
แบบ สขร.1

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

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และ

ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
จํานวนเงนิ

บา
ท

เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

1 Transcriptor One-Step RT-PCR Kit, 1 รายการ 36,430.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
36,430.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
36,430.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181068 1/12/2560

2 BETAINE 5M (5 VIAL), SIGMA#B0300 1 รายการ 36,240.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ'ง
(ไทยแลนด)์จํากดั

36,240.00     บาท บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ'ง
(ไทยแลนด)์จํากดั

36,240.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181069 1/12/2560

3 POLYINOSINIC#POLYCYTIDYLIC ACID 

SODIUM S

1 รายการ 7,930.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
7,930.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
7,930.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181070 26/12/2560

4 DNASE/RNASE FREE DISTILLED WATER, 

500 ML

2 รายการ 22,780.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 22,780.00     บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 22,780.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181071 21/12/2560

5 Bst DNA Polymerase, Large Fragment 1 รายการ 48,240.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 48,240.00     บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 48,240.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181072 14/12/2560

6 2-Log DNA Ladder (0.1-10.0 kb) 4x0.1 

ml.

1 รายการ 13,440.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 13,440.00     บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 13,440.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181073 14/12/2560

7 Freezer BOX 9x9 grid, 30boxes/case 1 รายการ 4,800.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอร์
เนชั+นแนล จํากดั

4,800.00       บาท บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอร์
เนชั+นแนล จํากดั

4,800.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181074 22/12/2560

8 OLIGO PRIMER, 50 NMOLE 1 รายการ 3,320.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,320.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,320.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181075 26/12/2560

9 SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ,100 

RXN

1 รายการ 21,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 21,000.00     บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 21,000.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181076 14/12/2560

10 RT-100F Tips 100 Filter 960/10 1 รายการ 2,550.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากดั
2,550.00       บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากดั
2,550.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181077 29/12/2560

11 Green PCR Master Mix,2x,500 r 1 รายการ 7,200.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปสลาเจน จํากดั 7,200.00       บาท บรษิัท แอปสลาเจน จํากดั 7,200.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181078 12/12/2560

12 SYBR Select Master mix (2x5 ml) 4 รายการ 65,200.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 65,200.00     บาท บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 65,200.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181079 14/12/2560

13 MAGPIX Calibration Kit 2 รายการ 35,600.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 35,600.00     บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 35,600.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181080 1/12/2560

14 TIP 200UL. REF LINE 1000/BAG 4 รายการ 34,850.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

34,850.00     บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

34,850.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181081 7/12/2560

15 DNA Sequencing (<(><<)>96rxn>) 2 รายการ 2,958.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทย
แลนด)์ จํากดั

2,958.00       บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทย
แลนด)์ จํากดั

2,958.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181082 8/12/2560

16 SYBR GOLD NUCLEIC ACID STAIN 1 รายการ 4,671.96         เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,671.96       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,671.96       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181083 26/12/2560

17 Custom Oligos Syn,12 Oligos,Total of 

277

2 รายการ 4,758.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,758.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,758.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181084 6/12/2560

18 Rsa I 1x1,000 Units 2 รายการ 11,400.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 11,400.00     บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 11,400.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181085 26/12/2560

19 เครื+องปั+นเหวี+ยงหลอดทดลองขนาดเล็ก 1 รายการ 56,074.77       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น.

วาย.อาร.์
56,074.77     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น.

วาย.อาร.์
56,074.77     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181086 25/12/2560

20 นํ'ายาฆา่เชื'อชนดิเขม้ขน้ ขนาด 1 ลติร 1 รายการ 8,560.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก แอดวานซ์
 เทคโนโลยี+ จํากดั

8,560.00       บาท บรษิัท บางกอก แอดวานซ์
 เทคโนโลยี+ จํากดั

8,560.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181087 1/12/2560

21 NEB 5-alpha Competent Cell E. Coli 2 รายการ 35,340.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 35,340.00     บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 35,340.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181088 1/12/2560

22 Hydrochloric acid, AR, 2.5L "Loba" 1 รายการ 800.00             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ ไซแอน
ตฟิิค ซพัพลาย จํากดั

800.00          บาท บรษิัท เอส.ไอ ไซแอน
ตฟิิค ซพัพลาย จํากดั

800.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181089 15/12/2560

23 คา่บรกิารซอ่มเครื+องAutoclave/Hirayama 1 งาน 21,293.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์
และเคมวีจิัย

21,293.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณ์
และเคมวีจิัย

21,293.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181090 1/12/2560

24 Matchmaker Insert Cheack PCR Mix 2, 

100

1 รายการ 11,021.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์ จํากดั

11,021.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์ จํากดั

11,021.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181092 1/12/2560

25 DUR-2 21801365 Bottle Lab, GL 45 

screw

3 รายการ 3,568.45         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

3,568.45       บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

3,568.45       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181093 8/12/2560

26 51350080 KCL 3M ELECTROLYTE 250ML 1 รายการ 1,498.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากดั
1,498.00       บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จํากดั
1,498.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181094 18/12/2560

27 Methanol, HPLC., 2.5L (FISHER) 1 รายการ 4,194.40         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 

จํากดั
4,194.40       บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 

จํากดั
4,194.40       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181095 8/12/2560

28 วัสดงุานบา้นงานครัว 9 รายการ 14,939.86       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

14,939.86     บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

14,939.86     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181096 4/12/2560

29 MUELLER KAUFFMANN TETRA BROTH 

500 GM

1 รายการ 6,955.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)

6,955.00       บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)

6,955.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181097 1/12/2560

30 ชดุลกูบ็อกซ ์1/4" (64ชิ'น) เจเทค 1 รายการ 3,346.50         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

3,346.50       บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

3,346.50       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181098 1/12/2560

31 EZ:faast GC-MS Physiological Amino 

Acid

1 รายการ 76,077.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทิ
ฟิค จํากดั

76,077.00     บาท บรษิัท ฟอรจ์นู ไซแอนทิ
ฟิค จํากดั

76,077.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181099 1/12/2560

32 ถงุขยะแดง 1 รายการ 3,210.00         เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 3,210.00       บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 3,210.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181100 1/12/2560

33 เครื+องดื+มไมโล 3 IN 1 1 รายการ 2,787.56         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์

จํากดั
2,787.56       บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์

จํากดั
2,787.56       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181101 1/12/2560

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 ธนัวาคม 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
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แบบ สขร.1

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

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และ

ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
จํานวนเงนิ

บา
ท

เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 ธนัวาคม 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
34 2SMI-3600502 : RUBBER CUFFS, SIZE 9 2 รายการ 4,280.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,280.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,280.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181102 1/12/2560

35 ถงัขยะกลม 2 รายการ 4,301.40         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชนิเตอร ์โปรดกัส ์

จํากดั
4,301.40       บาท บรษิัท ชนิเตอร ์โปรดกัส ์

จํากดั
4,301.40       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181103 24/12/2560

36 DNA Clean & Concentrator?-5 (50 

Preps)

1 รายการ 6,591.20         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
6,591.20       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
6,591.20       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181104 1/12/2560

37 Eppendorf Xplorer,single-chanel,15-

300ul

1 รายการ 21,400.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 21,400.00     บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 21,400.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181105 1/12/2560

38 CRIMPER 11MM 6 รายการ 26,482.50       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

26,482.50     บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

26,482.50     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181106 8/12/2560

39 No.430828-500 Centrifuge Tube 50ML, 

CENT

2 รายการ 7,490.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

7,490.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

7,490.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181107 18/12/2560

40 SHOE COVER W/NON SKID 2 รายการ 2,996.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยฮอสพทิอล 

โปรดกัส ์จํากดั
2,996.00       บาท บรษิัท ไทยฮอสพทิอล 

โปรดกัส ์จํากดั
2,996.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181108 1/12/2560

41 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 

UMOL

2 รายการ 5,932.08         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
5,932.08       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
5,932.08       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181109 15/12/2560

42 AEROFLEX TUBE DIA 1-7/8" 4 รายการ 30,013.50       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอรโ์รเฟลกซ ์จํากดั 30,013.50     บาท บรษิัท แอรโ์รเฟลกซ ์จํากดั 30,013.50     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181110 16/12/2560

43 เครื+องปรับอากาศ Cairrer 48000 BTU 1 รายการ 94,695.00       เฉพาะเจาะจง รา้น เอส พ ีอาร ์เครื+องเย็น 94,695.00     บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครื+องเย็น 94,695.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181111 1/12/2560

44 Block heater digital 200?C three block 1 รายการ 128,000.00  128,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็กซไ์บโอ 

(ประเทศไทย) จํากดั
128,000.00   บาท บรษิัท เน็กซไ์บโอ 

(ประเทศไทย) จํากดั
128,000.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181112 18/12/2560

45 Alcohol 95% 15kg. 1 รายการ 1,600.00         เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 1,600.00       บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,600.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181113 14/12/2560

46 ใยขดัตดิฟองนํ'า (แพ็ค 6 ชิ'น) 15 รายการ 1,890.17         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

1,890.17       บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

1,890.17       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181114 7/12/2560

47 ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrep Kit 1 รายการ 6,200.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
6,200.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
6,200.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181115 19/12/2560

48 เช็ดทําความสะอาดที+สงู ภายในโถง 

Module 6

1 รายการ 21,400.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท บวิดิ'ง แคร ์เซอรว์สิ 

จํากดั
21,400.00     บาท บรษิัท บวิดิ'ง แคร ์เซอรว์สิ 

จํากดั
21,400.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181116 6/12/2560

49 SeqAmp DNA Polymerase, 50 rxns 2 รายการ 9,100.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์ จํากดั

9,100.00       บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์ จํากดั

9,100.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181117 8/12/2560

50 SYBR Fast Mastemix (2X) Universal 1 ml 1 รายการ 20,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 

จํากดั
20,000.00     บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 

จํากดั
20,000.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181118 14/12/2560

51 Presto Plasmid Mini Kit (300 prep) 2 รายการ 17,100.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 17,100.00     บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 17,100.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181119 19/12/2560

52 FILTERTIP 10UL. 96/RACK,STERILE 4 รายการ 9,900.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

9,900.00       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

9,900.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181120 19/12/2560

53 Taq 5X Master Mix (500 reactions/kit) 1 รายการ 8,400.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 8,400.00       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 8,400.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181121 14/12/2560

54 DNA Sequencing (<(><<)>96rxn>) 2 รายการ 4,800.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทย
แลนด)์ จํากดั

4,800.00       บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทย
แลนด)์ จํากดั

4,800.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181122 8/12/2560

55 ปากกา มารค์เกอร ์No. S 4 ส/ีชดุ 7 รายการ 5,121.02         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 5,121.02       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 5,121.02       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181123 6/12/2560

56 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 3,197.16         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
3,197.16       บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
3,197.16       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181124 6/12/2560

57 Multi channel pipette 8 channels, 1 รายการ 26,750.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
26,750.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
26,750.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181125 6/12/2560

58 Dichloromethane,A.R., 2.5L (FISHER) 1 รายการ 12,840.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 

จํากดั
12,840.00     บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 

จํากดั
12,840.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181126 6/12/2560

59 Custom Oligos Syn,2 Oligos, Total of 105 1 รายการ 1,572.90         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,572.90       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,572.90       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181127 6/12/2560

60 คา่วเิคราะห ์sequence 1 รายการ 428.00             เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
428.00          บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
428.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181128 6/12/2560

61 คา่วเิคราะห ์sequence 1 รายการ 4,708.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
4,708.00       บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
4,708.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181129 6/12/2560

62 คา่วเิคราะห ์sequence 1 รายการ 8,774.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
8,774.00       บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
8,774.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181130 6/12/2560

63 คา่วเิคราะห ์sequence 1 รายการ 3,852.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
3,852.00       บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
3,852.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181131 6/12/2560

64 Custom Oligos Syn,9 Oligos, Total of 466 2 รายการ 10,096.52       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
10,096.52     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
10,096.52     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181132 6/12/2560
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65 คา่วเิคราะห ์sequence 1 รายการ 4,280.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
4,280.00       บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
4,280.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181133 6/12/2560

66 Electronic module B-490 cpl.230V 1 รายการ 15,654.10       เฉพาะเจาะจง บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากดั
15,654.10     บาท บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ 

จํากดั
15,654.10     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181134 6/12/2560

67 CV1818 Cover glass 18 x 18 mm 4 รายการ 791.80             เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล 

จํากดั
791.80          บาท บรษิัท สามชยั เคมคิอล 

จํากดั
791.80          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181135 8/12/2560

68 Bottle Reagent N/Neck 500 mL,Glass 

Stopp

1 รายการ 2,311.20         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

2,311.20       บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

2,311.20       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181136 6/12/2560

69 ดา้มมดีผา่ตดัสแตนเลส No.3 5 รายการ 1,567.55         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,567.55       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,567.55       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181137 6/12/2560

70 5091-GT Oxygen High Purity Purity 

99.8%

1 รายการ 3,932.25         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)

 จํากดั (มหาชน)

3,932.25       บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)

 จํากดั (มหาชน)

3,932.25       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181138 6/12/2560

71 ตรวจแปลงปลกูทดลอง ทํากรงตาขา่ย
กนันก

1 งวด 30,000.00       เฉพาะเจาะจง นาง จนภิา หอกลอง 30,000.00     บาท นาง จนภิา หอกลอง 30,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181139 6/12/2560

72 SOD assay kit ''sigma'' 1KT.[19160.1000] 1 รายการ 20,597.50       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
20,597.50     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
20,597.50     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181140 6/12/2560

73 Disposable Serological Pipette 10ml, 1 รายการ 1,797.60         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 1,797.60       บาท บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 1,797.60       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181141 6/12/2560

74 คา่วเิคราะห ์sequence 1 รายการ 4,708.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
4,708.00       บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
4,708.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181142 6/12/2560

75 D(+)Glucose Monohydrate RPH 1000g 2 รายการ 50,076.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

50,076.00     บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

50,076.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181143 6/12/2560

76 Alcohol 95% 15kg. 1 รายการ 1,712.00         เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 1,712.00       บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,712.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181144 6/12/2560

77 Custom Oligos Syn,2 Oligos, Total of 58 1 รายการ 868.84             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
868.84          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
868.84          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181145 6/12/2560

78 ตรวจแปลงปลกูทดลอง ทํากรงตาขา่ย
กนันก

1 งวด 30,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว เดอืนเพ็ญ ออ่นอยู่ 30,000.00     บาท นางสาว เดอืนเพ็ญ ออ่นอยู่ 30,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181146 6/12/2560

79 EX-CELL 420 Serum-Free Medium 2 รายการ 47,818.30       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
47,818.30     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
47,818.30     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181147 6/12/2560

80 162 CM TC Flask,STRAIGHT,PHEN 

Cap.5/25/C

2 รายการ 8,827.50         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

8,827.50       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

8,827.50       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181148 6/12/2560

81 ตรวจแปลงปลกูทดลอง ทํากรงตาขา่ย
กนันก

1 งวด 30,000.00       เฉพาะเจาะจง นาง พัชร ีฐานะมั+น 30,000.00     บาท นาง พัชร ีฐานะมั+น 30,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181149 6/12/2560

82 -20 *C CRYCHILL COOLER WITH GEL 

FILLED

1 รายการ 8,025.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากดั 8,025.00       บาท บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากดั 8,025.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181150 6/12/2560

83 50ML CENTRIFUGE TUBE,PP,STER,500/C 1 รายการ 5,778.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

5,778.00       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

5,778.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181151 6/12/2560

84 96 Well TC Plate,FB,W/Lid,1/100/CS 2 รายการ 8,132.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

8,132.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

8,132.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181152 6/12/2560

85 GBX FIXER & REPLENISHER 2.5 L 1 รายการ 1,000.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท โอเร็กซ ์เทรดดิ'ง 

จํากดั
1,000.00       บาท บรษิัท โอเร็กซ ์เทรดดิ'ง 

จํากดั
1,000.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181153 6/12/2560

86 ตรวจตดัขา้วปน ทํากรงตาขา่ยกนันก 1 งวด 30,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย ปรชีา เปี+ยมทา่ 30,000.00     บาท นาย ปรชีา เปี+ยมทา่ 30,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181154 6/12/2560

87 ทําการตรวจตดัขา้วปน ทํากรงตาขา่ย
กนันก

1 งวด 30,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ตุน่ โพธิ:ออ่ง 30,000.00     บาท นางสาว ตุน่ โพธิ:ออ่ง 30,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181155 6/12/2560

88 BBI-D0197.5ML Ethidium Bromide 

(10MG/ml)

1 รายการ 5,671.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
5,671.00       บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
5,671.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181156 12/12/2560

89 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, Total of 11 1 รายการ 1,707.72         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,707.72       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,707.72       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181157 8/12/2560

90 T4 Polynucleotide Kinase 500 u 1 รายการ 2,033.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
2,033.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
2,033.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181158 25/12/2560

91 No.C3019H NEB 10-beta Competent 

E.Coli

1 รายการ 43,335.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 43,335.00     บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 43,335.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181159 14/12/2560

92 96 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, 1 รายการ 10,058.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
10,058.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
10,058.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181160 14/12/2560

93 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 856.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
856.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
856.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181161 14/12/2560

94 Custom Oligos Syn, 6 oligos, Total of 18 1 รายการ 2,756.32         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
2,756.32       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
2,756.32       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181162 8/12/2560

95 HISTRAP FF CRUDE 5x5 ML 2 รายการ 53,157.60       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
53,157.60     บาท บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
53,157.60     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181163 7/12/2560
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สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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การซื�อหรอืจา้ง
96 งานจา้งตดิตั 'งสาย Optical Fiber Cable 2 รายการ 17,334.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทโีอท ีจํากดั 

(มหาชน
17,334.00     บาท บรษิัท ทโีอท ีจํากดั 

(มหาชน
17,334.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181164 7/12/2560

97 Sugar Pak l Column 6.5x300mm.10um. 2 รายการ 77,040.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

77,040.00     บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

77,040.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181165 7/12/2560

98 Dialysis membrane,norminal MWCO 2 รายการ 41,409.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา่ เอซ ีจํากดั 41,409.00     บาท บรษิัท ซกิมา่ เอซ ีจํากดั 41,409.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181166 7/12/2560

99 Custom Oligos Syn,14 Oligos, 1 รายการ 4,254.32         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,254.32       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,254.32       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181167 7/12/2560

100 10mM dNTP Mix,1ml 

'VIVANTIS,MALAYSIA'

2 รายการ 14,980.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
14,980.00     บาท บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
14,980.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181168 7/12/2560

101 หนังยางวงเล็ก (2 หอ่/แพ็ค) 5 รายการ 2,921.10         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 2,921.10       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 2,921.10       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181169 7/12/2560

102 ep uCuvette G1.0 <(>&<)> 

epBioPhotometer

1 รายการ 186,915.89  186,915.89      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
186,915.89   บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
186,915.89   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181170 19/12/2560

103 ตู ้CONTROL 1 รายการ 74,900.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเคเค พรซีชิั+น 

จํากดั
74,900.00     บาท บรษิัท เคเคเค พรซีชิั+น 

จํากดั
74,900.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181171 7/12/2560

104 ซอ่ม Walk-in incubator NK-System 1 งาน 8,089.20         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยไูนเต็ดอนิสทรู
เมนท ์จํากดั

8,089.20       บาท บรษิัท ยไูนเต็ดอนิสทรู
เมนท ์จํากดั

8,089.20       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181172 7/12/2560

105 วเิคราะหต์วัอยา่งโปรตนี 1 งาน 10,272.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูย์
วทิยาศาสตรเ์บทาโกร 

จํากดั

10,272.00     บาท บรษิัท ศนูย์
วทิยาศาสตรเ์บทาโกร 

จํากดั

10,272.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181173 7/12/2560

106 คา่วเิคราะห ์sequence 1 รายการ 20,972.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
20,972.00     บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
20,972.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181174 7/12/2560

107 Sample needle,Viper,WPS SL,WPS RS 1 รายการ 11,695.10       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ 

จํากดั
11,695.10     บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ 

จํากดั
11,695.10     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181175 7/12/2560

108 Lyticase from arthrobucter "Sigma" 25 

KU

1 รายการ 7,971.50         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
7,971.50       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
7,971.50       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181176 7/12/2560

109 ODOR ELEMENT : EMF20 (PACK OF 1) 2 รายการ 17,762.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั+ม 

เทคโนโลย ีจํากดั
17,762.00     บาท บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั+ม 

เทคโนโลย ีจํากดั
17,762.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181177 7/12/2560

110 Analysis of Food 6 รายการ 6,741.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศ
ไทย) จํากดั

6,741.00       บาท บรษิัท ทฟู ซดู (ประเทศ
ไทย) จํากดั

6,741.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181178 20/12/2560

111 คา่วเิคราะห ์sequence 1 รายการ 4,922.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
4,922.00       บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
4,922.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181179 7/12/2560

112 Tangential flow filtration system 1 เครื+อง 498,000.00  498,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

498,000.00   บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

498,000.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181180 7/12/2560

113 จา้งหาความสมัพันธข์องระบบการเลี'ยง
กุง้และศกึษาชว่งเวลาที+ทําใหเ้กดิโรค
ระบาดขึ'น

1 งวด 39,740.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฏฐนิ ีมั+นคงวงศศ์ 39,740.00     บาท นางสาว ณัฏฐนิ ีมั+นคงวงศศ์ 39,740.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181181 7/12/2560

114 กลอ่งบรรจภุณัฑ ์Food Storage Box (ใส) 3 รายการ 27,720.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 27,720.00     บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 27,720.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181182 14/12/2560

115 Puradisc 13 Syringe Filter, 0.45um PTFE 1 รายการ 13,867.20       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
13,867.20     บาท บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
13,867.20     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181183 13/12/2560

116 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 1,600.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,600.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,600.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181184 14/12/2560

117 Cryospeed Liquid Nitrogen(TOP up-

Dewars)

1 รายการ 1,750.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)

 จํากดั (มหาชน)

1,750.00       บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)

 จํากดั (มหาชน)

1,750.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181185 13/12/2560

118 SterlieSheep blood 100 cc 1 รายการ 3,210.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอนวายเมด จํากดั 3,210.00       บาท บรษิัท เอนวายเมด จํากดั 3,210.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181186 13/12/2560

119 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ 1,032.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
1,032.00       บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
1,032.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181187 12/12/2560

120 1MCG-OLIGO-25 :OLIGO PRIMER, 25 

NMOLE

1 รายการ 3,630.51         เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,630.51       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,630.51       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181188 7/12/2560

121 epTIPS Standard 0,1-10ul, 2 bags of 500 2 รายการ 22,256.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 22,256.00     บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 22,256.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181189 14/12/2560

122 200ul Graduate,1000 ea/pkg 4 รายการ 11,700.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 11,700.00     บาท บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 11,700.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181190 20/12/2560

123 1864034* QX200 EVAGREEN ddPCR 

SMX,500 RX

1 รายการ 95,144.40       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

95,144.40     บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

95,144.40     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181191 25/12/2560

124 คา่ไพรเมอร ์(02 พ.ย.60) 1 รายการ 6,163.20         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
6,163.20       บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
6,163.20       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181192 12/12/2560

125 1IVM-Q32853 : QUBIT dsDNA BR ASSAY 

KIT

1 รายการ 27,820.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 27,820.00     บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 27,820.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181193 7/12/2560
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แบบ สขร.1

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

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และ

ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
จํานวนเงนิ

บา
ท

เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 ธนัวาคม 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
126 เครื+องขยายสารพันธกุรรม 1 เครื+อง 135,000.00  135,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 135,000.00   บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 135,000.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181194 28/12/2560

127 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 1,498.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,498.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,498.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181195 14/12/2560

128 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 9,416.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
9,416.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
9,416.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181196 14/12/2560

129 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 

UMOL

1 รายการ 1,579.32         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
1,579.32       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
1,579.32       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181197 19/12/2560

130 อปุกรณ์ระบบ Fire Alarm System 

NFS/CPU2-3

6 รายการ 105,341.50  105,341.50      เฉพาะเจาะจง บรษิัท จอหน์สนั 

คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั+น
แนล (ประเทศไทย) จํากดั

105,341.50   บาท บรษิัท จอหน์สนั 

คอนโทรลส ์อนิเตอรเ์นชั+น
แนล (ประเทศไทย) จํากดั

105,341.50   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181198 7/12/2560

131 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 

UMOL

1 รายการ 1,540.80         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
1,540.80       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
1,540.80       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181199 7/12/2560

132 ตรวจแปลงปลกูทดลอง ทํากรงตาขา่ย
กนันก

1 งวด 30,000.00       เฉพาะเจาะจง นาง ลําพัน โพธิ:สงู 30,000.00     บาท นาง ลําพัน โพธิ:สงู 30,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181200 7/12/2560

133 10mm Target Teflon/Silicone 

Septa,100/pk

1 รายการ 2,519.85         เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั+น 

จํากดั
2,519.85       บาท บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั+น 

จํากดั
2,519.85       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181201 7/12/2560

134 VIAL 2ML,F/S,External Thread, 500/CS 1 รายการ 6,099.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

6,099.00       บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

6,099.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181202 7/12/2560

135 Syring-plastic 1cc w/o 

needle(100's/box)

1 รายการ 1,123.50         เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

1,123.50       บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

1,123.50       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181203 7/12/2560

136 PRECLEANTM 13mm Syringe Filter 1 รายการ 3,745.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม เจนเนอรัล 3,745.00       บาท บรษิัท สยาม เจนเนอรัล 3,745.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181204 7/12/2560

137 CLO-R-630499 Aureobasidin A, 10mg 1 รายการ 31,351.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์ จํากดั

31,351.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์ จํากดั

31,351.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181205 8/12/2560

138 Custom Oligos Syn,8 Oligos, Total of 161 1 รายการ 2,254.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
2,254.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
2,254.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181206 22/12/2560

139 Imject Freund's Incomplete Adjuvant, 1 รายการ 3,290.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
3,290.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
3,290.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181207 22/12/2560

140 คา่วเิคราะห ์sequence 1 รายการ 3,424.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
3,424.00       บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
3,424.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181208 8/12/2560

141 X-GAL, 100 MG. 4 รายการ 7,870.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 7,870.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 7,870.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181209 22/12/2560

142 NucleoZOL, 200 ml./bott 1 รายการ 20,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
20,000.00     บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
20,000.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181210 14/12/2560

143 Econo-Column Chromatography 

Columns,

1 รายการ 7,300.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

7,300.00       บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

7,300.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181211 8/12/2560

144 Pancreatic Dig of Casein, HDx 

CRITERION,

1 รายการ 4,800.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
4,800.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
4,800.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181212 26/12/2560

145 MICROCENTRIFUGE TUBES, CLEAR, 

GRADUATED,

1 รายการ 1,400.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,400.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,400.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181213 22/12/2560

146 TUBE RACK CNCL 15ML,PP,STER,500/CS 1 รายการ 3,000.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

3,000.00       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

3,000.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181214 13/12/2560

147 POTASSIUM DIHYDROGEN PHOPHATE 

GR ISO

1 รายการ 1,940.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

1,940.00       บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

1,940.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181215 8/12/2560

148 อะไหลซ่อ่มลฟิตอ์าคารไบโอเทค 2 รายการ 13,910.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเว
เตอร ์(ประเทศไทย) จํากดั

13,910.00     บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเว
เตอร ์(ประเทศไทย) จํากดั

13,910.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181216 8/12/2560

149 งานเปลี+ยนกระจกแทนของเดมิที+ชํารดุ 3 รายการ 38,520.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป 

จํากดั
38,520.00     บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป 

จํากดั
38,520.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181217 3/01/2561

150 EZ-Link Sulfo-NHS-LC Biotinylation Kit 1 รายการ 18,511.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
18,511.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
18,511.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181218 8/12/2560

151 Bio-Gel P-10 Gel 1 รายการ 26,750.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

26,750.00     บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

26,750.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181219 8/12/2560

152 Sodium heparin tube 10ml., 100's 1 รายการ 6,955.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อาร ์ซ ี

เอ็ม ซพัพลายส์
6,955.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อาร ์ซ ี

เอ็ม ซพัพลายส์
6,955.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181220 8/12/2560

153 ถงัขยะสเตนเลส 1 รายการ 6,251.48         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 6,251.48       บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 6,251.48       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181221 19/12/2560

154 คา่บรกิารสอบเที+ยบเครื+องชั+ง 5 ตําแหน่ง 3 รายการ 13,582.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดอกเตอร ์คาลิ
เบรชั+น จํากดั

13,582.00     บาท บรษิัท ดอกเตอร ์คาลิ
เบรชั+น จํากดั

13,582.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181222 8/12/2560

155 คา่วเิคราะห ์sequence 1 รายการ 6,420.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
6,420.00       บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี 

จํากดั
6,420.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181223 8/12/2560
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แบบ สขร.1
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รายชื�อผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
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สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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การซื�อหรอืจา้ง
156 Micro-Guard Cation H Refill Cartridges 2 รายการ 53,179.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ

ราทอรี+ส ์จํากดั
53,179.00     บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ

ราทอรี+ส ์จํากดั
53,179.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181224 8/12/2560

157 งานเปลี+ยนตวัตูใ้ตอ้า่งนํ'า 1 รายการ 38,520.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์

จํากดั
38,520.00     บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์

จํากดั
38,520.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181225 3/01/2561

158 1HMD-M1452-500G : PHOSPHATE 

BUFFERED

2 รายการ 186,768.50  186,768.50      เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 186,768.50   บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 186,768.50   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181226 12/12/2560

159 BIOTIN-14-dCTP, 50 nMOL 1 รายการ 102,560.00  102,560.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 102,560.00   บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 102,560.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181227 25/12/2560

160 ตรายางหมกึในตวั 

CGS-4916(70x10mm.)(Blue)

1 รายการ 290.00             เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรเีมี+ยม แอนด ์

ออฟฟิศ ซพัพลาย จํากดั
290.00          บาท บรษิัท พรเีมี+ยม แอนด ์

ออฟฟิศ ซพัพลาย จํากดั
290.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181228 18/12/2560

161 Presto Plasmid Mini Kit (100) 1x1 kit. 1 รายการ 2,400.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 2,400.00       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 2,400.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181229 19/12/2560

162 Mollusc DNA Kit (50) 1 รายการ 6,000.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ี

จํากดั
6,000.00       บาท บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ี

จํากดั
6,000.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181230 18/12/2560

163 520600-J-50 Air Zero Grade Oxygen 3 รายการ 3,894.80         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)

 จํากดั (มหาชน)

3,894.80       บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)

 จํากดั (มหาชน)

3,894.80       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181231 14/12/2560

164 วัสดสุํานักงาน 4 รายการ 3,010.50         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

3,010.50       บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

3,010.50       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181232 12/12/2560

165 Tri Reagent 4x100 ml./pkg 1 รายการ 22,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
22,000.00     บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
22,000.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181233 14/12/2560

166 Reservoirs,PS,50ml,Sterile,5/100/case,() 1 รายการ 4,258.60         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอ
เทค จํากดั

4,258.60       บาท บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอ
เทค จํากดั

4,258.60       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181234 12/12/2560

167 Ethyl Acetate 1 รายการ 23,540.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมโซน จํากดั 23,540.00     บาท บรษิัท เคมโซน จํากดั 23,540.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181235 12/12/2560

168 HP Power Supply 1 รายการ 17,100.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั+น
แนลโปรดกัส ์จํากดั

17,100.00     บาท บรษิัท เมโทรโปรเฟสชั+น
แนลโปรดกัส ์จํากดั

17,100.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181236 12/12/2560

169 Adenosine,99% 5 g. 2 รายการ 4,098.10         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
4,098.10       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
4,098.10       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181237 12/12/2560

170 BioFact Genomic DNA Prep Kit 1 รายการ 9,000.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์

จํากดั
9,000.00       บาท บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์

จํากดั
9,000.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181238 13/12/2560

171 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 6,206.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
6,206.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
6,206.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181239 12/12/2560

172 Apoptosis Kit (FITC) 1 รายการ 6,933.60         เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาร ์แอนด ์ว ี

อนิเตอรเ์ทรด จํากดั
6,933.60       บาท บรษิัท อาร ์แอนด ์ว ี

อนิเตอรเ์ทรด จํากดั
6,933.60       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181240 12/12/2560

173 TW,6.5MM,0.4um,TCT,PC,Steriled,12PL

/48/C

2 รายการ 10,593.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

10,593.00     บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

10,593.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181241 12/12/2560

174 PoraBOND Q PT,25m,0.25 mm,3.00 um, 1 รายการ 25,145.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 25,145.00     บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 25,145.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181242 12/12/2560

175 BRA-2 759170 Ultravette Macro 

Cuvette,

3 รายการ 3,638.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

3,638.00       บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

3,638.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181243 12/12/2560

176 เตรยีมวัตถดุบิ อาหารเลี'ยงเชื'อ 1 งวด 25,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว จฑุามาศ อนัน
ทยานนท์

25,000.00     บาท นางสาว จฑุามาศ อนัน
ทยานนท์

25,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181244 12/12/2560

177 ORpak CRX-853,8.0x50 mm, 6 um,1/PK 2 รายการ 63,665.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม เจนเนอรัล 

อคีวปิเมน้ท ์จํากดั
63,665.00     บาท บรษิัท สยาม เจนเนอรัล 

อคีวปิเมน้ท ์จํากดั
63,665.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181245 12/12/2560

178 LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 1 รายการ 8,560.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

8,560.00       บาท บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

8,560.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181246 15/12/2560

179 LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 1 รายการ 23,283.20       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

23,283.20     บาท บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

23,283.20     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181247 15/12/2560

180 ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrep Kit 1 รายการ 6,634.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
6,634.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
6,634.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181248 19/12/2560

181 Custom Oligos Syn,7 Oligos,Total of 131 1 รายการ 1,834.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,834.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,834.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181249 22/12/2560

182 ATC.33656 Eubacterium rectale 2 รายการ 41,200.01       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี 

(ประเทศไทย) จํากดั
41,200.01     บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี 

(ประเทศไทย) จํากดั
41,200.01     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181250 18/12/2560

183 Custom Oligos Syn,7 Oligos,Total of 136 1 รายการ 1,904.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,904.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,904.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181251 22/12/2560

184 GenepHlow Gel/PCR Kit, 100/kit 1 รายการ 4,680.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 4,680.00       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 4,680.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181252 21/12/2560

185 ATC.27761 Coprococcus Catus 1 รายการ 20,600.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี 

(ประเทศไทย) จํากดั
20,600.00     บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี 

(ประเทศไทย) จํากดั
20,600.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181253 12/12/2560
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สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
186 SP DNA Sequencing plus purification by 4 รายการ 39,800.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
39,800.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
39,800.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181254 22/12/2560

187 Resazurin Anaerbic indicate Oxoid 1 รายการ 2,675.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ 

เคม ีแล็บ
2,675.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ 

เคม ีแล็บ
2,675.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181255 18/12/2560

188 ImProm-II Reverse Transcriptase, 100 

rxn

1 รายการ 13,500.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อซั ไซแอนซ ์

(ประเทศไทย) จํากดั
13,500.00     บาท บรษิัท อซั ไซแอนซ ์

(ประเทศไทย) จํากดั
13,500.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181256 28/12/2560

189 WG-1228-

7,400MHZ,7inch,4.947?0.019,0.43m

1 รายการ 2,407.50         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จํากดั

2,407.50       บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จํากดั

2,407.50       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181257 12/12/2560

190 COVER ACRYLIC DWG NO.NEW FAN 

COVER

1 รายการ 1,476.60         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส พ ี

อะครลีคิ
1,476.60       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส พ ี

อะครลีคิ
1,476.60       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181258 26/12/2560

191 Beaker Low Form with Spout 50 mL 5 รายการ 2,050.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

2,050.00       บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

2,050.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181259 28/12/2560

192 Liquid Nitrogen 180L 13-ธ.ค.60 1 รายการ 3,787.80         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ 

(ประเทศไทย) จํากดั
3,787.80       บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ 

(ประเทศไทย) จํากดั
3,787.80       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181260 12/12/2560

193 Toner HP รุน่ CF280A For M401dn 1 รายการ 3,383.34         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 3,383.34       บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 3,383.34       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181261 12/12/2560

194 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 

UMOL

1 รายการ 3,222.84         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
3,222.84       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
3,222.84       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181262 12/12/2560

195 Alcohol 95% 15kg. 1 รายการ 4,280.00         เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 4,280.00       บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 4,280.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181263 12/12/2560

196 ซอ่มเครื+อง Mivac 1 งาน 6,099.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

6,099.00       บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

6,099.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181264 13/12/2560

197 ถงุมอืไมม่แีหง้ศรตีรัง M 3 รายการ 9,362.50         เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 9,362.50       บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 9,362.50       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181265 13/12/2560

198 วัสดสุํานักงาน 7 รายการ 2,024.44         เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุ
รักษ์

2,024.44       บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุ
รักษ์

2,024.44       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181266 13/12/2560

199 Custom Oligos Syn,1 Oligos,Total of 54 1 รายการ 808.92             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
808.92          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
808.92          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181267 13/12/2560

200 เพรทดิสิพลาสตกิ สเตอไรซ ์55 มม.

(Deltalab

1 รายการ 5,350.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีซ.ี 

สถาพร กรุ๊ป
5,350.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีซ.ี 

สถาพร กรุ๊ป
5,350.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181268 13/12/2560

201 จา้งเก็บขอ้มลูพื'นฐานของตวัอยา่ง
ประชากร

1 งวด 20,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย ประพันธ ์ยอ่ทอง 20,000.00     บาท นาย ประพันธ ์ยอ่ทอง 20,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181269 13/12/2560

202 ขวด 250 ซซี ีA สขีาวนม ฝาสขีาว 2 รายการ 35,577.50       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภาชนะไทย จํากดั 35,577.50     บาท บรษิัท ภาชนะไทย จํากดั 35,577.50     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181270 20/12/2560

203 SMD-SG01-1000 StabilGuard 

immunoassay

1 รายการ 14,980.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
14,980.00     บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
14,980.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181271 13/12/2560

204 Vortex mixer STUART,variable speed 2 รายการ 17,800.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็กซไ์บโอ 

(ประเทศไทย) จํากดั
17,800.00     บาท บรษิัท เน็กซไ์บโอ 

(ประเทศไทย) จํากดั
17,800.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181272 18/12/2560

205 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total of 46 1 รายการ 689.08             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
689.08          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
689.08          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181273 18/12/2560

206 ACETONITRILE,>99.9%,HPLC 

GRADIENT,2.5 L

2 รายการ 26,857.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 

จํากดั
26,857.00     บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 

จํากดั
26,857.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181274 13/12/2560

207 1IMV-R37605 : NUCBLUE LIVE CELL 

STAIN

1 รายการ 17,954.60       เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 17,954.60     บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 17,954.60     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181275 13/12/2560

208 Anti-beta Actin antibody [mAbcam 

8226],

1 รายการ 43,014.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส ์(ประเทศไทย) 

จํากดั

43,014.00     บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส ์(ประเทศไทย) 

จํากดั

43,014.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181276 29/12/2560

209 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, Total of 99 1 รายการ 1,483.02         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,483.02       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,483.02       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181277 18/12/2560

210 Pipetman P8 x 10L, 0.5 ul - 10.0 ul 1 รายการ 24,075.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์

จํากดั
24,075.00     บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์

จํากดั
24,075.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181278 19/12/2560

211 ตาขา่ย 3 ซม. x 100 ตา 4 รายการ 78,000.00       เฉพาะเจาะจง รา้น มติรไทยการประมง 

โดย น.ส.นันทนา จันทร
วัฒนาวณชิ

78,000.00     บาท รา้น มติรไทยการประมง 

โดย น.ส.นันทนา จันทร
วัฒนาวณชิ

78,000.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181279 13/12/2560

212 กลอ่งบรรจ ุ500 ซซี.ีX12 ขวด,3 ชั 'น ลอน C 1 รายการ 15,515.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 15,515.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 15,515.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181280 26/12/2560

213 Polypropylene Columns (5 ml) 4 รายการ 77,189.80       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 77,189.80     บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 77,189.80     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181281 27/12/2560

214 ถงุพลาสตกิรอ้น 30x40 นิ'ว 4 รายการ 14,760.65       เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 14,760.65     บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 14,760.65     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181282 14/12/2560

215 เครื+องสง่ลมเย็นแบบ FUC 1 รายการ 201,019.83  201,019.83      เฉพาะเจาะจง บรษิัท อกัขรา เอ็นจเินยีริ+ง
 จํากดั

201,019.83   บาท บรษิัท อกัขรา เอ็นจเินยีริ+ง
 จํากดั

201,019.83   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181283 14/12/2560
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ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
จํานวนเงนิ

บา
ท

เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 ธนัวาคม 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
216 Column OD 70 mm length 50 cm 4 รายการ 6,623.30         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี

 (ประเทศไทย) จํากดั
6,623.30       บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี

 (ประเทศไทย) จํากดั
6,623.30       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181284 14/12/2560

217 ACETONE,GPR 20L 1 รายการ 3,852.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

3,852.00       บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

3,852.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181285 14/12/2560

218 1864007* DG8TM Cartridges and 

Gaskets

4 รายการ 103,308.50  103,308.50      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

103,308.50   บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

103,308.50   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181286 25/12/2560

219 งานจา้งพมิพโ์ปสเตอร์ 1 รายการ 13,460.60       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

13,460.60     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วาย.ซี
เอช.มเีดยี

13,460.60     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181287 14/12/2560

220 15mm Teflon/Silicone Septa, 100/pk 1 รายการ 3,103.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั+น 

จํากดั
3,103.00       บาท บรษิัท อมาน ีคอรป์อเรชั+น 

จํากดั
3,103.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181288 25/12/2560

221 GenUP Plasmid Kit, 250 preps 1 รายการ 12,840.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปสลาเจน จํากดั 12,840.00     บาท บรษิัท แอปสลาเจน จํากดั 12,840.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181289 25/12/2560

222 In-Fusion HD Cloning Kit, 100 Rxns 1 รายการ 75,542.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์ จํากดั

75,542.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์ จํากดั

75,542.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181290 14/12/2560

223 กระบะแลถาดรองสารเคมี 1 รายการ 18,618.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์

จํากดั
18,618.00     บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์

จํากดั
18,618.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181291 3/01/2561

224 Blood & Cell Culture DNA Midi Kit (25) 1 รายการ 21,250.20       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 21,250.20     บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากดั 21,250.20     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181292 15/12/2560

225 ป้ายชื'อหนา้หอ้งแผน่อะคลิลคิใส 4mm. 1 งาน 5,820.80         เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 5,820.80       บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 5,820.80       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181293 15/12/2560

226 วัสดชุา่ง 4 รายการ 33,522.54       เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย 

จํากดั
33,522.54     บาท บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย 

จํากดั
33,522.54     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181294 15/12/2560

227 สกดัดเีอ็นเอ ดว้ยวธิ ี

phenol-chloroform-extraction kit

1 งวด 26,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว นริันดร ภวูัน 26,000.00     บาท นางสาว นริันดร ภวูัน 26,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181295 15/12/2560

228 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอรโ์ฟลต์ 1 รายการ 800.00             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์

จํากดั
800.00          บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์

จํากดั
800.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181296 26/12/2560

229 T4 DNA Ligase 3x20,000 Units. 2 รายการ 19,320.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 19,320.00     บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 19,320.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181297 28/12/2560

230 lon Pl Hi-Q Sequencing 200 Kit- 2 รายการ 69,400.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 69,400.00     บาท บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 69,400.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181298 15/12/2560

231 Custom Oligos Syn,28 Oligos,Total of 

659

1 รายการ 9,226.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
9,226.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
9,226.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181299 26/12/2560

232 pGEM-T Easy Vector System I 1 รายการ 6,450.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท อซั ไซแอนซ ์

(ประเทศไทย) จํากดั
6,450.00       บาท บรษิัท อซั ไซแอนซ ์

(ประเทศไทย) จํากดั
6,450.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181300 26/12/2560

233 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอรโ์ฟลต์ 1 รายการ 800.00             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์

จํากดั
800.00          บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์

จํากดั
800.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181301 26/12/2560

234 Custom Oligos Syn,20 Oligos,Total of 

592

1 รายการ 8,288.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
8,288.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
8,288.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181302 26/12/2560

235 Triple flask 500 cm2 filter,32/CS 1 รายการ 15,300.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
15,300.00     บาท บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
15,300.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181303 15/12/2560

236 ถงุมอืไนไตร สฟี้า S ศรตีรัง 4 รายการ 10,770.00       เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 10,770.00     บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 10,770.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181304 15/12/2560

237 TERT-BUTYL METHYL RTHER GR,1L, 6 รายการ 43,480.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

43,480.00     บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

43,480.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181305 15/12/2560

238 Self Tightening column nut, for Agilent 1 รายการ 5,564.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 5,564.00       บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 5,564.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181306 25/12/2560

239 LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 1 รายการ 8,560.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

8,560.00       บาท บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

8,560.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181307 18/12/2560

240 ซอ่มเครื+อง Microplate Scintillation & L 1 งาน 193,520.20  193,520.20      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์

จํากดั
193,520.20   บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์

จํากดั
193,520.20   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181308 18/12/2560

241 Chloromethylphosphonic dichloride 1 รายการ 2,739.20         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
2,739.20       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
2,739.20       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181309 18/12/2560

242 Micro tube 2 ml,PP 100 pieces/pack 1 รายการ 3,745.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
3,745.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
3,745.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181310 18/12/2560

243 Diethyl (hydroxymethyl) phosphonate 1 รายการ 10,357.60       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
10,357.60     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
10,357.60     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181311 18/12/2560

244 Goat Anti-Human IgA alpha chain 1 mg 1 รายการ 15,836.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 

จํากดั
15,836.00     บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 

จํากดั
15,836.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181312 18/12/2560

245 Standard Cartridge Holder for HPLC 1 รายการ 36,380.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

36,380.00     บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

36,380.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181313 18/12/2560

246 Rb a Mo Immunoglobulins/HRP,2 ml 1 รายการ 16,050.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เมดแิคร์
 ซพัพลาย

16,050.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เมดแิคร์
 ซพัพลาย

16,050.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181314 18/12/2560
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แบบ สขร.1

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

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และ

ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
จํานวนเงนิ

บา
ท

เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 ธนัวาคม 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
247 SOD assay kit ''sigma'' 1 KT. 1 รายการ 20,597.50       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
20,597.50     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
20,597.50     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181315 18/12/2560

248 หนา้กาก N95 20ชิ'น/1กลอ่ง 1 รายการ 749.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 749.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 749.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181316 18/12/2560

249 Ploy Flow cartridge filter 2 รายการ 35,096.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเวชั+น แอนด ์

กรนี เทคโนโลย ีจํากดั
35,096.00     บาท บรษิัท อนิโนเวชั+น แอนด ์

กรนี เทคโนโลย ีจํากดั
35,096.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181317 18/12/2560

250 O-Ring lD345 x8 mm. for Manhhole 1 รายการ 26,750.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนเวชั+น แอนด ์

กรนี เทคโนโลย ีจํากดั
26,750.00     บาท บรษิัท อนิโนเวชั+น แอนด ์

กรนี เทคโนโลย ีจํากดั
26,750.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181318 18/12/2560

251 TLC ALUMINIUM SHEETS20X20CM 

SILICA GEL

1 รายการ 4,782.90         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 4,782.90       บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 4,782.90       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181319 18/12/2560

252 Glass Rectagular Developing 

Chamber20x20

1 รายการ 8,560.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
8,560.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
8,560.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181320 18/12/2560

253 คา่บรกิารทําความสะอาดเครื+อง 2 งาน 3,210.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากดั 3,210.00       บาท บรษิัท เมดทิอป จํากดั 3,210.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181321 18/12/2560

254 Check Valve Ruby/Supphire 1/8 1 งาน 12,133.80       เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

12,133.80     บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซิ
เอส จํากดั

12,133.80     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181322 18/12/2560

255 REC. HU EGF, 10 UG. 2 รายการ 6,991.38         เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,991.38       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,991.38       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181323 18/12/2560

256 Hydrocortisone "Sigma" 1 g. 1 รายการ 2,289.80         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
2,289.80       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
2,289.80       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181324 18/12/2560

257 ACETONITRILE,HPLC 

GRADIENT>99.9%,4L

1 รายการ 4,494.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 

จํากดั
4,494.00       บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 

จํากดั
4,494.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181325 18/12/2560

258 2.0ml Free-Standing Conical Tube, 1 รายการ 8,800.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
8,800.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
8,800.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181326 19/12/2560

259 Glutathione 

oxidized<(><<)>i>BioChemica<

1 รายการ 5,700.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
5,700.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
5,700.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181327 19/12/2560

260 MCE .22UM WH PL 47MM 100/PK 1 รายการ 7,900.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 7,900.00       บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 7,900.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181328 3/01/2561

261 เข็มฉดียาเบอร ์26G ยาว 

0.5"(1box/100pcs)

2 รายการ 1,425.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น.พ.ี

ไซเอนซ์
1,425.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น.พ.ี

ไซเอนซ์
1,425.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181329 26/12/2560

262 STANDARD SEQUENCING SERVICE 1 รายการ 36,754.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 36,754.00     บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 36,754.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181330 19/12/2560

263 GenepHlow Gel/PCR Extraction Kit (100) 1 รายการ 12,519.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 12,519.00     บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 12,519.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181331 19/12/2560

264 Poly-L-lysine solution 3 รายการ 29,300.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
29,300.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
29,300.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181332 19/12/2560

265 วเิคราะหต์วัอยา่งขยะอาหารผสมตน้แบบ 2 รายการ 6,848.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง
 จํากดั

6,848.00       บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง
 จํากดั

6,848.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181333 19/12/2560

266 50ml Centrifuge Tube, Bulk, Sterile 1 รายการ 8,388.80         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
8,388.80       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
8,388.80       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181334 25/12/2560

267 TAQ DNA POLYMERASE 1 รายการ 3,600.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,600.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,600.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181335 19/12/2560

268 Youtility Bottle,GL45 with screw 

cap,125

4 รายการ 6,612.60         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

6,612.60       บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

6,612.60       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181336 19/12/2560

269 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 4,280.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,280.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,280.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181337 25/12/2560

270 pGEM-T Easy Vector System I, 20Rxns 1 รายการ 21,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 21,000.00     บาท บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 21,000.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181338 26/12/2560

271 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 428.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
428.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
428.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181339 25/12/2560

272 T4 DNA Polymerase, 100u 1 รายการ 3,364.49         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์ จํากดั

3,364.49       บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์ จํากดั

3,364.49       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181340 26/12/2560

273 Acetonitrile HPLC (6308-04) 1 รายการ 40,060.80       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ท์
ซติี'ซพัพลาย

40,060.80     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ท์
ซติี'ซพัพลาย

40,060.80     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181341 19/12/2560

274 Pluronic F-127 20% solution in DMSO 

;1mL

2 รายการ 19,100.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล
 ซายน ์จํากดั

19,100.00     บาท บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล
 ซายน ์จํากดั

19,100.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181342 19/12/2560

275 Diethyl Ether GR. 1 lt. Merck 2 รายการ 3,049.50         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ 

เคม ีแล็บ
3,049.50       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ 

เคม ีแล็บ
3,049.50       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181343 21/12/2560

276 gBlocks Gene Fragment 501-750 bp 1 รายการ 8,025.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
8,025.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
8,025.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181344 19/12/2560

277 ADENINE FREE BASE PLANT TISSUE 

CULTURETE

2 รายการ 25,626.50       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
25,626.50     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
25,626.50     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181345 19/12/2560

278 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 2 รายการ 1,168.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
1,168.00       บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
1,168.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181346 28/12/2560
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279 Heptaldehyde, analytical standard 2 รายการ 3,488.20         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
3,488.20       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
3,488.20       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181347 19/12/2560

280 PK3 SPME ASSY 50/30UM 

DVB/CAR/PDMS SF 23

1 รายการ 21,400.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
21,400.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
21,400.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181348 25/12/2560

281 90244-100MG trans-2-heptenal >95.0% 3 รายการ 6,687.50         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมี
คอล จํากดั

6,687.50       บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมี
คอล จํากดั

6,687.50       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181349 19/12/2560

282 วัสดสุํานักงาน 7 รายการ 9,450.24         เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 9,450.24       บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 9,450.24       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181350 19/12/2560

283 Tetrahydrofuran,99.5%,Extra Dry over 2 รายการ 7,404.40         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 

จํากดั
7,404.40       บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 

จํากดั
7,404.40       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181351 19/12/2560

284 Clorox 1.89 lite 1 รายการ 7,602.35         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 7,602.35       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 7,602.35       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181352 19/12/2560

285 งานตดิตั 'ง มเิตอรไ์ฟฟ้า 1 งาน 85,059.65       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์วิรี+ เอ็นจิ
เนยีริ+ง จํากดั

85,059.65     บาท บรษิัท เมอรค์วิรี+ เอ็นจิ
เนยีริ+ง จํากดั

85,059.65     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181353 19/12/2560

286 สติ?กเกอรข์าวทบึหลงัเทา3m+Logoสตกิ
เกอร์

8 รายการ 21,849.40       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 21,849.40     บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 21,849.40     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181354 19/12/2560

287 วัสดไุฟฟ้า 21 รายการ 12,436.61       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุม
ภณัฑบ์า้นดอน

12,436.61     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุม
ภณัฑบ์า้นดอน

12,436.61     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181355 19/12/2560

288 งานซอ่มเชื+อมเหล็กโครงสรา้งตาขา่ย
โรงเรอื

4 รายการ 27,713.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 27,713.00     บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 27,713.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181356 3/01/2561

289 Central Unit Emergency Light 2 รายการ 17,312.60       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพั
พลาย จํากดั

17,312.60     บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพั
พลาย จํากดั

17,312.60     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181357 19/12/2560

290 คา่บรกิารตรวจสอบระบบดบัเพลงิ
อตัโนมตัCิO2

1 งวด 5,350.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฟรค์ลิเลอ่ร ์เอ็นจิ
เนยีริ+ง แอนดเ์ซอรว์สิ จํากดั

5,350.00       บาท บรษิัท ไฟรค์ลิเลอ่ร ์เอ็นจิ
เนยีริ+ง แอนดเ์ซอรว์สิ จํากดั

5,350.00       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181358 19/12/2560

291 วัสดไุฟฟ้า 5 รายการ 23,529.51       เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย 

จํากดั
23,529.51     บาท บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย 

จํากดั
23,529.51     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181359 3/01/2561

292 คา่บรกิารบรกิารบํารงุรักษาเครื+องมอื
วทิยา

3 รายการ 18,939.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทเีอส เทคนคิคอล 

จํากดั
18,939.00     บาท บรษิัท ทเีอส เทคนคิคอล 

จํากดั
18,939.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181360 19/12/2560

293 งานจา้งพมิพเ์อกสารแผน่พับแนะนําไบ
โอเทค

1 รายการ 33,170.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากดั 33,170.00     บาท บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากดั 33,170.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181361 3/01/2561

294 วัสดสุํานักงาน 9 รายการ 2,919.70         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

2,919.70       บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

2,919.70       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181362 24/12/2560

295 จา้งเหมาเทปนูตดัแตง่ตน้ไม ้ 6 รายการ 30,475.00       เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 30,475.00     บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 30,475.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181363 19/12/2560

296 งานซอ่มผนังยปิซมั ประตทูางเขา้ 

Module6

1 รายการ 9,844.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวน
เซอรว์สิ

9,844.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วงแหวน
เซอรว์สิ

9,844.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181364 19/12/2560

297 ตูเ้ย็นโตชบิาแบบ 2 ประต ู20.8Q 1 เครื+อง 27,300.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า
 จํากดั

27,300.00     บาท บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า
 จํากดั

27,300.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181365 20/12/2560

298 Freezer -20 oC 1 เครื+อง 140,000.00  140,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั 140,000.00   บาท บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั 140,000.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181366 20/12/2560

299 Cooling Incubator 1 เครื+อง 142,310.00  142,310.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค 

จํากดั
142,310.00   บาท บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค 

จํากดั
142,310.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181367 20/12/2560

300 Incubator 1 เครื+อง 81,320.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค 

จํากดั
81,320.00     บาท บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค 

จํากดั
81,320.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181368 20/12/2560

301 ถงุมอืไมม่แีป้งศรตีรัง S 2 รายการ 1,551.50         เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 1,551.50       บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,551.50       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181369 20/12/2560

302 ถงุรอ้นขนาด 20x30 นิ'ว,500 g 4 รายการ 3,531.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 3,531.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 3,531.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181370 20/12/2560

303 กระดาษกาวยน่ แกน 3'' 24 มม.x25 หลา 1 รายการ 380.06             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

380.06          บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

380.06          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181371 20/12/2560

304 เสื'อกาวนย์าว S 4 รายการ 11,984.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั นวพล 

ดไีซน์
11,984.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั นวพล 

ดไีซน์
11,984.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181372 20/12/2560

305 Sodium Chloride RPE 1000g (C479687) 1 รายการ 470.80             เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

470.80          บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

470.80          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181373 20/12/2560

306 D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATEFOR 

MICROBIOLOGY

1 รายการ 2,696.40         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 2,696.40       บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 2,696.40       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181374 20/12/2560

307 GeneJet Plasmid miniprep Kit, 250 

preps

1 รายการ 25,466.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
25,466.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
25,466.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181375 20/12/2560

308 แฟ้มสนักวา้ง F4 สนั 3'' ดํา ตราชา้ง 120 2 รายการ 324.94             เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

324.94          บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน)

324.94          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181376 20/12/2560

309 วัสดงุานบา้นงานครัว 7 รายการ 29,542.70       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อมรชยั
พานชิ 1996

29,542.70     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั อมรชยั
พานชิ 1996

29,542.70     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181377 20/12/2560

310 Mse I 5x500 Units 2 รายการ 39,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 39,000.00     บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 39,000.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181378 28/12/2560
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แบบ สขร.1
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สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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การซื�อหรอืจา้ง
311 Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase100U

1 รายการ 44,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
44,000.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
44,000.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181379 26/12/2560

312 DNA Sequencing (<(><<)>96rxn>) 1 รายการ 1,512.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทย
แลนด)์ จํากดั

1,512.00       บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทย
แลนด)์ จํากดั

1,512.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181380 26/12/2560

313 LIPOPOLYSACCHARIDE FORM 

ESCHERICHAIA*COL

1 รายการ 7,400.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
7,400.00       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
7,400.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181381 20/12/2560

314 งานพันขดลวดพัดลมระบายอากาศ 1 รายการ 6,955.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เซ็นทรัล
 เคเบลิ แอนด ์ฮารด์แวร์

6,955.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เซ็นทรัล
 เคเบลิ แอนด ์ฮารด์แวร์

6,955.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181382 20/12/2560

315 SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ,100 

RXN

3 รายการ 50,700.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 50,700.00     บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 50,700.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181383 20/12/2560

316 Magnetic microplate washer 1 เครื+อง 428,000.00  428,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

428,000.00   บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

428,000.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181384 28/12/2560

317 งานเทพื'นหนิลา้งดา้นหนา้และหลงั
อาคาร Biotec

12 รายการ 101,670.00  101,670.00      เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 101,670.00   บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 101,670.00   บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181385 20/12/2560

318 งานเปลี+ยนอะไหลเ่ครื+องปั? มลมแรงดนัสงู 20 รายการ 207,831.45  207,831.45      เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรเีมี+ยม อคิวปิ
เมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ+ง 

จํากดั

207,831.45   บาท บรษิัท พรเีมี+ยม อคิวปิ
เมน้ท ์แอนด ์เอ็นจเินยีริ+ง 

จํากดั

207,831.45   บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181386 20/12/2560

319 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 1,712.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,712.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,712.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181387 25/12/2560

320 Coulter Cleanse Starter K 1 รายการ 9,095.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 9,095.00       บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 9,095.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181388 21/12/2560

321 Custom Oligos Syn, 6 Oligos, Total of 17 1 รายการ 2,651.46         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
2,651.46       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
2,651.46       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181389 25/12/2560

322 Sp DNA Sequencing 2 รายการ 6,420.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
6,420.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
6,420.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181390 25/12/2560

323 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 856.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
856.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
856.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181391 25/12/2560

324 Custom Oligos Syn,2 Oligos, Total of 46 1 รายการ 689.08             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
689.08          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
689.08          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181392 21/12/2560

325 สบูเ่หลวลา้งมอื Carex แพ็คคู่ 1 รายการ 1,391.00         เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 1,391.00       บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,391.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181393 21/12/2560

326 ซอ่มเครื+อง GC-FID 1 งาน 35,738.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 

จํากดั
35,738.00     บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 

จํากดั
35,738.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181394 21/12/2560

327 เทป OPP 2"x40 เมตร 3M สนีํ'าตาล 1 รายการ 1,391.00         เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุ
รักษ์

1,391.00       บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุ
รักษ์

1,391.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181395 21/12/2560

328 งานตดิสติ?กเกอรผ์นังกระจก หอ้ง 305 1 รายการ 8,731.20         เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 8,731.20       บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 8,731.20       บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181396 21/12/2560

329 MALT EXTRACT 500 GM 1 รายการ 4,622.40         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)

4,622.40       บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)

4,622.40       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181397 21/12/2560

330 200 ul Universal Pipette Tips,Yellow, 2 รายการ 9,523.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
9,523.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
9,523.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181398 21/12/2560

331 ETHANOL, AR 2.5L 3 รายการ 10,272.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

10,272.00     บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

10,272.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181399 21/12/2560

332 GenepHlow Gel/PCR Extraction Kot 

(100)

1 รายการ 12,519.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 12,519.00     บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 12,519.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181400 21/12/2560

333 LACTOBACILLI MRS BROTH 500 GM 1 รายการ 3,424.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)

3,424.00       บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)

3,424.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181401 21/12/2560

334 Accumax:1.7ml Micro Centrifuge Tube, 1 รายการ 6,420.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์

จํากดั
6,420.00       บาท บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์

จํากดั
6,420.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181402 21/12/2560

335 Rack for 50ml., 5ea/pkg 3 รายการ 3,598.13         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
3,598.13       บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
3,598.13       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181403 26/12/2560

336 KBS-1016012-s KASP V4.0 2x 

Mastermix 153

1 รายการ 200,560.80  200,560.80      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 200,560.80   บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 200,560.80   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181404 21/12/2560

337 อะลมูเินยีมเทป 1 รายการ 10,700.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพั
พลาย จํากดั

10,700.00     บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพั
พลาย จํากดั

10,700.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181405 3/01/2561

338 เกา้อี'ยาวแผน่เรยีบ 30x150ซม. 1 รายการ 7,383.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกษมศริเิฟอรน์เิจอร์
 จํากดั

7,383.00       บาท บรษิัท เกษมศริเิฟอรน์เิจอร์
 จํากดั

7,383.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181406 21/12/2560

339 No.R3133S Spe I-HF 3 รายการ 13,032.60       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 13,032.60     บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 13,032.60     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181407 28/12/2560

340 lnstantblue Protein Staining,1 Liter 1 รายการ 10,571.60       เฉพาะเจาะจง  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีี 10,571.60     บาท  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีี 10,571.60     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181408 26/12/2560
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แบบ สขร.1

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

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และ

ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
จํานวนเงนิ

บา
ท

เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 ธนัวาคม 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
341 ตูบ้านเลื+อนกระจกสงู 1 รายการ 6,128.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอีอส เฟอรน์เิจอร ์

จํากดั
6,128.00       บาท บรษิัท คอีอส เฟอรน์เิจอร ์

จํากดั
6,128.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181409 21/12/2560

342 OD030C33 OMEGA NANOSEP 30K, 

24/PK

1 รายการ 8,560.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

8,560.00       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

8,560.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181410 21/12/2560

343 เครื+องวัดบันทกึอณุหภมูแิละความชื'น 3 รายการ 53,928.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอรม์ลั ไซเอนทิ
ฟิก อคีวปิเมนท ์จํากดั

53,928.00     บาท บรษิัท เทอรม์ลั ไซเอนทิ
ฟิก อคีวปิเมนท ์จํากดั

53,928.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181411 21/12/2560

344 Anti-Aflatoxin B1 antibody [AFA-1], 5 รายการ 144,200.00  144,200.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส ์(ประเทศไทย) 

จํากดั

144,200.00   บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส ์(ประเทศไทย) 

จํากดั

144,200.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181412 22/12/2560

345 MTAG-A019 MagPlex-TAG 

Microspheres.1 mL

12 รายการ 168,000.00  168,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส ์(ประเทศไทย) 

จํากดั

168,000.00   บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส ์(ประเทศไทย) 

จํากดั

168,000.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181413 29/12/2560

346 cOmplete,Mini,25 Tablets 4 รายการ 19,153.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
19,153.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
19,153.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181414 22/12/2560

347 Petridish w/Vents 60x15 

mm.(560/Case)

1 รายการ 5,992.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
5,992.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
5,992.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181415 22/12/2560

348 วัสดสุํานักงาน 9 รายการ 727.60             เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุ
รักษ์

727.60          บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุ
รักษ์

727.60          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181416 22/12/2560

349 Magnetic bar cylindrical 50x8 

mm.,cowie

9 รายการ 23,935.90       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 23,935.90     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 23,935.90     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181417 22/12/2560

350 2-Hydroxybenzotrifluoride,25g 11 รายการ 27,092.40       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
27,092.40     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
27,092.40     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181418 22/12/2560

351 ZR Tissue & Insect RNA MicroPrep? Kit 1 รายการ 21,186.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
21,186.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
21,186.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181419 22/12/2560

352 FLOW-CHECK FLUOROSPHERES 2 รายการ 29,700.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ'ง 

จํากดั
29,700.00     บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ'ง 

จํากดั
29,700.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181420 24/12/2560

353 3,3-Diaminobenzidine tetraHCI 50 TAB 1 รายการ 15,729.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
15,729.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
15,729.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181421 24/12/2560

354 Goat Anti-Mouse IgG H&L (HRP) , () 1 รายการ 21,389.30       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอ
เทค จํากดั

21,389.30     บาท บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอ
เทค จํากดั

21,389.30     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181422 24/12/2560

355 Pestles For Rouns Bottom 

Tube,10EA/Pkg

2 รายการ 11,235.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 11,235.00     บาท บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 11,235.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181423 24/12/2560

356 3-Hydroxybenzotrifluoride, 100g 6 รายการ 23,219.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
23,219.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
23,219.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181424 24/12/2560

357 Custom Oligos Syn,1 Oligos, 1 รายการ 449.40             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
449.40          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
449.40          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181425 24/12/2560

358 Centrifuge Tube 15 ML.PLUG SEAL Cap, 3 รายการ 19,260.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

19,260.00     บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

19,260.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181426 24/12/2560

359 ปากกาเขยีนแผน่ใส STEADTLER หวัF 

ลบไมไ่ด ้
1 รายการ 353.10             เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย

นางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุ
รักษ์

353.10          บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุ
รักษ์

353.10          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181427 24/12/2560

360 DUR-2 2923928 PPN Screw Cap GL 

45,Blue

1 รายการ 856.00             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

856.00          บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

856.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181428 24/12/2560

361 GeneJET Gel Extraction kit, 250 preps 1 รายการ 17,120.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
17,120.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
17,120.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181429 24/12/2560

362 ถงุรอ้นขนาด 24 x 36 นิ'ว ,500 g 2 รายการ 1,177.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,177.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,177.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181430 24/12/2560

363 di-Potassium Hydrogen Phosphate Anh. 2 รายการ 5,136.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

5,136.00       บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

5,136.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181431 24/12/2560

364 4-Nitrophenyl-beta-D-cellobioside 100 

mg

2 รายการ 65,419.80       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
65,419.80     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
65,419.80     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181432 24/12/2560

365 4-(2-Cholorethyl)morpholine HCL 1 รายการ 1,926.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
1,926.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
1,926.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181433 24/12/2560

366 ALUMINUM SULFATE HYDRATE,98% 2 รายการ 9,897.50         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
9,897.50       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
9,897.50       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181434 24/12/2560

367 TURBO DNASE,1000 U. 3 รายการ 15,290.30       เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 15,290.30     บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 15,290.30     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181435 24/12/2560

368 DICHLOROMETHANE (AMYLENE),GPR 

20L(Metal)

3 รายการ 16,959.50       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

16,959.50     บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

16,959.50     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181436 24/12/2560
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แบบ สขร.1

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

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และ

ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
จํานวนเงนิ

บา
ท

เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 ธนัวาคม 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
369 Petridish Plastic,With Vents 94.X16 mm. 1 รายการ 3,381.20         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
3,381.20       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
3,381.20       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181437 24/12/2560

370 lnstantblue Protein Staining,1 Liter 1 รายการ 5,285.80         เฉพาะเจาะจง  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีี 5,285.80       บาท  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีี 5,285.80       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181438 24/12/2560

371 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ 856.00             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์

จํากดั
856.00          บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์

จํากดั
856.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181439 24/12/2560

372 221S SEMI-MICRO CUVETTE 1.5-

3.0ML,PS,10

2 รายการ 4,280.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

4,280.00       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

4,280.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181440 24/12/2560

373 Alcohol 95% 15 kg. 1 รายการ 1,712.00         เฉพาะเจาะจง  จวิณัฐ เคมคิอล 1,712.00       บาท  จวิณัฐ เคมคิอล 1,712.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181441 24/12/2560

374 RevertAid First Strand cDNA Synthesis 1 รายการ 22,898.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
22,898.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
22,898.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181442 24/12/2560

375 TripoPack 1.7ml Microcentrifuge Tube, 1 รายการ 4,280.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 4,280.00       บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 4,280.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181443 24/12/2560

376 Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent 1 รายการ 13,268.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

13,268.00     บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

13,268.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181444 24/12/2560

377 SMRTbell Template Prep Kit 1 รายการ 150,600.00  150,600.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 150,600.00   บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 150,600.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181445 25/12/2560

378 AMPure PB (5ml) 1 รายการ 216,000.00  216,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 216,000.00   บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 216,000.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181446 25/12/2560

379 เครื+องดดูทําความสะอาดสระนํ'า 1 รายการ 19,918.05       เฉพาะเจาะจง บรษิัท รจุริ คอรป์อเรชั+น 19,918.05     บาท บรษิัท รจุริ คอรป์อเรชั+น 19,918.05     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181447 25/12/2560

380 ศกึษาขอ้มลูโอมกิสข์องขา้ว 1 งวด 24,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย มานนท ์บญุบางยาง 24,000.00     บาท นาย มานนท ์บญุบางยาง 24,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181448 25/12/2560

381 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 4,400.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,400.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,400.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181449 28/12/2560

382 SeaKem LE Aqarose, 500g. 1 รายการ 28,037.38       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ โฟกสั จํากดั 28,037.38     บาท บรษิัท แล็บ โฟกสั จํากดั 28,037.38     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181450 25/12/2560

383 DUR-2 21801445 Bottle Lab, GL 45 

screw-

1 รายการ 1,166.30         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

1,166.30       บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

1,166.30       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181451 25/12/2560

384 ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS 

EMSURE ACS

1 รายการ 1,326.80         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 1,326.80       บาท บรษิัท เมอรค์ จํากดั 1,326.80       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181452 25/12/2560

385 SG-DNASEQ01 DNA Sequencing 1 รายการ 2,140.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 2,140.00       บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 2,140.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181453 25/12/2560

386 งานจา้งตดิตั 'งผนังเหล็กรดีลอน อาคาร 

MISH

1 รายการ 42,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว อรพรรณ สรรพากร 42,000.00     บาท นางสาว อรพรรณ สรรพากร 42,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181454 27/12/2560

387 Grinding Ball Dispenser 3 รายการ 65,270.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์

จํากดั
65,270.00     บาท บรษิัท แสงวทิย ์ซายน ์

จํากดั
65,270.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181455 25/12/2560

388 1ml 96 Well Deep Well Plate, V-Bottom, 4 รายการ 37,236.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
37,236.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
37,236.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181456 25/12/2560

389 Microcentrifuge 1 เครื+อง 18,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

18,000.00     บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

18,000.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181457 25/12/2560

390 จา้งเฟอรน์เิจอรห์อ้งปฏบิัตกิาร110-112 5 รายการ 214,535.00  214,535.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป 

จํากดั
214,535.00   บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป 

จํากดั
214,535.00   บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181458 25/12/2560

391 ถงุสนีํ'าตาล เบอร ์2 5 รายการ 111,173.00  111,173.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่น สามญันติ ิ
บคุคล เฉลมิศกัดิ: เทรดดิ'ง

111,173.00   บาท หา้งหุน้สว่น สามญันติ ิ
บคุคล เฉลมิศกัดิ: เทรดดิ'ง

111,173.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181459 25/12/2560

392 จา้งเตรยีมตวัอยา่งดเีอ็นเอจากตวัอยา่ง 1 งวด 20,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว สริพิร เทยีมเมฆา 20,000.00     บาท นางสาว สริพิร เทยีมเมฆา 20,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181460 25/12/2560

393 Liquid Nitrogen 180L - Jan 18 5 รายการ 18,939.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ 

(ประเทศไทย) จํากดั
18,939.00     บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ 

(ประเทศไทย) จํากดั
18,939.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181461 25/12/2560

394 Nitrogen Ultra High Purity 99.999% 2 รายการ 8,442.30         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)

 จํากดั (มหาชน)

8,442.30       บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย)

 จํากดั (มหาชน)

8,442.30       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181462 25/12/2560

395 FERULES TEFLON SIZE 22X50X5 2 รายการ 34,507.50       เฉพาะเจาะจง บรษิัท มั+นคงรุง่เรอืง เวลิด์ 

กรุ๊ป จํากดั
34,507.50     บาท บรษิัท มั+นคงรุง่เรอืง เวลิด์ 

กรุ๊ป จํากดั
34,507.50     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181463 25/12/2560

396 Inland 19 Ultra Vacuum oil (5 L/Pail) 1 รายการ 12,840.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั+ม 

เทคโนโลย ีจํากดั
12,840.00     บาท บรษิัท โปรดคัทฟี แวคคั+ม 

เทคโนโลย ีจํากดั
12,840.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181464 25/12/2560

397 ซอ่มเครื+อง Centrifuge 1 งาน 13,910.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นวชิั+น แล็บซสิ
เต็ม จํากดั

13,910.00     บาท บรษิัท เอ็นวชิั+น แล็บซสิ
เต็ม จํากดั

13,910.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181465 25/12/2560

398 ตรวจเช็ค Autoclave AMSCO SG-120 1 งาน 28,500.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท มาซมูา่ เซอรว์สิ 

จํากดั
28,500.00     บาท บรษิัท มาซมูา่ เซอรว์สิ 

จํากดั
28,500.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181466 25/12/2560

399 CO2 Incubator 1 เครื+อง 420,560.75  420,560.75      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

420,560.75   บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

420,560.75   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181467 26/12/2560

400 Autoclave ขนาด 79 ลติร 1 เครื+อง 245,000.00  245,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากดั 245,000.00   บาท บรษิัท เมดทิอป จํากดั 245,000.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181468 26/12/2560

401 Autoclave 79 ลติร 1 เครื+อง 245,000.00  245,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากดั 245,000.00   บาท บรษิัท เมดทิอป จํากดั 245,000.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181469 26/12/2560
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แบบ สขร.1

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

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และ

ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
จํานวนเงนิ

บา
ท

เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 ธนัวาคม 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
402 Ice maker machine 1 เครื+อง 190,790.00  190,790.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีแบรนด ์กรุ๊ป 

จํากดั
190,790.00   บาท บรษิัท เอ็นท ีแบรนด ์กรุ๊ป 

จํากดั
190,790.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181470 26/12/2560

403 Freezer -20 °C 1 เครื+อง 228,971.96  228,971.96      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั 228,971.96   บาท บรษิัท ธเนศพัฒนา  จํากดั 228,971.96   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181471 26/12/2560

404 ทําการศกึษาและทําการคดัเลอืกตวัออ่น 1 งวด 16,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว พชิญส์ณิี จา่แกว้ 16,000.00     บาท นางสาว พชิญส์ณิี จา่แกว้ 16,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181472 26/12/2560

405 เปลี+ยนสารกรองและเช็คเครื+องกรอง 1 งาน 11,770.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยไูนเต็ดอนิสทรู
เมนท ์จํากดั

11,770.00     บาท บรษิัท ยไูนเต็ดอนิสทรู
เมนท ์จํากดั

11,770.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181473 26/12/2560

406 Alcohol 95% 15 kg. 1 รายการ 4,280.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 

จํากดั
4,280.00       บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 

จํากดั
4,280.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181474 26/12/2560

407 WD New My Passport SSD 1TB 

(WDBK3E0010PS

1 รายการ 14,500.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น บ ีคอมพวิเตอร์
 แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั

14,500.00     บาท บรษิัท เอ็น บ ีคอมพวิเตอร์
 แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั

14,500.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181475 26/12/2560

408 lon Total RNA-Seq Kit v2 1 รายการ 157,000.00  157,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 157,000.00   บาท บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 157,000.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181476 26/12/2560

409 SMRTbell Damage Repair Kit 5 รายการ 300,900.00  300,900.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 300,900.00   บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 300,900.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181477 26/12/2560

410 Galaxy 170R CO2 Incubator with 8-Split 1 รายการ 466,822.43  466,822.43      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
466,822.43   บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
466,822.43   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181478 26/12/2560

411 ถงัไนโตรเจนเหลวเก็บตวัอยา่ง (2 เครื+อง) 2 รายการ 278,200.00  278,200.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยเูนี+ยน อนิเตอรซ์พั
พลาย จํากดั

278,200.00   บาท บรษิัท ยเูนี+ยน อนิเตอรซ์พั
พลาย จํากดั

278,200.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181479 26/12/2560

412 Liquid Nitrogen 180L -Jan 2018 2 รายการ 7,575.60         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ 

(ประเทศไทย) จํากดั
7,575.60       บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ 

(ประเทศไทย) จํากดั
7,575.60       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181480 27/12/2560

413 Trayster Digital IKA 1 รายการ 56,074.77       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

56,074.77     บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

56,074.77     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181481 27/12/2560

414 Custom Oligos Syn,2 Oligos,Total of 36 1 รายการ 504.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
504.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
504.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181482 27/12/2560

415 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอรโ์ฟลต์ 1 รายการ 1,600.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์

จํากดั
1,600.00       บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์

จํากดั
1,600.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181483 3/01/2561

416 ซอ่มเครื+องเพิ+มปรมิาณสารพันธกุรรม 

T100

1 รายการ 14,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

14,000.00     บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี+ส ์จํากดั

14,000.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181484 27/12/2560

417 PALCAM MEDIUM BASE   500 GM 2 รายการ 6,200.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)

6,200.00       บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)

6,200.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181485 27/12/2560

418 Blender bag 400ml, sterile, 50ea/pk, 3 รายการ 9,900.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
9,900.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
9,900.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181486 27/12/2560

419 MANNITOL SALT AGAR BBL  500 GM 12 รายการ 28,660.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)

28,660.00     บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)

28,660.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181487 27/12/2560

420  ZR Fungal/Bacterial DNA MicroPrep? 

Kit

1 รายการ 20,000.01       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
20,000.01     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
20,000.01     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181488 27/12/2560

421 Sodium pyruvate 100 mM, () 3 รายการ 9,555.10         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอ
เทค จํากดั

9,555.10       บาท บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอ
เทค จํากดั

9,555.10       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181489 27/12/2560

422 Custom Oligos Syn, 5 Oligos,Total of 151 1 รายการ 2,261.98         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
2,261.98       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
2,261.98       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181490 27/12/2560

423 TIP 200UL. REF LINE 1000/BAG 2 รายการ 19,795.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

19,795.00     บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

19,795.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181491 27/12/2560

424 Monoclonal Anti-HA Agarose Sigma 3 รายการ 38,338.10       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั คอม
มอนกรุ๊พ

38,338.10     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั คอม
มอนกรุ๊พ

38,338.10     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181492 27/12/2560

425 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total of 54 1 รายการ 808.92             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
808.92          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
808.92          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181493 27/12/2560

426 SCC1*CRYOCOOL 1 LITER 1 รายการ 10,646.50       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นวชิั+น แล็บซสิ
เต็ม จํากดั

10,646.50     บาท บรษิัท เอ็นวชิั+น แล็บซสิ
เต็ม จํากดั

10,646.50     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181494 27/12/2560

427 Anti-Rabbit IgG (H+L),F(ab')2 Fragment 2 รายการ 23,786.10       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 23,786.10     บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 23,786.10     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181495 27/12/2560

428 คา่ฟมูฆา่เชื'อตูอ้บเพาะเชื'อ 1 งาน 3,210.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

3,210.00       บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

3,210.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181496 27/12/2560

429 Mouse Anti-Influenza A, N-Protein-

UNLB ;

2 รายการ 24,182.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล
 ซายน ์จํากดั

24,182.00     บาท บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล
 ซายน ์จํากดั

24,182.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181497 27/12/2560

430 96F-well Maxisorp,60/cs 2 รายการ 9,630.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
9,630.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
9,630.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181498 27/12/2560

431 Folypolyglutamate 

synthase,mitochondrial

1 รายการ 15,622.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
15,622.00     บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
15,622.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181499 27/12/2560

Page 14 of 19



แบบ สขร.1

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

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และ

ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
จํานวนเงนิ

บา
ท

เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 ธนัวาคม 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
432 แบตเตอรี+แหง้ Model : 12 volt 7.2 Ah 1 รายการ 10,880.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพั

พลาย จํากดั
10,880.00     บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพั

พลาย จํากดั
10,880.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181500 27/12/2560

433 1.7ml Microcentrifuge Tube,Natural, 1 รายการ 32,100.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 32,100.00     บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 32,100.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181501 27/12/2560

434 Flask Erlenmeyer Narrow Neck 5000 mL 1 รายการ 5,649.60         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

5,649.60       บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

5,649.60       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181502 27/12/2560

435 พลาสตกิเคลอืบบัตร A4 125 ไมครอน 

SANKO

1 รายการ 374.50             เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุ
รักษ์

374.50          บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุ
รักษ์

374.50          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181503 27/12/2560

436 LIPOFECTAMINE 2000 REAGENT,0.75 

ML

2 รายการ 23,540.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 23,540.00     บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 23,540.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181504 27/12/2560

437 Sucrose 500 gm. AR. AJAX 2 รายการ 36,080.40       เฉพาะเจาะจง บรษิัท รตุม ์เคมคิลั แอนด ์

เทคโนโลย ีจํากดั
36,080.40     บาท บรษิัท รตุม ์เคมคิลั แอนด ์

เทคโนโลย ีจํากดั
36,080.40     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181505 27/12/2560

438 MICROTUBE 0.6ML. WHITE 1000/BAG 1 รายการ 19,260.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

19,260.00     บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

19,260.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181506 27/12/2560

439 Custom Oligos Syn,8 Oligos,Total of 320 1 รายการ 4,793.60         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,793.60       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,793.60       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181507 27/12/2560

440 G434-5kg Gellan Gum, CultureGel, 5kg 2 รายการ 36,380.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์

จํากดั
36,380.00     บาท บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์

จํากดั
36,380.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181508 3/01/2561

441 แอมโมเนยีมไนเตรท เกรดเอ 1 รายการ 6,099.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก นันยาง 

เคมคีอล จํากดั
6,099.00       บาท บรษิัท บางกอก นันยาง 

เคมคีอล จํากดั
6,099.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181509 27/12/2560

442 Midisart 2000 PTFE, 25/Pk 2 รายการ 31,297.50       เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติสั จํากดั 31,297.50     บาท บรษิัท คลารติสั จํากดั 31,297.50     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181510 27/12/2560

443 ถงุขยะแดงขนาด 24x28 นิ'ว 1 รายการ 6,420.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 

จํากดั
6,420.00       บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 

จํากดั
6,420.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181511 27/12/2560

444 เปลี+ยนตวัตูใ้ตอ้า่งนํ'า ขนาด1500*642*

731

1 รายการ 38,520.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์

จํากดั
38,520.00     บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์

จํากดั
38,520.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181512 27/12/2560

445 อปุกรณ์สําหรับโรงเรอืน BSL2-P 4 รายการ 48,139.30       เฉพาะเจาะจง บรษิัท สปี? ดดี' แอสเซ็ส 

จํากดั
48,139.30     บาท บรษิัท สปี? ดดี' แอสเซ็ส 

จํากดั
48,139.30     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181513 27/12/2560

446 งานตดิตั 'งโชค๊ประตแูบบปิดอตัโนมตั ิ 6 รายการ 99,510.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป 

จํากดั
99,510.00     บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป 

จํากดั
99,510.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2041181514 27/12/2560

447 Actuator Valve 1 รายการ 25,894.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพั
พลาย จํากดั

25,894.00     บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพั
พลาย จํากดั

25,894.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181515 27/12/2560

448 ถงันํ'าพรอ้มฝา 1 รายการ 786.77             เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 786.77          บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากดั 786.77          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181516 27/12/2560

449 บอรด์คอนโทรลเซ็นเซอร์ 1 รายการ 25,680.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซนมารท์ จํากดั 25,680.00     บาท บรษิัท แซนมารท์ จํากดั 25,680.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181517 27/12/2560

450 CO2 incubator 1 เครื+อง 481,500.00  481,500.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

481,500.00   บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

481,500.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181518 28/12/2560

451 หลอดไฟ LED T8 ขนาด 18w 5 รายการ 400,000.00  400,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส บ ีซ ีอนิทเีกรชั+น
 จํากดั

400,000.00   บาท บรษิัท เอส บ ีซ ีอนิทเีกรชั+น
 จํากดั

400,000.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181519 28/12/2560

452 ไฮเตอร ์2.5 L. 4 รายการ 7,100.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 

จํากดั
7,100.00       บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 

จํากดั
7,100.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181520 28/12/2560

453 PIPETTE FILLER-pi-pump,10 ML,ISOLAB 5 รายการ 5,510.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

5,510.00       บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

5,510.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181521 28/12/2560

454 TE buffer pH 8.0 sterile by filtration, 1 รายการ 4,600.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

4,600.00       บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

4,600.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181522 28/12/2560

455 HYDROGEN CHLORIDE 1.25 M IN 

METHANOL,

6 รายการ 43,650.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
43,650.00     บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
43,650.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181523 28/12/2560

456 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 4,000.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,000.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,000.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181524 28/12/2560

457 ซอ่มเครื+อง Autoclave 1 งาน 296,370.00  296,370.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 296,370.00   บาท บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 296,370.00   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181525 28/12/2560

458 DiOC6(3) (3,3-Dihexyloxacarbocyanine, 1 รายการ 11,900.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล
 ซายน ์จํากดั

11,900.00     บาท บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล
 ซายน ์จํากดั

11,900.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181526 28/12/2560

459 200ul, Graduate, Yellow, sterile 1 รายการ 3,000.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 3,000.00       บาท บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 3,000.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181527 28/12/2560

460 75cm2 Cell Culture Flask, Vent Cap, TC, 1 รายการ 5,992.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
5,992.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
5,992.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181528 28/12/2560

461 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 3,210.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
3,210.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
3,210.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181529 28/12/2560

462 MEM/EBSS with L-Glutamine 2x5L 1 รายการ 2,033.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
2,033.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
2,033.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181530 28/12/2560
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แบบ สขร.1

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

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และ

ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
จํานวนเงนิ

บา
ท

เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 ธนัวาคม 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
463 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 642.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
642.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
642.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181531 28/12/2560

464 Sp DNA Sequencing 1 รายการ 3,424.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
3,424.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
3,424.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181532 28/12/2560

465 Dual-Luciferase(R) Reporter Assay 

System

1 รายการ 27,285.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์ จํากดั

27,285.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย
แลนด)์ จํากดั

27,285.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181533 28/12/2560

466 LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 1 รายการ 23,283.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

23,283.00     บาท บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

23,283.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181534 28/12/2560

467 LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 1 รายการ 8,560.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

8,560.00       บาท บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

8,560.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181535 28/12/2560

468 B8631.0100 Bile extract porcine 

"Sigma"

4 รายการ 23,400.90       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
23,400.90     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
23,400.90     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181536 28/12/2560

469 288130 LACTOBACILLI MRS BROTH 500 

GM

3 รายการ 18,104.40       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)

18,104.40     บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 

(มหาชน)

18,104.40     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181537 28/12/2560

470 5%H2 + 5%CO2 + Balance N2 1 รายการ 5,885.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากดั

5,885.00       บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี
 จํากดั

5,885.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181538 28/12/2560

471 FILTER PAPER NO.QT45(42) DIA.125 

MM.100

3 รายการ 30,634.10       เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปกตรัม ไซเอน
ตฟิิค จํากดั

30,634.10     บาท บรษิัท สเปกตรัม ไซเอน
ตฟิิค จํากดั

30,634.10     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181539 28/12/2560

472 Research plus,8-channel 30-300ul 1 รายการ 27,285.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 27,285.00     บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 27,285.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181540 28/12/2560

473 ใบมดีเบอร ์11 Paramount 1 รายการ 3,852.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 

จํากดั
3,852.00       บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 

จํากดั
3,852.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181541 28/12/2560

474 1,3-Dibromopropane,99% "SIAL" 1 l. 3 รายการ 35,588.20       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
35,588.20     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
35,588.20     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181542 28/12/2560

475 ซอ่ม Autoclave 1 งาน 47,310.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 47,310.00     บาท บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 47,310.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181543 28/12/2560

476 แผน่รองซบั 1 รายการ 1,177.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 

จํากดั
1,177.00       บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล 

จํากดั
1,177.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181544 28/12/2560

477 Sample needle WPS SL 1 รายการ 19,008.55       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ 

จํากดั
19,008.55     บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ 

จํากดั
19,008.55     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181545 28/12/2560

478 n-Butyllithium,15% in Hexane (1.6M), 1 รายการ 27,820.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จํากดั

27,820.00     บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรเูมนท ์จํากดั

27,820.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181546 28/12/2560

479 Double manifold with four glass 

stopcock

32 รายการ 78,395.69       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

78,395.69     บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

78,395.69     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181547 28/12/2560

480 STERILE PURIFIED WATER 1 LITRE, 6 รายการ 29,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

29,000.00     บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

29,000.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181549 29/12/2560

481 Agarose (Molecular Biology Grade), 

500g

2 รายการ 19,100.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
19,100.00     บาท บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
19,100.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181550 29/12/2560

482 HP 650mAh 4.8V NiMH P-Series Battery 

Kit

1 รายการ 9,380.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น บ ีคอมพวิเตอร์
 แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั

9,380.00       บาท บรษิัท เอ็น บ ีคอมพวิเตอร์
 แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั

9,380.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181551 29/12/2560

483 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, Total of 38 1 รายการ 532.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
532.00          บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
532.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181552 29/12/2560

484 DNA Sequencing (<(><<)>96rxn>) 1 รายการ 1,800.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทย
แลนด)์ จํากดั

1,800.00       บาท บรษิัท ยทูไูบโอ (ไทย
แลนด)์ จํากดั

1,800.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181553 29/12/2560

485 Nylon cushion 

adaptor,2/cs'NUNC,DENMARK'

1 รายการ 5,000.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
5,000.00       บาท บรษิัท แบงเทรดดิ'ง 1992 

จํากดั
5,000.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181554 29/12/2560

486 Round bottom flask,socket 

NS24/29,100mL

2 รายการ 3,635.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

3,635.00       บาท บรษิัท เบคไทย กรงุเทพ
อปุกรณ์เคมภีณัฑ ์จํากดั

3,635.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181555 29/12/2560

487 CP-Sil 88 for FAME, 100m, 0.25mm, 

0.20um

1 รายการ 58,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 58,000.00     บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 58,000.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181556 29/12/2560

488 NUPAGE 4-12% Bis-Tris GEL 1.5MM 15-

well

2 รายการ 12,326.40       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
12,326.40     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
12,326.40     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181557 29/12/2560

489 ODYSSEY BLOCKING BUFFER (TBS) 2 รายการ 47,080.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี+ส ์
 จํากดั

47,080.00     บาท บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี+ส ์
 จํากดั

47,080.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181558 29/12/2560

490 Multi MicroReach Filter Tips 0.1-10ul, 4 รายการ 29,960.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 29,960.00     บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 29,960.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181559 29/12/2560

491 TW,6.5MM,0.4UM,PE,Steriled,12PL/48/

CS

1 รายการ 16,050.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

16,050.00     บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิค มารเ์ก็ตติ'ง จํากดั

16,050.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181560 29/12/2560
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แบบ สขร.1

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

จา้ง
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รายชื�อผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และ

ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
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บา
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เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ
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เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
492 DO Supplement-Trp/-Ura,10 g 2 รายการ 11,877.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย

แลนด)์ จํากดั
11,877.00     บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส(ไทย

แลนด)์ จํากดั
11,877.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181561 29/12/2560

493 DNA LoBind tubes,2.0ml,PCR clean,250 

pcs

2 รายการ 1,819.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 1,819.00       บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 1,819.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181562 29/12/2560

494 T5000C TIP 5000UL.CLEAR,250/PKG 1 รายการ 2,889.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

2,889.00       บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

2,889.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181563 29/12/2560

495 Chitosan VacciGrade 100 mg 1 รายการ 18,100.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
18,100.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
18,100.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181564 29/12/2560

496 epTIPS Standard 0,1-10ul, 2 bags of 

500t

2 รายการ 17,120.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 17,120.00     บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 17,120.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181565 29/12/2560

497 Fisher Scientific Traceable Big Digit 1 รายการ 3,424.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตร โซลชูั+น จํากดั 3,424.00       บาท บรษิัท ไตร โซลชูั+น จํากดั 3,424.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181566 29/12/2560

498 BOTTLE,PP 29 X 104 50ML (PKG-25) 2 รายการ 56,100.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ'ง 

จํากดั
56,100.00     บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ'ง 

จํากดั
56,100.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181567 29/12/2560

499 dNTP Set 100 mM Solution (4x0.25 ml.) 1 รายการ 4,815.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,815.00       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,815.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181568 29/12/2560

500 1SPL-80181 :CRYO 

BOX,CARDBOARD,81 HOLES

1 รายการ 7,704.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 7,704.00       บาท บรษิัท กบิไทย จํากดั 7,704.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181569 29/12/2560

501 NP MOPS SDS RNBUF 20X 500 ML 1 รายการ 9,137.80         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
9,137.80       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
9,137.80       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181570 29/12/2560

502 L-TYROSINE (USP/EP) 3 รายการ 6,922.90         เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
6,922.90       บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
6,922.90       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181571 29/12/2560

503 4-Way Microtube Rack,Blue Color 2 รายการ 9,309.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ'ง 

จํากดั
9,309.00       บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ'ง 

จํากดั
9,309.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181572 29/12/2560

504 ซอ่ม Centrifue Beckman Coulter 1 งาน 86,964.25       เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ'ง 

จํากดั
86,964.25     บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ'ง 

จํากดั
86,964.25     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181573 29/12/2560

505 Custom Oligos Syn,14 Oligos, 1 รายการ 4,763.64         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,763.64       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
4,763.64       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181574 29/12/2560

506 Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent 1 รายการ 5,489.10         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 5,489.10       บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ'ง จํากดั 5,489.10       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181575 29/12/2560

507 BioFact Genomic DNA Prep Kit (Blood, 1 รายการ 4,500.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์

จํากดั
4,500.00       บาท บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์

จํากดั
4,500.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181576 29/12/2560

508 Nylon Syringe Filter 13mm,0.20 

um,400/PK

1 รายการ 8,025.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ'ง 

จํากดั
8,025.00       บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ'ง 

จํากดั
8,025.00       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181577 29/12/2560

509 19160.1000 SOD assay kit ''sigma'' 1 KT. 1 รายการ 61,632.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
61,632.00     บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
61,632.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181578 29/12/2560

510 แผน่ยางรองตดั 30x45 ซม. INCA 2 รายการ 498.62             เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุ
รักษ์

498.62          บาท รา้น พัฒนากจิ โดย
นางสาวเมธนิ ีโพธพิลคณุ
รักษ์

498.62          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181579 29/12/2560

511 CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE AR, 

AJAX#127

4 รายการ 2,921.10         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์

จํากดั
2,921.10       บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์

จํากดั
2,921.10       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181580 29/12/2560

512 D(+)Glucose Anh.RPE-ACS 500g 

(C454336)

1 รายการ 856.00             เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

856.00          บาท บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

856.00          บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181581 29/12/2560

513 Research plus 3-Pack,Option 2, 

Including

2 รายการ 56,175.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 56,175.00     บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 56,175.00     บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181582 29/12/2560

514 Custom Oligos Syn,6 Oligos, Total of 120 1 รายการ 1,797.60         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,797.60       บาท หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ 

เมดกิ
1,797.60       บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2041181583 29/12/2560

515 LIPIDS MASS SPECTRAL DATABASE 2 รายการ 31,822.35       เฉพาะเจาะจง  John Wiley & Sons 

Singapo

909.21          USD  John Wiley & Sons 

Singapo

909.21          USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2042180010 28/12/2560

516 Deoxynivalenol [BSA] 4 รายการ 76,775.00       เฉพาะเจาะจง  CD BioSciences Inc. 2,075.00       USD  CD BioSciences Inc. 2,075.00       USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2042180011 12/12/2560

517 pC0046-EF1a-PspCas13b-NES-HIV 8 รายการ 18,130.00       เฉพาะเจาะจง  Addgene,Inc. 490.00          USD  Addgene,Inc. 490.00          USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2042180012 15/12/2560

518 pFA6a-link-yoEGFP-Kan 5 รายการ 11,285.00       เฉพาะเจาะจง  Addgene,Inc. 305.00          USD  Addgene,Inc. 305.00          USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2042180013 25/12/2560

519 Hydrothermal Autoclave 3 รายการ 30,045.00       เฉพาะเจาะจง  TECHINSTRO Vision 

Beyond

785.00          USD  TECHINSTRO Vision 

Beyond

785.00          USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2042180014 28/12/2560

520 Gene synthesis 10 รายการ 2,667.45         เฉพาะเจาะจง  Synbio Technologies 2,667.45       USD  Synbio Technologies 2,667.45       USD มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2042180015 28/12/2560

521 จา้งสรา้งเซลลล์กูผสมไฮบรโิดมา 4 งวด 60,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย ทรงเกยีรต ิทรงธรร
มานุภาพ

60,000.00     บาท นาย ทรงเกยีรต ิทรงธรร
มานุภาพ

60,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180043 27/10/2560

522 ใหค้ําปรกึษาระบบการเลี'ยงกุง้ที+ ศวพก. 2 งวด 180,000.00  180,000.00   จา้งที+ปรกึษา-

เฉพาะเจาะจง
นาย บรรจง นสิภวาณชิย์ 180,000.00   บาท นาย บรรจง นสิภวาณชิย์ 180,000.00   บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180069 7/11/2560
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แบบ สขร.1

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

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และ

ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
จํานวนเงนิ

บา
ท

เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 ธนัวาคม 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
523 ปฏบิัตงิานภาคสนาม เก็บขอ้มลูสํารวจ

ประชากร
12 งวด 180,000.00  180,000.00      เฉพาะเจาะจง นาย สรุยิาวธุ ภษูี 180,000.00   บาท นาย สรุยิาวธุ ภษูี 180,000.00   บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180078 16/11/2560

524 จา้งศกึษา/คดัเลอืกสายพันธุเ์ชื'อรา 4 งวด 100,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว กมลา อา่งมณี 100,000.00   บาท นางสาว กมลา อา่งมณี 100,000.00   บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180079 1/12/2560

525 ประสานงาน และรวบรวมเอกสารจัดอบรม 5 งวด 75,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ภทัรนันท ์มั+นมณี 75,000.00     บาท นางสาว ภทัรนันท ์มั+นมณี 75,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180080 17/11/2560

526 จา้งศกึษาขั 'นตอนการเตรยีมเลอืดของ
แมลง

2 งวด 30,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว เกวรนิทร ์กลํ+าเชาว์ 30,000.00     บาท นางสาว เกวรนิทร ์กลํ+าเชาว์ 30,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180081 20/11/2560

527 สรปุและจัดทําขอ้มลูเพื+อใชใ้นการ
พัฒนาผลติภณัฑ์

3 งวด 50,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว เสาวลกัษณ์ 
จันทรสนุทร

50,000.00     บาท นางสาว เสาวลกัษณ์ 
จันทรสนุทร

50,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180082 21/11/2560

528 จัดเตรยีม,รวบรวมขอ้มลูความแข็งของดนิ 3 งวด 54,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย สเุมธ คงภกัดี 54,000.00     บาท นาย สเุมธ คงภกัดี 54,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180098 27/11/2560

529 วบรวมความสมัพันธค์ณุสมบัตขิองดนิ 3 งวด 54,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย กําพล สกลุลรีุง่โรจน์ 54,000.00     บาท นาย กําพล สกลุลรีุง่โรจน์ 54,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180099 27/11/2560

530 รวบรวมความสมัพันธค์ณุสมบัตขิองดนิ 3 งวด 69,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว กญัญารัตน ์ทา้วทา 69,000.00     บาท นางสาว กญัญารัตน ์ทา้วทา 69,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180100 27/11/2560

531 จา้งออกแบบและสรา้งระบบ FT reactor 6 งวด 102,000.00  102,000.00      เฉพาะเจาะจง นาย ชญานนท ์โชติ
รสสคุนธ์

102,000.00   บาท นาย ชญานนท ์โชติ
รสสคุนธ์

102,000.00   บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180103 30/11/2560

532 จา้งทดสอบปฏสิมัพันธร์ะหวา่งโปรตนี
ของเซลล

6 งวด 30,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ธัญญาพร เดช
ทววีัฒน์

30,000.00     บาท นางสาว ธัญญาพร เดช
ทววีัฒน์

30,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180104 1/12/2560

533 จา้งคดัเลอืกฟาจดว้ยคลงัฟาจที+แสดง
เปปไทด์

6 งวด 30,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว พัชร ีทรงประโคน 30,000.00     บาท นางสาว พัชร ีทรงประโคน 30,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180105 1/12/2560

534 จา้งรวบรวมและประสานงานกบั
หน่วยงานภายใน

10 งวด 20,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณวสิา ศริแิสง
จันทร์

20,000.00     บาท นางสาว วรรณวสิา ศริแิสง
จันทร์

20,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180106 1/12/2560

535 งานจา้ง MA ระบบ Chiller สําหรับปีงบ61 6 งวด 337,050.00  337,050.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี
โวลชูั+น จํากดั

337,050.00   บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอี
โวลชูั+น จํากดั

337,050.00   บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180107 4/12/2560

536 จา้งสรปุรายงานงบประมาณของทกุ
โครงการฯ

10 งวด 20,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ปภาณัช ธัมนุวัต ิ 20,000.00     บาท นางสาว ปภาณัช ธัมนุวัต ิ 20,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180108 6/12/2560

537 ดแูลแปลงเชื'อพันธกุรรมขา้ว 6 งวด 52,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว รัตนะ อดุมคณะ 52,800.00     บาท นางสาว รัตนะ อดุมคณะ 52,800.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180109 6/12/2560

538 ปลกูขา้วจํานวน 200 สายพันธุ์ 3 งวด 30,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว โสรญา เกดิแลว้ 30,000.00     บาท นางสาว โสรญา เกดิแลว้ 30,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180110 6/12/2560

539 จา้งวเิคราะหป์รมิาณโซเดยีมที+สะสมใน
ตน้

4 งวด 180,000.00  180,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาว คทัรนิทร ์ธรีะวทิย์ 180,000.00   บาท นางสาว คทัรนิทร ์ธรีะวทิย์ 180,000.00   บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180111 7/12/2560

540 งานจา้งเหมาบรกิารดา้นสขุอนามยั 12 งวด 113,845.86  113,845.86      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอด๊วานซ ์ไฮยนี 

เซ็นเตอร ์จํากดั
113,845.86   บาท บรษิัท แอด๊วานซ ์ไฮยนี 

เซ็นเตอร ์จํากดั
113,845.86   บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180112 7/12/2560

541 จัดซื'อกระดาษ 5 รายการ 5 รายการ 126,715.82  126,715.82      เฉพาะเจาะจง บรษิัท สรุศริ ิจํากดั 126,715.82   บาท บรษิัท สรุศริ ิจํากดั 126,715.82   บาท มคีณุลกัษณะเฉพาะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด2043180113 7/12/2560

542 เตรยีมบอ่สําหรับปลกูขา้ว 6 งวด 66,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย สมบรูณ์ ถอืธรรม 66,000.00     บาท นาย สมบรูณ์ ถอืธรรม 66,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180114 7/12/2560

543 นําขา้วลกูผสมมาสรา้งประชากร F2 6 งวด 132,000.00  132,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาว พัชราภรณ์ สุม่
มาตย์

132,000.00   บาท นางสาว พัชราภรณ์ สุม่
มาตย์

132,000.00   บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180115 7/12/2560

544 Technical Helpdesk Support 2 งวด 321,000.00  321,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอคทฟี 

คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั
321,000.00   บาท บรษิัท แอคทฟี 

คอมพวิเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั
321,000.00   บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180118 20/12/2560

545 จา้งเตรยีมวัสดเุก็บตวัอยา่งกุง้ 5 งวด 75,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว สภุาพร กรวยทอง 75,000.00     บาท นางสาว สภุาพร กรวยทอง 75,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180119 21/12/2560

546 จา้งทดสอบโรคในขา้ว 2 งวด 26,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ยพุนิ สอนโสม 26,000.00     บาท นางสาว ยพุนิ สอนโสม 26,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180121 21/12/2560

547 รับฝากตวัอยา่ง ทําทะเบยีน 3 งวด 51,000.00       เฉพาะเจาะจง นาง พัชรา โชตจิติรากรณ์ 51,000.00     บาท นาง พัชรา โชตจิติรากรณ์ 51,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180122 25/12/2560

548 ดําเนนิงานคดัเลอืกและเพาะเลี'ยงเนื'อเยื+อ 4 งวด 38,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฐพร คงจิAว 38,000.00     บาท นางสาว ณัฐพร คงจิAว 38,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180123 27/12/2560

549 ตรวจสอบดแูลจัดการวัสดวุจิัยและ
ดําเนนิการจัดการปรับสภาพตน้ออ่นจาก
หอ้ง

4 งวด 34,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณา อี'พกุ 34,000.00     บาท นางสาว วรรณา อี'พกุ 34,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180124 27/12/2560

550  ดําเนนิงานคดัเลอืกและเพาะเลี'ยง
เนื'อเยื+อกบัสภาพอากาศในทางภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื

4 งวด 60,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว นฐมน สระทอง
พรม

60,000.00     บาท นางสาว นฐมน สระทอง
พรม

60,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180125 27/12/2560

551 ทําการรักษาสภาพ และ sub-culture ต+น
 Manih

3 งวด 81,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว สวรรยา เจรญิ
ลาภพาณชิย์

81,000.00     บาท นางสาว สวรรยา เจรญิ
ลาภพาณชิย์

81,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180126 27/12/2560

552 ทําการรักษาสภาพ และ sub-culture ตน้ 

Solan

3 งวด 78,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย บรพิัตร สชิฌนุกฤษฏ์ 78,000.00     บาท นาย บรพิัตร สชิฌนุกฤษฏ์ 78,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180127 27/12/2560

553 ทําการตรวจสอบดเีอ็นเอของตน้ มนั
สําปะหลงั

3 งวด 54,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย กมลภพ ขยันการ 54,000.00     บาท นาย กมลภพ ขยันการ 54,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180128 27/12/2560

554 เตรยีมอาหารเพื+อเพาะเลี'ยงเนื'อเยื+อตน้
พันธุป์ลอดเชอื

3 งวด 69,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว นวลมาศ เกษร
จันทร์

69,000.00     บาท นางสาว นวลมาศ เกษร
จันทร์

69,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180129 27/12/2560

Page 18 of 19



แบบ สขร.1

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

จา้ง
 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา 

และราคาที�เสนอ
จํานวนเงนิ บาท

 ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืก
และ

ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
จํานวนเงนิ

บา
ท

เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนธนัวาคม 2560256025602560

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 ธนัวาคม 2560256025602560

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง
555 ทําการเก็บตวัอยา่ง การสกดัดเีอ็นเอ การ

วเิคราะหอ์เิลคโตรโฟลซิสิทั 'งอะกาโรส
4 งวด 44,000.00       เฉพาะเจาะจง นาง กลัยารัตน ์ภูส่ดุแสวง 44,000.00     บาท นาง กลัยารัตน ์ภูส่ดุแสวง 44,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180130 27/12/2560

556  ทํา PCR วเิคราะหอ์เิลคโตรโฟลซิสิ 4 งวด 40,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว วภิาว ีชั 'นโรจน์ 40,000.00     บาท นางสาว วภิาว ีชั 'นโรจน์ 40,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180131 27/12/2560

557 ปฏบิัตงิานภาคสนาม เก็บขอ้มลูสํารวจ
ประชากร

12 งวด 180,000.00  180,000.00      เฉพาะเจาะจง นาย ศริพิงศ ์แยม้พุม่ 180,000.00   บาท นาย ศริพิงศ ์แยม้พุม่ 180,000.00   บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180132 28/12/2560

558 งานอนุบาลลกูกุง้ 3 งวด 27,900.00       เฉพาะเจาะจง นาย จงรักษ์  สามงามพุม่ 27,900.00     บาท นาย จงรักษ์  สามงามพุม่ 27,900.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180133 28/12/2560

559 งานทําความสะอาด ศวพก. 3 งวด 24,024.00       เฉพาะเจาะจง นาง ชวนพศิ เรอืงดกุ 24,024.00     บาท นาง ชวนพศิ เรอืงดกุ 24,024.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180134 28/12/2560

560 งานเตรยีมบอ่เลี'ยงพอ่แมพ่ันธุก์ุง้ 3 งวด 33,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย ชยัวัฒน ์พฒุทอง 33,000.00     บาท นาย ชยัวัฒน ์พฒุทอง 33,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180135 28/12/2560

561 งานเตรยีมบอ่เลี'ยงพอ่แมพ่ันธุก์ุง้ 3 งวด 26,100.00       เฉพาะเจาะจง นาย ธรรมรต พฒุทอง 26,100.00     บาท นาย ธรรมรต พฒุทอง 26,100.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180136 28/12/2560

562 จา้งงานเตรยีมนํ'าทะเล 3 งวด 31,050.00       เฉพาะเจาะจง นาย ธรีศกัดิ: กระจา่งแจง้ 31,050.00     บาท นาย ธรีศกัดิ: กระจา่งแจง้ 31,050.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180137 28/12/2560

563 จา้งดําเนนิงานทั+วไปหอ้งLAB 3 งวด 24,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว บญุญาพร พรหม
เรอืง

24,600.00     บาท นางสาว บญุญาพร พรหม
เรอืง

24,600.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180138 29/12/2560

564 งานจา้งอนุบาลลกูกุง้ 3 งวด 24,900.00       เฉพาะเจาะจง นาย ปิตพิงศ ์อดุมศรศีกัดิ: 24,900.00     บาท นาย ปิตพิงศ ์อดุมศรศีกัดิ: 24,900.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180139 29/12/2560

565 จา้งงานซอ่มบํารงุทั+วไป 3 งวด 25,500.00       เฉพาะเจาะจง นาย ยทุธนา โอษฐงาม 25,500.00     บาท นาย ยทุธนา โอษฐงาม 25,500.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180140 29/12/2560

566 ตรวจสอบรหสัจํานวนสายพันธเ์ห็ด/เชื'อ
ราโรค

4 งวด 72,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรสณิี วสิตัรนาม 72,000.00     บาท นางสาว วรรสณิี วสิตัรนาม 72,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180141 29/12/2560

567 จา้งดําเนนิงานทําความสะอาด 3 งวด 24,024.00       เฉพาะเจาะจง นาง วลยัลกัษณ์ สดรุง่ 24,024.00     บาท นาง วลยัลกัษณ์ สดรุง่ 24,024.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180142 29/12/2560

568 งานดแูลบอ่กุง้และอปุกรณ์ 3 งวด 31,500.00       เฉพาะเจาะจง นาย สมควร แกว้คํา 31,500.00     บาท นาย สมควร แกว้คํา 31,500.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180143 29/12/2560

569 เตรยีมบอ่เลี'ยง การเตรยีมทรายสําหรับ
การเพาะเลี'ยง

3 งวด 27,900.00       เฉพาะเจาะจง นาย สรศกัดิ: คงเจรญิ 27,900.00     บาท นาย สรศกัดิ: คงเจรญิ 27,900.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180144 29/12/2560

570 จา้งจัดสวนปรับภมูทิัศน์ 3 งวด 24,900.00       เฉพาะเจาะจง นาย สรุเดช  ผอ่งฉวี 24,900.00     บาท นาย สรุเดช  ผอ่งฉวี 24,900.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180145 29/12/2560

571 จา้งงานธรุการและเอกสาร 3 งวด 40,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว สภุาภรณ์ ทอง
เกลี'ยง

40,500.00     บาท นางสาว สภุาภรณ์ ทอง
เกลี'ยง

40,500.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180146 29/12/2560

572 จา้งงานธรุการจัดซื'อ 3 งวด 59,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว อรศริ ิศรเีทพ 59,400.00     บาท นางสาว อรศริ ิศรเีทพ 59,400.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180147 29/12/2560

573 งานดแูลบอ่กุง้และอปุกรณ์ 3 งวด 29,400.00       เฉพาะเจาะจง นาย วัชรนิทร ์บตุรรัตน์ 29,400.00     บาท นาย วัชรนิทร ์บตุรรัตน์ 29,400.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180148 29/12/2560

574 ตรวจสอบและคดัเลอืกมะละกอ 2 งวด 30,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว พมิพไิล แสงมณี 30,000.00     บาท นางสาว พมิพไิล แสงมณี 30,000.00     บาท มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด2043180149 29/12/2560
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