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จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป

1 แบตเตอรี
นํา 1 รายการ              5,510.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด           5,510.50 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด           5,510.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180456 1/11/2560

2 Expansion valve, Oil Compressor 4 รายการ            33,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั
น จํากัด         33,300.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั
น จํากัด         33,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180457 26/11/2560

3 SUCROSE (SACCHAROSE)FOR MICROBIOLOGY 1 รายการ              1,851.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           1,851.10 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           1,851.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180458 1/11/2560

4 Cas9 (7A9-3A3)Mouse mAb [No.14697S] 1 รายการ            15,242.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         15,242.15 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         15,242.15 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180459 1/11/2560

5 Bottle Lab W-Screw-Cap 500 ml. 1 รายการ              1,386.72 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          1,386.72 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          1,386.72 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180460 1/11/2560

6 Peptone 500g.£#211677 Difco 1 รายการ              4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน์ เอ็น           4,494.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน์ เอ็น           4,494.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180461 1/11/2560

7 ตรวจวัดระดับเสยีงหอ้ง 109 2 รายการ              9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติง 

เซอรว์สิ จํากัด
          9,630.00 บาท บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติง 

เซอรว์สิ จํากัด
          9,630.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180462 30/11/2560

8 จา้งสรา้งระบบการผลติรคีอมบแินนทเ์อนไซม์ 1 งวด            25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สดุา เนตรชลายทุธ         25,000.00 บาท นางสาว สดุา เนตรชลายทุธ         25,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180463 1/11/2560

9 Anti-Myc tag antibody (100 ug) 6 รายการ          102,270.60       102,270.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด       102,270.60 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด       102,270.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180464 14/11/2560

10 No.4844-10 TIP,200UL,Nat,Bevelrd Orifice 1 รายการ            13,803.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

        13,803.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

        13,803.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180465 6/11/2560

11 TF300RS FILTERTIP 10UL.96/RACK, STERILE 1 รายการ              5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
          5,778.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
          5,778.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180466 3/11/2560

12 1IV05-11615-010 : TAQ DNA POLYMERASE, 2 รายการ              3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           3,852.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           3,852.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180467 7/11/2560

13 Chemical Testing 1 รายการ              1,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย)           1,926.00 บาท บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศไทย)           1,926.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180468 8/11/2560

14 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 มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180469 2/11/2560

15 19(R)-hydroxy Prostaglandin E1 -50ug 7 รายการ            64,146.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ธลีส ุซพัพลาย         64,146.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ธลีส ุซพัพลาย         64,146.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180470 2/11/2560

16 Mini Trans-Blot Central Core [1703812] 4 รายการ            18,050.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
        18,050.90 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
        18,050.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180471 2/11/2560

17 RNeasy Mini Kit (50) 1 รายการ            16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         16,050.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         16,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180472 2/11/2560

18 Custom Oligos Syn,4 Oligos, Total of 80 1 รายการ              2,140.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,140.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,140.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180473 2/11/2560

19 Nylon Syringe Filter 13mm,0.20 um,400/pk 3 รายการ            16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน์ เทรดดิง จํากัด         16,050.00 บาท บรษิัท ไรทไ์ซน์ เทรดดิง จํากัด         16,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180474 2/11/2560

20 Custom Oligos Syn,4 Oligos, Total of 85 1 รายการ              1,273.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,273.30 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,273.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180475 2/11/2560

21 ETHANOL,AR 4L [AR1069-G4L] 1 รายการ              3,531.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           3,531.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           3,531.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180476 2/11/2560

22 ซอ่ม Co2Back Up ตูแ้ช ่-80 1 งาน            18,190.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์

คลนีคิ
        18,190.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์

คลนีคิ
        18,190.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180477 2/11/2560

23 วัสดงุานบา้นงานครัว 5 รายการ            24,995.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ 1996         24,995.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ 1996         24,995.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180478 7/11/2560

24 แผ่นยางกันซมึ3 ปุ่ ม 1 รายการ              3,424.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิวปิ
เมน้ท์

          3,424.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิวปิ
เมน้ท์

          3,424.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180479 9/11/2560

25 Chlorine Hiclor 70% sodium process 1 รายการ            36,600.21 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตารแ์ลป จํากัด         36,600.21 บาท บรษิัท เอเชยี สตารแ์ลป จํากัด         36,600.21 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180480 14/11/2560

26 DNA Duplex Oligos Syn,2 Oligos,100 nmole 1 รายการ              8,560.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,560.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180481 9/11/2560

27 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total of 57 1 รายการ                  853.86 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              853.86 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              853.86 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180482 9/11/2560

28 ปั3 มนํา 1 รายการ            13,749.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม อาร ์เอ็ม จํากัด         13,749.50 บาท บรษิัท เอ็ม อาร ์เอ็ม จํากัด         13,749.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180483 7/11/2560

29 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 มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180484 23/11/2560

30 Septa for 20mm Crimp Seal, PTFE/White 1 รายการ              2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด           2,996.00 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด           2,996.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180485 7/11/2560

31 กลอ้งวงจรปิด + Adaptor 4 รายการ            17,762.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด         17,762.00 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด         17,762.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180486 7/11/2560

32 วัสดคุอมพวิเตอร์ 5 รายการ            64,349.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มสิเตอร ์อิ3งค ์คอมพวิเตอร ์

เซอรว์สิ จํากัด
        64,349.80 บาท บรษิัท มสิเตอร ์อิ3งค ์คอมพวิเตอร ์

เซอรว์สิ จํากัด
        64,349.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180487 6/11/2560

33 ถงุมอืไมม่แีป้งศรตีรัง SX 9 รายการ              6,348.31 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           6,348.31 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           6,348.31 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180488 15/11/2560

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤศจกิายน 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 30 30 30 30 พฤศจกิายน 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
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 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

34 Custom Oligos Syn,12 Oligos, Total of 48 2 รายการ              9,336.82 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           9,336.82 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           9,336.82 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180489 3/11/2560

35 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total of 72 1 รายการ              1,078.56 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,078.56 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,078.56 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180490 9/11/2560

36 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 2 รายการ              9,326.12 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           9,326.12 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           9,326.12 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180491 3/11/2560

37 di-Potassium Hydrogen Phosphate Anh. 1 รายการ                  898.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด              898.80 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด              898.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180492 3/11/2560

38 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 1 รายการ              1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180493 9/11/2560

39 Septa Red PTFE/White Silicone,9x1 mm 1 รายการ              2,086.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน์ เทรดดิง จํากัด           2,086.50 บาท บรษิัท ไรทไ์ซน์ เทรดดิง จํากัด           2,086.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180494 3/11/2560

40 DEXTROSE ANHYDROUS 25 KG [04DTA-25KG] 1 รายการ              2,054.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์ จํากัด           2,054.40 บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์ จํากัด           2,054.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180495 3/11/2560

41 Riversible Racks For Microtube 96 Well 2 รายการ              6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากัด           6,420.00 บาท บรษิัท เยส-ซายน์ จํากัด           6,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180496 3/11/2560

42 ถงุพลาสตกิรอ้น ขนาด 24x42, 500 กรัม 1 รายการ                  588.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ              588.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ              588.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180497 10/11/2560

43 เทปกาวยน่ 3M 1''x25 หลา เบอร ์888 3 รายการ              2,051.19 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          2,051.19 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          2,051.19 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180498 7/11/2560

44 210212 QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100) 1 รายการ            96,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         96,300.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         96,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180499 7/11/2560

45 1IVZ-00-2201 : pNPP, 6x100 ML 1 รายการ            41,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         41,730.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         41,730.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180500 28/11/2560

46 อะไหลห่ัวปั3 มนําแรง รุน่ WS-151 1 รายการ            23,968.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิวปิ
เมน้ท์

        23,968.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิวปิ
เมน้ท์

        23,968.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180501 9/11/2560

47 PROSTAGLANDIN E2 EIA KIT -96 strip wells 2 รายการ          107,963.00       107,963.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ธลีส ุซพัพลาย       107,963.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ธลีส ุซพัพลาย       107,963.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180502 3/11/2560

48 GLYCEROL, 1 L. 3 รายการ              4,130.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           4,130.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           4,130.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180504 9/11/2560

49 LE Agarose (4x125 g.)/pkg 1 รายการ            16,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         16,000.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         16,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180506 14/11/2560

50 GF-1 Tissue DNA Extraction Kit 2 รายการ            56,440.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         56,440.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         56,440.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180508 6/11/2560

51 GAST Vacuum Pump ระบบ Racking Piston 1 รายการ            28,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมคคานกิา้ จํากัด         28,000.00 บาท บรษิัท เมคคานกิา้ จํากัด         28,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180509 6/11/2560

52 Custom Oligos Syn,4 Oligos,Total of 180 1 รายการ              2,520.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,520.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,520.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180510 6/11/2560

53 CHLORELLA BROTH, 500 G. 1 รายการ              5,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           5,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           5,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180511 20/11/2560

54 GENEART CHLAMY PRO VECTOR EA 1 รายการ            19,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         19,600.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         19,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180512 20/11/2560

55 Nanodrop 3-Wire C5 Power Cord (EU) 2 รายการ              2,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          2,500.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          2,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180513 22/11/2560

56 N-(1-NAPHTHYL) ETHYLENEDIAMINE 5G 4 รายการ            14,040.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด         14,040.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด         14,040.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180514 6/11/2560

57 500ml, ,30% Acrylamide/Bis Solution,29:1 1 รายการ              6,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
          6,000.00 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
          6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180515 15/11/2560

58 48-well Nunclon,75/cs 1 รายการ            11,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         11,000.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         11,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180516 9/11/2560

59 Custom Oligos Syn,8 Oligos,Total of 173 1 รายการ              2,422.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,422.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,422.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180517 6/11/2560

60 Custom Oligos Syn,16 Oligos,Total of 365 1 รายการ              5,110.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,110.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,110.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180518 6/11/2560

61 Transparent carboy polycarbonate 10L 5 รายการ              6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค ซพั
พลาย จํากัด

          6,420.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค ซพั
พลาย จํากัด

          6,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180519 28/11/2560

62 LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 1 รายการ            23,283.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์

เซอรว์สิ จํากัด
        23,283.20 บาท บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์

เซอรว์สิ จํากัด
        23,283.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180520 23/11/2560

63 ProFound c-Myc Taq IP/Co-IP Kit 3 รายการ            35,417.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         35,417.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         35,417.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180521 6/11/2560

64 Erlen.Flask Pyrex 1000 ml. 5 รายการ            13,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ         13,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ         13,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180522 13/11/2560

65 GeneJet Plasmid miniprep Kit, 250 preps 1 รายการ            38,199.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         38,199.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         38,199.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180523 9/11/2560

66 Glycine,Molecular Biology Grade 1kg/bott 1 รายการ              4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           4,280.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           4,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180524 6/11/2560

67 Plastic Screw-Caps,Closed,Red,PBT,GL45 2 รายการ              1,444.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          1,444.50 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          1,444.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180525 6/11/2560

68 AGAR TECHNICAL 500 GM 1 รายการ              5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           5,778.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           5,778.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180526 6/11/2560

69 Silicone Oil 200 Fluid,350C 500ml, 3 รายการ            19,227.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์

อนิสตรเูมนท ์จํากัด
        19,227.90 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์

อนิสตรเูมนท ์จํากัด
        19,227.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180527 6/11/2560
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70 SOYABEAN CASEIN DIGEST MEDIUM 500 G 2 รายการ              1,273.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,273.30 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,273.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180528 6/11/2560

71 30% Acrylamide/Bis Solution 29:1 1 รายการ              2,803.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด           2,803.40 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด           2,803.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180529 6/11/2560

72 CASAMINO ACIDS,100G. [1AR-J851-100G] 1 รายการ              2,407.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           2,407.50 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           2,407.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180530 6/11/2560

73 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 มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180531 6/11/2560

74 1-Step Ultra TMB-ELISA Substrate 1 รายการ            18,949.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         18,949.70 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         18,949.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180532 6/11/2560

75 Potassium Acetate,500g 3 รายการ              8,522.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           8,522.55 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           8,522.55 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180533 6/11/2560

76 แบตเตอรี
แหง้ Model : 12 volt 7.2 Ah 1 รายการ              4,365.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด           4,365.60 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด           4,365.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180534 6/11/2560

77 E9644.0005 Epidermal Growth Factor human 5 รายการ            35,738.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         35,738.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         35,738.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180535 6/11/2560

78 DMEM/F12 1:1, with 2.50 mM L-Glutamine, 2 รายการ            13,054.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         13,054.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         13,054.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180536 13/11/2560

79 LC-3 V19 Vacuum oil (3.8 L) 1 รายการ              9,951.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          9,951.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          9,951.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180537 27/11/2560

80 0546P Lactobacillus casei ATCC 334 1 รายการ            10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด         10,165.00 บาท บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด         10,165.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180538 22/11/2560

81 E4378 Ethylene glycol-bis(2-aminoethylet 1 รายการ              4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี
 จํากัด           4,280.00 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี
 จํากัด           4,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180539 6/11/2560

82 PageRuler Prestained Protein Ladder, 2 รายการ            18,650.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         18,650.10 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         18,650.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180540 6/11/2560

83 เปลี
ยนวัสดคุลมุโรงเรอืน 3x6 เมตร 1 งาน            28,512.29 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วไีอ กรนี จํากัด         28,512.29 บาท บรษิัท วไีอ กรนี จํากัด         28,512.29 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180541 6/11/2560

84 Syringe,10ul 23/26 ga,GT,FN,Taper 1 รายการ              4,618.12 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดโ์ก ้จํากัด           4,618.12 บาท บรษิัท เวลิดโ์ก ้จํากัด           4,618.12 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180542 6/11/2560

85 จา้งตดิตั งระบบไฟฟ้า EE.System 1 งาน            18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ-ีแท็บ (ประเทศไทย) จํากัด         18,190.00 บาท บรษิัท อ-ีแท็บ (ประเทศไทย) จํากัด         18,190.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180543 6/11/2560

86 MOLECULAR SIEVE 4A 4-8MESH BEADS,500g, 1 รายการ              4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์

อนิสตรเูมนท ์จํากัด
          4,066.00 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์

อนิสตรเูมนท ์จํากัด
          4,066.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180544 6/11/2560

87 Oligonucleotides,25 nmole 1 รายการ              2,150.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด           2,150.70 บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด           2,150.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180545 6/11/2560

88 ตรวจเชค็/ปรับเทยีบ Micro Pipette 1 ch 1 รายการ            22,470.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชั
น จํากัด         22,470.00 บาท บรษิัท ดอกเตอร ์คาลเิบรชั
น จํากัด         22,470.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180547 6/11/2560

89 ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มพูชืในไฟล์ 1 รายการ            40,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง กอ่งกานดา  ชยามฤต         40,000.00 บาท นาง กอ่งกานดา  ชยามฤต         40,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180548 7/11/2560

90 จา้งศกึษาผลแลพประสทิธภิาพของเอนไซม์ 1 งวด            33,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กนก วงศร์ัฐปัญญา         33,000.00 บาท นาย กนก วงศร์ัฐปัญญา         33,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180549 7/11/2560

91 Column OD 25 mm length 86 cm 6 รายการ            13,723.82 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี

(ประเทศไทย) จํากัด
        13,723.82 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี

(ประเทศไทย) จํากัด
        13,723.82 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180550 7/11/2560

92 Guard-Pak Sugar Pak l 10/pack 1 รายการ            11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด         11,770.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด         11,770.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180551 7/11/2560

93 Sp DNA Sequencing 1 รายการ              5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180552 9/11/2560

94 NP MOPS SDS RNBUF 20X 500 ML 3 รายการ            15,354.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         15,354.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         15,354.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180553 7/11/2560

95 Custom Oligos Syn,1 Oligos, 1 รายการ                  449.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              449.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              449.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180554 7/11/2560

96 ZR BAC DNA Miniprep Kit (100 Preps) 1 รายการ            27,220.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
        27,220.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
        27,220.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180555 7/11/2560

97 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total of 66 1 รายการ                  988.68 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              988.68 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              988.68 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180556 9/11/2560

98 RiboMAX(TM) Large Scale RNA Production 3 รายการ            55,583.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด         55,583.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด         55,583.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180557 23/11/2560

99 ExcelBand 1KB (0.25-10 kb) DNA Ladder, 1 รายการ              2,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด           2,750.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด           2,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180558 16/11/2560

100 1 Kb DNA Ladder 50ug for 50 application 1 รายการ              1,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,500.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180559 14/11/2560

101 AMYLOSE/AMYLOPECTIN ASSAY KIT, 100 ASSAY 1 รายการ            39,162.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด         39,162.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด         39,162.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180560 7/11/2560

102 มอเตอร ์ขนาด 7.5Kw-10Hp 1 รายการ            23,518.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิวปิ
เมน้ท์

        23,518.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิวปิ
เมน้ท์

        23,518.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180562 7/11/2560

103 Acetonitrile HPLC (Brand Rankem) 1 รายการ            25,012.32 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีซพัพลาย         25,012.32 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีซพัพลาย         25,012.32 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180564 7/11/2560

104 ปั3 มนําบาดาล 1 รายการ            36,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กสกิรจักรกล         36,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กสกิรจักรกล         36,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180565 9/11/2560

105 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 2 รายการ              3,340.54 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,340.54 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,340.54 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180566 7/11/2560
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106 นํายา R-22 1 รายการ            19,859.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด สริณิัฎฐ ์แอร ์เอ็นจิ
เนียริ
ง

        19,859.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด สริณิัฎฐ ์แอร ์เอ็นจิ
เนียริ
ง

        19,859.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180567 20/11/2560

107 BIOTIN-14-dCTP, 50 nMOL 2 รายการ          123,300.00       123,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด       123,300.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด       123,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180568 14/11/2560

108 ทอ่ลมอลมูเินียมฟลอยแ์บบหุม้ใยแกว้ 2 รายการ          111,280.00       111,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮโดรนคิส ์ซสิเต็ม จํากัด       111,280.00 บาท บรษิัท ไฮโดรนคิส ์ซสิเต็ม จํากัด       111,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180570 7/11/2560

109 Sp DNA Sequencing 1 รายการ              4,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,400.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180571 13/11/2560

110 Bst 3.0 DNA Polymerase    2x8,000 Units 2 รายการ            79,920.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         79,920.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         79,920.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180572 22/11/2560

111 GOAT ANTI-RABBIT IGG (WHOLE MOLECULE)ALK 1 รายการ              7,040.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          7,040.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          7,040.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180573 21/11/2560

112 Goat Anti-Rabbit IgG-AP Conjugate 1 ml 1 รายการ              9,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
          9,200.00 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
          9,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180574 8/11/2560

113 การวเิคราะหป์รมิาณโซเดยีมที
สะสมในตน้พชื 1 งวด            45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว คัทรนิทร ์ธรีะวทิย์         45,000.00 บาท นางสาว คัทรนิทร ์ธรีะวทิย์         45,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180575 8/11/2560

114 BIOTEC HPC Cluster 1 งาน          214,000.00       214,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเวทฟี เอ็กซต์รมีสิต ์

จํากัด
      214,000.00 บาท บรษิัท อนิโนเวทฟี เอ็กซต์รมีสิต ์

จํากัด
      214,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180576 8/11/2560

115 Custom Oligos Syn,20 Oligos,Total of 362 1 รายการ              5,012.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,012.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,012.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180577 21/11/2560

116 ไซริงพลาสตกิ ไมต่ดิเข็ม 5 ซซี,ี 5 รายการ              5,226.95 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี
 จํากัด           5,226.95 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี
 จํากัด           5,226.95 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180578 20/11/2560

117 4612 ACRODISC 25MM 0.2UM, SUPOR, STRL, 3 รายการ            48,792.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
        48,792.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
        48,792.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180579 21/11/2560

118 583 Zinc Sulphate 7 hydrate, 500g, Ajax 1 รายการ            12,198.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด         12,198.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด         12,198.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180580 16/11/2560

119 ตะแกรงรอ่นมาตรฐาน,ชนดิทองเหลอืง, 1 รายการ              5,457.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พามาลนิ จํากัด           5,457.00 บาท บรษิัท พามาลนิ จํากัด           5,457.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180581 16/11/2560

120 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 มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180582 9/11/2560

121 ETHYL ACETATE,CG 20L 1 รายการ              6,687.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           6,687.50 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           6,687.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180583 9/11/2560

122 Toner Canon รุน่ Cartridege 312 2 รายการ              7,543.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด           7,543.50 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด           7,543.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180584 9/11/2560

123 ACRODISC 32MM S-200 50/PK STRL [PA-4652] 1 รายการ            18,018.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากัด         18,018.80 บาท บรษิัท คลารติัส จํากัด         18,018.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180585 9/11/2560

124 Tris,1kg 'VIVANTIS,MALAYSIA' 1 รายการ              2,461.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           2,461.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           2,461.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180586 9/11/2560

125 HYDROCHLORIC ACID 37%,AR 2.5L 2 รายการ              1,005.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           1,005.80 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           1,005.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180587 9/11/2560

126 IPTG,dioxane-free 5 g 1 รายการ              8,774.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,774.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,774.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180588 9/11/2560

127 Monoclonal Anti-PolyHistidine 0.2 ml. 1 รายการ            18,190.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         18,190.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         18,190.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180589 9/11/2560

128 SRA12402/0500 MNSV Reagent set,alk.,phos 13 รายการ          106,144.00       106,144.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี
 จํากัด       106,144.00 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี
 จํากัด       106,144.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180590 9/11/2560

129 Oligosynthesis 0.1 umol(HAP Purification 1 รายการ                  524.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด              524.30 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด              524.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180591 9/11/2560

130 นํายาฆา่เชือ BACTYL, 4.5 lite 5 รายการ              5,790.84 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           5,790.84 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           5,790.84 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180592 9/11/2560

131 Sp DNA Sequencing 1 รายการ              5,564.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,564.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,564.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180593 9/11/2560

132 Calcium Carbonate li-powder 98% 500g 1 รายการ              1,177.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           1,177.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           1,177.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180594 9/11/2560

133 เอ็กซเ์ทอรน์ัลอารด์ดสิก ์สม้ WD NEW MY 2 รายการ              3,499.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           3,499.99 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           3,499.99 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180595 9/11/2560

134 BLOOD AGAR BASE NO.2 1 รายการ              5,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด คลนีคิอลไดแอก
โนสตคิส์

          5,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด คลนีคิอลไดแอก
โนสตคิส์

          5,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180596 20/11/2560

135 Proteinase K, 100 mg 5 รายการ            12,740.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด         12,740.00 บาท บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด         12,740.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180597 23/11/2560

136 2mL Vials Amber Glass,graduated sport, 3 รายการ              8,324.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด           8,324.60 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด           8,324.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180598 9/11/2560

137 คา่เชา่เครื
องเฟอรเ์มนเตอร ์(MSJ-N-50L) 1 รายการ            45,796.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) 

จํากัด
        45,796.00 บาท บรษิัท บ.ีอ.ีมารบูชิ ิ(ประเทศไทย) 

จํากัด
        45,796.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180599 9/11/2560

138 POLYOXYETHYLENESORBITAN MONOOLEATE TWEEN 1 รายการ              1,177.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          1,177.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          1,177.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180600 10/11/2560

139 ECL WESTERN BLOTTING ANALYSIS 6 รายการ            18,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         18,200.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         18,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180601 9/11/2560

140 MUELLER HINTON II BROTH  500 GM 1 รายการ              9,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           9,000.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           9,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180602 9/11/2560

141 Acrylamide, 500 g 2 รายการ            25,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         25,000.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         25,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180603 9/11/2560

Page 4 of 18



แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ
 วงเงนิที�จะ
ซื�อหรอืจา้ง

 ราคากลาง
วธิซีื�อหรอื

จา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�

เสนอ
จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

142 TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE, MEETS USP 1 รายการ              4,690.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          4,690.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          4,690.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180604 29/11/2560

143 Custom Oligos Syn,12 Oligos,Total of 568 2 รายการ              9,604.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           9,604.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           9,604.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180605 16/11/2560

144 D-MEM/F-12 (1X), 500 ML 2 รายการ            10,760.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         10,760.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         10,760.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180606 21/11/2560

145 Sp DNA Sequencing 2 รายการ              3,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180607 13/11/2560

146 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, Total of 83 1 รายการ              1,243.34 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,243.34 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,243.34 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180608 16/11/2560

147 วัสดสุํานักงาน 4 รายการ              8,196.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิวปิ
เมน้ท์

          8,196.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิวปิ
เมน้ท์

          8,196.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180609 9/11/2560

148 Sp DNA Sequencing 1 รายการ              2,782.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,782.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,782.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180610 16/11/2560

149 Sp DNA Sequencing 1 รายการ              2,782.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,782.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,782.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180611 16/11/2560

150 ซอ่ม Autoclave AMSCO SG-120#4 1 งาน            57,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด         57,800.00 บาท บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด         57,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180612 10/11/2560

151 ถา่นกัมมันต ์(Activated charcoal) 1 รายการ              9,763.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คารโ์บกาญจน์ จํากัด           9,763.75 บาท บรษิัท คารโ์บกาญจน์ จํากัด           9,763.75 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180613 24/11/2560

152 Condenser Coil Socket 24/29 Cone 24/29 2 รายการ            14,348.70 เฉพาะเจาะจง  ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวันชยั ณ 

วเิชยีร
        14,348.70 บาท  ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวันชยั ณ 

วเิชยีร
        14,348.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180614 22/11/2560

153 วัสดสุํานักงาน 7 รายการ                  534.44 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              534.44 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              534.44 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180615 9/11/2560

154 แฟ้มเจาะพลาสตกิ A4 1 รายการ              1,454.77 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,454.77 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,454.77 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180616 9/11/2560

155 ถงุมอืไมม่แีป้งศรตีรัง XS 2 รายการ              6,206.00 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           6,206.00 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           6,206.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180617 9/11/2560

156 คา่วเิคราะห ์Sequence (พ.ย.60) 1 รายการ              2,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด           2,000.00 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด           2,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180618 9/11/2560

157 คา่ซอ่มเครื
อง FOSS Fibertec 2010 4 รายการ            32,715.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด         32,715.25 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด         32,715.25 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180619 30/11/2560

158 Tygon 2375 Ultra Chemical Resistant 1/16 1 รายการ              5,510.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
          5,510.50 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
          5,510.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180620 9/11/2560

159 เกา้อีหนังเทยีมสดีํา Perfect PVN412 N.1 12 รายการ            41,472.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 

เฟอรน์เิจอร ์จํากัด
        41,472.00 บาท บรษิัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 

เฟอรน์เิจอร ์จํากัด
        41,472.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180621 9/11/2560

160 โบรชวัร ์ขนาด A4 (พับครึ
ง) พมิพ ์4 สี 1 รายการ            10,700.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์         10,700.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์         10,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180622 23/11/2560

161 1IVM-Q32850:QUANT-iT dsDNA BR ASSAY KIT 1 รายการ            13,910.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         13,910.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         13,910.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180623 9/11/2560

162 ซอ่ม Autoclave AMSCO Lab 250#5 1 งาน          124,925.00       124,925.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด       124,925.00 บาท บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด       124,925.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180624 10/11/2560

163 รถเข็นสดีํา-แดง พืนเหล็ก 1 รายการ              1,575.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด           1,575.00 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด           1,575.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180625 15/11/2560

164 เครื
องบดตัวอยา่ง (Homogenizer) 1 รายการ            53,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         53,300.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         53,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180626 10/11/2560

165 เครื
องปั
นเหวี
ยงหลอดทดลองขนาดเล็ก 1 รายการ            60,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์         60,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์         60,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180627 20/11/2560

166 มัลตฟิังกช์ั
นเลเซอร ์ขาวดํา Brother 1 รายการ              7,934.58 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           7,934.58 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           7,934.58 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180628 14/11/2560

167 ATC.BAA-1138 Streptococcus agalactiae 3 รายการ            51,214.96 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 

จํากัด
        51,214.96 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 

จํากัด
        51,214.96 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180629 10/11/2560

168 Custom Oligos Syn,2 Oligos, Total of 40 1 รายการ                  560.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              560.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180630 20/11/2560

169 ไฮเตอรฟ์้า 6 รายการ              6,025.00 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           6,025.00 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           6,025.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180631 20/11/2560

170 เสือกราวน์ผา้ TC,size S 3 รายการ                  663.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ              663.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ              663.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180632 10/11/2560

171 บรกิารตรวจสอบภาษาอังกฤษเอกสาร Guideline 1 งาน            20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ดวงแกว้ จงขจรพงษ์         20,000.00 บาท นางสาว ดวงแกว้ จงขจรพงษ์         20,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180633 10/11/2560

172 กลอ่งพลาสตกิ 74x50x45 cm. 3 รายการ            37,717.50 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล         37,717.50 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล         37,717.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180634 10/11/2560

173 Clorox 1.89 ลติร 8ขวด/ลัง 17 รายการ            31,304.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ         31,304.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ         31,304.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180635 10/11/2560

174 Petridish Plastic,With Vents 94.X16 mm 1 รายการ              8,453.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,453.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,453.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดของพัสดตุรง
ตาม

2041180636 10/11/2560

175 No.M5505S USER Enzyme 1 รายการ              4,558.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด           4,558.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด           4,558.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180637 10/11/2560

176 D8885-1KG Diethanolamine 98% 1 รายการ            14,423.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด         14,423.60 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด         14,423.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180638 10/11/2560

177 โมเดลหุน่ยงุ ขนาด 6 นิว 1 รายการ              3,317.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มันเดย ์เวริค์ จํากัด           3,317.00 บาท บรษิัท มันเดย ์เวริค์ จํากัด           3,317.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180639 10/11/2560
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178 นํายาลา้งจาน 3.8 ลติร ทโีพล ์Pure 4 รายการ              2,215.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           2,215.45 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           2,215.45 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180640 10/11/2560

179 2WTL-5.402.010P : WITOPET PREMIUM, 1-10 4 รายการ            78,324.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         78,324.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         78,324.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180641 22/11/2560

180 วัสดไุฟฟ้า 13 รายการ            14,304.51 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด         14,304.51 บาท บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด         14,304.51 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180642 21/11/2560

181 Sp DNA Sequencing 1 รายการ              6,634.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,634.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,634.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180643 16/11/2560

182 เครื
อง MP3 Player ยี
หอ้ Sony 1 รายการ              4,911.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากัด           4,911.30 บาท บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์จํากัด           4,911.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180644 29/11/2560

183 No. R0547L Pac I 2 รายการ            50,011.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         50,011.80 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         50,011.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180645 22/11/2560

184 A187654-10MG 2-Acetyl-1-pyrroline-13C2, 1 รายการ            28,687.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด         28,687.40 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด         28,687.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180646 13/11/2560

185 Lactobacillus rhamnosus ATCC 53103 1 รายการ            10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด         10,165.00 บาท บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด         10,165.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180647 22/11/2560

186 Rat MCP-1 lnstant ELISA 128 tests, () 1 รายการ            54,667.37 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด         54,667.37 บาท บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด         54,667.37 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180648 13/11/2560

187 I5879.0001 3-Isobutyl-1-methylxanthine 2 รายการ            15,429.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         15,429.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         15,429.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180649 13/11/2560

188 ATC.15707 Bifidobacterium longum; subsp. 1 รายการ            20,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 

จํากัด
        20,600.00 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 

จํากัด
        20,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180650 13/11/2560

189 3001-09-CM473B ISO-SENSITEST BROTH 1 รายการ              6,313.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด คลนีคิอลไดแอก
โนสตคิส์

          6,313.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด คลนีคิอลไดแอก
โนสตคิส์

          6,313.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180651 13/11/2560

190 ZymoPURE Plasmid Miniprep Kit, 50 Preps 1 รายการ              3,959.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          3,959.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          3,959.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180652 13/11/2560

191 beta-Glucan Assay Kit (Mixed Linkage), 1 รายการ            14,338.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทรี
 จํากัด

        14,338.00 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทรี
 จํากัด

        14,338.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180653 29/11/2560

192 Tetrahydrofuran,99.5%,Extra Dry over 1 รายการ              2,953.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด           2,953.20 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด           2,953.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180655 13/11/2560

193 Dichloromethane,A.R.,2.5L (FISHER) 1 รายการ            12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด         12,840.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด         12,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180656 13/11/2560

194 DUR-2 2484292 Screwthread tubes GL 25, 6 รายการ            18,339.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        18,339.80 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        18,339.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180657 13/11/2560

195 Methyl Alcohol AR (Brand Labsupplies) 1 รายการ            10,272.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีซพัพลาย         10,272.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีซพัพลาย         10,272.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180658 13/11/2560

196 Vol.pipet,w-WT,DIN-AS,50ml (W3535500) 1 รายการ              3,081.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           3,081.60 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           3,081.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180659 20/11/2560

197 9mm AUTOCLIPS PKG OF 500 5 รายการ            52,858.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด         52,858.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด         52,858.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180660 13/11/2560

198 6-Methoxy-1-Tetralone 99% 100g 5 รายการ            52,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด         52,050.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด         52,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180661 13/11/2560

199 Alcohol 95% 18 L. 1 รายการ              8,560.00 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           8,560.00 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           8,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180662 13/11/2560

200 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ              1,692.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,692.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,692.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180663 16/11/2560

201 LIPOPOLYSACCHARIDE FROM ESCHERICHIA *COL 1 รายการ              4,090.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          4,090.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          4,090.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180664 13/11/2560

202 Drierite 10-20 mesh 1 lb. 1 รายการ              5,136.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีพ ีพ ี65           5,136.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีพ ีพ ี65           5,136.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180665 13/11/2560

203 ถงุพลาสตกิรอ้น ขนาด 8x12 นิว, 500 กรัม 4 รายการ              1,294.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,294.70 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,294.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180666 22/11/2560

204 เทปกาวยน่ 3M 1"x25 หลา เบอร ์888 4 รายการ              1,868.22 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          1,868.22 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          1,868.22 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180667 16/11/2560

205 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 1 รายการ                  856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180668 20/11/2560

206 ถงุมว้นปร ุ10x15 นิว 4 รายการ              3,038.80 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           3,038.80 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           3,038.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180669 22/11/2560

207 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                  600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              600.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180670 13/11/2560

208 p-Nitroblue Tetrazolium ChlorideENZYME 1 รายการ              3,873.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด           3,873.40 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด           3,873.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180671 13/11/2560

209 ART 10 REACH,10ul Extended Length pipet 4 รายการ              9,276.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           9,276.90 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           9,276.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180672 13/11/2560

210 STRIPETTE 10 ML,PPW,Steriled,1/50/200/CS 4 รายการ            18,952.38 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

        18,952.38 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

        18,952.38 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180673 13/11/2560

211 FLASK 875CM2 TC MULTI 5-LAYER 8/CS 2 รายการ              9,844.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
          9,844.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
          9,844.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180674 13/11/2560

212 Tips LTS 10_20ul, 1000 tips/bags RC-L10/ 1 รายการ              8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

          8,560.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

          8,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180675 17/11/2560

213 Alcohol 95% 18 L. 1 รายการ              4,280.00 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           4,280.00 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           4,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180676 13/11/2560
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214 ถัง SS304 ขนาด 3 ลติร มทีอ่ออกดา้นลา่ง 1 รายการ            23,433.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาร.์พ.ีเอส.2013 เอ็นจเินียริ
ง 

แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด
        23,433.00 บาท บรษิัท อาร.์พ.ีเอส.2013 เอ็นจเินียริ
ง 

แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด
        23,433.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180677 13/11/2560

215 ตะแกรงรอ่นมาตรฐาน,ชนดิทองเหลอืง, 1 รายการ              5,457.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พามาลนิ จํากัด           5,457.00 บาท บรษิัท พามาลนิ จํากัด           5,457.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180678 16/11/2560

216 Presto Mini Plasmid Kit 100 preps/kit 3 รายการ            16,756.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         16,756.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         16,756.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180679 13/11/2560

217 SCHNEIDERS DROSOPHILA MEDIUM,500 ML 1 รายการ            21,186.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         21,186.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         21,186.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180680 13/11/2560

218 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 มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180681 16/11/2560

219 TIP 200UL.YELLOW REF LINE 1000/BAG 1 รายการ            18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
        18,190.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
        18,190.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180682 13/11/2560

220 centrifuge tube,50mL, 500/cs 1 รายการ              1,873.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           1,873.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           1,873.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180683 13/11/2560

221 ไมม้็อบล็อคพรอ้มผา้ 10 นิว นําเงนิ NCL 4 รายการ              1,280.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,280.35 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,280.35 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180684 13/11/2560

222 L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FOR 2 รายการ              6,120.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           6,120.40 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           6,120.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180685 13/11/2560

223 แผงกั นนํา Auto Log 1 รายการ            71,045.86 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟลัด โซลชูั
น เทคโนโลย ี

จํากัด
        71,045.86 บาท บรษิัท ฟลัด โซลชูั
น เทคโนโลย ี

จํากัด
        71,045.86 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180686 13/11/2560

224 MIX Gas (Acetone+Nitrogen) 1 รายการ            27,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

        27,820.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

        27,820.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180687 14/11/2560

225 2mL Vials Kit with PP Gridded Box,Clear 2 รายการ            10,860.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด         10,860.50 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด         10,860.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180688 14/11/2560

226 Valve Catridge,ZrO-ceramic,Optional for 1 รายการ            25,920.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด         25,920.75 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด         25,920.75 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180689 14/11/2560

227 Urea, MB Grade   500 GM 1 รายการ              8,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           8,140.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           8,140.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180690 14/11/2560

228 บอ่ผา้ใบเหลี
ยม ขนาด 3x2 เมตร 2 รายการ              5,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทุันผา้ใบ จํากัด           5,500.00 บาท บรษิัท สทุันผา้ใบ จํากัด           5,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180691 27/11/2560

229 ถงุมอืไนไตร สฟี้า S ศรตีรัง 4 รายการ              1,890.00 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           1,890.00 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           1,890.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180692 20/11/2560

230 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 มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180693 16/11/2560

231 SS-600-R-4 REDUCER OD 3/8" 5 รายการ            12,042.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิต
ติง จํากัด

        12,042.85 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิต
ติง จํากัด

        12,042.85 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180694 14/11/2560

232 STANDARD SEQUENCING SERVICE 1 รายการ              7,410.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           7,410.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           7,410.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180695 14/11/2560

233 แป้งมันสําปะหลัง CW03 จัมโบ ้500 กก. 2 รายการ            89,432.98 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชอไชยวัฒน์ อตุสาหกรรม 

จํากัด
        89,432.98 บาท บรษิัท ชอไชยวัฒน์ อตุสาหกรรม 

จํากัด
        89,432.98 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180696 17/11/2560

234 MCT150C MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF,500/ 4 รายการ            11,887.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
        11,887.70 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
        11,887.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180697 21/11/2560

235 D9132.0001 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 1 รายการ              4,066.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           4,066.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           4,066.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180698 20/11/2560

236 COND.STANDARD 1413uS 250ML 1 รายการ              1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

          1,498.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

          1,498.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180699 14/11/2560

237 13mm 0.22um Mixed cellulose(CA-CN) Syrin 1 รายการ              4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด           4,280.00 บาท บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด           4,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180700 15/11/2560

238 13mm 0.22um Mixed cellulose (CA-CN) 1 รายการ              8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด           8,025.00 บาท บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด           8,025.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180701 15/11/2560

239 5091-GT Oxygen High Purity Purity 99.8% 1 รายการ              3,145.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

          3,145.80 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

          3,145.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180702 15/11/2560

240 Custom Oligos Syn,11 Oligos, Total of 1 รายการ              2,966.04 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,966.04 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,966.04 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180703 15/11/2560

241 Sucrose RPE-ACS 1000g (C477187) 1 รายการ              1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           1,284.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           1,284.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180704 15/11/2560

242 Xylan from Corn Core (CAS Number:9014-63 1 รายการ              4,237.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์

อนิสตรเูมนท ์จํากัด
          4,237.20 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์

อนิสตรเูมนท ์จํากัด
          4,237.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180705 15/11/2560

243 หมกึพมิพ ์Canon 328 2 รายการ              3,500.00 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           3,500.00 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           3,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180706 29/11/2560

244 ตรวจสอบความกกูตอ้งของขอ้มลูพชืสมนุไพร 1 งวด            40,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วนิัย สมประสงค์         40,000.00 บาท นาย วนิัย สมประสงค์         40,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180707 15/11/2560

245 วัสดชุา่ง (กาวยาง, ใบเลื
อย) 11 รายการ              6,762.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อดุมภัณฑบ์า้นดอน           6,762.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อดุมภัณฑบ์า้นดอน           6,762.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180708 16/11/2560

246 IQ2000 series detection kit (TSV) 2 รายการ            52,408.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด         52,408.60 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด         52,408.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180709 16/11/2560

247 TF300RS FILTERTIP 10UL.96/RACK,STERILE 4 รายการ            16,467.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
        16,467.30 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
        16,467.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180710 23/11/2560

248 Disk FC 600GB 15K on VNX5500 1 รายการ            24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แทนเจอรนี จํากัด         24,075.00 บาท บรษิัท แทนเจอรนี จํากัด         24,075.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180711 26/11/2560

249 CUSTOMGENE-1EA - 358 bp 2 รายการ            22,898.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
        22,898.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
        22,898.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180712 16/11/2560
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250 แบตเตอรี
แหง้ : Model : 12 volt 7.2 Ah 2 รายการ            38,370.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด         38,370.20 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด         38,370.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180713 26/11/2560

251 GeneRuler 1 kb DNA Ladder 5x50 ug. 1 รายการ            17,976.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         17,976.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         17,976.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180714 20/11/2560

252 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL 1 รายการ              7,190.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          7,190.40 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          7,190.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180715 22/11/2560

253 Carbon Dioxide Gas (Ind) Purity 99.5%Min 1 รายการ              2,542.32 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสเปเชี
ยลแก๊ส จํากัด           2,542.32 บาท บรษิัท ไทยสเปเชี
ยลแก๊ส จํากัด           2,542.32 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180716 20/11/2560

254 เกา้อีไมม่ทีี
วางแขน 1 รายการ            48,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด         48,150.00 บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด         48,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180717 29/11/2560

255 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, Total of 39 1 รายการ                  584.22 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              584.22 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              584.22 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180718 20/11/2560

256 เทปซอ่ม PE สดีํา กวา้ง10 ซม.ยาว20ม. 1 รายการ              3,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วสิและบตุร จํากัด           3,800.00 บาท บรษิัท วสิและบตุร จํากัด           3,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180719 16/11/2560

257 มอเตอรแ์ฟนคอยล ์รุน่ DDN 18 3 รายการ              4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั
น จํากัด           4,815.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั
น จํากัด           4,815.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180720 16/11/2560

258 คา่ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนําทิง (พ.ย.60) 1 รายการ            26,386.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติง 

เซอรว์สิ จํากัด
        26,386.20 บาท บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติง 

เซอรว์สิ จํากัด
        26,386.20 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180721 16/11/2560

259 GeneRuler 100 bp DNA Ladder 50 ug. 2 รายการ            13,910.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         13,910.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         13,910.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180722 16/11/2560

260 คา่ออกแบบและจัดทําบธูนทิรรศการ อพ.สธ. 1 รายการ          259,475.00       259,475.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน์ ดไีลท ์จํากัด       259,475.00 บาท บรษิัท ดไีซน์ ดไีลท ์จํากัด       259,475.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180723 28/11/2560

261 KBP1J0G4D5A20000 REG,316-SS,1/4''FNPT, 2 รายการ            36,144.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิต
ติง จํากัด

        36,144.60 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และฟิต
ติง จํากัด

        36,144.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180724 16/11/2560

262 ถงุมอืไนไตร สฟี้า S ศรตีรัง 1 รายการ              2,182.80 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           2,182.80 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           2,182.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180725 16/11/2560

263 GeneRuler 100bp DNA Ladder Plus,50 ug 1 รายการ              4,922.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,922.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,922.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180726 16/11/2560

264 ถงุมอืไมม่แีป้งศรตีรัง XS 1 รายการ              6,206.00 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           6,206.00 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           6,206.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180727 16/11/2560

265 CLS3493.24 Corning Transwell-COL 1 รายการ            14,552.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         14,552.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         14,552.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180728 16/11/2560

266 Clorox 1.89 lite 2 รายการ            14,701.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ         14,701.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ         14,701.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180729 16/11/2560

267 Petridish Plastic,With Vents 94.X16 mm. 1 รายการ              5,071.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,071.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,071.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180730 17/11/2560

268 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ                  856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180731 16/11/2560

269 Plastic Loop 10ul.Sterile 1 รายการ              4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซสท-์เมด จํากัด           4,280.00 บาท บรษิัท เซสท-์เมด จํากัด           4,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180732 16/11/2560

270 ETHANOL (ABSOLUTE)AR,LAB-SCAN#AR1069-G4L 1 รายการ              5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด           5,350.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด           5,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180733 23/11/2560

271 Round bottom flask,socket NS 24/29,50 mL 7 รายการ            11,154.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        11,154.75 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        11,154.75 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180734 16/11/2560

272 คา่บรกิารซอ่ม vacuum Pump/Vacuubrand 1 งาน              4,815.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมี
วจิัย

          4,815.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมี
วจิัย

          4,815.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180735 16/11/2560

273 HiQ Regulator Model : C106/1-CB-3.5 1 รายการ            26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

        26,750.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

        26,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180736 16/11/2560

274 SILICA GEL 60 PARTICLE SIZE 63-200 UM 1 รายการ            23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด         23,540.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด         23,540.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180737 16/11/2560

275 TIP,100UL PLUNGER (PK/5) 2 รายการ            26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด
        26,750.00 บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด
        26,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180738 16/11/2560

276 Hi pressure pump 1 รายการ            19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั
น จํากัด         19,260.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั
น จํากัด         19,260.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180739 16/11/2560

277 จา้งปรับปรงุถนนภายในบรเิวณ ศวพก. 1 รายการ            90,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้น มากเพชร ์โดยนายสพุจน์ มาก
เพชร์

        90,000.00 บาท รา้น มากเพชร ์โดยนายสพุจน์ มาก
เพชร์

        90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180740 30/11/2560

278 งานเป่าทําความสะอาดบอ่บาดาล 2 บอ่ 1 รายการ              8,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมโภชน์ หตีหมื
น           8,000.00 บาท นาย สมโภชน์ หตีหมื
น           8,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180741 28/11/2560

279 Glucose Liquicolor 1000ml ''HUMAN'' 1 รายการ              1,999.99 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด เอส.อ.ีซพัพลาย           1,999.99 บาท หา้งหุน้สว่นจัด เอส.อ.ีซพัพลาย           1,999.99 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180742 16/11/2560

280 Acetic acid,Optima LCMS supplied in HDPE 4 รายการ            32,934.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด         32,934.60 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด         32,934.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180743 16/11/2560

281 D-Glutamine,98% ''Sigma''1g.[G9003.0001] 3 รายการ              8,859.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           8,859.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           8,859.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180744 16/11/2560

282 นํายาลา้งจาน 3.8 ลติร ทโีพล ์Pure 1 รายการ                  380.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              380.00 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              380.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180745 16/11/2560

283 งานตดิตั งประตแูละฝ้าเพดานกันความรอ้น 2 รายการ          310,300.00       310,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด       310,300.00 บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด       310,300.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180746 21/11/2560

284 epTIPS Standard 100-5000ul, 1 รายการ              9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด           9,630.00 บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด           9,630.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180747 16/11/2560

285 เอ็กซเ์ทอรน์ัลอารด์ดสิก ์ขาว WD NEW MY 2 รายการ              3,499.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           3,499.99 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           3,499.99 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180748 16/11/2560
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286 TripoPack MultiFit Tips 5-200ul,Natural, 3 รายการ            23,112.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         23,112.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         23,112.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180749 16/11/2560

287 Centrifuge Tube 15ML,PLUG SEAL Cap, 2 รายการ            24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

        24,075.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

        24,075.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180750 16/11/2560

288 Custom Oligos Syn,2 Oligos,Total of 42 1 รายการ            17,441.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         17,441.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         17,441.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180751 16/11/2560

289 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ                  856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180752 16/11/2560

290 Individual PCR tubes,8-tube Strip,clear 2 รายการ            20,437.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         20,437.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         20,437.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180753 16/11/2560

291 ถงุพลาสตริอ้น 16x26 นิว 6 รายการ              1,412.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,412.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,412.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180754 16/11/2560

292 หลอดขนาด 5.6x210 mm 1 รายการ              1,498.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,498.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,498.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180755 17/11/2560

293 คา่ซอ่มกลา้งจุลทรรศน์ รุน่ SZX7 1 รายการ              6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากัด           6,420.00 บาท บรษิัท สเปซเมด จํากัด           6,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180756 17/11/2560

294 Sp DNA Sequencing 1 รายการ            23,540.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         23,540.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         23,540.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180757 23/11/2560

295 GeneJet Plasmid miniprep Kit, 250 preps 1 รายการ            12,733.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         12,733.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         12,733.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180758 17/11/2560

296 -Leu DO Supplement, 10 g 2 รายการ            23,647.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด         23,647.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด         23,647.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180759 17/11/2560

297 2RKS-167300-05 : FILTER CARTRIDGE 1 รายการ              1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,605.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,605.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180760 17/11/2560

298 Hexane HPLC 4lt. Fisher 2 รายการ              6,345.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ           6,345.10 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ           6,345.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180761 22/11/2560

299 SODIUM ACRYLATE, 97% 1 รายการ              9,010.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          9,010.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          9,010.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180762 17/11/2560

300 Custom Oligos Syn,11 Oligos,Total of 206 1 รายการ              2,884.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,884.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,884.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180763 23/11/2560

301 MINICOLLECT LITHIUM HEPARIN TUBE 1 ML 1 รายการ              2,354.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรงุเทพอนิเตอรโ์ปรดักส ์

จํากัด
          2,354.00 บาท บรษิัท กรงุเทพอนิเตอรโ์ปรดักส ์

จํากัด
          2,354.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180764 17/11/2560

302 TAQ DNA POLYMERASE, 500 U 1 รายการ            10,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         10,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180765 17/11/2560

303 ตัวกรอง Vacuum รุน่ VFT เกลยีวใน G 1/4" 1 รายการ              4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมคคานกิา้ จํากัด           4,066.00 บาท บรษิัท เมคคานกิา้ จํากัด           4,066.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180766 17/11/2560

304 6-Hydroxy-3,4-dihydro-2 (1H)-quinoli 1 รายการ              6,366.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           6,366.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           6,366.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180767 17/11/2560

305 Sodium 4-PhenylbutyrateSIGNAL 2 รายการ              8,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           8,770.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           8,770.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180768 17/11/2560

306 อะไหล ่EMI ตัวกรองกระแส 1 งาน              2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด           2,675.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด           2,675.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180769 17/11/2560

307 HISTOGRIP (50X), 10 ML 1 รายการ            22,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         22,500.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         22,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180770 17/11/2560

308 SYBR Fast Mastermix (2X) Universal 1 ml 1 รายการ            20,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด         20,000.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด         20,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180771 23/11/2560

309 Custom Oligos Syn,10 Oligos,Total of 257 1 รายการ              3,598.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,598.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,598.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180772 23/11/2560

310 3-Aminopropionitrile(stabilized with 3 รายการ              7,671.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์

อนิสตรเูมนท ์จํากัด
          7,671.90 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์

อนิสตรเูมนท ์จํากัด
          7,671.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180773 17/11/2560

311 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 มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180774 17/11/2560

312 หัววัดของเครื
อง pH 150 1 รายการ              3,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           3,900.00 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           3,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180775 17/11/2560

313 เอ็กซเ์ทอรน์ัลอารด์ดสิก ์ดํา WD NEW MY 1 รายการ              1,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,750.00 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,750.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180776 17/11/2560

314 C1879.1000 Choline chloride, 98% "Sigma" 6 รายการ            75,488.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         75,488.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         75,488.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180777 17/11/2560

315 ตลับหมกึโทนเนอร ์80A (CF280A) ดํา HP 5 รายการ            19,914.97 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)         19,914.97 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)         19,914.97 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180778 17/11/2560

316 Hexane AR 4 Lit/Jug 1 รายการ            10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมโซน จํากัด         10,272.00 บาท บรษิัท เคมโซน จํากัด         10,272.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180779 17/11/2560

317 MICROLITER SYRINGE ขนาด 10 ไมโครลติร 1 รายการ              8,132.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด           8,132.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด           8,132.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180780 17/11/2560

318 SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ,100 RXN 1 รายการ            21,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         21,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         21,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180781 17/11/2560

319 SYBR Fast Mastermix (2X) Universal 1 ml 2 รายการ            23,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด         23,800.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด         23,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180782 23/11/2560

320 dNTP Set 100 mM Solution (4 x 0.25 ml) 1 รายการ            22,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         22,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         22,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180783 23/11/2560

321 I5125-500G MYO-INOSITOL 3 รายการ            37,193.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
        37,193.20 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
        37,193.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180784 17/11/2560
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322 TIP 200 UL, NATURAL, 1000/PKG 4 รายการ            52,380.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         52,380.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         52,380.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180785 17/11/2560

323 COLUMN PD 10 2 รายการ            27,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         27,000.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         27,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180786 29/11/2560

324 External Harddisk 4 TB 2.5" USB3.0 1 รายการ            13,155.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น บ ีคอมพวิเตอร ์แอนด ์

เทคโนโลย ีจํากัด
        13,155.00 บาท บรษิัท เอ็น บ ีคอมพวิเตอร ์แอนด ์

เทคโนโลย ีจํากัด
        13,155.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180787 23/11/2560

325 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 1 รายการ            10,812.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         10,812.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         10,812.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180788 21/11/2560

326 กลอ่งอะครลีคิสใีน หนา 4 มม. เจาะรู 1 รายการ            23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชตกิาร ครเีอชั
น จํากัด         23,540.00 บาท บรษิัท โชตกิาร ครเีอชั
น จํากัด         23,540.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180789 17/11/2560

327 DNA Sequencing (<(><<)>96rxn>) 2 รายการ              2,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด           2,136.00 บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด           2,136.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180790 17/11/2560

328 T4 DNA Ligase, 100u 1 รายการ              6,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด           6,000.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด           6,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180791 30/11/2560

329 วเิคราะหต์ัวอยา่ง 3 รายการ              9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 

จํากัด
          9,630.00 บาท บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 

จํากัด
          9,630.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180792 17/11/2560

330 Custom Oligos Syn,2 Oligos, Total of 66 1 รายการ                  988.68 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              988.68 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              988.68 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180794 17/11/2560

331 ถงุพลาสตริอ้น 24x42 นิว 5 รายการ            10,116.85 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล         10,116.85 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล         10,116.85 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180795 17/11/2560

332 ออกแบบและสรา้งพลาสมดิที
สามารถใชต้ัดตอ่ 1 งวด            16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สมศริ ิอดุมไพศาล         16,000.00 บาท นางสาว สมศริ ิอดุมไพศาล         16,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180796 17/11/2560

333 คา่บรกิารซอ่มเครื
อง Mivac 1 งาน              4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด           4,815.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด           4,815.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180797 20/11/2560

334 Backing Card 6x30 Cm (50 sheet/pack) 6 รายการ            26,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด         26,120.00 บาท บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด         26,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180798 20/11/2560

335 กระดาษกาวยน่ แกน 3'' 24 มม.x25 หลา 2 รายการ              1,303.13 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,303.13 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,303.13 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180799 20/11/2560

336 Total RNA Mini Kit (300) 1 รายการ            26,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         26,000.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         26,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180800 20/11/2560

337 TripoPack MultiFit Tips 5-200ul,Natural, 1 รายการ            14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         14,980.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         14,980.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180801 20/11/2560

338 CO2 5% + O2 1% + N2 Balance 1 รายการ              6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด           6,420.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด           6,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180802 20/11/2560

339 แบตเตอรี
แหง้ Model : 12 volt 7.2 Ah 1 รายการ                  727.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด              727.60 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด              727.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180803 20/11/2560

340 สบูเ่หลวลา้งมอื Carex แพ็คคู่ 1 รายการ                  695.50 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล              695.50 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล              695.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180804 20/11/2560

341 T4 DNA Ligase 4 รายการ            22,766.36 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         22,766.36 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         22,766.36 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180805 20/11/2560

342 Custom Oligos Syn,20 Oligos,Total of 441 1 รายการ              6,174.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,174.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,174.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180806 23/11/2560

343 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ                  856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180807 20/11/2560

344 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, Total of 11 1 รายการ              1,737.68 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,737.68 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,737.68 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180808 27/11/2560

345 Silica gel,blue (1 kg/pk) (COMMERCIAL) 1 รายการ                  856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด              856.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด              856.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180809 20/11/2560

346 เสือกราวน์ผา้คอมป์แขนจั3ม เบอร ์S 3 รายการ              1,926.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,926.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,926.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180810 20/11/2560

347 iKnowZyme HTAA40L 3 รายการ              5,500.00 เฉพาะเจาะจง  โอพ ีซพัพลาย โดย น.ส. อรพนิ บญุ
เกือ

          5,500.00 บาท  โอพ ีซพัพลาย โดย น.ส. อรพนิ บญุ
เกือ

          5,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180811 20/11/2560

348 TRYPTONE 500 GM 1 รายการ              5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           5,564.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           5,564.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180812 20/11/2560

349 Sucrose,Ultra Pure Grade 500 gm/bott 1 รายการ              1,070.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,070.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180813 20/11/2560

350 Kimwipes 4.5x8.4 inch.280 แผ่น 1 รายการ                  353.10 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล              353.10 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล              353.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180814 20/11/2560

351 ใบมดี No.11 (Carbon) 7 รายการ              3,466.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยไูนเทค ซายน์ จํากัด           3,466.80 บาท บรษิัท ยไูนเทค ซายน์ จํากัด           3,466.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180815 20/11/2560

352 In-Fusion HD Cloning Plus Kit, 50 rxns 1 รายการ            60,776.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด         60,776.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด         60,776.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180816 20/11/2560

353 Filament, high temperature, EI ion 2 รายการ            31,030.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายน์สเปค จํากัด         31,030.00 บาท บรษิัท ฟายน์สเปค จํากัด         31,030.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180817 28/11/2560

354 Hexanes 4.0 lt/jug 2 รายการ              8,431.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีซพัพลาย           8,431.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีซพัพลาย           8,431.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180819 20/11/2560

355 Custom Oligos Syn,30 Oligos,Total of 801 1 รายการ            11,214.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         11,214.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         11,214.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180820 23/11/2560

356 TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE GR ACS,ISO 1 รายการ              1,305.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด           1,305.40 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด           1,305.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180821 20/11/2560

357 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 1 รายการ                  340.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด              340.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด              340.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180822 23/11/2560
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358 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 มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180823 20/11/2560

359 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ              6,252.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           6,252.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           6,252.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180824 23/11/2560

360 Oligonucleotides,25 nmole 1 รายการ              2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด           2,247.00 บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด           2,247.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180825 20/11/2560

361 Nitrogen Ultra High Purity 1 รายการ              1,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

          1,260.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

          1,260.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180826 22/11/2560

362 YEAST EXTRACT 500GM 1 รายการ              6,933.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           6,933.60 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           6,933.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180827 20/11/2560

363 MICRO CENTRIFUGE TUBE RACK 96 WELL 7 รายการ            22,844.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
        22,844.50 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
        22,844.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180828 20/11/2560

364 ตูเ้ย็นชารป์แบบ 2 ประตขูนาด 19.3Q 1 รายการ            21,962.62 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากัด         21,962.62 บาท บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากัด         21,962.62 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180829 23/11/2560

365 นํายา R-22 1 รายการ              4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั
น จํากัด           4,815.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั
น จํากัด           4,815.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180830 20/11/2560

366 วัสดไุฟฟ้า (3 Way Valve) 1 รายการ              2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮโดรนคิส ์ซสิเต็ม จํากัด           2,675.00 บาท บรษิัท ไฮโดรนคิส ์ซสิเต็ม จํากัด           2,675.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180831 20/11/2560

367 DNA Sequencing / 4,472.60 2 รายการ              4,472.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด           4,472.60 บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด           4,472.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180832 24/11/2560

368 Central Unit Emergency Light 1 รายการ            33,170.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด         33,170.00 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด         33,170.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180833 28/11/2560

369 Thermax 28 (Sample) 1 รายการ              6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไมทต์ี อนิเตอรเ์นชั
นแนล 

จํากัด
          6,420.00 บาท บรษิัท ไมทต์ี อนิเตอรเ์นชั
นแนล 

จํากัด
          6,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180834 27/11/2560

370 1MCG-OLIGO-25 : OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 1 รายการ              6,172.83 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           6,172.83 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           6,172.83 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180835 23/11/2560

371 รางลา่ง STL ขนาด 1 1/2" 1 รายการ              4,922.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิวปิ
เมน้ท์

          4,922.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิวปิ
เมน้ท์

          4,922.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180836 28/11/2560

372 PHENOL, EQUILIBRATED MOLECULAR*BIOLOGY R 1 รายการ            26,771.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
        26,771.40 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
        26,771.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180837 28/11/2560

373 จา้งทาสนีํามันโครงตาขา่ยโรงเรอืนเพาะชํา 4 รายการ            68,801.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด         68,801.00 บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด         68,801.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180838 20/11/2560

374 Thermometer range -10 +150c/div. 0.5 5 รายการ            10,796.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด         10,796.30 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด         10,796.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180839 20/11/2560

375 เปลี
ยน 3D3700 Sample probe 1 รายการ            41,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชชัรยี ์โฮลดิง จํากัด         41,730.00 บาท บรษิัท ชชัรยี ์โฮลดิง จํากัด         41,730.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180840 20/11/2560

376 HYDROCHLORIC ACID 37%, AR 4L 2 รายการ              4,793.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           4,793.60 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           4,793.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180841 20/11/2560

377 สอบเทยีบ 2 จุดพรอ้มใบรายงานผลการสอบเทยีบ 2 รายการ              2,824.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           2,824.80 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           2,824.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180842 27/11/2560

378 DNA RemoverTM-DNA Decontamination Spray 1 รายการ              5,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์

(ประเทศไทย) จํากัด
          5,600.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์

(ประเทศไทย) จํากัด
          5,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180843 21/11/2560

379 งานปรับปรงุระบบ Cooling Pad Greenhouse 11 รายการ          399,110.00       399,110.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วไีอ กรนี จํากัด       399,110.00 บาท บรษิัท วไีอ กรนี จํากัด       399,110.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180844 21/11/2560

380 ลวดเย็บ ตรามา้ 10-1M 4 รายการ                  453.93 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              453.93 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              453.93 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180845 21/11/2560

381 Custom Oligos Syn,3 Oligos, Total of 90 1 รายการ              1,348.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,348.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,348.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180846 21/11/2560

382 ไมพ้ันสําล ีขนาด M 10 หอ่/pack 1 รายการ                  299.60 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล              299.60 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล              299.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180847 21/11/2560

383 Ram 16GB DDR3 3 รายการ            80,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็กซเ์จน เน็ตเวริค์ คอร์
ปอเรชั
น จํากัด

        80,500.00 บาท บรษิัท เน็กซเ์จน เน็ตเวริค์ คอร์
ปอเรชั
น จํากัด

        80,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180848 21/11/2560

384 คา่เปลี
ยนถา่ยนํามันเครื
องรถแทรกเตอร์ 5 รายการ              4,224.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด คโูบตา้ ปทมุธานี           4,224.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด คโูบตา้ ปทมุธานี           4,224.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180849 21/11/2560

385 งานปรับเคลยีรพ์ืนที
พรอ้มเทปนูขา้งอาคาร 4 รายการ          148,000.00       148,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน์ โตใหญ่       148,000.00 บาท นาย สทุัศน์ โตใหญ่       148,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180850 21/11/2560

386 กระปกุ 1600 ซซีี 1 รายการ              5,804.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด           5,804.75 บาท บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด           5,804.75 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180851 21/11/2560

387 lon 540 Kit-OT2, 8 reactions 2 รายการ          256,000.00       256,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด       256,000.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด       256,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180852 22/11/2560

388 cOmplete, Mini, EDTA-free vial of 1 รายการ              7,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          7,840.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          7,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180853 22/11/2560

389 QUANT-iT dsDNA BR ASSAY KIT 1 รายการ              5,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           5,900.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           5,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180854 22/11/2560

390 MCT150C MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF, 1 รายการ              4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
          4,280.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
          4,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180855 27/11/2560

391 Phusion High Fidelity DNA Polymerase 4 รายการ            26,640.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         26,640.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         26,640.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180856 29/11/2560

392 CHLOROFORM (1% EtOH), AR 2.5L 1 รายการ              3,338.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           3,338.40 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           3,338.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180857 27/11/2560

393 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, 22 mers, 3 รายการ            30,100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         30,100.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         30,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180858 22/11/2560
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394 ADENINE HEMISULFATE PLANT CELL CULTURETE 1 รายการ              6,997.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          6,997.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          6,997.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180859 28/11/2560

395 Glucose Assay Kit  (100 tests) 2 รายการ            37,383.18 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด         37,383.18 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด         37,383.18 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180860 22/11/2560

396 GF-1 Tissue DNA Extraction Kit 1 รายการ            33,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         33,000.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         33,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180861 22/11/2560

397 GFX PCR DNA,Gel Band Purif,250 1 รายการ            46,880.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         46,880.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         46,880.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180862 22/11/2560

398 Custom Oligos Syn, 14 Oligos, Total of 2 รายการ              6,812.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,812.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,812.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180863 27/11/2560

399 ชดุแผ่นเทยีบส ีพชื ผัก และผลไม ้ 1 รายการ            16,585.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พามาลนิ จํากัด         16,585.00 บาท บรษิัท พามาลนิ จํากัด         16,585.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180864 28/11/2560

400 Skimmed milk 4 รายการ                  331.70 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล              331.70 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล              331.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180865 24/11/2560

401 วัสดงุานบา้นงานครัว 4 รายการ            29,446.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ 1996         29,446.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ 1996         29,446.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180866 22/11/2560

402 Disk FC 600GB 15K on VNX5500 1 รายการ            22,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แทนเจอรนี จํากัด         22,500.00 บาท บรษิัท แทนเจอรนี จํากัด         22,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180867 22/11/2560

403 90110 Eicosapentaenoic Acid-10mg 2 รายการ            24,984.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ธลีส ุซพัพลาย         24,984.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ธลีส ุซพัพลาย         24,984.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180868 22/11/2560

404 Alcohol 95% 18 L. 1 รายการ              5,136.00 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           5,136.00 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           5,136.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180869 22/11/2560

405 QIAamp DNA Mini kit (50) 1 รายการ            21,186.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         21,186.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         21,186.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180870 22/11/2560

406 D(+)Glucose Anh.RPE-ACS 500g (C454336) 6 รายการ            17,173.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด         17,173.50 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด         17,173.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180871 22/11/2560

407 O-RING ซลิโิคน หนา 8 มลิ ID 345 1 รายการ            34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มั
นคงรุง่เรอืง เวลิด์ กรุ๊ป จํากัด         34,240.00 บาท บรษิัท มั
นคงรุง่เรอืง เวลิด์ กรุ๊ป จํากัด         34,240.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180872 22/11/2560

408 Custom Oligos Syn,4 Oligos, Total of 97 1 รายการ              1,453.06 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,453.06 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,453.06 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180873 22/11/2560

409 SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermi 1 รายการ            20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
        20,330.00 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
        20,330.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180874 22/11/2560

410 1.7ml Microcentrifuge Tube,Natural, 1 รายการ            12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         12,840.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         12,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180875 22/11/2560

411 Flask Erlenmeyer Narrow Neck 100 mL 3 รายการ            13,364.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        13,364.30 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        13,364.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180876 22/11/2560

412 TIP,200UL,Nat,Bevelrd Orifice,Grad, 2 รายการ            33,063.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

        33,063.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

        33,063.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180877 22/11/2560

413 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, Total of 78 2 รายการ              1,694.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,694.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,694.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180878 30/11/2560

414 Seagate Backup Plus Slim. 4 รายการ              6,999.98 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           6,999.98 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           6,999.98 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180879 23/11/2560

415 คา่บรกิารพน่อบฆา่เชือหอ้งปฏบิัตกิารดว้ย 1 รายการ            46,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซมิม ์จํากัด         46,000.00 บาท บรษิัท ซมิม ์จํากัด         46,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180880 23/11/2560

416 QFT-Plus tubes (50x TB1/TB2/Nil/Mit) 2 รายการ            39,868.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         39,868.20 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         39,868.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180881 23/11/2560

417 กลอ่งทิงเข็มขนาดใหญ่ 5x9.5 นิว 3 รายการ              1,118.15 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           1,118.15 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           1,118.15 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180882 23/11/2560

418 Salmonella Serova 1 รายการ              1,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 

จํากัด
          1,800.00 บาท บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 

จํากัด
          1,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180883 23/11/2560

419 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ              1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180884 30/11/2560

420 นํายาซกัผา้ขาว ไฮเตอร ์สฟี้า 2500 มล. 3 รายการ              1,428.45 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          1,428.45 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          1,428.45 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180885 29/11/2560

421 ถงุพลาสตกิรอ้น 24x42, 500 กรัม 1 รายการ                  588.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ              588.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ              588.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180886 29/11/2560

422 ชั นวางของ 5 ชั น 5 รายการ              8,260.40 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           8,260.40 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           8,260.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180887 23/11/2560

423 ซอ่มเครื
อง LC-MS 1 งาน          255,569.50       255,569.50 เฉพาะเจาะจง  บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจี       255,569.50 บาท  บรเูกอร ์ไบโอสปิน เอจี       255,569.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180888 23/11/2560

424 Custom Oligo Syn, 2 Oligo, 46 mers, 1 รายการ                  689.08 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              689.08 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              689.08 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180889 30/11/2560

425 0.2 ml PCR tube, flat cap clear 2 รายการ            11,128.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         11,128.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         11,128.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180890 23/11/2560

426 GeneRuler 1 kb DNA Ladder 5x50 ug. 1 รายการ            17,976.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         17,976.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         17,976.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180891 23/11/2560

427 Lab.bot,DURAN,GL45,w/screwcap+ring 500ml 2 รายการ              3,103.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           3,103.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           3,103.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180892 30/11/2560

428 PageRuler Plus Prestained Protein Ladder 1 รายการ            13,931.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         13,931.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         13,931.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180893 30/11/2560

429 METHANOL, HPLC 2.5L 1 รายการ              2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           2,140.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           2,140.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180894 23/11/2560
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430 Syring-plastic 5cc w/o needle(100's/box) 1 รายการ                  749.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด              749.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด              749.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180895 30/11/2560

431 Microcentrifuge tube 2.0 ml, Conical, 1 รายการ              1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด           1,712.00 บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด           1,712.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180896 28/11/2560

432 PageRuler Prestained Protein Ladder, 1 รายการ              9,287.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           9,287.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           9,287.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180897 23/11/2560

433 เครื
องคดิเลข 5 รายการ              2,490.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           2,490.99 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           2,490.99 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180899 30/11/2560

434 งานจา้งผลติกระเป๋าใสเ่อกสารอบรม 1 งวด              7,361.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทโูอเวอรด์ ูจํากัด           7,361.60 บาท บรษิัท ทโูอเวอรด์ ูจํากัด           7,361.60 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180900 24/11/2560

435 No.E2621L NEBuilder HiFi DNA Assembly 2 รายการ            55,688.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         55,688.15 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         55,688.15 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180902 24/11/2560

436 105 Sheets, Lens Cleaning Tissue, 1 รายการ              8,201.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           8,201.55 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           8,201.55 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180903 24/11/2560

437 5L spare glass vessel DW ''SARTORIUS; 1 รายการ            99,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั
น จํากัด         99,500.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั
น จํากัด         99,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180904 24/11/2560

438 หลอด LED T8 18Wเดยไ์ลท ์FSL 25000 ชม. 9 รายการ            15,820.37 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด         15,820.37 บาท บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด         15,820.37 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180905 30/11/2560

439 gBlocks Gene Fragments 1751-2000 bp 1 รายการ            21,079.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         21,079.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         21,079.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180906 24/11/2560

440 Custom Oligos Syn,13 Oligos, Total of 1 รายการ              5,452.72 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,452.72 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,452.72 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180907 24/11/2560

441 Custom Oligos Syn,8 Oligos, Total of 200 1 รายการ              5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180908 24/11/2560

442 Culex Sterile Catheter - Rat Carotid 1 รายการ            28,087.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         28,087.50 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         28,087.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180909 24/11/2560

443 Presto Plasmid Mini Kit   1x1 kit. 2 รายการ            13,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         13,000.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         13,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180910 24/11/2560

444 วัสดชุา่ง (ขายดึทอ่, สปรงิดัดทอ่) 17 รายการ            22,460.37 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด         22,460.37 บาท บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด         22,460.37 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180911 24/11/2560

445 lon 540 Chip Kit, 8 chips 2 รายการ          258,940.00       258,940.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด       258,940.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด       258,940.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180912 24/11/2560

446 งานตดิตั งประตบูานเลื
อนหอ้ง 518 เพิ
มเต 7 รายการ            40,392.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด         40,392.50 บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด         40,392.50 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180913 24/11/2560

447 200 ul Universal Pipette Tips, Yellow, 4 รายการ            17,248.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         17,248.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         17,248.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180914 30/11/2560

448 Serological Pipette 5 ml 2 รายการ            17,013.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

        17,013.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

        17,013.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180915 24/11/2560

449 วัสดสุํานักงาน 4 รายการ            13,051.73 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)         13,051.73 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)         13,051.73 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180916 30/11/2560

450 TripoPack MultiFit Tip 5-200ul, Yellow, 2 รายการ            13,268.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         13,268.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         13,268.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180917 24/11/2560

451 Agilent J&W CP-FFAP CB GC Column, 25 m, 5 รายการ            48,310.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายน์สเปค จํากัด         48,310.50 บาท บรษิัท ฟายน์สเปค จํากัด         48,310.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180918 28/11/2560

452 No.120500 K1004-T 90x15 mm Petri Dish, 1 รายการ              7,757.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

          7,757.50 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

          7,757.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180919 24/11/2560

453 XLT4 AGAR (BASE)* 2 รายการ            11,245.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
        11,245.70 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
        11,245.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180920 24/11/2560

454 TR222Y TIP 200UL.YELLOW REF LINE1000/BAG 1 รายการ              4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
          4,815.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
          4,815.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180921 24/11/2560

455 เทอรโ์มมเิตอร ์0-100 C 4 รายการ              2,494.17 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           2,494.17 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           2,494.17 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180922 24/11/2560

456 HEPES 99% 100g (A172571000) 1 รายการ              3,317.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           3,317.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           3,317.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180923 24/11/2560

457 กลอ่งไปรษณียข์นาด B 1 รายการ                  321.00 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล              321.00 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล              321.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180924 24/11/2560

458 บรกิารอบแหง้แบบเยอืกแข็ง 1 รายการ              9,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กฤษเหรยีญทอง จํากัด           9,000.00 บาท บรษิัท กฤษเหรยีญทอง จํากัด           9,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180925 24/11/2560

459 0803111000001 DISPOSSABLE SYRING 10 ML 1 รายการ              1,112.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กสิส ์มารเ์ก็ตติง จํากัด           1,112.80 บาท บรษิัท กสิส ์มารเ์ก็ตติง จํากัด           1,112.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180926 24/11/2560

460 FastDigest SacI 100 react 1 รายการ              3,852.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,852.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,852.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180927 30/11/2560

461 No. R3101S Eco RI-HF 1 รายการ            11,170.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         11,170.80 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         11,170.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180928 30/11/2560

462 Protein Identification by (LC/MS/MS) 3 รายการ            27,392.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         27,392.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         27,392.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180929 30/11/2560

463 วเิคราะหศ์ักยภาพการผลติมเีทน 1 งาน          105,000.00       105,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุี

      105,000.00 บาท มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบรุี

      105,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180931 27/11/2560

464 Sp DNA Sequencing 2 รายการ              4,066.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,066.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,066.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180932 30/11/2560

465 Flask Erlenmeyer Narrow Neck 250 mL 4 รายการ              7,044.88 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          7,044.88 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          7,044.88 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180933 27/11/2560
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466 Lab-TekII slide 8-well, 16/pk 1 รายการ            13,161.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         13,161.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด         13,161.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180934 27/11/2560

467 LongAmp Hot Start 2 รายการ            17,334.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         17,334.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         17,334.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180935 27/11/2560

468 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ                  808.92 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              808.92 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              808.92 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180936 27/11/2560

469 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                  856.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              856.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              856.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180937 30/11/2560

470 ถงุมอืไมม่แีป้งศรตีรัง S, M 2 รายการ              2,327.25 เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล           2,327.25 บาท  จวิณัฐ เคมคิอล           2,327.25 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180938 27/11/2560

471 Coelenterazine h, 250ug 1 รายการ              5,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด           5,600.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด           5,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180939 27/11/2560

472 Custom Oligos Syn,2 Oligos,Total of 50 2 รายการ              2,562.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,562.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,562.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180940 29/11/2560

473 Coelenterazine hcp ; 50 ug 1 รายการ              5,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน์ 
จํากัด

          5,900.00 บาท บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน์ 
จํากัด

          5,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180941 27/11/2560

474 ลา้งเชือรากลอ้งจุลทรรศน์ OLYMPUS CK40 1 รายการ              2,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.เอฟ.ดับบลวิ.ไมโครซายน์ 
เซอรว์สิ จํากัด

          2,500.00 บาท บรษิัท เค.เอฟ.ดับบลวิ.ไมโครซายน์ 
เซอรว์สิ จํากัด

          2,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180942 27/11/2560

475 Geneaid DNA Mini Kit (100 prep) 2x1 kits 1 รายการ              6,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด           6,500.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด           6,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180943 27/11/2560

476 Custom Oligos Syn,9 Oligos, Total of 135 1 รายการ              1,890.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,890.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,890.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180944 30/11/2560

477 Carbondioxide 99.9% 29 Kg/Cyl (diptube) 1 รายการ                  900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
             900.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
             900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180945 30/11/2560

478 GeneJET Plasmid Miniprep Kit 50 preps 1 รายการ              3,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180946 30/11/2560

479 Custom Oligos Syn,24 Oligos,Total of 540 1 รายการ              7,560.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,560.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180947 29/11/2560

480 Sp DNA Sequencing 1 รายการ              3,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,200.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180948 30/11/2560

481 AGAROSE, OMNIPUR  500GM 1 รายการ            13,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด         13,200.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด         13,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180949 30/11/2560

482 SsoAdvanced Universal SYBR Green 1 รายการ            30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
        30,000.00 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
        30,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180950 27/11/2560

483 5'FAM MODIFICATION, 0.2 UMOLE 5 รายการ            22,580.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         22,580.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         22,580.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180951 27/11/2560

484 Exgene Clinic SV 250Preps 1 รายการ            28,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากัด         28,400.00 บาท บรษิัท เยส-ซายน์ จํากัด         28,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180952 27/11/2560

485 LE Agarose   1x1 kg 2 รายการ            23,364.49 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         23,364.49 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด         23,364.49 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180953 27/11/2560

486 TripoPack 1.7ml Microcentrifuge Tube, 2 รายการ            20,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         20,000.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         20,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180954 27/11/2560

487 QIAGEN Multiplex PCR Kit (100) 1 รายการ            45,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         45,120.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         45,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180955 27/11/2560

488 Vortex mixer II (G560E) 1 รายการ            12,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        12,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180956 27/11/2560

489 Water bath model WNB-14 1 รายการ            25,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด         25,800.00 บาท บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด         25,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180957 27/11/2560

490 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 1 รายการ              1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180958 30/11/2560

491 MAK016-1KT Glycogen Assay Kit 1 รายการ            23,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด         23,000.00 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด         23,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180959 27/11/2560

492 Redsafe Nucleic Acid Staining Solution 4 รายการ              9,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           9,800.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           9,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180960 27/11/2560

493 Research plus,adjustable 0.1-2.5ul with 2 รายการ            28,037.38 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด         28,037.38 บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด         28,037.38 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180961 27/11/2560

494 Glass beads ''Sigma'' 100g.[G8772.0100] 1 รายการ              6,066.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           6,066.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           6,066.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180962 27/11/2560

495 Urea, Ultra Pure Grade 1 kg/bott 2 รายการ              3,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           3,800.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           3,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180963 30/11/2560

496 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 1 รายการ              1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180964 30/11/2560

497 QIAEX II Gel Extraction Kit (150) 1 รายการ              9,095.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           9,095.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           9,095.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180965 27/11/2560

498 SERVA DNA Stain G, 1 ml 1 รายการ            12,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปสลาเจน จํากัด         12,000.00 บาท บรษิัท แอปสลาเจน จํากัด         12,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180966 29/11/2560

499 คา่วเิคราะห ์sequence 1 รายการ            20,544.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด         20,544.00 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด         20,544.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180967 27/11/2560

500 Custom Oligos Syn,2 Oligos, Total of 40 1 รายการ              1,070.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,070.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,070.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180968 27/11/2560

501 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.05 uMole 1 รายการ                  720.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
             720.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
             720.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180969 27/11/2560
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502 ATC.90446 Hermatomyces sphaericus 1 รายการ            20,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 

จํากัด
        20,600.00 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 

จํากัด
        20,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180970 27/11/2560

503 epTIPS Box 100-5000ul 1 reusable box inc 1 รายการ              5,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด           5,992.00 บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด           5,992.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180971 27/11/2560

504 278850 XLD AGAR 500 GM 2 รายการ            11,984.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)         11,984.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)         11,984.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180972 27/11/2560

505 TYB-QPS-101 THUNDERBIRD Probe qPCR 1 รายการ            32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         32,100.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         32,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180973 27/11/2560

506 Sodium Azide RE 250g (C478482) 2 รายการ              3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           3,852.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           3,852.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180974 27/11/2560

507 POTASSIUM SODIUM (+) TARTRATE, AR 1KG 2 รายการ            10,058.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด         10,058.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด         10,058.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180975 27/11/2560

508 Custom Oligos Syn, 6 Oligos, 2 รายการ              6,636.14 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,636.14 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,636.14 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180976 30/11/2560

509 Sp DNA Sequencing 1 รายการ              5,136.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,136.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,136.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180977 30/11/2560

510 1IVG7-15240-062 : ANTIBIOTIC-ANTIMYCOTIC 2 รายการ              3,959.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           3,959.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           3,959.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180978 27/11/2560

511 RNase A Solution, 4mg/ml 1 รายการ            26,589.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด         26,589.50 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด         26,589.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180979 27/11/2560

512 Lignin (Alkaline) "TCI/JAPAN" 500 G 7 รายการ            22,844.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด         22,844.50 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด         22,844.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180980 27/11/2560

513 ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนําทิง 1 รายการ            46,175.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติง 

เซอรว์สิ จํากัด
        46,175.85 บาท บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติง 

เซอรว์สิ จํากัด
        46,175.85 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180981 28/11/2560

514 วัสดงุานบา้นงานครัว 2 รายการ              1,590.83 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,590.83 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,590.83 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180982 28/11/2560

515 วัสดคุอมพวิเตอร์ 2 รายการ              6,939.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           6,939.00 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           6,939.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180983 30/11/2560

516 Forcep Thumb L-12.5 cm.stainless' 5 รายการ              5,499.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           5,499.80 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด           5,499.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180984 28/11/2560

517 Acetonitrile HPLC (Brand Rankem) 2.5 lt 1 รายการ            31,265.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีซพัพลาย         31,265.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีซพัพลาย         31,265.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180985 28/11/2560

518 Lactobacilli MRS Broth,HDx CRITERION, 1 รายการ              6,901.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           6,901.50 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           6,901.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180986 28/11/2560

519 Liquid Nitrogen 180L 6 Dec 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 มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180987 28/11/2560

520 2 ml Screw neck ND8 Vial,Clear,100/pk 3 รายการ            14,766.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน์ เทรดดิง จํากัด         14,766.00 บาท บรษิัท ไรทไ์ซน์ เทรดดิง จํากัด         14,766.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180988 28/11/2560

521 Custom Oligos Syn,24 Oligos,587 mers, 1 รายการ              8,793.26 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,793.26 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,793.26 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180989 28/11/2560

522 Pkg of 50,Gene Pulser/MicroPulser(TM) 2 รายการ            14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
        14,445.00 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
        14,445.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180990 28/11/2560

523 วัสดไุฟฟ้า 3 รายการ            39,055.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั
น จํากัด         39,055.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั
น จํากัด         39,055.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180991 28/11/2560

524 Custom Oligos Syn,14 Oligos,Total of 283 3 รายการ              8,478.68 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,478.68 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,478.68 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180992 28/11/2560

525 PURELINK PCR PURIFICATION KIT,50 PREP 2 รายการ            12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         12,840.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         12,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180993 28/11/2560

526 9161 145 แวน่งานเชื
อม เลนสเ์ทา เฉด5 1 รายการ                  454.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

             454.75 บาท บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

             454.75 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180994 28/11/2560

527 วัสดคุอมพวิเตอร์ 1 รายการ              5,899.98 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด           5,899.98 บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด           5,899.98 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180995 30/11/2560

528 SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ, 100 rxn 2 รายการ            38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         38,520.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         38,520.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180996 28/11/2560

529 Amicon Ultra-15,10kDa NMWL 1 รายการ            12,668.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        12,668.80 บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        12,668.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180997 28/11/2560

530 MACROSEP ADV 10KD 24/PK [MAP010C37] 2 รายการ              8,934.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
          8,934.50 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
          8,934.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041180998 28/11/2560

531 วัสดคุอมพวิเตอร์ 1 รายการ              2,642.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด           2,642.90 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด           2,642.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041180999 28/11/2560

532 Syringe Filter Nylon 13mm 0,2um, 100/pk 2 รายการ            10,100.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั
น จํากัด         10,100.80 บาท บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั
น จํากัด         10,100.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181000 28/11/2560

533 Tris,1kg 'VIVANTIS,MALAYSIA' 1 รายการ              4,922.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           4,922.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด           4,922.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181001 28/11/2560

534 วัสดคุอมพวิเตอร์ 1 รายการ              1,016.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด           1,016.50 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด           1,016.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181002 28/11/2560

535 Cellotriose [O-CTR-50MG] 5 รายการ            59,920.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทรี
 จํากัด

        59,920.00 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทรี
 จํากัด

        59,920.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181003 28/11/2560

536 4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan 500 mg. 1 รายการ            28,569.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         28,569.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         28,569.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181004 28/11/2560

537 เครื
องปั
นเหวี
ยงชนดิความเร็วสงู 2 รายการ          411,214.96       411,214.96 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากัด       411,214.96 บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากัด       411,214.96 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181005 28/11/2560
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538 T100 Thermal Cycler, Thermal cycler 2 รายการ          280,373.84       280,373.84 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
      280,373.84 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
      280,373.84 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041181006 28/11/2560

539 Benchtop Refrigerated Centrifuge 1 รายการ          464,485.98       464,485.98 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากัด       464,485.98 บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากัด       464,485.98 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181007 28/11/2560

540 No.430052-500 Centrifuge Tube 15ML, PLUG 1 รายการ              4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

          4,280.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

          4,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181008 28/11/2560

541 Sp DNA Sequencing 1 รายการ              4,708.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,708.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,708.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181009 30/11/2560

542 P-BBl-AB0028.25GM Ampicillin, Sodium 1 รายการ              4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           4,708.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           4,708.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181010 28/11/2560

543 Carbon Dioxide Gas (Ind)Purity 99.5% Min 1 รายการ              2,542.32 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสเปเชี
ยลแก๊ส จํากัด           2,542.32 บาท บรษิัท ไทยสเปเชี
ยลแก๊ส จํากัด           2,542.32 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181011 28/11/2560

544 ผงวุน้บรสิทุธิBตราเหรยีญทอง 1 รายการ            21,614.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอสซ ีอนิเตอรแ์ล็บ จํากัด         21,614.00 บาท บรษิัท เอสเอสซ ีอนิเตอรแ์ล็บ จํากัด         21,614.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181012 28/11/2560

545 งานเปลี
ยน Capacitor 3 รายการ          230,050.00       230,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พคี เอ็นจเินียริ
ง จํากัด       230,050.00 บาท บรษิัท พคี เอ็นจเินียริ
ง จํากัด       230,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181013 28/11/2560

546 QIAamp DNA Mini Kit (50) 1 รายการ              6,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           6,885.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           6,885.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181014 29/11/2560

547 DNA-Free, DNase Treatment <(>&<)> Remova 2 รายการ            46,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         46,600.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         46,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181015 29/11/2560

548 Custom Oligos Syn,12 Oligos,Total of 230 1 รายการ              3,220.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,220.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,220.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181016 29/11/2560

549 เทปลบคําผดิ TOMBO 6 มม. 4 รายการ                  498.00 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

             498.00 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

             498.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181017 29/11/2560

550 10 ul Pipette tip with Ultrafine point 1 รายการ              9,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           9,500.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           9,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181018 29/11/2560

551 L-CANAVANINE FREE BASE FROM JACK BEANSCR 1 รายการ              8,690.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          8,690.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
          8,690.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041181019 29/11/2560

552 ACQUITY M-Class HSS T3 1.8um 300umx100mm 1 รายการ            27,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด         27,500.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด         27,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181020 29/11/2560

553 MicroAmp optical 8-tube strip (0.2 mL) 3 รายการ            37,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         37,200.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         37,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181021 29/11/2560

554 AMPLITAQ GOLD 250U BUFFER II EACH 2 รายการ            24,830.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         24,830.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         24,830.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181022 29/11/2560

555 ถา่นอัลคาไลน์ AA (แพ็ค 6 กอ้น) Energizer 18 รายการ              5,118.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           5,118.65 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           5,118.65 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181023 29/11/2560

556 Custom Oligos Syn, 6 Oligos, Total of 21 1 รายการ              3,280.62 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,280.62 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,280.62 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181024 29/11/2560

557 Eppendorf Pipette Tips, 50-1,000ul, 2 รายการ              2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด           2,247.00 บาท บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากัด           2,247.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181025 29/11/2560

558 Carbondioxide 99.9 29 Kg/Cyl (Diptube) 1 รายการ              2,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
          2,889.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
          2,889.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041181026 29/11/2560

559 DNeasy PowerWater Kit (50) 1 รายการ            17,334.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         17,334.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         17,334.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181027 29/11/2560

560 Custom Oligos Syn,5 Oligos,Total of 214 1 รายการ              3,205.72 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,205.72 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,205.72 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181028 29/11/2560

561 Syringe Filter Nylon 13mm 0.2um,100/pk 3 รายการ            13,888.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั
น จํากัด         13,888.60 บาท บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั
น จํากัด         13,888.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181029 29/11/2560

562 Corning Cryogenic Vial,lnternal Tread 1 รายการ            12,037.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

        12,037.50 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติง จํากัด

        12,037.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181030 29/11/2560

563 TC20 automated cell counter 1 รายการ          135,000.00       135,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
      135,000.00 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี
ส ์

จํากัด
      135,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041181031 30/11/2560

564 วัสดสุํานักงาน 5 รายการ              2,241.65 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          2,241.65 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          2,241.65 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181032 30/11/2560

565 Compressor 1 รายการ              7,811.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั
น จํากัด           7,811.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูั
น จํากัด           7,811.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181033 30/11/2560

566 Dehumidifier/ Modermcool / DY-30 6 รายการ          110,359.80       110,359.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โฟลดิง เกท จํากัด       110,359.80 บาท บรษิัท โฟลดิง เกท จํากัด       110,359.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181034 30/11/2560

567 Ready-To-Glow Secreted Luciferase 1 รายการ              8,239.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด           8,239.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด           8,239.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181035 30/11/2560

568 Custom Oligos Syn, 11 Oligos, Total of 3 1 รายการ              5,198.06 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,198.06 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,198.06 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181036 30/11/2560

569 จา้งควบคมุการทํางานเครื
อง Solid-State 1 งวด            20,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมุติร ทองมาก         20,000.00 บาท นาย สมุติร ทองมาก         20,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181037 30/11/2560

570 gBlocks Gene Fragments 501-750bp:CdMuLuC 2 รายการ            16,050.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         16,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         16,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181038 30/11/2560

571 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total of 81 1 รายการ              1,213.38 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,213.38 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,213.38 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181039 30/11/2560

572 Sp DNA Sequencing 2 รายการ              2,568.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,568.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,568.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181040 30/11/2560

573 L-040-5g Lysozyme, Egg White 5g 2 รายการ              3,894.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด           3,894.80 บาท บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด           3,894.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181041 30/11/2560
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574 50ml Centrifuge Tube, Bulk, Sterile 1 รายการ              6,291.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,291.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,291.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181042 30/11/2560

575 พัดลม 6" หัวตัด San Ace 220 V 50/60 Hz 1 รายการ              3,049.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด           3,049.50 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด           3,049.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181043 30/11/2560

576 ชั นวางอะลมูเินียม 3 ชั น เขยีว ซนักิ 1 รายการ              2,386.21 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           2,386.21 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           2,386.21 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181044 30/11/2560

577 TCI-A0617-5G 6-O-Stearoyl-L-ascorbic 1 รายการ              6,634.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด           6,634.00 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด           6,634.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181045 30/11/2560

578 Low Profile 0.2 ml.thin-wall PP 2 รายการ              4,087.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด           4,087.40 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด           4,087.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181046 30/11/2560

579 PCR0208C CLEAR TUBE 0.2ML,8/STRIP,125/BA 2 รายการ            10,914.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
        10,914.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
        10,914.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041181047 30/11/2560

580 DNA Sequencing 2 รายการ              5,285.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด           5,285.80 บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด           5,285.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181048 30/11/2560

581 Guard-Pak Sugar Pak l 10/pack 2 รายการ            70,620.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด         70,620.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด         70,620.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181049 30/11/2560

582 สก๊อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ                  856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181050 30/11/2560

583 Yeast Extract 500g.#RM027 Hi-Media 1 รายการ            12,840.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน์ เอ็น         12,840.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน์ เอ็น         12,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181051 30/11/2560

584 อะไหลซ่อ่มเครื
อง Deep Frezer -40C 4 รายการ            16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด         16,050.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด         16,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181052 30/11/2560

585 Transferpette S,adjusi volumn 20-200 ul 3 รายการ            16,745.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด         16,745.50 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด         16,745.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181053 30/11/2560

586 QIAprep Spin Minipre p Kit (50) 1 รายการ              9,180.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           9,180.60 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           9,180.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181054 30/11/2560

587 H-Rink amide ChemMatrix resin 35-100 3 รายการ            36,550.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
        36,550.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
        36,550.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม

ขอ้กําหนด
2041181055 30/11/2560

588 มัสเซลิเกลดฟลอรัล ชมพู 4 รายการ              7,662.47 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           7,662.47 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           7,662.47 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181056 30/11/2560

589 lnstantBlue Protein Staining, 1 Liter 1 รายการ              4,940.00 เฉพาะเจาะจง  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี แอลทดี.ี           4,940.00 บาท  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี แอลทดี.ี           4,940.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181057 30/11/2560

590 Pipet-X Pipet Controter PX-100 1 รายการ            12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

        12,733.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

        12,733.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181058 30/11/2560

591 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 1 รายการ              2,958.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           2,958.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           2,958.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181059 30/11/2560

592 วัสดรุับรอง 3 รายการ              1,353.55 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          1,353.55 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          1,353.55 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181060 30/11/2560

593 b-Cyclodextrin sulfobutyl ether sodium 1 รายการ            16,178.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด         16,178.40 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล จํากัด         16,178.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181061 30/11/2560

594 ANTI-FLAG antibody produced 0.2 mg. 1 รายการ            21,721.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         21,721.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         21,721.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181062 30/11/2560

595 TaqMan GTXpress Master Mix 1 รายการ            41,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         41,500.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         41,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181063 30/11/2560

596 M13K07 Helper Phage 1 รายการ              6,741.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด           6,741.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด           6,741.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181064 30/11/2560

597 300 um i.d. x 5 mm,packed with 5um C18 1 รายการ            28,595.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด         28,595.00 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด         28,595.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181065 30/11/2560

598 LEIBOVITZ'S L-15 MEDIUM,10x1L 6 รายการ            14,188.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         14,188.20 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         14,188.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181066 30/11/2560

599 GoTaq(R) Flexi DNA Polymerase, 500u 1 รายการ              8,185.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด           8,185.50 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทยแลนด)์ จํากัด           8,185.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2041181067 30/11/2560

600 RAIN LOGGER, RAINWISE 8 รายการ            74,799.00 เฉพาะเจาะจง  FORESTRY SUPPLIERS, INC           2,077.75 USD  FORESTRY SUPPLIERS, INC           2,077.75 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180004 7/11/2560

601 Gene Synthesis:Synthesized_Ot_PARS 1 รายการ            20,256.60 เฉพาะเจาะจง  GenScript The Biology CRO              578.76 USD  GenScript The Biology CRO              578.76 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180005 7/11/2560

602 GenPlus Economy:CsXR,Len:990bp, 4 รายการ            34,607.30 เฉพาะเจาะจง  GenScript The Biology CRO              988.78 USD  GenScript The Biology CRO              988.78 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180006 7/11/2560

603 Gene synthesis 10 รายการ              2,829.46 เฉพาะเจาะจง  Synbio Technologies           2,829.46 USD  Synbio Technologies           2,829.46 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180007 13/11/2560

604 PacBio Sequel ISO-seq lib prep and seque 1 รายการ          487,560.00       487,560.00 เฉพาะเจาะจง  NovogeneAIT Genomics Singapore 

Pte Ltd

        14,340.00 USD  NovogeneAIT Genomics Singapore 

Pte Ltd

        14,340.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180008 20/11/2560

605 87846 pFC334 6 รายการ            13,300.00 เฉพาะเจาะจง  Addgene,Inc.              380.00 USD  Addgene,Inc.              380.00 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180009 28/11/2560

606 ศกึษาหนา้ที
ของยนีมอลเตส 3 งวด          126,000.00       126,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จติวด ีพทิักษ์โรจนก       126,000.00 บาท นางสาว จติวด ีพทิักษ์โรจนก       126,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180038 1/11/2560

607 จา้งศกึษาคณุสมบัตคิวามไมช่อบนําของสปอร์ 2 งวด            14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วลิาวัลย ์วัฒนานุกิ         14,000.00 บาท นางสาว วลิาวัลย ์วัฒนานุกิ         14,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180050 1/11/2560

608 เก็บตัวอยา่งขา้ว ตัดชินสว่นตน้ขา้ว 3 งวด            36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว รุง่อรณุ แกว้อนันต์         36,000.00 บาท นางสาว รุง่อรณุ แกว้อนันต์         36,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180052 1/11/2560

609 ปลกู ดแูลตน้พรกิ ทําความสะอาดโรงเรอืน 6 งวด            57,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ทวิากร ศรสีวัสดิB         57,000.00 บาท นาย ทวิากร ศรสีวัสดิB         57,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180053 1/11/2560
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610 ลา้ง เตรยีม เก็บขวด อปุกรณ์วทิยาศาสตร์ 2 งวด            19,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง ลินจี
 สระหงษ์ทอง         19,000.00 บาท นาง ลินจี
 สระหงษ์ทอง         19,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180058 1/11/2560

611 งานบรกิารรับสง่เอกสาร 12 งวด          218,280.00       218,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอาทซ์อรส์ซิ
ง แฟคทอรี
 จํากัด       218,280.00 บาท บรษิัท เอาทซ์อรส์ซิ
ง แฟคทอรี
 จํากัด       218,280.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180064 6/11/2560

612 ศกึษาเปรยีบเทยีบการเก็บเชือในรปูแบบตา่ง 4 งวด            40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สริวิรรณ ณ บางชา้ง         40,000.00 บาท นางสาว สริวิรรณ ณ บางชา้ง         40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180065 2/11/2560

613 จา้งปลกูพชืสําหรับใชใ้นการทดลอง 5 งวด            10,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วันเฉลมิ นาคสอาด         10,000.00 บาท นาย วันเฉลมิ นาคสอาด         10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180066 2/11/2560

614 คา่เชา่รถยนตก์ระบะขับเคลื
อน 12 งวด          167,562.00       167,562.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สาธรคารเ์รน้ท ์จํากัด       167,562.00 บาท บรษิัท สาธรคารเ์รน้ท ์จํากัด       167,562.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180068 6/11/2560

615 ปฏบิัตงิานภาคสนาม เก็บขอ้มลูสํารวจตน้ไม ้ 12 งวด          180,000.00       180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว รําไพ แสนประเสรฐิ       180,000.00 บาท นางสาว รําไพ แสนประเสรฐิ       180,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180070 7/11/2560

616 การวเิคราะหข์อ้มลูฯ ขา้วโพด ดา้นชวีวทิยา 1 งวด            20,000.00 จา้งที
ปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นางสาว รักชนก โคโต         20,000.00 บาท นางสาว รักชนก โคโต         20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2043180072 14/11/2560

617 การวเิคราะหข์อ้มลูฯ ขา้วโพด ดา้นโภชนาการ 1 งวด            10,000.00 จา้งที
ปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นาง สภุัทร ์ไชยกลุ         10,000.00 บาท นาง สภุัทร ์ไชยกลุ         10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2043180073 14/11/2560

618 การวเิคราะหข์อ้มลูฯ ขา้วโพด ดา้นพษิวทิยา 1 งวด            10,000.00 จา้งที
ปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นางสาว ดลุยพร ตราชธูรรม         10,000.00 บาท นางสาว ดลุยพร ตราชธูรรม         10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2043180074 14/11/2560

619 การวเิคราะหข์อ้มลูฯขา้วโพดดา้นกอ่ภมูแิพ ้ 1 งวด            10,000.00 จา้งที
ปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นางสาว บษุราวรรณ ศรวีรรธนะ         10,000.00 บาท นางสาว บษุราวรรณ ศรวีรรธนะ         10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2043180075 14/11/2560

620 Service Contract for HPLC 2 รายการ            44,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด         44,000.00 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด         44,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180076 15/11/2560

621 คา่เชา่ MAC ประจําปี 6/2560 12 งวด          882,750.00       882,750.00 ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

 (e-bidding)

บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากัด
บรษิัท เอ็นทพี ีจํากัด

  882,750.00

918,817.56 

บาท บรษิัท นปิดา้ คอมพวิเทค จํากัด       882,750.00 บาท เสนอราคาตํ
าสดุ 2043180077 15/11/2560

622 บรกิารบํารงุรักษาระบบดับเพลงิอัตโนมัติ 4 งวด            47,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บลิดิง ออโตเ้มทด ์จํากัด         47,080.00 บาท บรษิัท บลิดิง ออโตเ้มทด ์จํากัด         47,080.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180083 22/11/2560

623 จา้งจัดเตรยีมการประชมุวชิาการนานาชาติ 10 งวด          300,000.00       300,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จรญิญา สายจันทร์       300,000.00 บาท นางสาว จรญิญา สายจันทร์       300,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180084 22/11/2560

624 งานจา้งบรกิารกําจัดปลวก อาคารกรนีเฮา้ส์ 2 งวด              8,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทมโป-ไทย จํากัด           8,000.00 บาท บรษิัท เทมโป-ไทย จํากัด           8,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180085 23/11/2560

625 บรกิารฉีดพน่ยากําจัดปลวกอาคาร BIOTEC 6 งวด            33,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทมโป-ไทย จํากัด         33,000.00 บาท บรษิัท เทมโป-ไทย จํากัด         33,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180086 23/11/2560

626 บรกิารฉีดพน่ยากําจัดยงุอาคาร BIOTEC 6 งวด            30,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทมโป-ไทย จํากัด         30,800.00 บาท บรษิัท เทมโป-ไทย จํากัด         30,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180087 23/11/2560

627 การประเมนิขอ้มลูเอนไซมด์า้นพษิวทิยา 1 งวด            30,000.00 จา้งที
ปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นาย สเุทพ  เรอืงวเิศษ         30,000.00 บาท นาย สเุทพ  เรอืงวเิศษ         30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2043180088 23/11/2560

628 การประเมนิขอ้มลูเอนไซมด์า้นคณุลักษณะเฉพา 1 งวด            20,000.00 จา้งที
ปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นาย กนก รัตนะกนกชยั         20,000.00 บาท นาย กนก รัตนะกนกชยั         20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2043180089 23/11/2560

629 การประเมนิขอ้มลูเอนไซมด์า้นการกอ่ภมูแิพ ้ 1 งวด            20,000.00 จา้งที
ปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นางสาว รัชนีวรรณ อุน่แพทย์         20,000.00 บาท นางสาว รัชนีวรรณ อุน่แพทย์         20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2043180090 23/11/2560

630 การประเมนิขอ้มลูเอนไซมด์า้นอณูชวีโมเลกลุ 1 งวด            20,000.00 จา้งที
ปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นาง ฉายสรุยี ์ ศภุวไิล         20,000.00 บาท นาง ฉายสรุยี ์ ศภุวไิล         20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2043180091 23/11/2560

631 ทําการตรวจสอบดเีอ็นเอของตน้ Solanum tuber

ที
ไดจ้ากการถา่ยโอนยนีเพิ
มผลผลติ
3 งวด            54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สริกิานต ์รอดจันทร์         54,000.00 บาท นางสาว สริกิานต ์รอดจันทร์         54,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2043180092 27/11/2560

632 ทําการเก็บตัวอยา่งใบมันสําปะหลัง 3 งวด            51,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ยศภัทร เหลอืบญุชู         51,000.00 บาท นาย ยศภัทร เหลอืบญุชู         51,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180093 27/11/2560

633 ทําการเก็บตัวอยา่งใบมันสําปะหลัง 3 งวด            51,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อโณทัย นาคเกษม         51,000.00 บาท นางสาว อโณทัย นาคเกษม         51,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180094 27/11/2560

634 ทําการเพิ
มปรมิาณเนือเยื
อปลอดเชือยอดออ่น 3 งวด            78,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว รตพิร รวยรื
น         78,000.00 บาท นางสาว รตพิร รวยรื
น         78,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180095 27/11/2560

635 ดําเนนิงานคัดเลอืกและเพาะเลียงเนือเยื
อ
กับสภาพอากาศในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 งวด            45,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง กุง้ ชวกจิศริิ         45,000.00 บาท นาง กุง้ ชวกจิศริิ         45,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180096 27/11/2560

636 จา้งเหมาเก็บตัวอยา่งเนือไกจ่ากตลาด ตรวจเชือจาก
ตัวอยา่ง

7 งวด          122,500.00       122,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย ภควัต คชจันทร์       122,500.00 บาท นาย ภควัต คชจันทร์       122,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180097 27/11/2560

637 MA Storae IBM รุน่ Storwize v3700 2 งวด          390,000.00       390,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั
นแนลโปร
ดักส ์จํากัด

      390,000.00 บาท บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั
นแนลโปร
ดักส ์จํากัด

      390,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180102 30/11/2560
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