
แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

1 งานจา้งทําแบบจําลองโรงงาน
ตน้แบบ "ผลติยาชวีวัตถุแหง่ชาต"ิ

1 รายการ        32,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กฤษดา แสงสรุศีรี         32,000.00 บาท นาย กฤษดา แสงสรุศีรี         32,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182721 2/03/2561

2 ศกึษากลไกการเกดิโรคตดิเชื9อใน
กุง้ขาว

1 งวด        15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ดารารัตน ์ไทยเอื9อ         15,000.00 บาท นางสาว ดารารัตน ์ไทยเอื9อ         15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182722 2/03/2561

3 จา้งสรุปขอ้มลูปรมิาณนํ9าฝน 1 งวด        25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนาวรรณ ถริศักดิ@ธน         25,000.00 บาท นางสาว ธนาวรรณ ถริศักดิ@ธน         25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182723 2/03/2561

4 จา้งทํางานวจิัยดา้นพันธวุศิวกรรม
แบคทเีรยี

1 งวด        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว คคนางค ์วริยิะสทิธิ         18,000.00 บาท นางสาว คคนางค ์วริยิะสทิธิ         18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182724 2/03/2561

5 2mL Vials Kit, Amber Glass 
Spot, 12x32mm

1 รายการ          3,531.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด           3,531.00 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด           3,531.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182725 9/03/2561

6 จา้งออกแบบบธูนทิรรศการ NAC 
2018

1 รายการ        90,950.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ่นไฟ สตดูโิอ จํากัด         90,950.00 บาท บรษิัท พ่นไฟ สตดูโิอ จํากัด         90,950.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182726 2/03/2561

7 STANDARD SEQUENCING 
SERVICE

1 รายการ          1,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,800.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182727 6/03/2561

8 Guanidine hydrochloride,Vetec 
reagent

2 รายการ          5,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซัพพลาย จํากัด

          5,280.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

          5,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182728 2/03/2561

9 QPCR Green Master Mix LRox, 
2x(500 rxns)

1 รายการ        11,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด         11,900.00 บาท บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด         11,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182729 8/03/2561

10 i-Taq TM Plus DNA Polymerase 
with Buffer

1 รายการ        10,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         10,000.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         10,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182730 2/03/2561

11 ExcelBand 1KB (0.25-10 kb) 
DNA Ladder

4 รายการ        19,290.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         19,290.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         19,290.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182731 13/03/2561

12 Toner HP รุ่น CF410A 1 รายการ          2,789.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด           2,789.00 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด           2,789.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182732 7/03/2561

13 ฉากกั9นหนังสอื 13x17 ซม. 
คละส ีโรบนิ 413

3 รายการ             921.06 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              921.06 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              921.06 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182733 6/03/2561

14 CALCEIN-AM, 1 MG 1 รายการ        19,530.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         19,530.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         19,530.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182734 15/03/2561

15 PCR02C PCR TUBE 0.2ML. FLAT 
CAP, 1000/BA

5 รายการ        35,042.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด
 อคิวปิเมน้ท ์จํากัด

        35,042.50 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด
 อคิวปิเมน้ท ์จํากัด

        35,042.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182735 7/03/2561

16 งานเปลีsยนพื9นไมใ้นบอ่บัว 6 รายการ       142,500.00 142,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน ์โตใหญ่        142,500.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่        142,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182736 2/04/2561

17 MAK016-1KT Glycogen
Assay Kit

1 รายการ        23,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

        23,000.00 บาท บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

        23,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182737 2/03/2561

18 เต็นทผ์า้ใบ ขนาด(กxยxส) 
6x12x2.5 ม.

1 รายการ       172,000.00 172,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้น ยิ9มผา้ใบ  
โดยนางสาวสบาย ดชีู

       172,000.00 บาท รา้น ยิ9มผา้ใบ  
โดยนางสาวสบาย ดชีู

       172,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182738 22/03/2561

19 19160.1000 SOD assay kit 
"Sigma" 1 KT.

2 รายการ        65,377.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         65,377.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         65,377.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182739 2/03/2561

20 เครืsองปรับอากาศ ชนดิแขวนใตฝ้้า
เพดาน

1 รายการ       172,484.00 172,484.00 เฉพาะเจาะจง รา้น เอส พ ีอาร ์เครืsองเย็น        172,484.00 บาท รา้น เอส พ ีอาร ์เครืsองเย็น        172,484.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182740 15/03/2561

21 93854-100G PECTIN FROM 
APPLE

1 รายการ          4,237.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

          4,237.20 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

          4,237.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182741 30/03/2561

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

22 DNA Sequencing 2 รายการ             890.24 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

             890.24 บาท บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

             890.24 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182742 6/03/2561

23 PA-4402 VACUSHIELD 
0.45UM,50MM,3/PKG

1 รายการ          1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากัด           1,605.00 บาท บรษิัท คลารติัส จํากัด           1,605.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182743 8/03/2561

24 (สายรัดสะโพกแบบครึsงตัว) 
PETZL-SEQUOIA

5 รายการ        44,793.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ร็อคแคม้ป์ 
อนิเตอรเ์นชัsนแนล จํากัด

        44,793.50 บาท บรษิัท ร็อคแคม้ป์ 
อนิเตอรเ์นชัsนแนล จํากัด

        44,793.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182744 14/03/2561

25 125 ul. Matrix Pipette Tips 384, 1 รายการ        54,570.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด         54,570.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด         54,570.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182746 4/03/2561

26 เครืsองคดิเลข เทา Canon AS-120V 1 รายการ             558.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              558.01 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              558.01 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182747 4/03/2561

27 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

1 รายการ             513.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด              513.60 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด              513.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182748 4/03/2561

28 MONOCLONAL ANTI-HIS TAG 
antibody 400 UL.

6 รายการ        35,738.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         35,738.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         35,738.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182749 4/03/2561

29 2 ml Screw neck ND8 
Vial,Clear,100/pk

3 รายการ        14,766.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ9ง จํากัด         14,766.00 บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ9ง จํากัด         14,766.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182750 4/03/2561

30 สก็อตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอร์
โฟลด์

1 รายการ             856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182751 4/03/2561

31 Amicon Ultra-15,10kDa NMWL 1 รายการ        23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        23,540.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        23,540.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182752 4/03/2561

32 2 ml 96-Well Deep Well Plate,V-
Bottom,

2 รายการ          9,148.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           9,148.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           9,148.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182753 4/03/2561

33 ถุงพลาสตกิรอ้นขนาด 5x8นิ9ว, 500
 กรัม

4 รายการ             823.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ              823.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ              823.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182754 4/03/2561

34 งานตดิตั9งมเิตอรไ์ฟฟ้าเครืsองSolid 
state

1 งาน          4,922.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์วิรีs เอ็นจเินียริsง จํากัด           4,922.00 บาท บรษิัท เมอรค์วิรีs เอ็นจเินียริsง จํากัด           4,922.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182755 4/03/2561

35 "WELL"k-100 Series Glass 
Rotameter

1 รายการ          4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปาโก ้เอ็นจเินียริsง จํากัด           4,494.00 บาท บรษิัท ปาโก ้เอ็นจเินียริsง จํากัด           4,494.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182756 4/03/2561

36 DNA-Dye-Non Tox,1 ml. 1 รายการ          6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           6,420.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           6,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182757 4/03/2561

37 Custom Oligos Syn,6 Oligos, 
Total of 246

1 รายการ          6,580.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,580.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,580.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182758 4/03/2561

38 อะไหล ่Prefiter สําหรับตูป้ลอดเชื9อ 1 รายการ          3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
          3,745.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
          3,745.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041182760 4/03/2561

39 Amlose Magentic Beads 1 รายการ        16,435.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         16,435.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         16,435.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182761 4/03/2561

40 Bsp E 1 2 รายการ          8,923.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           8,923.80 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           8,923.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182762 4/03/2561

41 MALT EXTRACT 500 GM 1 รายการ          2,311.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           2,311.20 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           2,311.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182763 4/03/2561

42 คา่วเิคราะห ์Sequence (ธ.ค.60) 1 รายการ          5,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด           5,992.00 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด           5,992.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182764 4/03/2561

43 TripoPack 1.7ml Microcentrifuge 
Tube,

1 รายการ          4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด           4,280.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด           4,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182765 4/03/2561

44 Custom Oligos Syn,3 Oligos, 
Total of 48

1 รายการ          1,707.72 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,707.72 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,707.72 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182766 4/03/2561

45 Reactor Boby 300 ml 2 รายการ        37,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเคเค พรซีชิัsน จํากัด         37,450.00 บาท บรษิัท เคเคเค พรซีชิัsน จํากัด         37,450.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182767 4/03/2561

46 Bbs I-HF 2 รายการ          8,217.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           8,217.60 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           8,217.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182768 4/03/2561

47 LAMBDA DE3 
LYSOGENIZATIONN KIT

1 รายการ        14,701.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด         14,701.80 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด         14,701.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182769 4/03/2561

48 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

1 รายการ          1,617.84 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,617.84 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,617.84 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182770 4/03/2561

49 งานโครงสรา้ง และผนังนทิรรศการ 11 รายการ       239,894.00 239,894.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด        239,894.00 บาท บรษิัท ดไีซน ์ดไีลท ์จํากัด        239,894.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182771 9/03/2561

50 งานจา้งผลติวัคซนีตน้แบบ,ตรวจ
วเิคราะหภ์ูมคิุม้กันการตอบสนองใน
สกุร

1 งวด        22,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ปัณณวชิญ ์นาราเศรษฐพงศ         22,000.00 บาท นาย ปัณณวชิญ ์นาราเศรษฐพงศ         22,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182772 5/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

51 วัสดสุํานักงาน 3 รายการ             502.90 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

             502.90 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

             502.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182773 5/03/2561

52 Xylobiose, >90% 12 รายการ       129,090.15 129,090.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 

อนิดัสทร ีจํากัด
       129,090.15 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 

อนิดัสทร ีจํากัด
       129,090.15 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041182774 5/03/2561

53 SCREW CAP PP BLUE, GL45, 
AUTOCLAVABLE UP

2 รายการ          4,301.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวด์
เดอร ์จํากัด

          4,301.40 บาท บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวด์
เดอร ์จํากัด

          4,301.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182775 8/03/2561

54 No.4844-10 
TIP,200UL,Nat,Bevelrd Orifice

1 รายการ        13,803.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        13,803.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        13,803.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182776 7/03/2561

55 pH,Gel-filled Combination, 
Replacement 5

1 รายการ        12,305.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอบ ีซายเอกซ ์
(ประเทศไทย) จํากัด

        12,305.00 บาท บรษิัท เอบ ีซายเอกซ ์
(ประเทศไทย) จํากัด

        12,305.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182777 5/03/2561

56 PP cassettes,screen C,2 ,1 (ตลับ
เบอร ์2)

3 รายการ          2,413.39 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด           2,413.39 บาท บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด           2,413.39 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182778 8/03/2561

57 Ipipette Single Channel Pipette 
100 to

3 รายการ        16,906.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

        16,906.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

        16,906.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182779 16/03/2561

58 ถุงมอืไมม่แีป้งศรตีรัง XS 13 รายการ          5,826.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           5,826.15 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           5,826.15 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182780 23/03/2561

59 ESl Needle 1 รายการ        22,410.08 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดโ์ก ้จํากัด         22,410.08 บาท บรษิัท เวลิดโ์ก ้จํากัด         22,410.08 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182781 5/03/2561

60 Methanol  (Pharmco 
Aaper.,USA)

1 รายการ          9,707.04 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี9
ซัพพลาย

          9,707.04 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี9
ซัพพลาย

          9,707.04 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182782 5/03/2561

61 1HMD-GRM026-500G : AGAR 
POWDER,

1 รายการ          7,960.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           7,960.80 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           7,960.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182783 8/03/2561

62 CTAB-Lysis buffer 
<i>BioChemica</i>,

6 รายการ          7,554.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           7,554.20 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           7,554.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182784 5/03/2561

63 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอร์
โฟลด์

1 รายการ             856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182785 5/03/2561

64 130-096-491 Human M-CSF 
(25ug)

2 รายการ       127,758.00 127,758.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนีัสโลจสิตกิส ์จํากัด        127,758.00 บาท บรษิัท วนีัสโลจสิตกิส ์จํากัด        127,758.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182786 14/03/2561

65 Centrifuge Tube 50 ML.PLUG 
SEAL Cap,

1 รายการ        13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        13,375.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        13,375.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182787 5/03/2561

66 วัสดสุํานักงาน 4 รายการ          1,059.30 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          1,059.30 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          1,059.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182788 5/03/2561

67 คา่ซอ่มเครืsอง CO2 Incubator 1 งาน          1,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          1,500.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          1,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182789 5/03/2561

68 Q5 High-Fidelity DNA Polymeras 
[M0491S]

1 รายการ          6,805.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           6,805.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           6,805.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182790 5/03/2561

69 Nikkomycin Z from 
Streptomyces 5 mg.

1 รายการ        19,527.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         19,527.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         19,527.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182791 5/03/2561

70 LongAmp (R) Hot Start Taq 
DNA Polymerase

1 รายการ          6,805.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           6,805.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           6,805.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182792 5/03/2561

71 Phire Plant Direct PCR Master 
Mix

1 รายการ        16,264.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         16,264.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         16,264.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182793 5/03/2561

72 Tip RAININ 1-200 ul, 5x1000 
ea/pkg

2 รายการ          2,589.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           2,589.40 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           2,589.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182794 5/03/2561

73 ซอ่มเครืsองวเิคราะหเ์ซลลแ์บบ
อัตโนมัติ

1 งาน        90,950.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         90,950.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         90,950.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182795 5/03/2561

74 Syring-plastic 1cc w/o 
needle(100's/box)

1 รายการ          1,872.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          1,872.50 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          1,872.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182796 5/03/2561

75 RPMl 1640 without NaHCO3, 
with 20 mM

1 รายการ          6,805.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด           6,805.20 บาท บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด           6,805.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182797 5/03/2561

76 1MCG-OLIGO-25 : OLIGO 
PRIMER, 25 NMOLE

1 รายการ          3,197.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           3,197.16 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           3,197.16 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182798 8/03/2561

77 งานซอ่มแซมรางระบายนํ9ารอบบอ่
ปรับสภาพนํ9า

1 รายการ        25,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธํารงค ์ยังอน้         25,000.00 บาท นาย ธํารงค ์ยังอน้         25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182799 5/03/2561

78 Vol. flask BLAUBRAND-ETERNA 
A conf.cert.

2 รายการ          6,997.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด           6,997.80 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค จํากัด           6,997.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182800 15/03/2561

79 วัสดไุฟฟ้า 14 รายการ        42,642.82 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมคไลท้ ์เอ็นจเินียริsง จํากัด         42,642.82 บาท บรษิัท แมคไลท้ ์เอ็นจเินียริsง จํากัด         42,642.82 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182801 22/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

80 Terrell Isoflurane 250 ml. 1 รายการ        15,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบสท ์อคีวปิเมน้ท์
เซ็นเตอร ์จํากัด

        15,000.00 บาท บรษิัท เบสท ์อคีวปิเมน้ท์
เซ็นเตอร ์จํากัด

        15,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182802 6/03/2561

81 ชดุตรวจโรคกุง้ 6 รายการ        93,411.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         93,411.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         93,411.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182803 6/03/2561

82 162CM TC 
Flask,STRAIGHT,PHEN 
Cap.5/25/CS

1 รายการ          8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

          8,560.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

          8,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182804 6/03/2561

83 ชดุตรวจโรคกุง้ 1 รายการ        18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         18,190.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         18,190.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182805 6/03/2561

84 วัสดวุทิย์ 1 รายการ        11,791.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

        11,791.40 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

        11,791.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182806 2/04/2561

85 วัสดวุทิย์ 1 รายการ          3,103.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           3,103.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           3,103.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182807 2/04/2561

86 Vortex Mixer Genie2 1 รายการ          8,774.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

          8,774.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

          8,774.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182808 6/03/2561

87 งานตดิตั9งมา่นปรับแสงและราว
แขวนเสื9อ

5 รายการ        14,017.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด         14,017.00 บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด         14,017.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182809 2/04/2561

88 งานปรับปรุงภูมทิัศนอ์าคาร GGH2,
 อาคารโรงเพาะชํา 3

7 รายการ        20,775.00 เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน ์โตใหญ่         20,775.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่         20,775.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182810 6/03/2561

89 งานทําความสะอาดทีsสงู และท่อ
ระบายนํ9า

1 รายการ        32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บวิดิ9ง แคร ์เซอรว์สิ จํากัด         32,100.00 บาท บรษิัท บวิดิ9ง แคร ์เซอรว์สิ จํากัด         32,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182811 15/03/2561

90 งานตดิตั9งกันสาด อาคาร BE 1 รายการ        20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรพรรณ สรรพากร         20,000.00 บาท นางสาว อรพรรณ สรรพากร         20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182812 2/04/2561

91 di-Sodium Hydrogen Phosphate 
Anh.

1 รายการ          1,048.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          1,048.60 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          1,048.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182813 8/03/2561

92 DUR-2 21881545 Youtility 
Bottle, GL 45

2 รายการ          2,359.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          2,359.35 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          2,359.35 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182814 14/03/2561

93 แกลลอน 5 ลติร 1 รายการ        21,453.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด         21,453.50 บาท บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด         21,453.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182815 15/03/2561

94 จัดอบรมหลักสตูรฝึกซอ้มดับเพลงิ 1 รายการ          8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ด.ีด.ีไฟร ์แอนด ์เซฟตี9 
จํากัด

          8,025.00 บาท บรษิัท ด.ีด.ีไฟร ์แอนด ์เซฟตี9 
จํากัด

          8,025.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182816 6/03/2561

95 วัสดรุับรองประชมุ 4 รายการ        11,562.37 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)         11,562.37 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)         11,562.37 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182817 6/03/2561

96 นํ9ายาลา้งจาน 1 รายการ          1,071.03 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,071.03 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,071.03 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182818 12/03/2561

97 นํ9ายาปรับผา้นุ่ม 1 รายการ             480.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              480.15 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              480.15 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182819 12/03/2561

98 สวา่นไฟฟ้า 780 วัตต์ 1 รายการ          7,522.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด           7,522.10 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด           7,522.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182820 6/03/2561

99 งานซอ่มพื9นกระเบื9อง 5 รายการ        87,419.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด         87,419.00 บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด         87,419.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182821 6/03/2561

100 lon 520 Chip Kit, 8 chips 3 รายการ       199,341.00 199,341.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด        199,341.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด        199,341.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182822 19/03/2561

101 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอร์
โฟลต์

1 รายการ             800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              800.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182823 12/03/2561

102 Custom Oligos Syn,4 Oligos, 
Total of

1 รายการ          1,078.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,078.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,078.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182824 12/03/2561

103 ABTS 
Chromophore,Diammonium 
SaltENZYME

8 รายการ        34,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 
จํากัด

        34,680.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 
จํากัด

        34,680.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182825 7/03/2561

104 Custom Oligos Syn,5 Oligo,Total 
of

1 รายการ          2,310.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,310.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,310.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182826 12/03/2561

105 Custom Oligos Syn,1 
Oligos,1336 mers,

1 รายการ        16,032.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         16,032.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         16,032.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182827 12/03/2561

106 DNA-free DNA Removal Kit 1 รายการ          8,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด           8,500.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด           8,500.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182828 7/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

107 วเิคราะหร์หัสพันธกุรรมของ
แบคทเีรยี

2 รายการ        25,800.00 เฉพาะเจาะจง ศนูยว์ทิยาศาสตร ์โอมกิสแ์ละชี
วสารสนเทศ จุฬาฯ

        25,800.00 บาท ศนูยว์ทิยาศาสตร ์โอมกิสแ์ละชี
วสารสนเทศ จุฬาฯ

        25,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182829 7/03/2561

108 งานซอ่มเกา้อี9 6 รายการ        16,916.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด         16,916.70 บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด         16,916.70 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182830 2/04/2561

109 การพัฒนาฐานความรูด้า้นการยอ่ย
แป้ง

1 งวด        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศรสีกลุ ตระการไพบลู         30,000.00 บาท นางสาว ศรสีกลุ ตระการไพบลู         30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182831 7/03/2561

110 สรุปและวเิคราะห ์เรืsอง Functional 1 งวด        15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง เบญจมาศ ยทุธพัฒนพร         15,000.00 บาท นาง เบญจมาศ ยทุธพัฒนพร         15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182832 9/03/2561

111 โตะ๊สเตนเลส ขนาด65x110x80ซม. 2 รายการ        50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยไูนเทค ซายน ์จํากัด         50,000.00 บาท บรษิัท ยไูนเทค ซายน ์จํากัด         50,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182833 31/03/2561

112 ตูเ้ย็น Mitsubishi รุ่น MR-FV25M 1 รายการ          9,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากัด           9,200.00 บาท บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากัด           9,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182834 2/04/2561

113 ชดุ Gel Electrophoresis 1 รายการ        29,532.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         29,532.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         29,532.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182835 2/04/2561

114 GenUP Virus RNA Kit, 250 preps 1 รายการ        29,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปสลาเจน จํากัด         29,960.00 บาท บรษิัท แอปสลาเจน จํากัด         29,960.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182836 14/03/2561

115 Custom oligos syn, 10 oligos, 
276 mers,

1 รายการ          4,134.48 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,134.48 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,134.48 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182837 12/03/2561

116 gBlocks Gene Fragments 125-
500 bp

1 รายการ          4,280.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,280.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,280.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182838 15/03/2561

117 pHEK293 Ultra Expression 
Vector I, 20ug

2 รายการ        46,652.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

        46,652.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

        46,652.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182839 7/03/2561

118 No.C2987H NEB 5-alpha 
competent E.Coli

1 รายการ        49,819.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         49,819.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         49,819.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182840 15/03/2561

119 Research plus 3-Pack, Option 2, 2 รายการ        60,000.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด         60,000.01 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด         60,000.01 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182841 13/03/2561

120 NITRIC ACID 70%, AR 2.5L 1 รายการ          2,011.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           2,011.60 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           2,011.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182842 13/03/2561

121 Agar Agar Powder 1 kg. Chile 1 รายการ        17,120.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค 
ซายน ์เอนจ์

        17,120.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค 
ซายน ์เอนจ์

        17,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182843 9/03/2561

122 เครืsองปัsนเหวีsยงหลอดทดลองขนาด
เล็ก

1 รายการ        65,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์         65,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์         65,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182844 8/03/2561

123 PIPETBOY pro white, incl. spare 2 รายการ        24,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากัด

        24,000.00 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากัด

        24,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182845 8/03/2561

124 Sp DNA Sequencing 1 รายการ        20,544.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         20,544.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         20,544.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182846 12/03/2561

125 Pipette Micro Tips 2-20ul, With 
filter,

1 รายการ          4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จํากัด
          4,708.00 บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จํากัด
          4,708.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041182847 8/03/2561

126 DNA GUARANTEED OLIGOS 
0.025 UMOL

1 รายการ          1,874.64 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          1,874.64 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          1,874.64 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182848 8/03/2561

127 Peptide Synthesis, 10mg, 90% 
purity

1 รายการ          8,346.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,346.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,346.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182849 26/03/2561

128 SMRTbell Barcode Adapter 
Compleate Prep

2 รายการ       249,310.00 249,310.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด        249,310.00 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด        249,310.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182850 2/04/2561

129 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

1 รายการ             924.48 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด              924.48 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด              924.48 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182851 8/03/2561

130 MICROTUBE 1.5ML.BOIL-
PROOF, 500/BAG

3 รายการ        10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        10,272.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        10,272.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182852 8/03/2561

131 2,3,5-Triphenyltetrazolium 
chloride 5 g

2 รายการ          7,607.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           7,607.70 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           7,607.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182853 8/03/2561

132 Multipette E3x,with charging 
adapter,

4 รายการ        38,734.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด         38,734.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด         38,734.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182854 8/03/2561

133 PARAFILM M 4"X125' 3 รายการ          5,189.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 

อคิวปิเมน้ท ์จํากัด
          5,189.50 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 

อคิวปิเมน้ท ์จํากัด
          5,189.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041182855 16/03/2561

134 Bacteriophage Lambda strain 
W60

4 รายการ        81,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากัด

        81,300.00 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากัด

        81,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182856 8/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

135 TAQ DNA POLYMERASHE, 500 U 1 รายการ        11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         11,770.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         11,770.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182857 15/03/2561

136 ETHANOL ABSOLUTE FOR 
ANALYSIS EMSURE ACS

1 รายการ          4,536.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

          4,536.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

          4,536.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182858 8/03/2561

137 ถุงมอืไมม่แีป้งศรตีรัง XS 9 รายการ          7,789.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           7,789.60 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           7,789.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182859 31/03/2561

138 CENTRAMATE 0.1M2 10KD 2 รายการ       174,410.00 174,410.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

       174,410.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

       174,410.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182860 8/03/2561

139 Ultra Slim LED illuminator 1 รายการ        25,145.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         25,145.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         25,145.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182861 15/03/2561

140 ตูเ้ย็นชารป์ขนาด 20.7Q รุ่น 
SJ-X58TP

1 รายการ        24,503.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากัด         24,503.00 บาท บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากัด         24,503.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182862 22/03/2561

141 ตูแ้ชเ่ย็น รุ่น SDC-1000AY 1 รายการ        27,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นอาร ์คลูลิsง แอนด ์
เทรดดิ9ง จํากัด

        27,600.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นอาร ์คลูลิsง แอนด ์
เทรดดิ9ง จํากัด

        27,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182863 15/03/2561

142 Water bath Electronic PID 
Controller

1 รายการ        34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        34,240.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        34,240.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182864 2/04/2561

143 ELITE DRY BATH INCUBATOR, 
SINGLE UNIT

1 รายการ        26,482.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         26,482.50 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         26,482.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182865 8/03/2561

144 VertiClean TM BIGPACK Syringe 
filter

1 รายการ        18,297.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด         18,297.00 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด         18,297.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182866 15/03/2561

145 Cyanocobalamin 96%(Vitamin 
B12) 1g

4 รายการ          7,757.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          7,757.50 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          7,757.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182867 8/03/2561

146 Methylglyoxal 40% in H20 
"Sigma" 100 ml.

1 รายการ        30,516.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         30,516.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         30,516.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182868 8/03/2561

147 Custom Oligos Syn,6 Oligos, 
240 mers,

1 รายการ          3,595.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,595.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,595.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182869 8/03/2561

148 Needle 20G x 1 (0.9x25 mm) 1 รายการ          1,011.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จํากัด
          1,011.15 บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จํากัด
          1,011.15 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041182870 8/03/2561

149 GeneJet Plasmid miniprep 
Kit,250 preps

2 รายการ        30,816.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         30,816.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         30,816.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182871 8/03/2561

150 GeneJET Gel Extraction kit,250 
preps

1 รายการ        17,655.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         17,655.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         17,655.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182872 8/03/2561

151 Pfu DNA Polymerase 100 U. 1 รายการ        31,582.12 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

        31,582.12 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

        31,582.12 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182873 8/03/2561

152 Scandium(III) triflate 1 g. 1 รายการ          2,193.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           2,193.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           2,193.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182874 8/03/2561

153 SPINX 
FLTR,2ML,.22UM,NY,Ninsterile,

1 รายการ        11,342.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        11,342.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        11,342.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182875 8/03/2561

154 CloneJET PCR Cloning Kit 20 
react

1 รายการ        14,124.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         14,124.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         14,124.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182876 8/03/2561

155 แบตเตอรีsแหง้ : Model : 12 volt 
7.2 Ah

1 รายการ          2,910.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 

จํากัด
          2,910.40 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 

จํากัด
          2,910.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041182877 8/03/2561

156 Blue loop clear 10 
ul,sterile,50/pk

1 รายการ          2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           2,568.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           2,568.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182878 8/03/2561

157 สติ�กเกอรป์้ายราคา (10 มว้น) 2 รายการ             389.48 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

             389.48 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

             389.48 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182879 8/03/2561

158 GeneJET Gel Extraction Kit, 250 
preps

2 รายการ        41,730.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         41,730.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         41,730.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182880 15/03/2561

159 Custom Oligos Syn,5 Oligos, 
124 mers,

1 รายการ          1,857.52 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,857.52 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,857.52 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182881 8/03/2561

160 Dextranase (Chaetominum sp.) 1 รายการ          7,811.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 

อนิดัสทร ีจํากัด
          7,811.00 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 

อนิดัสทร ีจํากัด
          7,811.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041182882 8/03/2561

161 Sp DNA Sequencing 1 รายการ          6,420.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,420.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182883 8/03/2561

162 GeneJet Genomic DNA 
Purification Kit 50

1 รายการ          6,420.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,420.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182884 15/03/2561

163 คา่วเิคราะหต์ัวอยา่ง 1 รายการ          1,391.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตร์
เบทาโกร จํากัด

          1,391.00 บาท บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตร์
เบทาโกร จํากัด

          1,391.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182885 8/03/2561

164 วัสดสุํานักงาน 4 รายการ             451.54 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

             451.54 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

             451.54 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182886 8/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

165 LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 1 รายการ          6,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

          6,955.00 บาท บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

          6,955.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182887 15/03/2561

166 TMB (Soluble 
Subtrate)QUANTITATIVE

1 รายการ        28,248.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด         28,248.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด         28,248.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182888 8/03/2561

167 PEPTONE 500 GM 1 รายการ          4,922.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           4,922.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           4,922.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182889 8/03/2561

168 S20600-J-50 Air Zero Grade 1 รายการ          2,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

          2,889.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

          2,889.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182890 8/03/2561

169 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 
Total of 40

1 รายการ             599.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              599.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              599.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182891 15/03/2561

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

8 รายการ        11,128.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด         11,128.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด         11,128.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182892 8/03/2561

171 คา่บรกิารซอ่ม micropipette 1 รายการ          4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด           4,066.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด           4,066.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182893 21/03/2561

172 242 Glycerol Univar Ajax 500 ml. 1 รายการ             481.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด คอมมอนกรุ๊พ              481.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด คอมมอนกรุ๊พ              481.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182894 14/03/2561

173 Syringe Filter Nylon 13mm. 
0.45um. 1000/

1 รายการ          4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด           4,066.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด           4,066.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182895 21/03/2561

174 MINISART FILTER 0.2 
UM.,50/PKG

1 รายการ          8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           8,667.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           8,667.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182896 9/03/2561

175 INSULIN-TRANSFERRIN-
SELENIUM-X

1 รายการ          5,585.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           5,585.40 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           5,585.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182897 9/03/2561

176 "GAST"Vacuum Pump ระบบ 
Diaphragm

1 รายการ        31,030.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมคคานกิา้ จํากัด         31,030.00 บาท บรษิัท เมคคานกิา้ จํากัด         31,030.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182898 9/03/2561

177 PROTEOSE PEPTONE NO.3 500 
GM

1 รายการ        11,984.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)         11,984.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)         11,984.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182899 9/03/2561

178 ซอ่มเครืsองชัsง METTLER TOLEDO
 MS204S

1 งาน          5,221.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

          5,221.60 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

          5,221.60 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182900 9/03/2561

179 2,3,5-Triphenyltetrazolium 
chloride 10g.

1 รายการ          3,894.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           3,894.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           3,894.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182901 9/03/2561

180 Research plus 3-Pack,Optin 2, 
including

2 รายการ        32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด         32,100.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด         32,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182902 9/03/2561

181 ซอ่มเครืsองRefrigerated 
Centrifuge 5810R

1 รายการ          4,001.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

          4,001.80 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

          4,001.80 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182903 12/03/2561

182 วัสดไุฟฟ้า 2 รายการ          8,132.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮโดรนคิส ์ซสิเต็ม จํากัด           8,132.00 บาท บรษิัท ไฮโดรนคิส ์ซสิเต็ม จํากัด           8,132.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182904 15/03/2561

183 Incubator 1 รายการ       130,540.00 130,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด        130,540.00 บาท บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด        130,540.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182905 9/03/2561

184 Thermo Scientific Digital Block 
Heaters

2 รายการ        55,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด         55,000.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด         55,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182906 9/03/2561

185 Sumarine Gel Electrophoresis 
Unit

2 รายการ        57,780.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        57,780.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        57,780.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182907 9/03/2561

186 เครืsองวัดความเป็นกรด-ดา่ง แบบ
ตั9งโตะ๊

1 รายการ        41,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

        41,730.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

        41,730.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182908 9/03/2561

187 เครืsองแยกสารพันธกุรรมแบบ
แนวนอน

3 รายการ        49,755.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัsน 
จํากัด

        49,755.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัsน 
จํากัด

        49,755.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182909 9/03/2561

188 Moisture Balance 1 รายการ        44,940.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนล์ชูัsน จํากัด         44,940.00 บาท บรษิัท ซายนล์ชูัsน จํากัด         44,940.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182910 9/03/2561

189 SMRTbell Template Prep Kit 2 รายการ       275,525.00 275,525.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด        275,525.00 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด        275,525.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182911 12/03/2561

190 UNIRACK ASSORT 5/SET 2 รายการ          3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

          3,424.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

          3,424.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182912 16/03/2561

191 Waterproof CyberScan PD 650
เครืsองวัดคา่ความเป็นกรด-ดา่ง

1 รายการ        68,212.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรด ไทย จํากัด         68,212.50 บาท บรษิัท เวลิดไ์วด ์เทรด ไทย จํากัด         68,212.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182913 12/03/2561

192 ปลั�กไฟป้องกันไฟกระชาก 5 ชอ่ง 5
 สวติช์

9 รายการ        82,150.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัsน

        82,150.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัsน

        82,150.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182914 21/03/2561

193 HS Cube Rack, Assorted 
colours, Heathrow

7 รายการ          4,296.05 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 
จํากัด

          4,296.05 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย 
จํากัด

          4,296.05 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182915 20/03/2561

Page 7 of 27



แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

194 Latex conjugation kit-400nm 
Blue-10

1 รายการ        31,480.47 เฉพาะเจาะจง  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีี         31,480.47 บาท  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีี         31,480.47 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182916 23/03/2561

195 ถุงรอ้น 7x11 นิ9ว 3 รายการ             813.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด              813.20 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด              813.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182917 12/03/2561

196 Serva DNA Stain G (1 ml) 2 รายการ          9,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด           9,000.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด           9,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182918 31/03/2561

197 Glycerol RPE-ACS 2500ml 1 รายการ          6,634.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          6,634.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          6,634.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182919 15/03/2561

198 Petridish Plastic,With Vents 94. 
X16 mm.

1 รายการ          5,071.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,071.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,071.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182920 15/03/2561

199 QIAamp DNA Mini Kit (250) 1 รายการ        26,514.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         26,514.60 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         26,514.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182921 12/03/2561

200 ตะกรา้สแตนเลส (ตาขา่ย) ขนาด 
35 ซม.

2 รายการ        16,264.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ว.ีเอส.อนิเตอร ์ดเีวลลอป
เมน้ท ์จํากัด

        16,264.00 บาท บรษิัท ว.ีเอส.อนิเตอร ์ดเีวลลอป
เมน้ท ์จํากัด

        16,264.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182922 12/03/2561

201 ออโตเ้คปเทป 3/4 นิ9ว 3 M 1 รายการ             609.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด              609.90 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด              609.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182923 28/03/2561

202 สอบเทยีบ Pipette 1 งาน          1,027.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           1,027.20 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           1,027.20 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182924 12/03/2561

203 STANDARD SEQUENCING 
SERVICE

1 รายการ          8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           8,346.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           8,346.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182925 12/03/2561

204 สอบเทยีบ Pipette 1 งาน          3,680.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           3,680.80 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           3,680.80 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182926 12/03/2561

205 MYCOPLASMA SUPPLEMENT EM 1 รายการ        20,544.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)         20,544.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)         20,544.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182927 12/03/2561

206 1250 ul. Matrix Pipette 
Tips,Bulk,

1 รายการ        11,329.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด         11,329.16 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด         11,329.16 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182928 12/03/2561

207 Mfe I-HF 1 รายการ          4,622.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           4,622.40 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           4,622.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182929 12/03/2561

208 QIAamp DNA Mini kit (50) 1 รายการ        20,972.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         20,972.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         20,972.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182930 12/03/2561

209 Goat Anti-Rabbit IgG,Fc 
Fragment

1 รายการ        11,502.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         11,502.50 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         11,502.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182931 12/03/2561

210 ANTI-MOUSE IGG (FAB 
FRAGMENT) PEROXIDASE

1 รายการ        13,021.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

        13,021.90 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

        13,021.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182932 12/03/2561

211 TIP UNIVERSAL FILTER 
MAXIPENSE ULTRA LOW

1 รายการ          3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากัด           3,210.00 บาท บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากัด           3,210.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182933 12/03/2561

212 ZYM B X2(Storage (Cond.+2C 
to+8C)

1 รายการ          1,391.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัsน 
จํากัด

          1,391.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัsน 
จํากัด

          1,391.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182934 12/03/2561

213 โกร่ง ขนาด 100 มล. 1 รายการ          1,059.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,059.30 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,059.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182935 12/03/2561

214 สอบเทยีบเครืsอง balance 1 งาน          6,607.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

          6,607.25 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

          6,607.25 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182936 12/03/2561

215 คา่บรกิารซอ่มเครืsอง 
Rotary/Heidolph

1 งาน          4,601.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณแ์ละ
เคมวีจิัย

          4,601.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณแ์ละ
เคมวีจิัย

          4,601.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182937 12/03/2561

216 สอบเทยีบ Pipette 1 งาน          1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           1,498.00 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           1,498.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182938 12/03/2561

217 Murashige and Skoog Basal Salt 
Mixture

1 รายการ          5,724.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          5,724.50 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          5,724.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182939 12/03/2561

218 สอบเทยีบ Pipette 1 งาน          3,605.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           3,605.90 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           3,605.90 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182940 12/03/2561

219 Custom Oligos Syn,2 Oligo,40 
mers,

1 รายการ          7,062.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,062.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,062.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182941 15/03/2561

220 Potassium Hydroxide pellets 
RPE 1000g

1 รายการ          2,461.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          2,461.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          2,461.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182942 15/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

221 NBT/BCIP Stock Solution pkg of 
8 mL

1 รายการ          7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          7,490.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          7,490.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182943 12/03/2561

222 Custom Oligos Syn,18 
Oligos,Total of 403

3 รายการ          7,763.92 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,763.92 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,763.92 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182944 15/03/2561

223 Screw-
cap,w/lip.Seal,GL45,blue'PP'

2 รายการ          3,103.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          3,103.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          3,103.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182945 15/03/2561

224 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 
umol

1 รายการ          6,730.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           6,730.30 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           6,730.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182946 15/03/2561

225 Erlen.flask,nar.neck,d.34mm,DU
RAN 250ml

4 รายการ          7,040.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          7,040.60 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          7,040.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182947 15/03/2561

226 จา้งเลี9ยง Hybridoma Cells 1 งาน        25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ปรยีานุช สายบญุเรอื         25,000.00 บาท นางสาว ปรยีานุช สายบญุเรอื         25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182948 12/03/2561

227 101VR20 DISH 90MM. TRIPLE 
VENT 500/CS

3 รายการ          2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

          2,996.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

          2,996.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182949 16/03/2561

228 No.3599-100 96 Well TC Plate, 
FB, W/Lid,

2 รายการ        11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        11,235.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        11,235.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182950 16/03/2561

229 แบตเตอรีsแหง้ : Model : 12 volt 9
 Ah

1 รายการ          5,071.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 

จํากัด
          5,071.80 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 

จํากัด
          5,071.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041182951 15/03/2561

230 PCR 8-strip tube,0.2 ml clear 
(125/Pack)

2 รายการ          1,166.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,166.30 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,166.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182952 19/03/2561

231 HB-100 Probe 5' end with HEX 
and 3' end

4 รายการ        21,464.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         21,464.20 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         21,464.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182953 12/03/2561

232 ซอ่มเครืsองสํารองไฟฟ้า (UPS) 5 รายการ          3,531.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด           3,531.00 บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด           3,531.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182954 22/03/2561

233 ISOMALTOSE "TCI" 100 MG 2 รายการ          5,703.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           5,703.10 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           5,703.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182955 22/03/2561

234 วัสดสุํานักงาน 1 รายการ          5,495.52 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          5,495.52 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          5,495.52 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182956 30/03/2561

235 ETHYLENE GLYCOL 
DIMETHACRYLATE, 98%,CO<(

3 รายการ        15,525.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

        15,525.70 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

        15,525.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182957 13/03/2561

236 วัสดสุํานักงาน 7 รายการ          1,269.07 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,269.07 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,269.07 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182958 15/03/2561

237 จัดเตรยีมพชืทดลองในการศกึษา
วจิัย

1 งวด        17,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สชุาล ีเสอืชื9น         17,000.00 บาท นางสาว สชุาล ีเสอืชื9น         17,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182959 13/03/2561

238 การวเิคราะหส์ารทุตยิภูมทิีsสกัดได ้
จากพชื

1 งวด        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศศธิร สระทองเทยีน         18,000.00 บาท นางสาว ศศธิร สระทองเทยีน         18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182960 13/03/2561

239 การวเิคราะหส์ารทุตยิภูมทิีsสกัดได ้
จากพชื

1 งวด        19,100.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนาวฒุ ิเฉียงกลาง         19,100.00 บาท นาย ธนาวฒุ ิเฉียงกลาง         19,100.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182961 13/03/2561

240 อปุกรณป์้องกันอันตรายสว่นบคุคล 2 งวด          7,376.58 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากัด

          7,376.58 บาท บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากัด

          7,376.58 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182962 2/04/2561

241 BBL Mgit 7 ML 2 รายการ        19,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         19,400.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         19,400.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182963 13/03/2561

242 เก็บขอ้มลูและประเมนิผลผูเ้ขา้ร่วม
ในโครงก

1 งวด        15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ไซนับ เส็มสัน         15,000.00 บาท นางสาว ไซนับ เส็มสัน         15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182964 13/03/2561

243 ดําเนนิการดา้นนวัตกรรมสารมลูคา่
สงูในพชื

1 งวด        37,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เพ็ญศริ ิภูสงิหา         37,000.00 บาท นางสาว เพ็ญศริ ิภูสงิหา         37,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182965 13/03/2561

244 Recombinant Porcine IFN-
alpha(Mammalian)

1 รายการ        25,573.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด         25,573.00 บาท บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด         25,573.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182966 13/03/2561

245 วัสดงุานบา้นงานครัว 6 รายการ          1,061.19 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,061.19 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           1,061.19 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182967 15/03/2561

246 สอบเทยีบ Pipette 3 รายการ        38,661.24 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด         38,661.24 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด         38,661.24 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182968 13/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

247 สอบเทยีบ Balance 6 รายการ        14,554.14 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

        14,554.14 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

        14,554.14 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182969 13/03/2561

248 สอบเทยีบตู ้Laminar Flow 1 รายการ        10,218.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชัsน 
เซ็นเตอร ์จํากัด

        10,218.50 บาท บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชัsน 
เซ็นเตอร ์จํากัด

        10,218.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182970 13/03/2561

249 ซอ่มเครืsอง pH 
meter,S47-K,Mettler-Toled

1 รายการ        12,904.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

        12,904.20 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

        12,904.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182971 21/03/2561

250 งานเปลีsยนประตมูว้นอาคาร MS 1 รายการ        17,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรพรรณ สรรพากร         17,000.00 บาท นางสาว อรพรรณ สรรพากร         17,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182972 2/04/2561

251 สอบเทยีบ Pipette 2 รายการ          2,493.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           2,493.10 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           2,493.10 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182973 13/03/2561

252 คา่ตรวจเช็คและคาลเิบทตู ้Lamina
 Flow

1 รายการ          7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
          7,490.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
          7,490.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182974 13/03/2561

253 Ethyl Acetate AR (20 Lit/Dr) 1 รายการ        47,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมโซน จํากัด         47,080.00 บาท บรษิัท เคมโซน จํากัด         47,080.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182975 13/03/2561

254 วัสดไุฟฟ้า 2 รายการ          7,147.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 

จํากัด
          7,147.60 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 

จํากัด
          7,147.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041182976 2/04/2561

255 ซอ่มเครืsอง Data Logger 1 งาน        10,432.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอรม์ัล ไซเอนทฟิิก 
อคีวปิเมนท ์จํากัด

        10,432.50 บาท บรษิัท เทอรม์ัล ไซเอนทฟิิก 
อคีวปิเมนท ์จํากัด

        10,432.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182977 13/03/2561

256 Caseinpancreatic Peptone 500 
gm. #07154

1 รายการ          3,745.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์
เอนจ์

          3,745.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์
เอนจ์

          3,745.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182978 23/03/2561

257 อะไหลอ่ปุกรณ ์(สัsงทํา) 1 รายการ          5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาสเจอร ์มลิเลนเนียม จํากัด           5,885.00 บาท บรษิัท พาสเจอร ์มลิเลนเนียม จํากัด           5,885.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182979 13/03/2561

258 แบตเตอรีsแหง้ Model : 12 volt 7.2
 Ah

1 รายการ          5,820.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 

จํากัด
          5,820.80 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 

จํากัด
          5,820.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041182980 13/03/2561

259 คา่บรกิารอบแหง้ตัวอยา่ง 1 รายการ          2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นูทรไีรส ์ทรตี จํากัด           2,140.00 บาท บรษิัท นูทรไีรส ์ทรตี จํากัด           2,140.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182981 13/03/2561

260 Disposable Micropipette Disp 1 
ul.

1 รายการ             888.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

             888.10 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

             888.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182982 13/03/2561

261 FastDigest Not I,50 react 1 รายการ          4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,494.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,494.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182983 13/03/2561

262 วัสดกุอ่สรา้ง 20 รายการ        13,584.72 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อดุมภัณฑบ์า้น
ดอน

        13,584.72 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อดุมภัณฑบ์า้น
ดอน

        13,584.72 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182984 26/03/2561

263 ตดิตั9ง Canupy Hood พรอ้มระบบ
ระบายอากาศ

1 รายการ        99,938.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด         99,938.00 บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด         99,938.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182985 13/03/2561

264 วัสดสุํานักงาน 2 รายการ          4,171.48 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           4,171.48 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           4,171.48 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182986 13/03/2561

265 Poly(ethylene glycol), average 
M.W. 6000

1 รายการ          2,899.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          2,899.70 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          2,899.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182987 13/03/2561

266 สอบเทยีบ Pipette 2 จุด พรอ้มใบ
รายงานผล

3 รายการ          1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           1,498.00 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           1,498.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182988 21/03/2561

267 PHYTAGEL PLANT CELL 
CULTURE TESTED

12 รายการ       215,102.10 215,102.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

       215,102.10 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

       215,102.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182989 13/03/2561

268 สอบเทยีบ Datalogger 3 รายการ          7,062.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

          7,062.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

          7,062.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182990 13/03/2561

269 สอบเทยีบ Balance 1 รายการ          6,473.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชัsน 
เซ็นเตอร ์จํากัด

          6,473.50 บาท บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชัsน 
เซ็นเตอร ์จํากัด

          6,473.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182991 13/03/2561

270 คา่ตรวจเช็คและคาลเิบทตู ้Lamina
 Flow

1 รายการ        19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
        19,260.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
        19,260.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182992 13/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

271 คา่บรกิารสอบเทยีบตู ้Biosafety 
Cabinet

1 รายการ          6,690.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           6,690.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           6,690.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182993 13/03/2561

272 สอบเทยีบ pH meter/DENVER 
Instrument/

1 รายการ          3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

          3,210.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

          3,210.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182994 13/03/2561

273 Freezer Box 9x9 grid, 30 
boxes/case(Pink

1 รายการ          2,461.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชัsน
แนล จํากัด

          2,461.00 บาท บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชัsน
แนล จํากัด

          2,461.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182995 13/03/2561

274 คา่สอบเทยีบ Calibration Gas 
Detector

1 รายการ          9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นเนอรย์ีs โซลชูัsน โปร
วายดเ์ดอร ์จํากัด

          9,630.00 บาท บรษิัท เอ็นเนอรย์ีs โซลชูัsน โปร
วายดเ์ดอร ์จํากัด

          9,630.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182996 13/03/2561

275 Petri dish 90x15.8mm,3-
vent,480/box

1 รายการ          4,922.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัsน 
จํากัด

          4,922.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัsน 
จํากัด

          4,922.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182997 13/03/2561

276 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 49 
mers,

1 รายการ             734.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              734.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              734.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041182998 13/03/2561

277 สอบเทยีบ Pipette 22 รายการ        11,213.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด         11,213.60 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด         11,213.60 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041182999 13/03/2561

278 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอร์
โฟลด์

1 รายการ          2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           2,568.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           2,568.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183000 13/03/2561

279 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอร์
โฟลด์

1 รายการ          1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183001 13/03/2561

280 TripoPack 1.7ml Microcentrifuge 
Tube,

1 รายการ        10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         10,700.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         10,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183002 13/03/2561

281 5242-GT Helium Ultra High 
Purity 99.999%

1 รายการ          6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

          6,420.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

          6,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183003 13/03/2561

282 นํ9ายาลา้งจาน 3.8 ลติร ทโีพล ์Pure 1 รายการ             523.78 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              523.78 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              523.78 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183004 13/03/2561

283 1 Dram,4ml Vial Amber 100/pk 2 รายการ          4,841.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์           4,841.75 บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์           4,841.75 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183005 13/03/2561

284 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอร์
โฟลด์

1 รายการ             856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด              856.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183006 13/03/2561

285 Replacement Power Supply 1 รายการ        25,990.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์
อนิเตอรเ์นชัsนแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด

        25,990.30 บาท บรษิัท จอหน์สัน คอนโทรลส ์
อนิเตอรเ์นชัsนแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด

        25,990.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183007 14/03/2561

286 สอบเทยีบ Pipette 9 รายการ          4,579.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           4,579.60 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           4,579.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183008 14/03/2561

287 Petri Dish,soda-lime, 150x25 
mm

1 รายการ          2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          2,140.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          2,140.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183009 14/03/2561

288 Custom Oligos Syn,4 
Oligos,Total of 170

2 รายการ          6,880.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,880.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,880.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183010 19/03/2561

289 Phospholipid mixture for HPLC 
from

1 รายการ          3,531.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

          3,531.00 บาท บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

          3,531.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183011 14/03/2561

290 Monoolein   100mg 3 รายการ        15,515.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

        15,515.00 บาท บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

        15,515.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183012 22/03/2561

291 กลอ้งถ่ายภาพความรอ้นแบบพกพา 1 รายการ        32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เลกะ คอรป์อเรชัsน จํากัด         32,100.00 บาท บรษิัท เลกะ คอรป์อเรชัsน จํากัด         32,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183013 14/03/2561

292 ระบบ Access Control 1 รายการ        58,957.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอร์
เนชัsนแนล จํากัด

        58,957.00 บาท บรษิัท มาสเตอรเ์ทค อนิเตอร์
เนชัsนแนล จํากัด

        58,957.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183014 14/03/2561

293 Piston Pipette Gilson P1000 
S/N:CA65434

6 รายการ          9,309.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           9,309.00 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           9,309.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183015 27/03/2561

294 ปลดล็อคระบบ Access Control 1 รายการ        20,993.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซเีอ็มเค 2001 จํากัด         20,993.40 บาท บรษิัท ซเีอ็มเค 2001 จํากัด         20,993.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183016 14/03/2561

295 จา้งออกแบบกระบวนการ 
Biorefinery Pilot Pl

1 รายการ       308,160.00 308,160.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล อารแ์อนดด์ ีจํากัด        308,160.00 บาท บรษิัท โกลบอล อารแ์อนดด์ ีจํากัด        308,160.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183017 14/03/2561

296 ดอกสวา่น For 2001 LIHIT 1 รายการ          3,680.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นานดอีนิเตอรเ์ทรด จํากัด           3,680.80 บาท บรษิัท นานดอีนิเตอรเ์ทรด จํากัด           3,680.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183018 2/04/2561

297 SRA35400/0500 ToMV Reagent 
set, 500 test

5 รายการ        29,446.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีs 
จํากัด

        29,446.40 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีs 
จํากัด

        29,446.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183019 14/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

298 1IVM-S11494 : SYBR GOLD 
NUCLEIC ACID

1 รายการ        12,519.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         12,519.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         12,519.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183020 27/03/2561

299 คา่สอบเทยีบ Pipette 2 จุด พรอ้ม
ใบรายงาน

18 รายการ          9,073.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           9,073.60 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           9,073.60 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183021 21/03/2561

300 Sp DNA Sequencing 2 รายการ        11,556.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         11,556.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         11,556.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183022 19/03/2561

301 RPMl 1640 - Powder Medium, () 
10 l

1 รายการ          2,771.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด           2,771.30 บาท บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด           2,771.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183023 3/04/2561

302 Sp DNA Sequencing 2 รายการ          4,708.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,708.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,708.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183024 19/03/2561

303 คา่ตรวจเช็คและคาลเิบทตู ้Lamina
 Flow

1 รายการ          6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
          6,420.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
          6,420.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183025 19/03/2561

304 เปลีsยน Gas Lid Stay (โชค๊) 1 รายการ          4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นวชิัsน แล็บซสิเต็ม จํากัด           4,815.00 บาท บรษิัท เอ็นวชิัsน แล็บซสิเต็ม จํากัด           4,815.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183026 14/03/2561

305 lon Xpress Plus Fragment 
Library Kit

1 รายการ       438,700.00 438,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด        438,700.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด        438,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183027 15/03/2561

306 EAZI-BREED CIDR 1380 (30 
Gx10)

1 รายการ       360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง  WIN HOLDERS (2003) CO., L        360,000.00 บาท  WIN HOLDERS (2003) CO., L        360,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183028 2/04/2561

307 DNase I, RNase-free 1000 u 3 รายการ        18,618.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         18,618.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         18,618.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183029 29/03/2561

308 โครงเหล็กวางถังแกส๊ ขนาด 60 
ซม. x 92 ซม.

2 รายการ        19,046.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
        19,046.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
        19,046.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041183030 21/03/2561

309 1MCG-OLIGO-25 : OLIGO 
PRIMER, 25 NMOLE

1 รายการ          1,540.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,540.80 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,540.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183031 22/03/2561

310 No.172-5271 SsoAdvanced 
Universal SYBR

1 รายการ        17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         17,120.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         17,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183032 15/03/2561

311 WD NEW MY PASSPORT 
VIBRANT 2017 4TB

1 รายการ          4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัsน

          4,494.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัsน

          4,494.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183033 21/03/2561

312 DUR-2 2375552 Petri Dish, 
soda-lime, 150

1 รายการ          2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          2,140.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          2,140.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183034 15/03/2561

313 15 ml Conical 
tube,Rack,500/case

1 รายการ          7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           7,704.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           7,704.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183035 22/03/2561

314 Custom Oligos Syn,6 Oligos, 
119 mers,25

1 รายการ          1,782.62 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,782.62 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,782.62 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183036 15/03/2561

315 Glass bead,solid,dia,4mm 500g 
(W1540054)

1 รายการ             963.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

             963.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

             963.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183037 15/03/2561

316 Piston Pipette Gilson P1000 
S/N:Z66964C

1 รายการ             470.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด              470.80 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด              470.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183038 20/03/2561

317 Centrifuge Tube 15ML,PLUG 
SEAL Cap,

2 รายการ        17,227.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        17,227.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        17,227.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183039 15/03/2561

318 WD NEW MY PASSPORT 
VIBRANT 2017 4TB

1 รายการ          4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัsน

          4,494.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัsน

          4,494.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183040 21/03/2561

319 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 
,Total of 67

1 รายการ          2,082.22 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,082.22 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,082.22 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183041 15/03/2561

320 TripoPack Multi Pipette Tips 
100-1000ul,

3 รายการ        28,248.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         28,248.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         28,248.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183042 15/03/2561

321 25cm2 Cell Culture Flask,Plug 
Seal Cap,

5 รายการ          4,828.91 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด           4,828.91 บาท บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด           4,828.91 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183043 15/03/2561

322 เครืsองฟื9นคนืคลืsนหัวใจดว้ยไฟฟ้า 1 รายการ        99,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลโคเทค จํากัด         99,900.00 บาท บรษิัท แอลโคเทค จํากัด         99,900.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183044 15/03/2561

323 OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 1 รายการ          1,080.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,080.70 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,080.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183045 15/03/2561

324 Phusion High-Fidelity DNA 
Polymerase100U

3 รายการ        56,496.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         56,496.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         56,496.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183046 15/03/2561

325 0.5 ml Micro tubes (Clear) 
(1000/ea/pk)

2 รายการ        10,807.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด         10,807.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด         10,807.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183047 31/03/2561

326 MICROTUBE 1.5ML.BOIL-
PROOF,500/BAG

1 รายการ        19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        19,260.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        19,260.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183048 15/03/2561
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แบบ สขร.1
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เสนอ
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327 QIAEX II Gel Extraction Kit For 
150

1 รายการ          8,185.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           8,185.50 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           8,185.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183049 15/03/2561

328 Agarose (molecular Biology 
Grade),500g

1 รายการ          8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           8,025.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           8,025.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183050 15/03/2561

329 WD NEW MY PASSPORT 
VIBRANT 2017 4TB

1 รายการ          4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัsน

          4,494.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัsน

          4,494.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183051 21/03/2561

330 แอลกอฮอล ์95% 18 ลติร 1 รายการ          2,100.00 เฉพาะเจาะจง  องคก์ารเภสัชกรรม           2,100.00 บาท  องคก์ารเภสัชกรรม           2,100.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183052 15/03/2561

331 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 42 
mers,

1 รายการ             629.16 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              629.16 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              629.16 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183053 15/03/2561

332 Aluminium foil 37.5 sq.ft. 4 รายการ          2,364.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           2,364.70 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           2,364.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183054 15/03/2561

333 Mix Gas 1 รายการ          6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด           6,420.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด           6,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183055 15/03/2561

334 CLICK PROTEIN ENRICHMENT 1 รายการ        45,196.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         45,196.80 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         45,196.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183056 15/03/2561

335 TB Decolorizer 4x250 ML 4/pkg 3 รายการ          8,784.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           8,784.70 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           8,784.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183057 15/03/2561

336 MICROTUBE 1.5ML.BOIL-
PROOF,500/BAG

2 รายการ          3,638.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

          3,638.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

          3,638.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183058 15/03/2561

337 Muffle Furnace, 15L, 1100°C 1 รายการ       185,000.00 185,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       185,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       185,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183059 15/03/2561

338 สอบเทยีบ Pipette 2 จุด พรอ้มใบ
รายงาน

41 รายการ        21,459.92 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด         21,459.92 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด         21,459.92 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183060 21/03/2561

339 1IV11-12322-012 : PLANT RNA 
ISOLATION

1 รายการ        26,075.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         26,075.90 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         26,075.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183061 15/03/2561

340 Battery Power Rating 12 Volt. 
7.2 Amp

1 รายการ        16,050.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

        16,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

        16,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183062 15/03/2561

341 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 
umol

1 รายการ          1,968.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,968.80 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,968.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183063 22/03/2561

342 Advantage 2 Polymerase mix, 
100 rxns

1 รายการ        12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

        12,840.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

        12,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183064 16/03/2561

343 FastStart Essential DNA Green 
Master

1 รายการ        25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด         25,680.00 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด         25,680.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183065 28/03/2561

344 E Gel SizeSelect II Agarose Gels 
,2 %

1 รายการ        15,836.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         15,836.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         15,836.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183066 16/03/2561

345 Precision balance/Kern/EG220-
2NM/

3 รายการ          7,811.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

          7,811.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

          7,811.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183067 28/03/2561

346 คา่ตรวจเช็คและคาลเิบทตู ้
Laminar Flow

1 รายการ          4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
          4,280.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
          4,280.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183068 21/03/2561

347 คา่ตรวจเช็คและคาลเิบทตู ้
Laminar Flow

1 รายการ          6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
          6,420.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
          6,420.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183069 21/03/2561

348 CASEIN FROM BOVINE MILK 
SODIUM

1 รายการ          2,289.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          2,289.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          2,289.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183070 16/03/2561

349 Sp DNA Sequencing 1 รายการ          2,996.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,996.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,996.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183071 22/03/2561

350 Sp DNA Sequencing 1 รายการ          6,420.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,420.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183072 22/03/2561

351 2-Log DNA Ladder (0.1-10.0 
kb) 1x0.5 ml.

1 รายการ        28,761.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         28,761.60 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         28,761.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183073 20/03/2561

352 HAP-25 Oligosythesis 0.025 
umole

1 รายการ          4,879.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           4,879.20 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           4,879.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183074 22/03/2561

353 OmniPur TRIS 500G-CAS 77-86-
1-Calbiochem

1 รายการ          8,303.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          8,303.20 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          8,303.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183075 2/04/2561

354 Bsa H 1   1x2,000 Units. 1 รายการ          4,108.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           4,108.80 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           4,108.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183076 16/03/2561

355 D-Glucose Assay Kit (GOPOD 
Format), 660

3 รายการ        98,921.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 

อนิดัสทร ีจํากัด
        98,921.50 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 

อนิดัสทร ีจํากัด
        98,921.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041183077 28/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

356 SODIUM HYDROXIDE PELLETS 
GR ISO 1 KG

1 รายการ          2,193.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           2,193.50 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           2,193.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183078 21/03/2561

357 SODIUM HYDROXIDE 
COMMERCIAL GRADE 25 KG

1 รายการ          1,177.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           1,177.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           1,177.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183079 22/03/2561

358 Piston Pipette Rainin SL2.PL 19 รายการ        10,571.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด         10,571.60 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด         10,571.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183080 20/03/2561

359 HAP-25 Oligosythesis 0.025 
umole

1 รายการ          1,055.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,055.02 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,055.02 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183081 22/03/2561

360 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

1 รายการ          1,027.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,027.20 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,027.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183082 22/03/2561

361 ตรายางหมกึในตัว S-308 (45 x 
10mm.) (Red)

1 รายการ          1,861.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรเีมีsยม แอนด ์ออฟฟิศ 
ซัพพลาย จํากัด

          1,861.80 บาท บรษิัท พรเีมีsยม แอนด ์ออฟฟิศ 
ซัพพลาย จํากัด

          1,861.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183083 23/03/2561

362 ตรายางหมกึในตัว 
CGS-4911(38x14mm)(Black)

2 รายการ             845.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรเีมีsยม แอนด ์ออฟฟิศ 
ซัพพลาย จํากัด

             845.30 บาท บรษิัท พรเีมีsยม แอนด ์ออฟฟิศ 
ซัพพลาย จํากัด

             845.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183084 23/03/2561

363 งานจา้งตดิตั9งมา่น PVC 4 รายการ        47,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด         47,080.00 บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด         47,080.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183085 16/03/2561

364 วัสดสุํานักงาน 6 รายการ          3,036.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           3,036.02 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           3,036.02 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183086 16/03/2561

365 GeneRuler DNA Ladder Mix 
5x50 ug

2 รายการ          7,654.78 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,654.78 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,654.78 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183087 16/03/2561

366 ETHIDIUM BROMIDE, 10 ML. 3 รายการ        16,959.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         16,959.50 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         16,959.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183088 26/03/2561

367 เครืsองปัsนเหวีsยงตกตะกอนเซลล์ 1 รายการ       250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

       250,000.00 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

       250,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183089 16/03/2561

368 MICROTUBE 1.5ML.BOIL-
PROOF,500/BAG

2 รายการ        13,910.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        13,910.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        13,910.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183090 16/03/2561

369 ผงหมกึ TK-584C (Unit for 
FS-5150DN)

1 รายการ          2,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี เทคโนโลย ีซสิเท็ม 
จํากัด

          2,889.00 บาท บรษิัท กรนี เทคโนโลย ีซสิเท็ม 
จํากัด

          2,889.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183091 16/03/2561

370 HITRAP IGM PURIFICATION 
5X1ML

1 รายการ        34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด         34,240.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด         34,240.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183092 16/03/2561

371 PCR 8-strip tube,0.2 ml clear 
(125/Pack)

2 รายการ          4,258.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,258.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,258.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183093 16/03/2561

372 SOLEX กญุแจ Premium แมก่ญุแจ
 ชนดิยาว

1 รายการ          1,284.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,284.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,284.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183094 16/03/2561

373 สอบเทยีบ pH Meter 42 รายการ        73,316.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควอลติี9 คาลเิบรชัs         73,316.40 บาท บรษิัท ควอลติี9 คาลเิบรชัs         73,316.40 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183095 16/03/2561

374 i-Taq TM Plus DNA Polymerase 
with Buffer

2 รายการ        20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         20,330.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         20,330.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183096 28/03/2561

375 DNA Sequencing 
(<(><<)>96rxn>)

2 รายการ          1,720.56 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          1,720.56 บาท บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          1,720.56 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183097 23/03/2561

376 Apple 8W MagSafe 2 Power 
Adapter for

6 รายการ        34,261.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัsน

        34,261.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัsน

        34,261.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183098 19/03/2561

377 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

1 รายการ        14,560.56 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         14,560.56 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         14,560.56 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183099 22/03/2561

378 DNA Sequencing 
(<(><<)>96rxn>)

1 รายการ          1,765.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          1,765.50 บาท บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          1,765.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183100 19/03/2561

379 OLIGO PRIMER, 50 NMOLE 1 รายการ          1,685.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,685.25 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,685.25 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183101 31/03/2561

380 D-MEM/F-12 (1X), 500 ML 4 รายการ        22,791.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         22,791.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         22,791.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183102 19/03/2561

381 วัสดงุานบา้นงานครัว 5 รายการ        28,248.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชัยพานชิ 
1996

        28,248.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชัยพานชิ 
1996

        28,248.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183103 19/03/2561

382 LGC-KBS2100-100 KASP by 
Design Primer Mi

1 รายการ       377,121.50 377,121.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด        377,121.50 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด        377,121.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183104 29/03/2561

383 HDMl Cable 5m 4 รายการ          2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด           2,996.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด           2,996.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183105 19/03/2561

384 Centrifuge Tube 15 ML,PLUG 
SEAL Cap,

2 รายการ        27,713.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        27,713.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        27,713.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183106 19/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

385 Toner HP รุ่น Q2613A 1 รายการ          3,656.19 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด           3,656.19 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด           3,656.19 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183107 19/03/2561

386 Sp DNA Sequencing 1 รายการ          8,132.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,132.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,132.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183108 19/03/2561

387 Custom Oligos Syn,2 Oligos,66 
mers

1 รายการ             988.68 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              988.68 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              988.68 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183109 19/03/2561

388 เเครืsองปัsนเหวีsยงตกตะกอนแบบ
ควบคมุอณุหภ

1 รายการ       428,000.00 428,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด        428,000.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด        428,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183111 29/03/2561

389 2 ml screw neck ND9 
Vial,Clear,100/pk

5 รายการ        16,606.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ9ง จํากัด         16,606.40 บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิ9ง จํากัด         16,606.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183112 19/03/2561

390 SigmaAldrich Methyl all-cis-
7,10,13,16,

1 รายการ        14,124.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์         14,124.00 บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์         14,124.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183113 19/03/2561

391 ผงหมกึเคยีวเซร่าTK-174(Unit For
 P2135DN)

1 รายการ        13,161.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี เทคโนโลย ีซสิเท็ม 
จํากัด

        13,161.00 บาท บรษิัท กรนี เทคโนโลย ีซสิเท็ม 
จํากัด

        13,161.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183114 19/03/2561

392 ไสก้รองเครืsองกรองนํ9า 4 รายการ          2,719.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟิลเตอรม์ารท์ จํากัด           2,719.99 บาท บรษิัท ฟิลเตอรม์ารท์ จํากัด           2,719.99 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183115 19/03/2561

393 Hexane AR (Pharmco) 4 Lit 1 รายการ        11,128.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมโซน จํากัด         11,128.00 บาท บรษิัท เคมโซน จํากัด         11,128.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183116 19/03/2561

394 PM เครืsอง Floor type centrifuge 1 งาน        19,202.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ9ง จํากัด         19,202.01 บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ9ง จํากัด         19,202.01 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183117 19/03/2561

395 lSF-1 medium for the cultivation 2 รายการ        19,400.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด         19,400.10 บาท บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด         19,400.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183118 19/03/2561

396 QIAquick PCR purification Kit 
(250)

2 รายการ        39,376.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         39,376.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         39,376.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183119 19/03/2561

397 PURELINK GENOMIC DNA 
PURIFICATION KIT,

4 รายการ        28,248.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         28,248.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         28,248.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183120 19/03/2561

398 สอบเทยีบ Pipette 15 รายการ          7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           7,704.00 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           7,704.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183121 19/03/2561

399 ETBR GREENBAG DISPOSAL KIT 1 รายการ        10,593.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด         10,593.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด         10,593.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183122 19/03/2561

400 Pump For RO Water EP-155Q5 1 รายการ          6,848.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 

จํากัด
          6,848.00 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 

จํากัด
          6,848.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041183123 19/03/2561

401 Custom Oligos Syn, 14 Oligos, 
360 mers,

1 รายการ          5,392.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,392.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,392.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183124 22/03/2561

402 DICHLOROMETHANE 
(AMYLENE),GPR 20L(Metal)

2 รายการ          9,972.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           9,972.40 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           9,972.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183125 19/03/2561

403 Taq DNA Polymrae 
(recombinant) 500 u.

1 รายการ          5,778.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,778.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,778.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183126 19/03/2561

404 PP FREEZER BOX,100 
WELLS,HINGED LID

1 รายการ          2,354.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           2,354.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           2,354.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183127 19/03/2561

405 5111-GT Nitrogen High Purity 
99.99%

1 รายการ          1,048.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

          1,048.60 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

          1,048.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183128 19/03/2561

406 DNA GUARANTEED OLIGOS 
0.025 UMOL

1 รายการ          6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          6,420.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          6,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183129 20/03/2561

407 gBlocks Gene Fragments 125-
500 bp

1 รายการ        12,840.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         12,840.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         12,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183130 22/03/2561

408 Sp DNA Sequencing 1 รายการ          1,284.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,284.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,284.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183131 22/03/2561

409 BIOTIN 4 รายการ        15,333.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

        15,333.10 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

        15,333.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183132 27/03/2561

410 PEFABLOC SC (4-(2-
AMINOETHYL)

1 รายการ        14,434.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด         14,434.30 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด         14,434.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183133 20/03/2561

411 Sp DNA Sequencing 2 รายการ        11,342.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         11,342.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         11,342.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183134 22/03/2561

412 RNase H 2 x 250 Units. No. 
M0297S

2 รายการ        16,306.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         16,306.80 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         16,306.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183135 27/03/2561

413 Battery Power Rating 12 Volt. 
7.2 Amp

1 รายการ        16,050.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

        16,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

        16,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183136 20/03/2561

Page 15 of 27



แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

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

          8,560.00 บาท บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

          8,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183137 29/03/2561

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

        23,283.20 บาท บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

        23,283.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183138 20/03/2561

416 CARBENICILLIN DISODIUM 
SALT BIOREAGENT P

1 รายการ        29,082.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

        29,082.60 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

        29,082.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183139 20/03/2561

417 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 87 
mers, 25

1 รายการ          1,303.26 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,303.26 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,303.26 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183140 22/03/2561

418 MALT EXTRACT 500 GM 1 รายการ        13,867.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)         13,867.20 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)         13,867.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183141 20/03/2561

419 NITROGEN 99.5% (STD) 7M/Cyl 1 รายการ          2,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์
(ประเทศไทย) จํากัด

          2,889.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

          2,889.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183142 20/03/2561

420 MEM/EBSS with L-Glutamine 
2x5L

1 รายการ        17,120.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         17,120.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         17,120.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183143 20/03/2561

421 Sp DNA Sequencing 1 รายการ          1,712.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,712.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,712.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183144 22/03/2561

422 CHLOROFORM-D 
(D,99.8%)+SILVER FOIL

3 รายการ        18,083.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด         18,083.00 บาท บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด         18,083.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183145 20/03/2561

423 1 kb DNA Ladder [N3232S] 1 รายการ        13,867.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         13,867.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         13,867.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183146 20/03/2561

424 SsoFast EvaGreen Supermix, 
500x20 ul.

3 รายการ        28,104.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         28,104.50 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         28,104.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183147 20/03/2561

425 Acrodise Syringe Filter with 
Supor 25mm.

1 รายการ          5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากัด           5,350.00 บาท บรษิัท คลารติัส จํากัด           5,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183148 20/03/2561

426 ถุงพลาสตกิรอ้น ขนาด 10 x 15 นิ9ว
, 500 g.

3 รายการ          1,294.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,294.70 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           1,294.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183149 26/03/2561

427 Sugar Pak I Column 
6.5x300mm.10 um.

1 รายการ        58,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด         58,850.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด         58,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183150 20/03/2561

428 250 mL Erlenmeyer Clamp with 
spring

1 รายการ        35,069.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

        35,069.25 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

        35,069.25 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183151 20/03/2561

429 นํ9ายาซักผา้ขาว ไฮเตอร ์สฟี้า 2500
 มล.

2 รายการ          1,617.84 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          1,617.84 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          1,617.84 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183152 22/03/2561

430 D(+)Glucose Monohydrate RPH 
1000g

1 รายการ          1,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          1,926.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          1,926.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183153 20/03/2561

431 Custom Oligos Syn,13 Oligos, 1 รายการ          3,804.92 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,804.92 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,804.92 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183154 20/03/2561

432 ถุุงมอืไมม่แีป้งศรตีรัง XS, S, M 3 รายการ          2,327.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           2,327.25 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           2,327.25 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183155 28/03/2561

433 Shodex Sugar SH1011 Column 
8x300 mm,1/PK

3 รายการ        64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม เจนเนอรัล อคีวปิ
เมน้ท ์จํากัด

        64,200.00 บาท บรษิัท สยาม เจนเนอรัล อคีวปิ
เมน้ท ์จํากัด

        64,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183156 20/03/2561

434 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอร์
โฟลต ์250

1 รายการ          1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183157 23/03/2561

435 Custom Oligo Syn, 2 Oligos, 72 
mers, 25

1 รายการ          1,078.56 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,078.56 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,078.56 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183158 22/03/2561

436 GeneJET Gel Extraction Kit, 250 
preps

2 รายการ        45,903.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         45,903.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         45,903.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183159 20/03/2561

437 Acrodise Syringe Filter with 
supor 25mm.

1 รายการ          5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากัด           5,350.00 บาท บรษิัท คลารติัส จํากัด           5,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183160 20/03/2561

438 Acetonitrile HPLC (Brand 
Fulltime)

1 รายการ        65,056.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี9ซัพ
พลาย

        65,056.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี9ซัพ
พลาย

        65,056.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183161 20/03/2561

439 pH meter/DENVER 
Instrument/UB-10/

1 รายการ          3,343.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

          3,343.75 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

          3,343.75 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183162 20/03/2561

440 No.3599-100 96 Well TC Plate, 
FB,W/Lid,

2 รายการ        16,478.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        16,478.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        16,478.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183163 22/03/2561

441 คา่สอบเทยีบเครืsอง ELectronic 
Balance

1 รายการ          6,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          6,955.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          6,955.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183164 20/03/2561

442 LB BROTH MILLER 500GM 5 รายการ        31,286.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)         31,286.80 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)         31,286.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183165 20/03/2561
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443 MCT150C MICROTUBE 
1.5ML.BOIL-PROOF,500/

5 รายการ        24,503.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        24,503.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        24,503.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183166 20/03/2561

444 Millex 33mm MCE .22um Sterile 
250/pk

2 รายการ        38,841.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด         38,841.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด         38,841.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183167 20/03/2561

445 H1270.0500 Horse Serum 
"Sigma" 500 ml.

1 รายการ          3,317.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           3,317.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           3,317.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183168 20/03/2561

446 TRYPTIC SOY BROTH 500GM 2 รายการ          4,173.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           4,173.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           4,173.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183169 28/03/2561

447 5%H2 + 5%CO2 + Balance N2 2 รายการ          7,169.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด           7,169.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด           7,169.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183170 23/03/2561

448 RNeasy Mnin Kit (50) 1 รายการ        16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         16,050.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         16,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183171 20/03/2561

449 NORTH2SOUTH COMPLETE 
BIOTIN RANDOM PRIME

1 รายการ        36,701.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         36,701.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         36,701.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183172 20/03/2561

450 Custom Oligo Syn,3 Oligos,90 
mers,

1 รายการ          2,407.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,407.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,407.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183173 20/03/2561

451 คา่ตรวจเช็คและคาลเิบทตู ้Lamina
 Flow

1 รายการ        12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
        12,840.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
        12,840.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183174 22/03/2561

452 คา่สอบเทยีบ Pipette 3 รายการ          2,191.36 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           2,191.36 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           2,191.36 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183175 20/03/2561

453 งานทาสโีครงเหล็กดา้นหนา้
อาคารไบโอเทค

1 รายการ       125,050.00 125,050.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ        125,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ        125,050.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183176 21/03/2561

454 Anti-Salmonella 0-12 A B D 
group,

3 รายการ       119,198.00 119,198.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์
 (ประเทศไทย) จํากัด

       119,198.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์
 (ประเทศไทย) จํากัด

       119,198.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183177 2/04/2561

455 TRIS, BIOTECH GRADE, 500 G. 2 รายการ        23,379.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         23,379.50 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         23,379.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183178 3/04/2561

456 NucleoSpin Gel and PCR Clean-
up,

1 รายการ        12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         12,840.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         12,840.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183179 21/03/2561

457 6W. TUBE, 365 NM. 1 รายการ          1,391.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,391.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           1,391.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183180 21/03/2561

458 SeaGar Agarose, 500g. 1 รายการ          8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ โฟกัส จํากัด           8,025.00 บาท บรษิัท แล็บ โฟกัส จํากัด           8,025.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183181 29/03/2561

459 Custom Oligos Syn,4 
Oligos,Total of

1 รายการ          1,468.04 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,468.04 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,468.04 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183182 27/03/2561

460 CELL STRAINER 100 
UM.PP,50/CASE

1 รายการ          2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           2,568.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           2,568.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183183 21/03/2561

461 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

1 รายการ        25,273.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         25,273.40 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         25,273.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183184 28/03/2561

462 Custom TaqMan SNP 
Genotyping assay,

1 รายการ        19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         19,260.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         19,260.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183185 21/03/2561

463 Dl-PAGE-100(Mass QC) 
Deoxylnosine 0.1

3 รายการ          1,393.14 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,393.14 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           1,393.14 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183186 3/04/2561

464 แฟ้มเจาะพลาสตกิ A4 เทาดํา อ-ี
ไฟล ์35A

1 รายการ             654.84 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              654.84 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              654.84 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183187 23/03/2561

465 คา่บรกิารสอบเทยีบตู ้Biosafety 
Cabinet

1 รายการ          5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมกกะฟิล จํากัด           5,350.00 บาท บรษิัท เมกกะฟิล จํากัด           5,350.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183188 23/03/2561

466 Piston Pipette Eppendorf 0.1-
2.5ul.

14 รายการ          7,276.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           7,276.00 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           7,276.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183189 27/03/2561

467 Centifuge Tube 50 ml.,OD 2.8 
mm.,

1 รายการ          9,999.79 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ีเจ.พ ีจํากัด           9,999.79 บาท บรษิัท เอส.พ.ีเจ.พ ีจํากัด           9,999.79 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183190 21/03/2561

468 วัสดคุอมพวิเตอร์ 3 รายการ        31,666.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเทเบิ9ล เน็ตเวริค์ จํากัด         31,666.65 บาท บรษิัท สเทเบิ9ล เน็ตเวริค์ จํากัด         31,666.65 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183191 21/03/2561

469 Custom Oligos Syn,1 Oligos,43 
mers,

1 รายการ             644.14 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              644.14 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              644.14 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183192 21/03/2561

470 จา้งทํากญุแจบานสวงิไข สองทาง 2 รายการ          5,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชาญสนิทว ีจํากัด           5,992.00 บาท บรษิัท ชาญสนิทว ีจํากัด           5,992.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183193 21/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

471 MEM NON-ESSENTIAL AMINO 
ACID

1 รายการ        11,106.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด         11,106.60 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด         11,106.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183194 21/03/2561

472 POTATO DEXTROSE AGAR 
(Lot.7193548)

2 รายการ          9,052.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           9,052.20 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           9,052.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183195 21/03/2561

473 -Ura DO Supplement,10 g 1 รายการ          3,959.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          3,959.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          3,959.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183196 21/03/2561

474 PCR 8-strip tube,0.2 ml clear 
(125Pack)

2 รายการ          4,258.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,258.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,258.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183197 21/03/2561

475 ACETONE-D6,(D,99.9%),25 G 1 รายการ        20,865.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด         20,865.00 บาท บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด         20,865.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183198 21/03/2561

476 จอรับภาพแบบแขวนพรอ้มเดนิ
สายสัญญาณ LCD

1 รายการ        19,688.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์
จํากัด

        19,688.00 บาท บรษิัท แอปโซลทู เวลิดว์ายด ์
จํากัด

        19,688.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183199 21/03/2561

477 Agencourt AMPure XP - 60ml 1 รายการ        51,895.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         51,895.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด         51,895.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183200 21/03/2561

478 Gene Pulser/MicroPulser 
Electroporation

1 รายการ        17,334.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         17,334.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         17,334.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183201 21/03/2561

479 METHANOL,HPLC 4L 1 รายการ          4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           4,815.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           4,815.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183202 21/03/2561

480 Lyticase from arthrobucter 25 
KU."Sigma"

1 รายการ        16,478.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         16,478.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         16,478.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183203 21/03/2561

481 ถุงมอืไนไตร สฟี้า S ศรตีรัง 2 รายการ          5,457.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           5,457.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           5,457.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183204 21/03/2561

482 PENICILLIN-STREPTOMYCIN, 
100 ML

1 รายการ          2,439.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           2,439.60 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           2,439.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183205 21/03/2561

483 คา่บํารุงรักษาเชงิป้องกัน (PM) 1 งาน        28,120.88 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากัด         28,120.88 บาท บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากัด         28,120.88 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183206 21/03/2561

484 AGAR TECHNICAL 500 GM 1 รายการ          8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           8,667.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           8,667.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183207 21/03/2561

485 ทําการตรวจสอบดเีอ็นเอของตน้ 
มันสําปะหลัง

1 งวด        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กมลภพ ขยันการ         18,000.00 บาท นาย กมลภพ ขยันการ         18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183208 21/03/2561

486 โคมไฟแสงอาทติยเ์ทยีม 1 รายการ       112,992.00 112,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮโดรนคิส ์ซสิเต็ม จํากัด        112,992.00 บาท บรษิัท ไฮโดรนคิส ์ซสิเต็ม จํากัด        112,992.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183209 21/03/2561

487 จา้งเตรยีมตัวอยา่งทดลองใช ้
ผลติภัณฑจ์ุลนิทรยี์

1 งวด        25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สดุา เนตรชลายทุธ         25,000.00 บาท นางสาว สดุา เนตรชลายทุธ         25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183210 21/03/2561

488 Bovine Ovucheck Milk, 1 
plate,92 samples

1 รายการ        36,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮวิ แอนด ์เอน ิแลบ จํากัด         36,000.00 บาท บรษิัท ฮวิ แอนด ์เอน ิแลบ จํากัด         36,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183211 21/03/2561

489 epTIPS Standard colorless 20-
300ul,

2 รายการ        19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด         19,260.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด         19,260.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183212 21/03/2561

490 Custom oligo syn, 8 oligos, 207 
mers, 25

1 รายการ          3,100.86 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,100.86 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,100.86 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183213 26/03/2561

491 งานจา้ง MA ตูเ้มน MDB และ
ตรวจเช็คระบบ

1 รายการ        25,316.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บโีอ เพาเวอรเ์ทค จํากัด         25,316.20 บาท บรษิัท บโีอ เพาเวอรเ์ทค จํากัด         25,316.20 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183214 21/03/2561

492 HP-5ms Ultra Inert, 15 m, 0.25 
mm, 0.25

1 รายการ        14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด         14,445.00 บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด         14,445.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183215 21/03/2561

493 โกร่ง ขนาด 60 มม. 1 รายการ          2,086.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           2,086.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           2,086.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183216 26/03/2561

494 METHANOL FOR ANALYSIS 
EMSURE ACS,ISO,REA

1 รายการ          3,295.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด           3,295.60 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด           3,295.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183217 23/03/2561

495 เกลอืมารเีนีsยม ขนาด 7 กก./ถุง 1 รายการ          6,741.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชัsน
แนล จํากัด

          6,741.00 บาท บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชัsน
แนล จํากัด

          6,741.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183218 22/03/2561

496 Taq DNA Polymerase 
(recombinant) 500 u.

1 รายการ          5,778.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,778.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,778.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183219 26/03/2561

497 UNIRACK ASSORT 5/SET 2 รายการ          4,226.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

          4,226.50 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

          4,226.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183220 2/04/2561

498 Tetramethylammonium Chloride 
98+% 100g

1 รายการ          1,337.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          1,337.50 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          1,337.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183221 22/03/2561

Page 18 of 27



แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

499 No.170-8841 iScript RT 
Supermix

1 รายการ        14,091.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         14,091.90 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         14,091.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183222 22/03/2561

500 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

1 รายการ             552.12 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด              552.12 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด              552.12 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183223 22/03/2561

501 MR-1000 Pipet-Lite Pipette, 
Unv. SL-200

2 รายการ        12,973.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

        12,973.75 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

        12,973.75 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183224 22/03/2561

502 LACTOBACILLI MRS BROTH 
500 GM

3 รายการ        38,199.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)         38,199.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)         38,199.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183225 22/03/2561

503 PCR96FLTC/1 96 WELL CLEAR 
FLAT TOP PCR

3 รายการ        51,360.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        51,360.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        51,360.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183226 22/03/2561

504 แบตเตอรีsแหง้ : Model :12 volt 
7.2 Ah

1 รายการ        23,283.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 

จํากัด
        23,283.20 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 

จํากัด
        23,283.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041183227 22/03/2561

505 Sodium Chloride RPE 1000g 
(C479687)

2 รายการ          1,412.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          1,412.40 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          1,412.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183228 22/03/2561

506 จา้งเพาะเลี9ยงเชื9อจุลนิทรยีห์อ้ง BCC 1 งวด        33,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วัชร ีเสารเ์ทพ         33,400.00 บาท นางสาว วัชร ีเสารเ์ทพ         33,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183229 22/03/2561

507 ศกึษาขอ้มลูโอมกิสข์องขา้วทีsเปิด
เป็นขอ้ม

1 งวด        38,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อธภิัทร ขนุอนิทอง         38,000.00 บาท นาย อธภิัทร ขนุอนิทอง         38,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183230 23/03/2561

508 จา้งสกัด DNA จากเชื9อรา 1 งวด        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย บญุชว่ย พณิศรทีอง         18,000.00 บาท นาย บญุชว่ย พณิศรทีอง         18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183231 23/03/2561

509 จา้งสกัด DNA จากเชื9อรา 1 งวด        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สพุชิฌาย ์แสงแกว้สุ         18,000.00 บาท นางสาว สพุชิฌาย ์แสงแกว้สุ         18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183232 23/03/2561

510 พัฒนาระบบเพาะเลี9ยง 1 ระบบ 1 งวด        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย บรริักษ์ เกาะประเสรฐิ         18,000.00 บาท นาย บรริักษ์ เกาะประเสรฐิ         18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183233 23/03/2561

511 ดําเนนิการจัดทําสืsอทั9งในรูปแบบวี
ดทีัศน์

1 งวด        92,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมเกยีรต ิอสุาหะ         92,000.00 บาท นาย สมเกยีรต ิอสุาหะ         92,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183234 23/03/2561

512 BEAKER 600 ML. 10 รายการ        20,684.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ9ง
(ไทยแลนด)์จํากัด

        20,684.00 บาท บรษิัท ยแูอนดว์โีฮลดิ9ง
(ไทยแลนด)์จํากัด

        20,684.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183235 23/03/2561

513 Round Petridisk, PS,dia 90x14.2 
mm,

1 รายการ          8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           8,667.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           8,667.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183236 23/03/2561

514 ZR Fungal/Bacterial DNA 
MiniPrep Kit

2 รายการ        58,593.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

        58,593.20 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

        58,593.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183237 2/04/2561

515 ถุงมอืไมม่แีป้งศรตีรัง S 2 รายการ          7,918.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           7,918.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           7,918.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183238 31/03/2561

516 Research plus,adjustable 100-
1000ul

1 รายการ          8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด           8,560.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด           8,560.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183239 23/03/2561

517 แผน่ CD-R PRINTABLE 56X 
(แพ็ค 50 แผน่)

1 รายการ             878.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              878.00 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              878.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183240 23/03/2561

518 Petridish Plastic,With Vents 
94.X16 mm.

1 รายการ          8,453.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,453.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           8,453.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183241 23/03/2561

519 Centrifuge Tube 50 ml Conical 
Sterilized

1 รายการ          5,457.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จํากัด
          5,457.00 บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จํากัด
          5,457.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041183242 23/03/2561

520 PCR TUBE 0.2ML.FLAT 
CAP,1000/BAG[PCR-2C]

1 รายการ          6,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

          6,955.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

          6,955.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183243 23/03/2561

521 Custom Oligo syn,5 oligos,120 
mers,

1 รายการ          5,136.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,136.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,136.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183244 23/03/2561

522 นํ9ายาลา้งจาน 3.8 ลติร ทโีพล ์Pure 1 รายการ             872.96 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              872.96 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)              872.96 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183245 23/03/2561

523 Phenylselenyl bromide,98%, 25 
g (ACROS)

1 รายการ          9,416.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด           9,416.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด           9,416.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183246 23/03/2561

524 Dichloromethane AR 4.0 lt/jug 1 รายการ          6,099.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี9ซัพ
พลาย

          6,099.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี9ซัพ
พลาย

          6,099.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183247 23/03/2561

525 จัดเตรยีมและรวบรวมขอ้มลูศกึษา
สตูร

1 งวด        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สเุมธ คงภักดี         18,000.00 บาท นาย สเุมธ คงภักดี         18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183248 23/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

526 จัดเตรยีมและรวบรวมขอ้มลูภูมิ
สารสนเทศ

1 งวด        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กําพล สกลุลรีุ่งโรจน์         18,000.00 บาท นาย กําพล สกลุลรีุ่งโรจน์         18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183249 23/03/2561

527 Sp DNA Sequencing 1 รายการ             856.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              856.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ              856.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183250 29/03/2561

528 GeneJet Plasmid miniprep Kit, 
250 preps

1 รายการ        26,322.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         26,322.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         26,322.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183251 29/03/2561

529 Sp DNA Sequencing 1 รายการ        17,976.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         17,976.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         17,976.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183252 29/03/2561

530 ซอ่มเครืsองชัsง รุ่น BP3100S ยีsหอ้ 
Sart

3 รายการ          7,790.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัsน 
จํากัด

          7,790.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัsน 
จํากัด

          7,790.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183253 23/03/2561

531 ซอ่มตูเ้พาะบม่เชื9อขนดิไรอ้อกซเิจน 2 รายการ        25,038.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอฟฟินเิท็ค จํากัด         25,038.00 บาท บรษิัท แอฟฟินเิท็ค จํากัด         25,038.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183254 23/03/2561

532 ATC.33656 Eubacterium rectale 1 รายการ        17,430.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย)
 จํากัด

        17,430.00 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย)
 จํากัด

        17,430.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183255 23/03/2561

533 Plastic Syringe 20 ml. (1 
box./50 pcs.)

2 รายการ             642.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.พ.ีไซเอนซ์              642.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.พ.ีไซเอนซ์              642.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183256 23/03/2561

534 เทปกาวยน่ 3M 1"x25 หลา เบอร ์
888

2 รายการ             282.48 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

             282.48 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

             282.48 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183257 28/03/2561

535 BCA PROTEIN ASSAY ASSAY 
KITPROTY

1 รายการ          6,730.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด           6,730.30 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด           6,730.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183258 23/03/2561

536 3M 7502 หนา้กากครึsงหนา้ไส ้
กรองคู่

5 รายการ        11,339.86 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากัด

        11,339.86 บาท บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากัด

        11,339.86 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183259 28/03/2561

537 สอบเทยีบ pH meter/Mettler 
Toledo/Seven

1 รายการ          3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

          3,210.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

          3,210.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183260 27/03/2561

538 lon Xpress Plus Fragment 
Library Kit

4 รายการ       452,610.00 452,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด        452,610.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด        452,610.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183261 26/03/2561

539 Funnel Shaker Model MMV-
1000W

1 รายการ       224,700.00 224,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด        224,700.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด        224,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183262 26/03/2561

540 87961.0500 Tetranitroblue 
tetrazolium

1 รายการ        15,889.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         15,889.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         15,889.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183263 26/03/2561

541 Nde I  1x4,000 Units 1 รายการ          4,044.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           4,044.60 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           4,044.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183264 26/03/2561

542 250x4.6mm 5u ODS Hypersil 
Column

1 รายการ        22,898.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด         22,898.00 บาท บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด         22,898.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183265 26/03/2561

543 PKH67  Green Fluorescent Cell 
Linker

1 รายการ          8,239.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           8,239.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           8,239.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183266 26/03/2561

544 LongAmp Taq DNA Polymerase 
1x2,500 Units

1 รายการ        21,057.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         21,057.60 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         21,057.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183267 26/03/2561

545 Custom Oligos Syn,24 
Oligos,Total of 507

1 รายการ          7,594.86 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,594.86 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,594.86 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183268 2/04/2561

546 Sp DNA Sequencing 1 รายการ          4,708.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,708.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,708.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183269 31/03/2561

547 Custom Oligos Syn,4 
Oligos,Total of 240

1 รายการ          3,595.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,595.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           3,595.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183270 31/03/2561

548 Standard 96-well PCR 
plate,semi skirted

5 รายการ        46,010.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         46,010.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         46,010.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183271 28/03/2561

549 Oxygen High Purity 1 รายการ          2,359.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

          2,359.35 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

          2,359.35 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183272 28/03/2561

550 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

1 รายการ          6,458.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           6,458.52 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           6,458.52 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183273 28/03/2561

551 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

2 รายการ          2,054.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           2,054.40 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           2,054.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183274 31/03/2561

552 Hpy CH4V  2x100 Units. 2 รายการ        17,205.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         17,205.60 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         17,205.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183275 26/03/2561

553 Pf123II (BsiWI) 1 รายการ          6,634.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,634.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,634.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183276 26/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

554 ASSORTEeversible Rack with 
cover,PP,

2 รายการ          1,936.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัsน 
จํากัด

          1,936.70 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัsน 
จํากัด

          1,936.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183277 26/03/2561

555 Petri Dishes 
15.0cm,Sterilized(1/pkg,120

2 รายการ        11,128.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จํากัด
        11,128.00 บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จํากัด
        11,128.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041183278 26/03/2561

556 Youtility Bottle,GL 45 with 
screw cap,

3 รายการ          3,980.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          3,980.40 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          3,980.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183280 26/03/2561

557 Syringe Plastic 1ml, 100/box 2 รายการ          2,332.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัsน 
จํากัด

          2,332.60 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัsน 
จํากัด

          2,332.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183281 26/03/2561

558 Dexamethasone 96% 1g 
(A230300010)

1 รายการ        10,379.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

        10,379.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

        10,379.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183282 26/03/2561

559 Custom Oligo Syn,20 
Oligos,1002 mers,

1 รายการ          7,999.32 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,999.32 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,999.32 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183283 26/03/2561

560 เสื9อกาวน์ 1 รายการ             588.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด              588.50 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด              588.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183284 26/03/2561

561 Custom Oligos Syn,8 Oligos, 1 รายการ          5,617.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,617.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           5,617.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183285 26/03/2561

562 3-(Trifluromethyl)benzyl 
chloride,97%,5g

2 รายการ          3,702.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           3,702.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           3,702.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183286 26/03/2561

563 Custom Oligos Syn,4 
Oligos,Total of 176

1 รายการ          2,636.48 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,636.48 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           2,636.48 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183287 31/03/2561

564 Microcentrifuge Tube Epp 1.5 
ml.

1 รายการ          7,490.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,490.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,490.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183288 31/03/2561

565 Orthophosphoric acid, for HPLC, 
1 L

2 รายการ          9,373.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          9,373.20 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          9,373.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183289 26/03/2561

566 จา้งสรุปผลขอ้มลูปรมิาณนํ9าฝน 
อณุหภูมิ

1 งวด        25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนาวรรณ ถริศักดิ@ธน         25,000.00 บาท นางสาว ธนาวรรณ ถริศักดิ@ธน         25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183290 26/03/2561

567 X-alpha-Gal (250 mg) 1 รายการ        39,376.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

        39,376.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

        39,376.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183292 26/03/2561

568 High Sensitivity NGS Fragment 
Analysis

3 รายการ       262,043.00 262,043.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

       262,043.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

       262,043.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183293 26/03/2561

569 Saf Instant Yeast Gold 
(20x500g)

1 รายการ        10,249.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามเมกซ ์จํากัด         10,249.80 บาท บรษิัท สยามเมกซ ์จํากัด         10,249.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183294 3/04/2561

570 ซอ่ม Passbox 2 รายการ        17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั9ง กมิ ฮง การโยธา จํากัด         17,655.00 บาท บรษิัท ตั9ง กมิ ฮง การโยธา จํากัด         17,655.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183295 26/03/2561

571 วัสดเุชื9อเพลงิ 1 รายการ        25,209.59 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน)         25,209.59 บาท บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน)         25,209.59 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183296 26/03/2561

572 วัสดวุทิยฯ์ 2 รายการ        11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด         11,556.00 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด         11,556.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183298 26/03/2561

573 จา้งทาส ีEpoxy บอ่เพาะเลี9ยงได
อะตอม อาคา

1 รายการ        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สนุันต ์ลอยทุ่ง         18,000.00 นาย สนุันต ์ลอยทุ่ง         18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183299 26/03/2561

574 Disk FC 600GB 15K on VNX5500 1 รายการ        24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แทนเจอรนี จํากัด         24,075.00 บาท บรษิัท แทนเจอรนี จํากัด         24,075.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183300 26/03/2561

575 Biology Safety Cabinet Class II 
Type A2
ตูป้ลอดเชื9อ

1 รายการ       195,000.00 195,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัsน 
จํากัด

       195,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัsน 
จํากัด

       195,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183301 26/03/2561

576 Syringe Plastic 1ml,100/box 
"Nipro"

1 รายการ             208.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัsน 
จํากัด

             208.65 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัsน 
จํากัด

             208.65 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183302 27/03/2561

577 ตูส้ญูญากาศ 1 รายการ       406,600.00 406,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด        406,600.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด        406,600.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183303 27/03/2561

578 Fume Hood หอ้ง AG04 1 รายการ       499,690.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด        499,690.00 บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด        499,690.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183304 27/03/2561

579 วัสดคุอมพวิเตอร์ 1 รายการ        10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด         10,272.00 บาท บรษิัท คณูพันพมิ จํากัด         10,272.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183305 2/04/2561

580 งานบรกิารทําความสะอาด 1 รายการ          6,400.00 เฉพาะเจาะจง นาง วลัยลักษณ ์สดรุ่ง           6,400.00 บาท นาง วลัยลักษณ ์สดรุ่ง           6,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183306 27/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

581 งานบรกิารทําความสะอาด 1 รายการ          6,400.00 เฉพาะเจาะจง นาง ชวนพศิ เรอืงดกุ           6,400.00 บาท นาง ชวนพศิ เรอืงดกุ           6,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183307 27/03/2561

582 Complete iPLEX Gold 
Genotyping Reagent

2 รายการ       385,200.00 385,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน ์สเปค จํากัด        385,200.00 บาท บรษิัท ซายน ์สเปค จํากัด        385,200.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183308 27/03/2561

583 Pf123II (BsiWI) 1 รายการ          6,634.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,634.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,634.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183309 27/03/2561

584 Syringe Plastic 3ml.,100/box 
[SR-Nl-SR3]

1 รายการ          2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัsน 
จํากัด

          2,996.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัsน 
จํากัด

          2,996.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183310 27/03/2561

585 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ด มอิ อนิเตอร์
โฟลต์

1 รายการ          2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           2,568.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           2,568.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183311 27/03/2561

586 คา่ตรวจเช็คและคาลเิบทตู ้
Laminar Flow

1 งาน        12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
        12,840.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
        12,840.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183312 27/03/2561

587 ถุงมอืไมม่แีป้งศรตีรัง S 1 รายการ          1,551.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           1,551.50 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           1,551.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183313 27/03/2561

588 ถุงพลาสตกิรอ้น ขนาด 8x12 นิ9ว,
500 กรัม

1 รายการ             588.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ              588.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ              588.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183314 27/03/2561

589 D(+)XYLOSE 1 รายการ        15,044.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

        15,044.20 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากัด

        15,044.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183315 27/03/2561

590 Xylan (Beechwood;purified) 1 รายการ        31,244.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 

อนิดัสทร ีจํากัด
        31,244.00 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 

อนิดัสทร ีจํากัด
        31,244.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041183316 27/03/2561

591 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 74 
mers, 25

1 รายการ          1,108.52 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,108.52 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,108.52 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183317 3/04/2561

592 D(+)-Raffinose pentahydrate 
100 g.

3 รายการ        49,755.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         49,755.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         49,755.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183318 28/03/2561

593 Rhodamine B,95% (HPLC) 
"Sigma" 25 g.

2 รายการ        17,901.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         17,901.10 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน         17,901.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183319 27/03/2561

594 คา่บรกิารสอบเทยีบปิเปด Single 
chonnel

1 งาน          1,444.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

          1,444.50 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

          1,444.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183320 27/03/2561

595 GeneJet RNA Purification Kit, 50 
preps

1 รายการ        22,470.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         22,470.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ         22,470.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183321 3/04/2561

596 Sp DNA Sequencing 1 รายการ          7,704.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,704.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           7,704.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183322 3/04/2561

597 1IVG1-12800-017 : D-MEM, 
10x1L

1 รายการ          3,252.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           3,252.80 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           3,252.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183323 3/04/2561

598 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอร์
โฟลด์

1 รายการ          3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           3,424.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           3,424.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183324 27/03/2561

599 Low Profile 0.2 ml. thin wall PP 
8-tube

2 รายการ          8,988.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           8,988.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           8,988.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183325 27/03/2561

600 ACETONE,AR 4L (Plastic) 1 รายการ          2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           2,568.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           2,568.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183326 27/03/2561

601 Phenol-water saturated solu'n 1 รายการ          7,062.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          7,062.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          7,062.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183327 27/03/2561

602 RC-L10 1000 LTS TIP in 
bag,MAX.capacity

1 รายการ        33,705.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

        33,705.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

        33,705.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183328 27/03/2561

603 คา่วเิคราะหต์ัวอยา่งอาหารสัตว์ 1 รายการ        26,322.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

        26,322.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

        26,322.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183329 27/03/2561

604 Flask Erlenmeyer Narrow Neck 
500 mL

1 รายการ          3,937.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          3,937.60 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          3,937.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183330 27/03/2561

605 Centrifuge Tube 50 ml Conical 
Sterilized

1 รายการ          8,988.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จํากัด
          8,988.00 บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จํากัด
          8,988.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ

พัสดตุรงตามขอ้กําหนด
2041183331 27/03/2561

606 ซอ่ม Incubator Shaker Innova 
44R#2

1 งาน        99,991.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

        99,991.50 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

        99,991.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183332 27/03/2561

607 ถุงพลาสตกิรอ้น ขนาด8x12 นิ9ว,
500 กรัม

5 รายการ          4,665.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           4,665.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           4,665.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183333 27/03/2561

608 หนา้กาก Dura 3 รายการ          8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           8,346.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           8,346.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183334 27/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

609 ETHYL ACETATE,CG 20L 1 รายการ        16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด         16,050.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด         16,050.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183335 27/03/2561

610 Van Guard for UPLC BEH C18 
2.1x5 mm 3/pk

6 รายการ       498,941.00 498,941.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด        498,941.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด        498,941.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183336 27/03/2561

611 SS-8TF-90 'TF SERIES FILTR 
OD.1/2"

24 รายการ       167,203.55 167,203.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติ9ง จํากัด

       167,203.55 บาท บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติ9ง จํากัด

       167,203.55 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183337 28/03/2561

612 16-tube Sure Beads Magnetic 
Rack

1 รายการ       155,364.00 155,364.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด        155,364.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด        155,364.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183338 28/03/2561

613 Agencourt AMPure XP - 60 ml 1 รายการ       467,055.00 467,055.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด        467,055.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด        467,055.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183339 28/03/2561

614 QUBIT dsDNA BR ASSAY KIT 
[1IVM-Q32853]

1 รายการ       272,850.00 272,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด        272,850.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด        272,850.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183340 28/03/2561

615 Custom Oligo syn,48 
oligos,1776 mers,

6 รายการ       332,119.44 332,119.44 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ        332,119.44 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ        332,119.44 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183341 28/03/2561

616 ผลติวัคซนีตน้แบบตรวจวเิคราะห์
ภูมคิุม้กัน

1 งวด        22,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ปัณณวชิญ ์นาราเศรษฐพงศ         22,000.00 บาท นาย ปัณณวชิญ ์นาราเศรษฐพงศ         22,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183342 28/03/2561

617 ซอ่ม Autoclave AMSCO 
SG-120#3

1 งาน        99,084.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด         99,084.00 บาท บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด         99,084.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183343 28/03/2561

618 ซอ่ม Autoclave AMSCO LAB 
250#5

1 งาน        29,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด         29,260.00 บาท บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด         29,260.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183344 28/03/2561

619 ACCL RSLC120 
C182.2UM21X150MM

1 รายการ        25,056.73 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด         25,056.73 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด         25,056.73 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183345 28/03/2561

620 NucleoTrap Kits 10 preps/kit 1 รายการ          3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           3,852.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           3,852.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183346 28/03/2561

621 Liquid Nitrogen 180L -เม.ย.61 1 รายการ          3,787.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ 
(ประเทศไทย) จํากัด

          3,787.80 บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ 
(ประเทศไทย) จํากัด

          3,787.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183347 28/03/2561

622 Custom Oligos Syn,6 Oligos,120 
mers,

1 รายการ          1,797.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,797.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,797.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183348 28/03/2561

623 DMEM/HIGH with L-
Glutamine,Na Pyruvate

1 รายการ          6,420.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,420.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           6,420.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183349 29/03/2561

624 Carbon Dioxide Gas (Ind) Purity 
99.5%Min

1 รายการ          2,542.32 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสเปเชีsยลแกส๊ จํากัด           2,542.32 บาท บรษิัท ไทยสเปเชีsยลแกส๊ จํากัด           2,542.32 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183350 3/04/2561

625 Finnpipette F2 0.2-2 ul micro, 6 รายการ        63,772.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด         63,772.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด         63,772.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183351 28/03/2561

626 Taq DNA Polymerase 
(Su/ul),500 units

1 รายการ          3,103.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           3,103.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           3,103.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183352 28/03/2561

627 Heparin sodium salt from 
porcine

1 รายการ          4,825.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           4,825.70 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           4,825.70 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183353 28/03/2561

628 Phos-tag Acrylamide AAL-107 
10mg/btl

1 รายการ        45,475.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คาหก์ (ประเทศไทย) จํากัด         45,475.00 บาท บรษิัท คาหก์ (ประเทศไทย) จํากัด         45,475.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183354 28/03/2561

629 คา่ตรวจเช็คและคาลเิบทตู ้Lamina
 Flow

1 รายการ          6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
          6,420.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
          6,420.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ

รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183355 28/03/2561

630 Custom Oligos Syn, 4 Oligos,90 
mers,

1 รายการ          1,348.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,348.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,348.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183356 28/03/2561

631 Sp DNA Sequencing 1 รายการ          4,922.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,922.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           4,922.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183358 3/04/2561

632 DNA GUARANTEED OLIGOS 
0.025 UMOL

1 รายการ          3,338.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          3,338.40 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          3,338.40 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183359 28/03/2561

633 85850 mTcSR1 COMPLETE KIT-
GMP

2 รายการ        49,755.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        49,755.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        49,755.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183360 28/03/2561

634 SR-NI-SR1 Syringe Plastic 1ml, 
100/box

2 รายการ          1,118.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัsน 
จํากัด

          1,118.15 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัsน 
จํากัด

          1,118.15 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183361 28/03/2561

635 AGAR GRANULATED 500 GM 2 รายการ          8,517.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           8,517.20 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           8,517.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183362 28/03/2561

636 G4129.0250 Guar "Sigma" 250 
g.

2 รายการ          6,912.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           6,912.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           6,912.20 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183363 28/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

637 S4126-2KG STARCH CORN 1 รายการ          2,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          2,300.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

          2,300.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183364 28/03/2561

638 A1328-100G (+)-
Arabinogalactan from

1 รายการ          8,399.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

          8,399.50 บาท บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

          8,399.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183365 28/03/2561

639 10mL Vials, Clear Glass, Flat 
Bottom,

7 รายการ        14,659.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด         14,659.00 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด         14,659.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183366 3/04/2561

640 สอบเทยีบ 2 จุด พรอ้มใบรายบงาน
ผล Pipette

27 รายการ        14,440.72 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด         14,440.72 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด         14,440.72 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183367 28/03/2561

641 งานตดิตั9งสายเมนไฟฟ้าสําหรับหอ้ง
 B02

1 รายการ       312,368.90 312,368.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์วิรีs เอ็นจเินียริsง จํากัด        312,368.90 บาท บรษิัท เมอรค์วิรีs เอ็นจเินียริsง จํากัด        312,368.90 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183368 29/03/2561

642 No. M0314S RNase Inhibitor 
Murine

1 รายการ        17,976.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         17,976.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         17,976.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183369 29/03/2561

643 METHANOL, CHROMASOLV FOR 
HPLC, >=99.9%

3 รายการ        25,252.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

        25,252.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

        25,252.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183370 29/03/2561

644 POTATO DEXTROSE AGAR 
500GM

1 รายการ          8,988.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           8,988.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           8,988.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183371 29/03/2561

645 Battery Cover 1 รายการ          3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยวกิตอรีs จํากัด           3,210.00 บาท บรษิัท ไทยวกิตอรีs จํากัด           3,210.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183372 29/03/2561

646 31314 Ni-NTA Spin Kit (50) 2 รายการ        34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         34,240.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด         34,240.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183373 29/03/2561

647 Tetramethylammonium Chloride 
"TCI" 25G

2 รายการ          3,680.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           3,680.80 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           3,680.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183374 29/03/2561

648 No. 161-0377 Protein Dual Xtra 
Standard

1 รายการ        15,622.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         15,622.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         15,622.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183375 29/03/2561

649 เข็มฉีดยาเบอร ์19G ยาว 
1.5"(1box/100pcs)

9 รายการ          2,985.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.พ.ีไซเอนซ์           2,985.30 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.พ.ีไซเอนซ์           2,985.30 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183376 29/03/2561

650 No. 161-0710 2-Mercaptoethanol 1 รายการ             893.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด              893.45 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด              893.45 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183377 29/03/2561

651 Glass insert,250ul with Bottom 
Spring

2 รายการ        13,054.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด         13,054.00 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด         13,054.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183378 3/04/2561

652 Dpn I  1x1,000 Units. 1 รายการ          4,108.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           4,108.80 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด           4,108.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183379 29/03/2561

653 Bst 2.0 WarmStart DNA 
Polymerase

1 รายการ        19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         19,260.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         19,260.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183380 29/03/2561

654 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ด มอิ อนิเตอร์
โฟลต์

1 รายการ          1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด           1,712.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183381 2/04/2561

655 Q5 High Fidelity DNA 
Polymerase

1 รายการ        27,220.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         27,220.80 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         27,220.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183382 29/03/2561

656 Monkey IFN-gamma ELISAPRO 
kit,2plates

1 รายการ        29,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์
 (ประเทศไทย) จํากัด

        29,960.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์
 (ประเทศไทย) จํากัด

        29,960.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183383 29/03/2561

657 เครืsองบดตัวอยา่งความเร็วสงู 1 รายการ       499,800.00 499,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด        499,800.00 บาท บรษิัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด        499,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183384 29/03/2561

658 เครืsองผสมความเร็วสงู ขนาด 30 
ลติร

1 รายการ       291,575.00 291,575.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนูคิ ทูลส ์จํากัด        291,575.00 บาท บรษิัท ยนูคิ ทูลส ์จํากัด        291,575.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183385 29/03/2561

659 lON XPRESS BARCODES 81-96 
KIT

3 รายการ       321,000.00 321,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด        321,000.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด        321,000.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183386 30/03/2561

660 MTAG-A019 MagPlex-TAG 
Microspheres 1 mL

12 รายการ       224,700.00 224,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์
 (ประเทศไทย) จํากัด

       224,700.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์
 (ประเทศไทย) จํากัด

       224,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183387 30/03/2561

661 ชดุคอมพวิเตอรส์ําหรับ HPLC 1 รายการ        41,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด         41,730.00 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด         41,730.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183388 30/03/2561

662 10UL MICRO TIP EXTRA LONG, 
1000/PKG

1 รายการ          5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           5,350.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           5,350.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183389 30/03/2561

663 RPMI MEDIUM 1640, 10x1L 1 รายการ          2,749.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           2,749.90 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           2,749.90 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183390 30/03/2561

664 HPLC-100 Oligosynthesis 0.1 
umol

4 รายการ          9,603.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           9,603.25 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           9,603.25 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183391 30/03/2561

665 คา่บรกิารในการตรวจเช็คและซอ่ม
บํารุงรักษา

1 รายการ          5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ9ง จํากัด           5,350.00 บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ9ง จํากัด           5,350.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183392 30/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

666 Serological pipette 10 ml, 200/cs 1 รายการ          3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           3,852.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด           3,852.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183393 30/03/2561

667 i-Taq TM Plus DNA Polymerase 
with Buffer

1 รายการ        10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         10,700.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด         10,700.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183394 30/03/2561

668 ถุงกระดาษสนีํ9าตาล เบอร ์1 3 รายการ          6,741.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แสงวัฒนไพศาล           6,741.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แสงวัฒนไพศาล           6,741.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183395 30/03/2561

669 Sp DNA Sequencing 1 รายการ          1,712.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,712.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           1,712.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183396 30/03/2561

670 HisTrap excel 5x1 ml 'GE 
HEALTHCARE,

1 รายการ        10,528.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด         10,528.80 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ9ง 1992 จํากัด         10,528.80 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183397 30/03/2561

671 PPN Screw Cap GL 45,Blue 3 รายการ          1,658.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          1,658.50 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          1,658.50 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183398 30/03/2561

672 Ethyl alpha-bromoisbutyrate 1 รายการ          1,797.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           1,797.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน           1,797.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183399 30/03/2561

673 PROPAN-2-OL, AR 2.5L 1 รายการ          2,439.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           2,439.60 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           2,439.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183400 30/03/2561

674 วัสดงุานบา้นงานครัว 2 รายการ          2,201.87 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           2,201.87 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           2,201.87 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183401 30/03/2561

675 Potassium Sodium 
Tartrate,4H2O,RPE-ACS

1 รายการ          1,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          1,926.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          1,926.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183402 30/03/2561

676 Lure stopcock,1-way,male luer 
lock x

1 รายการ          6,099.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

          6,099.00 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

          6,099.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183403 3/04/2561

677 iso-Propyl Alcohol RPE-ACS 
2500ml

2 รายการ          2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          2,247.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          2,247.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183404 30/03/2561

678 วัสดสุํานักงาน 7 รายการ          1,983.78 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          1,983.78 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

          1,983.78 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183405 30/03/2561

679 Amicon Ultra-15, 30kDa NMWL 1 รายการ        11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        11,770.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        11,770.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183406 30/03/2561

680 ป้ายแท็กออ่น, ถาดหลมุ 200 หลดุ 2 รายการ        15,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพราพลิาศ จํากัด         15,800.00 บาท บรษิัท เพราพลิาศ จํากัด         15,800.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183407 30/03/2561

681 BLUE TIP 100-1000UL 5 รายการ        39,055.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        39,055.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

        39,055.00 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183408 30/03/2561

682 82.1473.001 Petri dish, 92x16 
mm.,

2 รายการ        10,946.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีs 
จํากัด

        10,946.10 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีs 
จํากัด

        10,946.10 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183409 30/03/2561

683 25 CM TC Flask,CellBIND,VENT 
Cap,

4 รายการ        10,074.05 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        10,074.05 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค 
มารเ์ก็ตติ9ง จํากัด

        10,074.05 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183410 30/03/2561

684 Phusion High-Fidelity DNA 
Polymerase

3 รายการ        22,983.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         22,983.60 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ9ง จํากัด         22,983.60 บาท มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2041183411 30/03/2561

685 GenPlus Economy:ZzBES2, Len: 
1,683bp,

2 รายการ        14,806.44 เฉพาะเจาะจง  GenScript The Biology CRO 448.68 USD  GenScript The Biology CRO 448.68 USD มคีณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดตุรงตามขอ้กําหนด

2042180031 29/03/2561

686 จา้งเลี9ยงเชื9อ/เปรยีบเทยีบการเก็บ
รักษา

3 งวด        36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สริวิรรณ ณ บางชา้ง         36,000.00 บาท นางสาว สริวิรรณ ณ บางชา้ง         36,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180208 2/03/2561

687 จา้งผลติสารชวีภัณฑร์าบวิเวอเรยี
เพืsอแจก

2 งวด        14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชต         14,000.00 บาท นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชต         14,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180209 5/03/2561

688 เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุท์ีsใชใ้น
โครงการในห ้

2 งวด        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นพพล รัศมจีันทรเ์พ็ญ         30,000.00 บาท นาย นพพล รัศมจีันทรเ์พ็ญ         30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180210 5/03/2561

689 การประเมนิลักษณะความตา้นทาน
ตอ่โรค

6 งวด        66,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ไตรภพ เธยีรถาวร         66,000.00 บาท นาย ไตรภพ เธยีรถาวร         66,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180211 6/03/2561

690 ดําเนนิการเลี9ยงแมลงประชากรตา่งๆ 3 รายการ        33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มะยรุ ีศาลานอ้ย         33,000.00 บาท นางสาว มะยรุ ีศาลานอ้ย         33,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180212 6/03/2561

691 เลี9ยงแมลงประชากรตา่งๆ เพืsอเป็น
สต็อกในห

3 งวด        45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนาภรณ ์สายหยดุ         45,000.00 บาท นางสาว ธนาภรณ ์สายหยดุ         45,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180213 6/03/2561

692 จัดทําขอ้มลูสทิธบิัตรทีsคัดกรอง 12 งวด       180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สาธติ รอดภักดกีลุ        180,000.00 บาท นาย สาธติ รอดภักดกีลุ        180,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180214 7/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

693 จา้งศกึษาคณุสมบัตคิวามไมช่อบ
นํ9าของสปอร์

2 งวด        14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วลิาวัลย ์วัฒนานุกิ         14,000.00 บาท นางสาว วลิาวัลย ์วัฒนานุกิ         14,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180215 8/03/2561

694 จา้งเลี9ยงเชื9ออโีคไลทรานฟอรม์
แมนท์

6 งวด        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จนิดาพร กองสี         30,000.00 บาท นางสาว จนิดาพร กองสี         30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180216 13/03/2561

695 จา้งตรวจนับแมลงในแปลงทดลอง 6 งวด        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เนตรนภา โพธิ@ศรทีอง         18,000.00 บาท นางสาว เนตรนภา โพธิ@ศรทีอง         18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180217 15/03/2561

696 เตรยีมดนิผสม ปลกูดแูลตน้มะเขอื
เทศ

2 งวด        19,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย รักชาต ิจนิดาวงศ์         19,000.00 บาท นาย รักชาต ิจนิดาวงศ์         19,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180218 20/03/2561

697 ลา้งขวดและอปุกรณว์ทิยาศาสตร์ 3 งวด        28,500.00 เฉพาะเจาะจง นาง ลิ9นจีs สระหงษ์ทอง         28,500.00 บาท นาง ลิ9นจีs สระหงษ์ทอง         28,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180219 20/03/2561

698 ทําการรักษาสภาพ และ 
sub-culture

3 งวด        78,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย บรพิัตร สชิฌนุกฤษฏ์         78,000.00 บาท นาย บรพิัตร สชิฌนุกฤษฏ์         78,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180220 22/03/2561

699 งานอนุบาลลกูกุง้ 6 งวด        57,600.00 เฉพาะเจาะจง นาย จงรักษ์  สามงามพุ่ม         57,600.00 บาท นาย จงรักษ์  สามงามพุ่ม         57,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180221 26/03/2561

700 จา้งลา้งทาความสะอาดบอ่เลี9ยง บอ่
เก็บนํ9า

6 งวด        67,800.00 เฉพาะเจาะจง นาย ชัยวัฒน ์พุฒทอง         67,800.00 บาท นาย ชัยวัฒน ์พุฒทอง         67,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180222 26/03/2561

701 จา้งงานเตรยีมนํ9าทะเล 6 งวด        63,900.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธรีศักดิ@ กระจ่างแจง้         63,900.00 บาท นาย ธรีศักดิ@ กระจ่างแจง้         63,900.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180223 26/03/2561

702 จา้งดําเนนิงานทัsวไปหอ้งLAB 6 งวด        51,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว บญุญาพร พรหมเรอืง         51,000.00 บาท นางสาว บญุญาพร พรหมเรอืง         51,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180224 26/03/2561

703 งานจา้งอนุบาลลกูกุง้ 6 งวด        51,600.00 เฉพาะเจาะจง นาย ปิตพิงศ ์อดุมศรศีักดิ@         51,600.00 บาท นาย ปิตพิงศ ์อดุมศรศีักดิ@         51,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180225 26/03/2561

704 จา้งงานซอ่มบํารุงทัsวไป 6 งวด        52,800.00 เฉพาะเจาะจง นาย ยทุธนา โอษฐงาม         52,800.00 บาท นาย ยทุธนา โอษฐงาม         52,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180226 26/03/2561

705 งานดแูลบอ่กุง้และอปุกรณ์ 6 งวด        60,600.00 เฉพาะเจาะจง นาย วัชรนิทร ์บตุรรัตน์         60,600.00 บาท นาย วัชรนิทร ์บตุรรัตน์         60,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180227 26/03/2561

706 งานดแูลบอ่กุง้และอปุกรณ์ 6 งวด        64,800.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมควร แกว้คํา         64,800.00 บาท นาย สมควร แกว้คํา         64,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180228 26/03/2561

707 งานดา้นการเพาะเลี9ยงไสเ้ดอืนทะเล 6 งวด        57,600.00 เฉพาะเจาะจง นาย สรศักดิ@ คงเจรญิ         57,600.00 บาท นาย สรศักดิ@ คงเจรญิ         57,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180229 26/03/2561

708 จัดสวนปรับภูมทิัศน์ 6 งวด        51,600.00 เฉพาะเจาะจง นาย สรุเดช  ผอ่งฉวี         51,600.00 บาท นาย สรุเดช  ผอ่งฉวี         51,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180230 26/03/2561

709 งานธรุการดา้นการชา่ง 6 งวด        82,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สภุาภรณ ์ทองเกลี9ยง         82,800.00 บาท นางสาว สภุาภรณ ์ทองเกลี9ยง         82,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180231 26/03/2561

710 งานธรุการดา้นจัดซื9อ 6 งวด       120,600.00 120,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรศริ ิศรเีทพ        120,600.00 บาท นางสาว อรศริ ิศรเีทพ        120,600.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180232 26/03/2561

711 จา้งควบคมุการทํางานเครืsอง 
Solid-State

2 งวด        40,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมุติร ทองมาก         40,000.00 บาท นาย สมุติร ทองมาก         40,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180233 26/03/2561

712 จา้งปลกูพชืชนดิตา่งๆเพืsอใชใ้น
การทําวจิัย

6 งวด          7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ฉลอง เภาพันธ์           7,200.00 บาท นางสาว ฉลอง เภาพันธ์           7,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180234 27/03/2561
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แบบ สขร.1

ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดย
สรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมนีาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 มนีาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา
 หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

713 ทําการรักษาสภาพ และ 
sub-culture ตน้ Manih

3 งวด        81,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สวรรยา เจรญิลาภพาณิ         81,000.00 บาท นางสาว สวรรยา เจรญิลาภพาณิ         81,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180235 27/03/2561

714 เตรยีมอาหาร เพืsอเพาะเลี9ยง
เนื9อเยืsอตน้

3 งวด        69,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นวลมาศ เกษรจันทร์         69,000.00 บาท นางสาว นวลมาศ เกษรจันทร์         69,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180236 27/03/2561

715 ขยายสายพันธุส์ําหรับทดสอบ
ลักษณะทีsเกีsยวข

6 งวด        90,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมบัต ิเซีsยงฉนิ         90,000.00 บาท นาย สมบัต ิเซีsยงฉนิ         90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180237 27/03/2561

716 ผสมพันธุข์า้วเพืsอผลติลกูผสม F1 
T6-4, T6

6 งวด        72,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง ศริพิร รุ่มสวย         72,000.00 บาท นาง ศริพิร รุ่มสวย         72,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180238 27/03/2561

717 รวบรวมและปลกูขยายเมล็ดสาย
พันธุข์า้วพันธุ

6 งวด        90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จริพร เหลยีวตระกลู         90,000.00 บาท นางสาว จริพร เหลยีวตระกลู         90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180239 27/03/2561

718 รวบรวมและปลกูขยายเมล็ดสาย
พันธุข์า้วพันธุ

6 งวด        90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พงษ์นภิา ยะไชยศรี         90,000.00 บาท นางสาว พงษ์นภิา ยะไชยศรี         90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180240 27/03/2561

719 ทดลองใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีs
วางไว ้ โดยทําก

6 งวด        98,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศริภิา กออนิทรศ์ักด         98,400.00 บาท นางสาว ศริภิา กออนิทรศ์ักด         98,400.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180241 27/03/2561

720 ประสานงานในการอบรม ขยายผล
การดําเนนิโครงกา

3 งวด        90,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อนุรัตน ์ไชยปิน         90,000.00 บาท นาย อนุรัตน ์ไชยปิน         90,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180242 27/03/2561

721 ประสานงานในการอบรม ขยายผล
การดําเนนิโครงกา

3 งวด       105,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วาสนา กองโพธิ@        105,000.00 บาท นางสาว วาสนา กองโพธิ@        105,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180243 27/03/2561

722 กําหนดแผนการปฏบิัตงิาน และการ
ขยายผลสูช่มุ

3 งวด       111,000.00 111,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย รุธ พันธภ์ูมิ        111,000.00 บาท นาย รุธ พันธภ์ูมิ        111,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180244 27/03/2561

723 กําหนดแผนการปฏบิัตงิาน และการ
ขยายผลสูช่มุ

3 งวด       147,000.00 147,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย จริาณุวัฒน ์ ภัทรคนงาม        147,000.00 บาท นาย จริาณุวัฒน ์ ภัทรคนงาม        147,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180245 27/03/2561

724 กําหนดแผนการปฏบิัตงิาน และการ
ขยายผลสูช่มุ

3 งวด       147,000.00 147,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ลาวัลย ์กอ้นคํา        147,000.00 บาท นางสาว ลาวัลย ์กอ้นคํา        147,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180246 27/03/2561

725 ประสานงานในการอบรม ขยายผล
การดําเนนิโครงกา

3 งวด       105,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพงษ์ ติ�บตา        105,000.00 บาท นาย ณัฐพงษ์ ติ�บตา        105,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180247 27/03/2561

726 ประสานงานในการอบรม ขยายผล
การดําเนนิโครงกา

3 งวด       105,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พาหยุทุธ กาศโอสถ        105,000.00 บาท นาย พาหยุทุธ กาศโอสถ        105,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180248 27/03/2561

727 ออกแบบและทดสอบไพรเมอร์ 2 งวด        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พมิพไิล แสงมณี         30,000.00 บาท นางสาว พมิพไิล แสงมณี         30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180249 27/03/2561

728 เก็บตัวอยา่งเนื9อไกจ่ากตลาด ตรวจ
เชื9อจาก

2 งวด        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธรีวัฒน ์งามนอก         30,000.00 บาท นาย ธรีวัฒน ์งามนอก         30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180250 29/03/2561

729 การวเิคราะหป์รมิาณโซเดยีมทีs
สะสมในตน้พชื

3 งวด       135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว คัทรนิทร ์ธรีะวทิย์        135,000.00 บาท นางสาว คัทรนิทร ์ธรีะวทิย์        135,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180251 29/03/2561
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