282 วัสดสุํานักงาน 5 รายการ 2,062.06                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 2,062.06              บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 2,062.06              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180288 1/11/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
283 วัสดชุา่ง (2 way valve 1-1/2) 1 รายการ 13,375.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัน จํากัด 13,375.00            บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัน จํากัด 13,375.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180289 1/11/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
284 งานตดิตั 1ง Network Uplink และจดุ 

LAN

1 รายการ 98,975.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเทเบิ1ล เน็ตเวริค์ จํากัด 98,975.00            บาท บรษิัท สเทเบิ1ล เน็ตเวริค์ จํากัด 98,975.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180290 1/11/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

285 ทอ่ PVC 5 รายการ 13,240.18                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ชยัยาภัณฑ์ 13,240.18            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ชยัยาภัณฑ์ 13,240.18            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180291 19/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
286 วัสดชุา่ง 16 รายการ 5,735.74                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อดุมภัณฑบ์า้นดอน 5,735.74              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อดุมภัณฑบ์า้นดอน 5,735.74              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180292 19/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
287 1863004 ddPCR  Droplet Reader 

Oil 2L

1 รายการ 101,115.00                101,115.00   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 101,115.00          บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 101,115.00          บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180293 20/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

288 Column Shodex Sugar SH1011, 8 

0mmldx300m

6 รายการ 177,620.00                177,620.00   เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 177,620.00          บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 177,620.00          บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180294 20/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

289 LGC-KBS1016012-s-KASP V4.0 2x 

Mastermix

1 รายการ 200,560.80                200,560.80   เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 200,560.80          บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 200,560.80          บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180295 20/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

290 Seq-Star poly(A) mRNA Isolation 

Kit

1 รายการ 9,600.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาฟเตอร ์แล็บ จํากัด 9,600.00              บาท บรษิัท อาฟเตอร ์แล็บ จํากัด 9,600.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180296 24/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

291 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, Total 

of 88

1 รายการ 1,232.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,232.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,232.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180297 30/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

292 SCREW CAP 5ML.TUBE+CAP 

1000/CS

1 รายการ 3,300.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 3,300.00              บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 3,300.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180298 27/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
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293 nanoViper Capillary IDxL 

75umx650mm

1 รายการ 8,550.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 8,550.00              บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 8,550.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180299 24/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

294 Water (Optima,LC/MS),4L (FISHER) 2 รายการ 15,300.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 15,300.00            บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 15,300.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180300 27/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

295 WD MY PASSPORT 2017 4TB 1 รายการ 4,720.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์อนิเตอรเ์น็ต 

โซลชูัน
4,720.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์อนิเตอรเ์น็ต 

โซลชูัน
4,720.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180301 1/11/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

296 GF-1 Tissue DNA Extraction Kit 1 รายการ 33,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 33,000.00            บาท บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 33,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180302 24/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
297 Redsafe Nucleic Acid Staining 

Solution

1 รายการ 6,000.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 6,000.00              บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 6,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180303 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

298 วัสดสุํานักงาน 2 รายการ 1,312.82                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,312.82              บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,312.82              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180304 1/11/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
299 Custom TaqMan SNP Genotyping 

assay,

1 รายการ 18,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 18,000.00            บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 18,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180305 24/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

300 Scott interfold 4 รายการ 4,250.00                     เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 4,250.00              บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 4,250.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180306 24/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
301 จา้งพัฒนาระบบฐานขอ้มลู

พฤกษศาสตร์
1 งาน 40,500.00                  เฉพาะเจาะจง นาย ธนาวธุ ชวูงคว์ฒุิ 40,500.00            บาท นาย ธนาวธุ ชวูงคว์ฒุิ 40,500.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180307 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

302 10UL MICRO TIP EXTRA LONG, 

1000/PKG

1 รายการ 5,000.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,000.00              บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180308 24/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

303 จา้งทํากระเป๋าผา้ 1 รายการ 23,112.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทโูอเวอรด์ ูจํากัด 23,112.00            บาท บรษิัท ทโูอเวอรด์ ูจํากัด 23,112.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180309 24/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
304 RevertAid First Strand cDNA 

Synthesis

1 รายการ 8,100.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,100.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,100.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180310 30/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

305 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, Total 

of 12

1 รายการ 1,932.42                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,932.42              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,932.42              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180311 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

306 มา่นมว้น 2 รายการ 16,451.25                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด 16,451.25            บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด 16,451.25            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180312 24/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
307 QIAGEN Multiplex PCR Kit (100) 1 รายการ 22,560.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 22,560.00            บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 22,560.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180313 24/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
308 คา่บรกิารซอ่มเปลียนอะไหล ่pipette 3 รายการ 3,531.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากัด
3,531.00              บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากัด
3,531.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180314 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

309 dNTP Set, 100 mM water solution 1 รายการ 12,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 12,000.00            บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 12,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180315 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

310 MIP-2 SCGPT05RE Steritop-GP, 

PES,

1 รายการ 7,490.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

7,490.00              บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์

จํากัด
7,490.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180316 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

311 Carbon Dioxide High Purity 1 รายการ 2,700.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

2,700.00              บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 2,700.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180317 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

312 2WTL-5.381.000 : PIPETTE AID, 

0.1-100 ML

1 รายการ 19,581.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 19,581.00            บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 19,581.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180318 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

313 Allyltrimethylsilane>98.0%(GC), 7 รายการ 11,256.40                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรู
เมนท ์จํากัด

11,256.40            บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรู
เมนท ์จํากัด

11,256.40            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180319 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

314 P-BBI-TB0196.5x1KG Tris, Biotech 

grade,

1 รายการ 10,700.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 10,700.00            บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 10,700.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180320 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

315 Clamps for glass joints 14/23, POM 2 รายการ 2,289.80                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

2,289.80              บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์

จํากัด
2,289.80              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180321 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

316 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 5,350.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,350.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,350.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180322 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
317 Oxygen High Purity 99.8% 1 รายการ 786.45                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

786.45                 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 786.45                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180323 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

318 1IVG7-15240-062 : ANTIBIOTIC-

ANTIMYCOTIC

1 รายการ 6,955.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,955.00              บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,955.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180324 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

319 DNA Sequencing (<96rxn>) 1 รายการ 179.76                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 179.76                 บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 179.76                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180325 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
320 นํ1ายาลา้งจาน 3.8 ลติร ทโีพล ์Pure 1 รายการ 2,280.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 2,280.00              บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 2,280.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180326 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
321 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอร์

โฟลด์
1 รายการ 856.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 856.00                 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 856.00                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180327 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

322 lNLAB SOLIDS 1 รายการ 12,914.90                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากัด
12,914.90            บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 

จํากัด
12,914.90            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180328 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

323 INSULIN-TRANSFERRIN-SELENIUM-

X

1 รายการ 10,614.40                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,614.40            บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,614.40            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180329 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

324 Rapid DNA Ligation Kit 50 react 1 รายการ 21,186.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,186.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,186.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180330 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
325 สบูเ่หลวลา้งมอื Carex สมีว่ง 250 ml. 3 รายการ 1,669.20                     เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 1,669.20              บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,669.20              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180331 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

326 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 5,136.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,136.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,136.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180332 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
327 แทน่ตัดสกอ๊ตเทป ขนาดเล็ก ตรา

มา้ H-15

1 รายการ 5,228.20                     เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิล
คณุรักษ์

5,228.20              บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี โพธพิล
คณุรักษ์

5,228.20              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180333 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

328 ETHANOL,AR 4L 1 รายการ 4,708.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,708.00              บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,708.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180334 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
329 Sucrose 1 kg. Qrec 1 รายการ 1,016.50                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 1,016.50              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 1,016.50              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180335 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
330 MICROTUBE 1.5ML.BOIL-

PROOF,500/BAG

1 รายการ 4,280.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 4,280.00              บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 4,280.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180336 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

331 H9039-1G HEMIN, BOVINE 1 รายการ 2,439.60                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 2,439.60              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 2,439.60              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180337 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

332 22150.0050 D-(+)-Cellobiose, 98% : 1 รายการ 5,703.10                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,703.10              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,703.10              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180338 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

333 NON-VOLATILE ACID STANDARD 

MIX, 1X100ML,

4 รายการ 16,906.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 16,906.00            บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 16,906.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180339 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

334 Liquid Nitrogen Portocal Tank 

99.999%

2 รายการ 11,770.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,770.00            บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) จํากัด 11,770.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180340 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

335 1IVM-Q32850:QUANT-iT dsDNA 

BR ASSAY KIT

1 รายการ 7,308.10                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,308.10              บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,308.10              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180341 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

336 ผงวุน้ตรานางเงอืก ถุงละ 1 กโิลกรัม
, ชลิี

1 รายการ 9,630.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี จํากัด 9,630.00              บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี จํากัด 9,630.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180342 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

337 A2385 5-Azacytidine 100 mg/bot., 

SIGMA

1 รายการ 3,477.50                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี จํากัด 3,477.50              บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี จํากัด 3,477.50              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180343 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

338 P5155 D-Pantothenic acid 

hemicalcium,

5 รายการ 33,153.95                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี จํากัด 33,153.95            บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี จํากัด 33,153.95            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180344 24/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

339 P6820-100ml PTC   (PPM), 100ml 3 รายการ 18,874.80                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 18,874.80            บาท บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 18,874.80            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180345 1/11/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

340 FastDiges Sall,200 react 2 รายการ 9,309.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,309.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,309.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180346 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
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341 Methyl Alcohol RPE-ACS-lSO 

2500ml

2 รายการ 1,102.10                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,102.10              บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,102.10              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180347 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

342 TripoPack Multi Pipette Tips 100-

1000ul,

1 รายการ 4,280.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 4,280.00              บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 4,280.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180348 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

343 Custom Oligos Syn,1 Oligos, 1 รายการ 299.60                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 299.60                 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 299.60                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180349 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
344 96 Well TC 

Plate,FB,W/Lid,1/100/CS

1 รายการ 4,494.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ต
ติ1ง จํากัด

4,494.00              บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ1ง 

จํากัด
4,494.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180350 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

345 SureBlue TMB 1-C Microwell 

Peroxidase

1 รายการ 3,531.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,531.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,531.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180351 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

346 MICRO TIP 0.5-20UL.1000/BAG 

[T400]

2 รายการ 8,025.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 8,025.00              บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 8,025.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180352 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

347 Power Adapter 100-240V/50/60Hz 1 รายการ 1,284.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 1,284.00              บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 1,284.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180353 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

348 Ethyl Acetate 20 Lit/Dr 1 รายการ 23,540.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมโซน จํากัด 23,540.00            บาท บรษิัท เคมโซน จํากัด 23,540.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180354 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
349 Ammonium Persulfate [APS], ACS 

Grade

1 รายการ 5,136.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 5,136.00              บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 5,136.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180355 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

350 Bio-Plex Pro Human Cytokine 

TH1/TH2,

1 รายการ 59,920.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 59,920.00            บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส ์จํากัด 59,920.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180356 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

351 RPMI MEDIUM 1640,500 ML 1 รายการ 8,346.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,346.00              บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,346.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180357 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
352 PLATINUM PFX DNA 

POLYMERASE,100 RXN

1 รายการ 10,700.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,700.00            บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,700.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180358 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

353 Spring Rack 760x470 cm 1 รายการ 24,610.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด 24,610.00            บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด 24,610.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180359 24/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
354 50ml Centrifuge Tube, Bulk, 

premium,

2 รายการ 17,387.50                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 17,387.50            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 17,387.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180360 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

355 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 1,926.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,926.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,926.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180361 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
356 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, Total 

of 20

1 รายการ 299.60                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 299.60                 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 299.60                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180362 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

357 Custom Oligos Syn, 12 Oligos, 

Total of

1 รายการ 5,048.26                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,048.26              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,048.26              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180363 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

358 Custom Oligos Syn, 7 Oligos, Total 

of

1 รายการ 2,548.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,548.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,548.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180364 2/11/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

359 TAQ DNA POLYMERASE, 500 U 1 รายการ 20,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 20,000.00            บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 20,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180365 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
360 Freezer BOX 9x9 grid, 

30boxes/case

1 รายการ 2,400.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 2,400.00              บาท บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 2,400.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180366 25/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

361 Tri Reagent 4x100 ml./pkg 1 รายการ 22,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 22,000.00            บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 22,000.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180367 25/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
362 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 1 รายการ 5,814.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 5,814.00              บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 5,814.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180368 27/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

363 Cantilever Model : ACTA 1 รายการ 25,700.93                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด 25,700.93            บาท บรษิัท ภดูศิณ์เทค จํากัด 25,700.93            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180369 25/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
364 SYPRO ORANGE PROTEIN GEL 

STAIN

1 รายการ 2,568.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 2,568.00              บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 2,568.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180370 25/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

365 Custom Oligos Syn,5 Oligos, Total 

of 300

2 รายการ 15,194.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 15,194.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 15,194.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180371 25/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

366 ETHANOL,AR 2.5L 1 รายการ 1,605.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,605.00              บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 1,605.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180372 25/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
367 D(+)-Glucose anhydrous 

(Dextrose),

1 รายการ 3,210.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนูทิวีเีวล จํากัด 3,210.00              บาท บรษิัท ยนูทิวีเีวล จํากัด 3,210.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180373 25/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

368 DURA สายยางซลิโิคน 6x9 mm 

ยาว 15 m/box

1 รายการ 4,173.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์ ไดแอกนอสตกิ แมททเีรยีล 

จํากัด
4,173.00              บาท บรษิัท ไซน์ ไดแอกนอสตกิ แมททเีรยีล 

จํากัด
4,173.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180374 25/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

369 Active pirani gauge : APG100-XM-

NW16-AL

3 รายการ 21,400.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคัม เทคโนโลย ี

จํากัด
21,400.00            บาท บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคัม เทคโนโลย ีจํากัด 21,400.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180375 25/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

370 Deliver Pipe 1 รายการ 13,268.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย 13,268.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย 13,268.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180376 25/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
371 Liquid Nitrogen 180L - Nov 17 4 รายการ 15,151.20                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 15,151.20            บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 15,151.20            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180377 25/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
372 Custom Oligos Syn,2 Oligos, Total 

of 120

3 รายการ 6,655.40                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,655.40              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,655.40              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180378 25/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

373 เกลอืมารเีนียม ขนาด 7 กก./ถุงบรรจุ 1 รายการ 6,300.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 6,300.00              บาท บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชันแนล จํากัด 6,300.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180379 27/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

374 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 8,400.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,400.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,400.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180380 2/11/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
375 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 4,000.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,000.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,000.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180381 2/11/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
376 Custom Oligos Syn,4 Oligos,Total 

of 162

1 รายการ 2,426.76                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,426.76              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,426.76              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180382 27/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

377 วเิคราะหต์ัวอยา่ง 2 รายการ 10,272.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย)

 จํากัด
10,272.00            บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศไทย) 

จํากัด
10,272.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180383 27/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

378 สบูเ่หลวลา้งมอื Carex สมีว่ง 250 ml. 3 รายการ 1,251.90                     เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 1,251.90              บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,251.90              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180384 27/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

379 Phusion U Hot Start 1 รายการ 9,202.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,202.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,202.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180385 27/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
380 Exo-Resistant Random Primer 100 

ul

1 รายการ 3,531.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,531.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,531.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180386 27/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

381 162CM TC Flask,STRAIGHT,PHEN 

Cap,5/25/CS

1 รายการ 4,280.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ต
ติ1ง จํากัด

4,280.00              บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ1ง 

จํากัด
4,280.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180387 27/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

382 Custom Oligos Syn,7 Oligos, Total 

of 191

1 รายการ 2,861.18                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,861.18              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,861.18              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180388 27/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

383 จา้งควบคมุการทํางานเครือง 

Solid-State

1 งวด 20,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย สมุติร ทองมาก 20,000.00            บาท นาย สมุติร ทองมาก 20,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180389 27/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

384 Liquid Nitrogen 180L - Nov 17 2 รายการ 7,575.60                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 7,575.60              บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 7,575.60              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180390 27/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
385 BLUE TIP 100-1000UL.1000/BAG 

[T1000B]

1 รายการ 2,942.50                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 2,942.50              บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 2,942.50              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180391 27/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

386 หมกึพริ1นเตอรส์ดีํา ยีหอ้รโิก ้ 1 รายการ 4,718.70                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด 4,718.70              บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด 4,718.70              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180392 27/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
387 Oxygen High Purity 1 รายการ 735.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

735.00                 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 735.00                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180393 1/11/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

388 เตรยีมแปลงกลา้ (สบูนํ1า ไถดะ ไถ
แปร)

1 งวด 30,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว เดอืนเพ็ญ ออ่นอยู่ 30,000.00            บาท นางสาว เดอืนเพ็ญ ออ่นอยู่ 30,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180394 2/11/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

389 ปลกูขา้วเพือเปรยีบเทยีบผลผลติ
ภายในสถานี

1 งวด 30,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาง พัชร ีฐานะมัน 30,000.00            บาท นาง พัชร ีฐานะมัน 30,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180395 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ
 วงเงนิที�จะซื�อหรอื

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก
ลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ Purchasing Group Name

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง
390 ปลกูขา้วเพือเปรยีบเทยีบผลผลติ

ภายในสถานี
1 งวด 30,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาง ลําพัน โพธิ'สงู 30,000.00            บาท นาง ลําพัน โพธิ'สงู 30,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180396 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

391 เตรยีมแปลงกลา้ (สบูนํ1า ไถดะ ไถ
แปร)

1 งวด 30,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาง จนภิา หอกลอง 30,000.00            บาท นาง จนภิา หอกลอง 30,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180397 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

392 เตรยีมแปลงกลา้ (สบูนํ1า ไถดะ ไถ
แปร)

1 งวด 30,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย ปรชีา เปียมทา่ 30,000.00            บาท นาย ปรชีา เปียมทา่ 30,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180398 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

393 เตรยีมแปลงกลา้ (สบูนํ1า ไถดะ ไถ
แปร)

1 งวด 30,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว ตุน่ โพธิ'ออ่ง 30,000.00            บาท นางสาว ตุน่ โพธิ'ออ่ง 30,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180399 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

394 TIP 200UL.REF LINE 1000/BAG 3 รายการ 8,078.50                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 8,078.50              บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 8,078.50              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180400 30/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

395 SS III ONE-STEP W/PLATINUM 

TAQ, 100 RXN

2 รายการ 33,170.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 33,170.00            บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 33,170.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180401 30/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

396 Aqua-Calmag Testkit 2 รายการ 13,404.96                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอด๊วา้นซฟ์ารม์า่ จํากัด 13,404.96            บาท บรษิัท แอด๊วา้นซฟ์ารม์า่ จํากัด 13,404.96            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180402 30/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
397 Povidine-125 (20 ลติร) 1 รายการ 10,800.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอด๊วา้นซฟ์ารม์า่ จํากัด 10,800.00            บาท บรษิัท แอด๊วา้นซฟ์ารม์า่ จํากัด 10,800.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180403 30/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
398 กลอ้งวงจรปิด IP Camera, ยีหอ้ Hi 

View

2 รายการ 17,762.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากัด 17,762.00            บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากัด 17,762.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180404 30/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

399 278850 XLD AGAR 500 GM 3 รายการ 14,338.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 14,338.00            บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 14,338.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180405 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
400 จา้งพัฒนากระบวนการหมัก

เชื1อจลุนิทรยี์
1 งวด 24,500.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว จฑุามาศ อนันทยานนท์ 24,500.00            บาท นางสาว จฑุามาศ อนันทยานนท์ 24,500.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180406 30/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

401 สารปรับสภาพนํ1า AQUA-G 2 รายการ 2,910.40                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอด๊วา้นซฟ์ารม์า่ จํากัด 2,910.40              บาท บรษิัท แอด๊วา้นซฟ์ารม์า่ จํากัด 2,910.40              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180407 30/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
402 จา้งพัฒนากระบวนการผลติ

วัตถุดบิอาหารสัตว์
1 งวด 25,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว ฐาณภาวรนิทร ์รําพาย 25,000.00            บาท นางสาว ฐาณภาวรนิทร ์รําพาย 25,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180408 30/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

403 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 2,760.60                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 2,760.60              บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 2,760.60              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180409 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

404 Ertenmeyer flask 125 ml "Pyrex" 5 รายการ 20,597.50                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.บ.ีซายน์ 20,597.50            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.บ.ีซายน์ 20,597.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180410 30/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
405 dNTP Set 100 mM Solution 

(4x0.25 ml.)

1 รายการ 9,630.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,630.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,630.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180411 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

406 Petri dish 90x15 mm,Polystyrene, 2 รายการ 5,296.50                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 5,296.50              บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด 5,296.50              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180412 30/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

407 หนา้กากป้องกันฝุ่ น ละออง (Small) 2 รายการ 3,884.10                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอกเสคควิทฟิ เทรดดิ1ง จํากัด 3,884.10              บาท บรษิัท เอกเสคควิทฟิ เทรดดิ1ง จํากัด 3,884.10              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180413 30/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

408 A187225-10MG : 2-Acetyl-1-

pyrroline,

1 รายการ 26,215.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด 26,215.00            บาท บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด 26,215.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180414 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

409 Flask Erlenmeyer, GL 32 PBT 

screw-cap,

2 รายการ 5,023.12                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

5,023.12              บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์

จํากัด
5,023.12              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180415 30/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

410 Takara LA Taq with GC Buffer, 125 

U

2 รายการ 24,075.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 24,075.00            บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 24,075.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180416 30/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

411 GeneRuler DNA Ladder Mix (5x50 

ug)

3 รายการ 21,721.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,721.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,721.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180417 30/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

412 STANDARD SEQUENCING SERVICE 1 รายการ 43,816.50                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 43,816.50            บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 43,816.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180418 30/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
413 คา่บรกิารตรวจเชค็ UPS 1 รายการ 856.00                        เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 856.00                 บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 856.00                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180419 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
414 ชดุแผ่นเทยีบส ีพชื ผัก และผลไม ้ 1 รายการ 16,585.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท พามาลนิ จํากัด 16,585.00            บาท บรษิัท พามาลนิ จํากัด 16,585.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180420 30/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
415 Peptone 500 g.#211677 Difco 2 รายการ 4,708.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน์ เอ็น 4,708.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน์ เอ็น 4,708.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180421 30/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
416 YEAST EXTRACT 500 GM 3 รายการ 7,447.20                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 7,447.20              บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 7,447.20              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180422 30/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
417 E-EXBGOS exo-1,3-B-Glucanase 

plus

6 รายการ 84,904.50                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด 84,904.50            บาท บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด 84,904.50            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180423 30/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

418 DNeasy PowerSoil Kit (50) #12888-

50

1 รายการ 22,898.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 22,898.00            บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 22,898.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180424 30/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

419 Custom Oligos Syn,24 Oligos, 3 รายการ 99,779.64                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 99,779.64            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 99,779.64            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180425 30/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
420 DNA Sequencing (<(><<)>96rxn>) 2 รายการ 3,300.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 3,300.00              บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 3,300.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180426 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
421 D-TUBE DIALYZER MAXIMWCO 

3.5 kDa

1 รายการ 6,540.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 6,540.00              บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 6,540.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180427 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

422 Custom Oligos Syn, 10 Oligos, 

Total of

1 รายการ 2,898.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,898.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,898.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180428 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

423 สยีอ้มสารพันธุกรรม Ultra Power 1

 ml.

1 รายการ 5,514.02                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ โฟกัส จํากัด 5,514.02              บาท บรษิัท แล็บ โฟกัส จํากัด 5,514.02              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180429 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

424 เข็มฉีดยาเบอร ์26G ยาว 0.5"(1 

b./100 p.)

2 รายการ 2,850.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.พ.ีไซเอนซ์ 2,850.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.พ.ีไซเอนซ์ 2,850.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180430 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

425 QIAGEN Multiplex PCR Kit (100) 1 รายการ 9,420.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 9,420.00              บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด 9,420.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180431 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
426 Forcep 130 mm. ปากแหลม 1 รายการ 1,600.00                     เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 1,600.00              บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,600.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180432 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
427 IMMOBILINE DRYSTRIP PH3-

10,7CM

2 รายการ 18,720.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 18,720.00            บาท บรษิัท แบงเทรดดิ1ง 1992 จํากัด 18,720.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180433 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

428 พัฒนาระบบเพาะเลี1ยง 2 ระบบ 1 งวด 18,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย บรริักษ์ เกาะประเสรฐิ 18,000.00            บาท นาย บรริักษ์ เกาะประเสรฐิ 18,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180434 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
429 NEB 10 beta Competent E.Coli 

[No.C3019I]

1 รายการ 11,106.60                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 11,106.60            บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 11,106.60            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180435 31/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

430 คา่บรกิารขนยา้ยเครืองมอืหอ้งแลป 1 งาน 16,050.00                  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์คลนีคิ 16,050.00            บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์คลนีคิ 16,050.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180436 31/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

431 Taq DNA Ligase 3 รายการ 12,711.60                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 12,711.60            บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ1ง จํากัด 12,711.60            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180437 31/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
432 คา่บรกิารแกไ้ขตูป้ลอดเชื1อ 1 งาน 1,605.00                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน จํากัด 1,605.00              บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน จํากัด 1,605.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180438 31/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
433 50ml Centrifuge Tube, Bulk, Sterile 1 รายการ 4,194.40                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,194.40              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,194.40              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180439 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

434 จา้งปรับปรุงพื1นทีแปลงทดลอง 1 รายการ 20,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย สรุพล ฉําโสพัส 20,000.00            บาท นาย สรุพล ฉําโสพัส 20,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180440 31/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
435 Quick & Easy Yeast 

Transformation Mix,

1 รายการ 52,323.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 52,323.00            บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 52,323.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180441 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

436 คัดเลอืกรายการซอฟตแ์วรท์ีใชใ้น
ขั 1นตอนตา่งๆของการระบ ุ

expressed genes ซึงเหมาะสมกับ
ขอ้มลูทราน

1 งวด 9,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาว ชฎาพร เชาวศ์รกีลุ 9,000.00              บาท นางสาว ชฎาพร เชาวศ์รกีลุ 9,000.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180442 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

437 ดําเนนิงานคัดเลอืกและเพาะเลี1ยง
เนื1อเยือ
กับสภาพอากาศในทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือขอ

1 งวด 15,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาง กุง้ ชวกจิศริิ 15,000.00            บาท นาง กุง้ ชวกจิศริิ 15,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180443 31/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ
 วงเงนิที�จะซื�อหรอื

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก
ลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ Purchasing Group Name

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง
438 1IVM-P36935 : PROLONG GOLD 

ANTIFADE

1 รายการ 15,718.30                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 15,718.30            บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด 15,718.30            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180444 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

439 แกลลอน 5 ลติร 2 รายการ 21,945.70                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 21,945.70            บาท บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 21,945.70            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180445 31/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
440 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, Total 

of 18

1 รายการ 269.64                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 269.64                 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 269.64                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180446 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

441 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 1,284.00                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,284.00              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,284.00              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180447 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
442 งานซอ่มเครืองหลอ่เย็นซนิเลอร์ 14 รายการ 35,110.00                  เฉพาะเจาะจง  สวุภัทรแอรแ์อนดซ์ัพพลาย 35,110.00            บาท  สวุภัทรแอรแ์อนดซ์ัพพลาย 35,110.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180448 31/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
443 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total 

of 42

1 รายการ 629.16                        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 629.16                 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 629.16                 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180449 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

444 Xfect Transfection Reagent, 100 

rxns

1 รายการ 46,866.00                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 46,866.00            บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด 46,866.00            บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180450 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

445 CHM17/1529 : 17-7721 to 17-7722 1 รายการ 5,082.50                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 5,082.50              บาท บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย) จํากัด 5,082.50              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180451 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

446 ถุงมอืไนไตร สฟี้า S, M, L ศรตีรัง 3 รายการ 4,547.50                     เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 4,547.50              บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 4,547.50              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180452 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
447 D5637.0001 3,3-

Diaminobenzidine tetraHCI

1 รายการ 2,075.80                     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,075.80              บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,075.80              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180453 31/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

448 SODIUM THIOSULFATE-

PENTAHYDRATE GR ACS,

1 รายการ 1,412.40                     เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 1,412.40              บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด 1,412.40              บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2041180454 2/11/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

449 อะไหลเ่ครืองปรับอากาศ 3 รายการ 20,383.50                  เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอรโ์ค จํากัด 20,383.50            บาท บรษิัท แอรโ์ค จํากัด 20,383.50            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2041180455 31/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
450 TwistAmp Basic Kit"Improved 

Formulation"

2 รายการ 14,030.00                  เฉพาะเจาะจง  TWISTDX LIMITED 305.00                 GBP  TWISTDX LIMITED 305.00                 GBP มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2042180001 19/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

451 TwistAmp Liquid Basic TwistDx, 1 รายการ 21,830.00                  เฉพาะเจาะจง  SCIENCEWERKE Pte Ltd. 590 SGD  SCIENCEWERKE Pte Ltd. 590 SGD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2042180002 6/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
452 GenPlus Next-Gen Gene Synthesis 3 รายการ 25,881.10                  เฉพาะเจาะจง  GenScript The Biology CRO 739.46 USD  GenScript The Biology CRO 739.46 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด 2042180003 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

453 คา่จา้งเหมา ตรวจวัดกจิกรรม
เอนไซม์

4 งวด 8,000.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาว ปิยดา บสุดี 8,000.00 บาท นางสาว ปิยดา บสุดี 8,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170483 17/09/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

454 พัฒนากระบวนการผลติเอนไซม์
เอนบลซี

2 งวด 46,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย เฉลมิเกยีรต ิยวงทอง 46,000.00            บาท นาย เฉลมิเกยีรต ิยวงทอง 46,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170484 17/09/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

455 พัฒนากระบวนการผลติเอนไซม์
เอนบลซี

2 งวด 46,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว พชิญาภา นริมล 46,000.00            บาท นางสาว พชิญาภา นริมล 46,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170485 17/09/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

456 จา้งรวบรวมขอ้มลูการตดิตาม
สภาพในแปลง

2 งวด 36,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย สเุมธ คงภักดี 36,000.00            บาท นาย สเุมธ คงภักดี 36,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170492 18/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

457 จา้งรวบรวมขอ้มลูการตดิตาม
สภาพในแปลง

2 งวด 36,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย กําพล สกลุลรีุ่งโรจน์ 36,000.00            บาท นาย กําพล สกลุลรีุ่งโรจน์ 36,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170493 18/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

458 จา้งดําเนนิการเสรมิสรา้งองค์
ความรูใ้หก้ับเกษตรกร

2 งวด 44,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว กัญญารัตน์ ทา้วทา 44,000.00            บาท นางสาว กัญญารัตน์ ทา้วทา 44,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170494 18/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

459 จา้งปลกูพชืสําหรับใชใ้นการทดลอง 6 งวด 7,200.00                     เฉพาะเจาะจง นางสาว ฉลอง เภาพันธ์ 7,200.00              บาท นางสาว ฉลอง เภาพันธ์ 7,200.00              บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170501 26/09/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

460 จา้งเตรยีมหัวเชื1อทีมคีณุภาพ 2 งวด 36,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว ไพลนิ ไชยนา 36,000.00            บาท นางสาว ไพลนิ ไชยนา 36,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170502 26/09/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
461 บรหิารการดําเนนิงานของหน่วยฯ 

แพทย์
4 งวด 240,000.00                240,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย มหดิล 240,000.00          บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 240,000.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170503 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

462 บรหิารงานร่วมกับหน่ายฯ แพทย์ 4 งวด 180,000.00                180,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 180,000.00          บาท มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 180,000.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170504 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
463 บรหิารงานทัวไปของหน่วย BEC 4 งวด 240,000.00                240,000.00   เฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบรุี
240,000.00          บาท  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 240,000.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170505 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

464 เสนอแนะระบบ และกลไกการบรหิาร 4 งวด 240,000.00                240,000.00   เฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรุี

240,000.00          บาท  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 240,000.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170507 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

465 สนับสนุนผลักดัน การนําเทคโนโลยี
ดา้นชวีสารสนเทศและชวีวทิยา
ระบบ

4 งวด 240,000.00                240,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 240,000.00          บาท มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 240,000.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170508 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

466 บรหิารดา้นเทคโนโลยชีวีภาพทาง
ทะเล

4 งวด 240,000.00                240,000.00   เฉพาะเจาะจง  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 240,000.00          บาท  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 240,000.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170509 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

469 บรหิารการดําเนนิงานของหน่วยฯ 

ยนีขา้ว
4 งวด 360,000.00                360,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ 360,000.00          บาท มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ 360,000.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170512 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

470 จา้งเลี1ยงเชื1ออโีคไลทรานสฟอรม์
แมนท์

6 งวด 30,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว จนิดาพร กองสี 30,000.00            บาท นางสาว จนิดาพร กองสี 30,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170514 27/09/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

471 วเิคราะหเ์อนไซมม์เูลชันของกลุม่
เอนไซม์

6 งวด 232,020.00                232,020.00   เฉพาะเจาะจง นาย อัครพล วัชราวภิาส 232,020.00          บาท นาย อัครพล วัชราวภิาส 232,020.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170515 28/09/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

472 ตรวจสอบและคัดเลอืกมะละกอ 3 งวด 45,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว พมิพไิล แสงมณี 45,000.00 บาท นางสาว พมิพไิล แสงมณี 45,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180001 5/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
473 ถ่ายยนีเขา้สูย่สีตส์ําหรับการ

วเิคราะห์
3 งวด 75,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว สณุษิา อยูด่ ี 75,000.00 บาท นางสาว สณุษิา อยูด่ ี 75,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180002 9/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

474 ลา้งทําความสะอาด จัดเก็บอปุกรณ์ 3 งวด 42,210.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว วจิติรา นพคณุ 42,210.00 บาท นางสาว วจิติรา นพคณุ 42,210.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180003 5/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

475 ตรวจวเิคราะหป์รมิาณเยือในแป้ง 3 งวด 48,195.00                  เฉพาะเจาะจง นาง จํารัส คดพมิพ์ 48,195.00 บาท นาง จํารัส คดพมิพ์ 48,195.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180004 9/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
476 ตรวจวเิคราะหป์รมิาณแป้ง 3 งวด 54,180.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว ประชมุ โพธิ'ชอ้ย 54,180.00 บาท นางสาว ประชมุ โพธิ'ชอ้ย 54,180.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180005 5/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
477 การตรวจวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทาง

เคมี
3 งวด 56,385.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว สรุัสวด ีสวุรรณสขุุ 56,385.00 บาท นางสาว สรุัสวด ีสวุรรณสขุุ 56,385.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180006 9/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

478 เตรยีมตัวอยา่งเบื1องตน้งานวเิคราะห์ 3 งวด 42,210.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว สมบรูณ์ จันทรห์อม 42,210.00 บาท นางสาว สมบรูณ์ จันทรห์อม 42,210.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180007 5/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

479 ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพดา้นความ
หนืดของแป้ง

3 งวด 60,165.00                  เฉพาะเจาะจง นาง เกศณี แสนสขุ คารล์สัน 60,165.00 บาท นาง เกศณี แสนสขุ คารล์สัน 60,165.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180008 6/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

480 สง่งานตรวจวเิคราะหแ์ละเตรยีม
ตัวอยา่ง

3 งวด 60,165.00                  เฉพาะเจาะจง นาง พณิทพิย ์คดพมิพ์ 60,165.00 บาท นาง พณิทพิย ์คดพมิพ์ 60,165.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180009 6/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

481 ตรวจวเิคราะหป์รมิาณเซลลโูลส 3 งวด 47,250.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว ปัตยว์ฬา นติยากลุ 47,250.00 บาท นางสาว ปัตยว์ฬา นติยากลุ 47,250.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180010 6/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
482 ลา้งทําความสะอาด จัดเก็บอปุกรณ์ 3 งวด 42,210.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว สายสนุีย ์เกตแุกว้ 42,210.00 บาท นางสาว สายสนุีย ์เกตแุกว้ 42,210.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180011 6/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

483 จัดสง่ใบรับสง่ตัวอยา่ง ทําใบเสนอ
ราคา

3 งวด 62,370.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว สกุัญญา งามเนตร์ 62,370.00 บาท นางสาว สกุัญญา งามเนตร์ 62,370.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180012 6/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

484 จา้งเหมาเลี1ยงเซลลไ์ฮบรโิดมา 3 งวด 45,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรีัตน์ แกว้ดวงเดื 45,000.00 บาท นางสาว วรรีัตน์ แกว้ดวงเดื 45,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180013 6/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
485 จา้งเหมาเก็บขอ้มลูงานการศกึษา

ผลติภัณฑ์
12 งวด 180,000.00                180,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาว ภญิโญ สขุสวัสดิ' 180,000.00          บาท นางสาว ภญิโญ สขุสวัสดิ' 180,000.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180014 6/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

486 ร่วมศกึษาการเก็บรักษาแมลง 12 งวด 276,648.00                276,648.00   เฉพาะเจาะจง นางสาว สมิมา มโนรักษ์ 276,648.00          บาท นางสาว สมิมา มโนรักษ์ 276,648.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180015 6/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
487 ร่วมศกึษาการเก็บรักษาแมลง 12 งวด 114,000.00                114,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาว วัชรยี ์สงิหป์าน 114,000.00          บาท นางสาว วัชรยี ์สงิหป์าน 114,000.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180016 6/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ
 วงเงนิที�จะซื�อหรอื

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก
ลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ Purchasing Group Name

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง
488 จา้งเหมาชว่ยงานเตรยีมอาหาร

เทยีม maintain

12 งวด 138,000.00                138,000.00   เฉพาะเจาะจง นาง สายพนิ เพิมทรัพย์ 138,000.00          บาท นาง สายพนิ เพิมทรัพย์ 138,000.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180017 6/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

489 จา้งเหมาเก็บขอ้มลูงานการศกึษา
ผลติภัณฑ์

12 งวด 216,480.00                216,480.00   เฉพาะเจาะจง นาง อรุณ หกประเสรฐิ 216,480.00          บาท นาง อรุณ หกประเสรฐิ 216,480.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180018 6/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

490 จา้งเหมาเตรยีมอาหารเทยีม 

maintain

12 งวด 126,000.00                126,000.00   เฉพาะเจาะจง นาง สนุันท ์สอดแจม่ 126,000.00          บาท นาง สนุันท ์สอดแจม่ 126,000.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180019 6/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

491 จา้งเหมาเตรยีมอาหารเทยีม 

maintain

12 งวด 289,104.00                289,104.00   เฉพาะเจาะจง นาย ปฐมพร ไลช่ะพษิ 289,104.00          บาท นาย ปฐมพร ไลช่ะพษิ 289,104.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180020 6/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

492 จา้งศกึษาคณุสมบัตขิองยสีต์ 1 รายการ 72,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว สภุัทรา กติคิณุ 72,000.00            บาท นางสาว สภุัทรา กติคิณุ 72,000.00            บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180021 15/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ
493 ดแูลความเรยีบรอ้ยของสํานักงาน 12 งวด 93,600.00                  เฉพาะเจาะจง นาง มาลนีี มะยิ 93,600.00 บาท นาง มาลนีี มะยิ 93,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180022 11/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
494 ดแูลความเรยีบรอ้ยของสํานักงาน 12 งวด 93,600.00                  เฉพาะเจาะจง นาง อาสน๊ะ เจะ๊อาแซ 93,600.00 บาท นาง อาสน๊ะ เจะ๊อาแซ 93,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180023 11/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน
495 จา้งสกัดดเีอ็นเอ ดว้ยวธิ ี

phenol-chloroform-proteinase K

12 งวด 168,000.00                168,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาว มกุธดิา แกว้ดว้ง 168,000.00 บาท นางสาว มกุธดิา แกว้ดว้ง 168,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180024 17/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

496 คน้หาสภาวะทีเหมาะสมในการสกัด
เฮมเิซลลโูล

3 งวด 12,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย สชุาต ิพงษ์ชยัผล 12,000.00 บาท นาย สชุาต ิพงษ์ชยัผล 12,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180025 18/10/2560 ศริขิวัญ คงสมใจ

497 งานจา้งเหมาปฏบิัตงิานชว่ยงาน
ธุรการในโครงการ ศวพก.

3 งวด 39,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว สภุาภรณ์ ทองเกลี1ยง 39,000.00 บาท นางสาว สภุาภรณ์ ทองเกลี1ยง 39,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180026 18/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

498 จา้งลา้งทําความสะอาดบอ่ใน
โครงการ ศวพก.

3 งวด 27,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย จงรักษ์  สามงามพุ่ม 27,000.00 บาท นาย จงรักษ์  สามงามพุ่ม 27,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180027 18/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

499 งานจา้งเหมาปฏบิัตงิานชว่ยงาน
ธุรการและการเงนิในโครงการ ศว
พก.

3 งวด 57,900.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว อรศริ ิศรเีทพ 57,900.00 บาท นางสาว อรศริ ิศรเีทพ 57,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180028 18/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

500 จา้งซอ่มบํารุงอปุกรณ์ไฟฟ้า
โครงการ ศวพก.

3 งวด 24,600.00                  เฉพาะเจาะจง นาย ยทุธนา โอษฐงาม 24,600.00 บาท นาย ยทุธนา โอษฐงาม 24,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180029 18/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

501 จา้งตรวจหาเชื1อแบคทเีรยีและ
ไวรัสกุง้

3 งวด 23,700.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว บญุญาพร พรหมเรอืง 23,700.00 บาท นางสาว บญุญาพร พรหมเรอืง 23,700.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180030 18/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

502 จา้งรักษาความสะอาดของ
สํานักงาน ศวพก.

3 งวด 24,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย สรุเดช  ผ่องฉวี 24,000.00 บาท นาย สรุเดช  ผ่องฉวี 24,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180031 18/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

503 จา้งเลี1ยงกุง้กลุาดําในโครงการ ศว
พก.

3 งวด 28,500.00                  เฉพาะเจาะจง นาย วัชรนิทร ์บตุรรัตน์ 28,500.00 บาท นาย วัชรนิทร ์บตุรรัตน์ 28,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180032 18/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

504 จา้งเพาะเลี1ยงไดอะตอมใน
โครงการ ศวพก.

3 งวด 30,600.00                  เฉพาะเจาะจง นาย สมควร แกว้คํา 30,600.00 บาท นาย สมควร แกว้คํา 30,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180033 18/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

505 จา้งดแูลรักษาความสะอาดบอ่
เลี1ยงกุง้ในโครงการ ศวพก.

3 งวด 32,100.00                  เฉพาะเจาะจง นาย ชยัวัฒน์ พุฒทอง 32,100.00 บาท นาย ชยัวัฒน์ พุฒทอง 32,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180034 18/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

506 จา้งงานดแูลระบบนํ1าเลี1ยงบอ่กุง้ใน
โครงการ ศวพก.

3 งวด 30,600.00                  เฉพาะเจาะจง นาย ธรีศักดิ' กระจา่งแจง้ 30,600.00 บาท นาย ธรีศักดิ' กระจา่งแจง้ 30,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180035 18/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

507 จา้งดแูลรักษาความสะอาดบอ่
เลี1ยงกุง้

3 งวด 24,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย ปิตพิงศ ์อดุมศรศีักดิ' 24,000.00 บาท นาย ปิตพิงศ ์อดุมศรศีักดิ' 24,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180036 18/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

508 จา้งเพาะเลี1ยงไสเ้ดอืนทะเลใน
โครงการ ศวพก.

3 งวด 27,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย สรศักดิ' คงเจรญิ 27,000.00 บาท นาย สรศักดิ' คงเจรญิ 27,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180037 18/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

513 ดแูลรดนํ1าใหก้ับตน้มันสําปะหลังที
เพาะชาํสําหรับใชใ้นการทดลอง 

ตรวจเชค็ความเหมาะสมของ
ปรมิาณการใหน้ํ1า

6 งวด 49,800.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว วัชร ีศรทีันดร 49,800.00 บาท นางสาว วัชร ีศรทีันดร 49,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180044 27/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

514 ยา้ยกลา้จากถาดเพาะ ขนาด 32 

หลมุ ลงปลกูในรวมถงึการ
ดําเนนิการผสมเครืองปลกูสําหรับ
ตน้สับปะรด จํานวน 12,000 ตน้

6 งวด 54,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว อบุลรัตน์ สโีชติ 54,000.00 บาท นางสาว อบุลรัตน์ สโีชติ 54,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180045 27/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

515 ยา้ยกลา้จากถาดเพาะ ขนาด 32 

หลมุ ลงปลกูใน
รวมถงึการดําเนนิการผสมเครือง
ปลกูสําหรับตน้สับปะรด จํานวน 

15,000 ตน้

6 งวด 54,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย สายัณห ์แสนนมิา 54,000.00 บาท นาย สายัณห ์แสนนมิา 54,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180046 27/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

516 ยา้ยกลา้จากถาดเพาะ ขนาด 32 

หลมุ ลงปลกูใน
รวมถงึการดําเนนิการผสมเครือง
ปลกูสําหรับตน้สับปะรด จํานวน 

15,000 ตน้

6 งวด 54,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย เรวัฒน์ ตาลเลียม 54,000.00 บาท นาย เรวัฒน์ ตาลเลียม 54,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180047 27/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

517 จา้งศกึษาขอ้มลูโอมกิสข์องขา้วที
เปิดเป็นขอ้มลูสาธารณะ คัดเลอืก
และดาวน์โหลดขอ้มลูตา่ง ๆ

2 งวด 46,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย มานนท ์บญุบางยาง 46,000.00 บาท นาย มานนท ์บญุบางยาง 46,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180048 27/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

518 จา้งรวบรวมและปลกูขยายเมล็ด
สายพันธุข์า้วพันธุป์รับปรุงและ
พันธุพ์ื1นเมอืง

5 งวด 75,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว จริพร เหลยีวตระกลู 75,000.00 บาท นางสาว จริพร เหลยีวตระกลู 75,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180049 27/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

519 จา้งผสมขา้วระหวา่งพันธุต์า้นทาน
ตอ่โรคเมล็ดดา่ง และโรคใบขดี
โปร่งแสงอยา่งละ 2 สายพันธุ์

3 งวด 36,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว ลาวัณย ์ประไพลศาล 36,000.00 บาท นางสาว ลาวัณย ์ประไพลศาล 36,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180051 30/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

524 ดําเนนิงานคัดเลอืกและเพาะเลี1ยง
เนื1อเยือกับสภาพอากาศในทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 งวด 30,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว นฐมน สระทองพรม 30,000.00 บาท นางสาว นฐมน สระทองพรม 30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180059 30/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

525 ตรวจสอบดแูลจัดการวัสดวุจิัยและ
การเตรยีมอปุกรณ์และดําเนนิการ
จัดการปรับสภาพตน้ออ่นจากหอ้ง
เพือใหม้คีวามสมบรูณ์เพยีง
พอทีจะนําออกไป

2 งวด 17,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณา อี1พุก 17,000.00 บาท นางสาว วรรณา อี1พุก 17,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180060 30/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

526 ดําเนนิงานคัดเลอืกและเพาะเลี1ยง
เนื1อเยือกับสภาพอากาศในทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 งวด 19,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฐพร คงจิDว 19,000.00 บาท นางสาว ณัฐพร คงจิDว 19,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180061 30/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

527 จา้งทําการตรวจสอบดเีอ็นเอของ
ยนีมันสําปะหลังเป้าหมาย

3 งวด 54,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว อารรีัตน์ อารเีอื1อ 54,000.00 บาท นางสาว อารรีัตน์ อารเีอื1อ 54,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180062 30/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ
 วงเงนิที�จะซื�อหรอื

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�เสนอ จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและราคาที�ตก
ลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ Purchasing Group Name

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

หรอืจา้ง
528 เตรยีมอาหารเพือชกันําใหม้กีาร

เกดิหัวสะสม Desiree ในสภาพ
ปลอดเชื1อ

3 งวด 78,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาว ญาดา บญุสอน 78,000.00 บาท นางสาว ญาดา บญุสอน 78,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180063 30/10/2560 ชยัสทิธิ' สริมิลิ ิ

467 ดแูล และชว่ยเหลอืงานวจิัยดา้น 

organic

4 งวด 240,000.00                240,000.00   จา้งทีปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
มหาวทิยาลัย มหดิล 240,000.00          บาท มหาวทิยาลัย มหดิล 240,000.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170510 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

468 กํากับดแูลการเลี1ยงสัตวใ์ช ้
สัตวท์ดลอง

4 งวด 120,000.00                120,000.00   จา้งทีปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 120,000.00          บาท มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 120,000.00          บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043170511 19/10/2560 กชกร  วงคก์ระสัน

509 การวเิคราะหข์อ้มลูฯ ถัวเหลอืง 1 งวด 30,000.00                  จา้งทีปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นางสาว สรุพีร เกตงุาม 30,000.00 บาท นางสาว สรุพีร เกตงุาม 30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180039 24/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

510 การวเิคราะหข์อ้มลูฯ ถัวเหลอืง 1 งวด 20,000.00                  จา้งทีปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นาง สวพร สทิธสิมวงศ์ 20,000.00 บาท นาง สวพร สทิธสิมวงศ์ 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180040 24/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

511 การวเิคราะหข์อ้มลูฯ ถัวเหลอืง 1 งวด 20,000.00                  จา้งทีปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นางสาว สพุัตรา ปรศพุัฒนา 20,000.00 บาท นางสาว สพุัตรา ปรศพุัฒนา 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180041 24/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

512 การวเิคราะหข์อ้มลูฯ ถัวเหลอืง 1 งวด 20,000.00                  จา้งทีปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมุลวรรณ ชุม่เชื1อ 20,000.00 บาท นางสาว สมุลวรรณ ชุม่เชื1อ 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180042 24/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

520 การวเิคราะหข์อ้มลูฯ ขา้วโพด ดา้น
ชวีวทิยา ดา้นชวีวทิยาระดับโมเลกลุ
 และภาพรวม

1 งวด 20,000.00                  จา้งทีปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นาย ประสาทพร สมติะมาน 20,000.00 บาท นาย ประสาทพร สมติะมาน 20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180054 30/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

521 จา้งวเิคราะหข์อ้มลูฯ ขา้วโพด ดา้น
โภชนาการ

1 งวด 10,000.00                  จา้งทีปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นางสาว สมศร ีเจรญิเกยีรตกิ 10,000.00 บาท นางสาว สมศร ีเจรญิเกยีรตกิ 10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180055 30/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

522 จา้งวเิคราะหข์อ้มลูฯ ขา้วโพด ดา้น
พษิวทิยา

1 งวด 10,000.00                  จา้งทีปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นาย สเุทพ  เรอืงวเิศษ 10,000.00 บาท นาย สเุทพ  เรอืงวเิศษ 10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180056 30/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'

523 จา้งวเิคราะหข์อ้มลูฯ ขา้วโพด ดา้น
โภชนาการ

1 งวด 10,000.00                  จา้งทีปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นาง ฉายสรุยี ์ ศภุวไิล 10,000.00 บาท นาง ฉายสรุยี ์ ศภุวไิล 10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด 2043180057 30/10/2560 รัตตยิา สง่าศักดิ'
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