
แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอื
จา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

1 กระดาษโน๊ตกาว 3x3 นิ�ว คละสี 9 รายการ                1,745.07 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            1,745.07 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            1,745.07 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183412 05.04.2018

2 Custom Oligo syn,12 oligos, 1 รายการ                3,834.88 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            3,834.88 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            3,834.88 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183413 09.04.2018

3 Cresol red Dye content, 95%  5g 3 รายการ                6,462.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด            6,462.80 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด            6,462.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183414 02.04.2018

4 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ                   838.88 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                838.88 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                838.88 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183415 05.04.2018

5 Semi-micro cuvette,PS,1.5-3.0 mL 1 รายการ                1,155.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           1,155.60 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           1,155.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183416 02.04.2018

6 OMEGA NANOSEP, 300K, 24/PK 1 รายการ              20,972.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         20,972.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         20,972.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183417 02.04.2018

7 Custom Oligo syn, 2 oligos, 1 รายการ                   704.06 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                704.06 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                704.06 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183418 02.04.2018

8 Toner HP รุ่น CF280A for HP Laserjet M40 1 รายการ                3,383.34 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด            3,383.34 บาท บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด            3,383.34 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183419 02.04.2018

9 OMEGA NANOSEP 10K, 24/PK 1 รายการ              29,972.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         29,972.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         29,972.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183420 14.04.2018

10 Oligonucleotides,25 nmole 1 รายการ                2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด            2,247.00 บาท บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด            2,247.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183421 02.04.2018

11 DNA Sequencing (<96rxn>) 2 รายการ                   539.28 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด                539.28 บาท บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด                539.28 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183422 02.04.2018

12 Nitrogen Ultra High Purity 1 รายการ                2,022.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

           2,022.30 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

           2,022.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183423 02.04.2018

13 Wash Bottle Economy LDPE,500 ml 2 รายการ                4,301.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            4,301.40 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            4,301.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183424 02.04.2018

14 เกลอืมารเีนี3ยม ขนาด 7 กก./ถงุ 1 รายการ                2,696.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั3นแนล 

จํากัด
           2,696.40 บาท บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั3นแนล 

จํากัด
           2,696.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183425 23.04.2018

15 L-SERINE,REAGENTPLUS TM,>=99% 4 รายการ              68,961.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         68,961.50 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         68,961.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183426 02.04.2018

16 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ                1,271.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            1,271.16 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            1,271.16 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183427 05.04.2018

17 Carbon Dioxide Gas (Ind) Purity 99.5% 1 รายการ              15,151.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด          15,151.20 บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด          15,151.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183428 02.04.2018

18 กระบอกตวงแกว้ 100 ml. 12 

รายการ
               3,391.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            3,391.90 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            3,391.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183429 14.04.2018

19 ซอ่มเครื3อง CO2 Incubator ชนดิ 2 ตอน 1 งาน                4,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           4,500.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           4,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183430 02.04.2018

20 VISIPREP-DL 24 VACUUM MANIFORD 1 รายการ           100,034.30     100,034.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
       100,034.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
       100,034.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183431 02.04.2018

21 จา้งสังเคราะหย์นีกําหนดการสรา้งเอนไซม์ 1 งวด              40,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นงลักษณ์ ใจโต          40,500.00 บาท นางสาว นงลักษณ์ ใจโต          40,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183432 02.04.2018

22 BIOTIN-14-dCTP, 50 nMOL 1 รายการ           274,348.00     274,348.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด        274,348.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด        274,348.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183433 24.04.2018

23 pH Indicators,Colour Bonded,0.0 to 14.0 1 รายการ                1,380.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            1,380.30 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            1,380.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด2041183434 03.04.2018

24 SEP-PAK VAC C18 1CC 50MG 100/BX 2 รายการ              12,144.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด          12,144.50 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด          12,144.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด2041183435 03.04.2018

25 Buckets,Square,HDPE,14L [AZL-2 BWX116] 1 รายการ                2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           2,568.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           2,568.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด2041183437 03.04.2018

26 เครื3องสง่ลมเย็น ชนดิ Fan Coils Unit 1 รายการ           283,015.00     283,015.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อักขรา เอ็นจเินยีริ3ง จํากัด        283,015.00 บาท บรษิัท อักขรา เอ็นจเินยีริ3ง จํากัด        283,015.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183438 03.04.2018

27 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 มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183439 09.04.2018

28 ถงุซปิขนาด 50x63 cm. 1 รายการ                1,444.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            1,444.50 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            1,444.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183440 14.04.2018

29 Clorox 1.89 Lite, 8 bott / Case 1 รายการ                8,688.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ            8,688.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ            8,688.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183441 10.04.2018

30 Bafilomycin A1, Streptomyces griseusCATA 2 รายการ              17,312.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด          17,312.60 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด          17,312.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183442 03.04.2018

31 Custom oligos syn, 6 oligos, 1 รายการ                1,797.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,797.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,797.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183443 17.04.2018

32 Rack Stainless Water Bath 10 

รายการ
             71,936.10 เฉพาะเจาะจง  ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวันชยั ณ 

วเิชยีร
         71,936.10 บาท  ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวันชยั ณ 

วเิชยีร
         71,936.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183444 03.04.2018

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนเมษายน 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 30 30 30 30 เมษายน 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน
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สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนเมษายน 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

33 Rack for vial 13x13 mm, 10x16 ชอ่ง 1 รายการ                4,815.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ            4,815.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ            4,815.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183445 04.04.2018

34 Custom Oligos Syn,15 Oligos, 1 รายการ                4,793.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,793.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,793.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183446 10.04.2018

35 ถงุมอืไนไตรสฟี้า ศรตีรัง S 4 รายการ                2,129.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            2,129.30 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            2,129.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด2041183447 04.04.2018

36 Anti-Zeralenone antibody [11C9], 1 รายการ              88,275.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         88,275.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส ์
(ประเทศไทย) จํากัด

         88,275.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183448 20.04.2018

37 Custom Oligo syn,10 oligos, 1 รายการ                4,194.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,194.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,194.40 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183449 04.04.2018

38 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                4,280.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,280.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,280.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183450 04.04.2018

39 ถงุมอืไม่มแีป้งศรตีรัง XS 3 รายการ                9,309.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            9,309.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            9,309.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183451 14.04.2018

40 alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic acid 25 g. 1 รายการ                7,126.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน            7,126.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน            7,126.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183452 04.04.2018

41 GeneRuler 1 kb DNA Ladder 5x50 ug. 1 รายการ              14,124.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          14,124.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          14,124.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183453 23.04.2018

42 ซอ่มเครอืง HPKC System 1 รายการ              42,907.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด          42,907.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด          42,907.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183454 04.04.2018

43 Toner HP รุ่น CE505AC 1 รายการ                5,846.48 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด            5,846.48 บาท บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด            5,846.48 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183455 04.04.2018

44 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase500U 1 รายการ              33,919.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          33,919.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          33,919.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183456 04.04.2018

45 Custom Oligos Syn,4 Oligos, 3 รายการ              12,829.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          12,829.30 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          12,829.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183457 14.04.2018

46 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                5,564.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            5,564.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            5,564.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183458 14.04.2018

47 COOMASSIE BRILLIANT BLUEG R 250 1 รายการ                4,333.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด            4,333.50 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด            4,333.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183459 04.04.2018

48 Presto Mini Plasmid Kit, 300/kit 1 รายการ                6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด            6,420.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด            6,420.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183460 04.04.2018

49 จา้งเตรยีมเอนไซมร์คีอมบอแนนทไ์ซลาเนส 1 รายการ              42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เบญจรัตน ์ บรรเทงิสขุ          42,000.00 บาท นางสาว เบญจรัตน ์ บรรเทงิสขุ          42,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183461 04.04.2018

50 TAQ DNA POLYMERASHE, 500 U 1 รายการ                8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            8,560.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            8,560.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183462 28.04.2018

51 SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ,100 RXN 3 รายการ              80,357.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด          80,357.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด          80,357.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183463 28.04.2018

52 Complete iPLEX Gold Genotyping Reagent 1 รายการ           192,600.00     192,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน ์สเปค จํากัด        192,600.00 บาท บรษิัท ซายน ์สเปค จํากัด        192,600.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183464 19.04.2018

53 เครื3องตรวจวเิคราะหส์ารรังสแีบบเรอืงแสง 1 รายการ        2,000,000.00  2,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด     2,000,000.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด     2,000,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183465 05.04.2018

54 Vibratome รุ่น WinRHIZO 1 รายการ           690,000.00     690,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
       690,000.00 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
       690,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183466 05.04.2018

55 จา้งออกแบบงานปรับปรุงพื�นที3 1 รายการ           333,239.40     333,239.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน+์ดเีวลลอป จํากัด        333,239.40 บาท บรษิัท ดไีซน+์ดเีวลลอป จํากัด        333,239.40 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183467 05.04.2018

56 ตรายางหมกึในตัว CGS-4912 (47x18mm.) 

Bule

1 รายการ                   535.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรเีมี3ยม แอนด ์ออฟฟิศ ซพั
พลาย จํากัด

               535.00 บาท บรษิัท พรเีมี3ยม แอนด ์ออฟฟิศ ซพั
พลาย จํากัด

               535.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183468 10.04.2018

57 จา้งวเิคราะหแ์ละรวบรวมขอ้มูลเครื3องหมายพ 1 งวด              18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศรินิันท ์จันสุ          18,000.00 บาท นางสาว ศรินิันท ์จันสุ          18,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183469 06.04.2018

58 จา้งเตรยีมตัวอย่างราสําหรับการวเิคราะห/์

รวบรวมขอ้มูลเครื3องหมายพันธุกรรมของ
จลุนิทรยี์

1 งวด              18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ภัสราภรณ์ เมี�ยนทอง          18,000.00 บาท นางสาว ภัสราภรณ์ เมี�ยนทอง          18,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183470 06.04.2018

59 จา้งเตรยีมตัวอย่างราสําหรับการวเิคราะห/์

รวบรวมขอ้มูลเครื3องหมายพันธุกรรมของ
จลุนิทรยี์

1 งวด              18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สริอิร เศรษฐรีุ่งเรอืง          18,000.00 บาท นางสาว สริอิร เศรษฐรีุ่งเรอืง          18,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183471 06.04.2018

60 จา้งวเิคราะหแ์ละรวบรวมขอ้มูลเครื3องหมายพ 1 งวด              18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ฉัตรสดุา ศักดาเพชรศริิ          18,000.00 บาท นางสาว ฉัตรสดุา ศักดาเพชรศริิ          18,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183472 06.04.2018

61 จา้งวเิคราะหแ์ละรวบรวมขอ้มูลเครื3องหมาย
พันธุกรรมของจลุนิทรยี์

1 งวด              18,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนัช วรจนิดา          18,000.00 บาท นาย ธนัช วรจนิดา          18,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183473 06.04.2018

62 RevertAid Reverse Transcriptase,10000 u 1 รายการ                3,424.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            3,424.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            3,424.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด2041183474 06.04.2018

63 ค่าวเิคราะหต์ัวอย่าง (Protein) 1 งาน                6,163.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศ
ไทย) จํากัด

           6,163.20 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศ
ไทย) จํากัด

           6,163.20 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183475 06.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอื
จา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนเมษายน 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 30 30 30 30 เมษายน 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

64 Manual Crimpers Attaches 20mm 1 รายงาน              18,185.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่น จํากัด เพยีรเจรญิ เซลล ์

แอนด ์เซอรว์สิ
         18,185.00 บาท หา้งหุน้สว่น จํากัด เพยีรเจรญิ เซลล ์

แอนด ์เซอรว์สิ
         18,185.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด2041183476 06.04.2018

65 Zinc chloride puriss "SIAL" 100 g. 5 รายการ              28,772.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน          28,772.30 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน          28,772.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183477 06.04.2018

66 CHLOROFORM(1% EToh), HPLC 2.5L 1 รายการ                1,551.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด            1,551.50 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด            1,551.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183478 06.04.2018

67 Pouring-ring,GL45,blue 'PP' 1 รายการ                   642.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                642.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                642.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183479 06.04.2018

68 Youtility Bottle,GL 45 with screw cap, 2 รายการ                3,595.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           3,595.20 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           3,595.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183480 06.04.2018

69 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                   428.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                428.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                428.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183481 06.04.2018

70 Harris Regulator Single Stage 1 รายการ                3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด            3,424.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด            3,424.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183483 06.04.2018

71 Dichloromethane,A.R.,2.5L (FISHER) 1 รายการ              13,182.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด          13,182.40 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด          13,182.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183484 06.04.2018

72 3"Platform [SCI-1A OK-0500-902] 1 รายการ                4,601.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           4,601.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           4,601.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183485 06.04.2018

73 Inoculating loop 10ul,20/zip bag,sterile 3 รายการ                9,844.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            9,844.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            9,844.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183486 06.04.2018

74 DNA Sequencing (<96rxn>) 1 รายการ                   719.04 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด                719.04 บาท บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด                719.04 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183487 06.04.2018

75 NP Tranfer Buffer 1 รายการ              17,120.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          17,120.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          17,120.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183488 06.04.2018

76 Behenic acid [11909-5G] 1 รายการ                7,318.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด            7,318.80 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด            7,318.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183489 06.04.2018

77 วัสดุกอ่สรา้ง 6 รายการ                4,595.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ชยัยาภัณฑ์            4,595.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ชยัยาภัณฑ์            4,595.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183490 26.04.2018

78 ชดุตรวจวัดคุณภาพนํ็า 4 รายการ              13,738.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด          13,738.80 บาท บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด          13,738.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183491 07.04.2018

79 วัสดุไฟฟ้า 1 รายการ              10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั3น จํากัด          10,700.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั3น จํากัด          10,700.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183492 07.04.2018

80 รถเข็นถาดสแตนเลส 1 รายการ                6,002.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด            6,002.70 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด            6,002.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183493 23.04.2018

81 แผน่ฝ้ายปิซั3ม 1 รายการ              19,200.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไชยฮวดซเิมนต ์โฮมมารท์ 

จํากัด
         19,200.01 บาท บรษิัท ไชยฮวดซเิมนต ์โฮมมารท์ 

จํากัด
         19,200.01 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183494 23.04.2018

82 วัสดุสํานักงาน 21 

รายการ
               3,863.29 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            3,863.29 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            3,863.29 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183495 23.04.2018

83 ชดุตรวจเชื�อกอ่โรคในกุง้ 1 รายการ              10,914.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด          10,914.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด          10,914.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183496 07.04.2018

84 HDMI Cable 1 รายการ                2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด            2,140.00 บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด            2,140.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183497 07.04.2018

85 งานซอ่มรอยรา้วดาดฟ้าหอ้งนํ�าชาย-หญงิ 2 รายการ              27,820.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ          27,820.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ          27,820.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183498 07.04.2018

86 โต๊ะเอนกประสงค ์หนา้ไมเ้มลามนี สบีชี 1 รายการ              19,902.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด          19,902.00 บาท บรษิัท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด          19,902.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183499 07.04.2018

87 บันไดทรง A 2 รายการ                2,349.72 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด            2,349.72 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด            2,349.72 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183500 23.04.2018

88 วัสดุกอ่สรา้ง 28 

รายการ
             10,945.03 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ชาญชยั แมชชนี

เนอรี3
         10,945.03 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ชาญชยั แมชชนี

เนอรี3
         10,945.03 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183501 07.04.2018

89 งานเปลี3ยนแผน่ปกคลุมซุม้ 1 รายการ              31,404.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด          31,404.50 บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด          31,404.50 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183502 07.04.2018

90 งานเปลี3ยนแผน่โพลคีารบ์อเนต อาคาร GGH3 2 รายการ              51,788.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด          51,788.00 บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด          51,788.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183503 07.04.2018

91 วัสดุงานบา้นงานครัว 4 รายการ              28,857.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ          28,857.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ          28,857.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183504 23.04.2018

92 วัสดุงานบา้นงานครัว 3 รายการ                2,165.58 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            2,165.58 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            2,165.58 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183505 23.04.2018

93 นํ�ายาฆา่เชื�อ Umonium 1 รายการ                6,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก แอดวานซ ์เทคโนโลยี3
 จํากัด

           6,955.00 บาท บรษิัท บางกอก แอดวานซ ์เทคโนโลยี3
 จํากัด

           6,955.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183506 23.04.2018

94 กระบอกสแตนเลสเก็บกรวยกระดาษ 1 รายการ                   407.39 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                407.39 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                407.39 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183507 07.04.2018

95 งานตัดตน้ไมด้า้นหลังอาคาร 2 รายการ                5,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน ์โตใหญ่            5,000.00 บาท นาย สทุัศน ์โตใหญ่            5,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183508 23.04.2018
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เสนอ
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สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนเมษายน 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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96 ลวดสลงิ 1 รายการ              10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โอฬาร เอเลเวเทอร ์จํากัด          10,700.00 บาท บรษิัท โอฬาร เอเลเวเทอร ์จํากัด          10,700.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183509 07.04.2018

97 Quick-Load 1 kb Extend DNA Ladder 1 รายการ                4,558.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด            4,558.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด            4,558.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183510 26.04.2018

98 BioFact Genomic DNA Prep Kit 1 รายการ              11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด          11,770.00 บาท บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด          11,770.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183511 10.04.2018

99 พัดลมระบายความรอ้น GNDF TFS-12038 24 V 2 รายการ              52,676.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด          52,676.10 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด          52,676.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183512 24.04.2018

100 Liquid Nitrogen Portocal Tank 99.999% 1 รายการ                4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
           4,280.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
           4,280.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183513 19.04.2018

101 METHANOL ABSOLUTE BAR  4LT 2 รายการ              10,186.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)          10,186.40 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)          10,186.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183514 20.04.2018

102 96F-well,Non-treated, 60/cs 1 รายการ              27,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด          27,820.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด          27,820.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183515 30.04.2018

103 Erlenmeyer flask,narrow neck,graduation, 2 รายการ                3,659.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

           3,659.40 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

           3,659.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183516 14.04.2018

104 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ                   823.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                823.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                823.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183517 14.04.2018

105 Nitrogen 99.999% (UHP) 7 M3/Cyl 1 รายการ                1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
           1,498.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
           1,498.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183518 09.04.2018

106 D-PANTOTHENIC ACID HEMICALCIUM*CELL 

CULT

3 รายการ                7,778.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
           7,778.90 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
           7,778.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183519 09.04.2018

107 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลต์ 1 รายการ                   856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183520 14.04.2018

108 SODIUM BICARBONATE, REAGENTPLUS 

TM,>=9

1 รายการ                4,601.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
           4,601.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
           4,601.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183521 09.04.2018

109 ACQ M-Class HSS T3 Trap Column,100A,5um 1 รายการ              16,585.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด          16,585.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด          16,585.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183522 09.04.2018

110 Custom Oligos Syn,6 Oligos, 2 รายการ                4,209.38 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,209.38 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,209.38 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183523 14.04.2018

111 BL-AC40TS-C2 Olympus 24 chips/box 1 รายการ              32,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครส นาโนโซลูชั3น (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         32,300.00 บาท บรษิัท เครส นาโนโซลูชั3น (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         32,300.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183524 09.04.2018

112 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                   642.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                642.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                642.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183525 19.04.2018

113 ถงุพลาสตกิรอ้น ขนาด 6x9 นิ�ว 6 รายการ                1,219.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            1,219.80 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            1,219.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183526 19.04.2018

114 ถงุมอืไนไตรสฟี้า ศรตีรัง S 4 รายการ                3,370.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            3,370.50 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            3,370.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183527 14.04.2018

115 7750-22222 Cotton Roving for Pipette 1 รายการ              15,408.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

         15,408.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

         15,408.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183528 09.04.2018

116 ถงุมอืไนไตรสฟี้า ศรตีรัง M 3 รายการ              11,395.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด          11,395.50 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด          11,395.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183529 19.04.2018

117 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลต์ 1 รายการ                   856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183530 26.04.2018

118 Homogenizer ไมบ้ดยุง 50ea/pk,BTR 

Germany

1 รายการ                4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

           4,708.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

           4,708.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183531 17.04.2018

119 ใบมดีผา่ตัดเบอร ์11(1 box./100pcs.),Dura 4 รายการ                4,708.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.พ.ีไซเอนซ์            4,708.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.พ.ีไซเอนซ์            4,708.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183532 19.04.2018

120 ถงุมอืไม่มแีป้งศรตีรัง S 6 รายการ                6,500.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            6,500.25 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            6,500.25 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183533 19.04.2018

121 Taq DNA Polymerase (5u/ul),500 units 5 รายการ              40,713.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด          40,713.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด          40,713.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183534 09.04.2018

122 S/S SCREW CAP TUBE 2.0ML.500/BAG 2 รายการ                7,222.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           7,222.50 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           7,222.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183535 18.04.2018

123 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase100U 2 รายการ              27,820.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          27,820.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          27,820.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183536 14.04.2018

124 02MCT-EX200C 2 ml Micro tubes 500 ea/pk 1 รายการ                5,243.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์            5,243.00 บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์            5,243.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183537 09.04.2018

125 งานเดนิสายสัญญาณ HDMI หอ้งประชมุ B - 

127

6 รายการ              93,860.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด          93,860.40 บาท บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด          93,860.40 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183538 09.04.2018

126 Homogenizer,50ea/pk, BTR Germay 1 รายการ              11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

         11,770.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

         11,770.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183539 17.04.2018

127 Antibiotic Assay Discs,6mm 1000/pk 3 รายการ              26,300.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ          26,300.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ          26,300.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183540 09.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ
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หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอื
จา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนเมษายน 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 30 30 30 30 เมษายน 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

128 Anti-DDDDK tag antibody (100 ug) 1 รายการ              21,186.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด          21,186.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด          21,186.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183541 26.04.2018

129 Air Zero Grade 2 รายการ                5,778.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

           5,778.50 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

           5,778.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183542 09.04.2018

130 GoTaq  Green Master Mix, 100 Reactions 1 รายการ                5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
           5,350.00 บาท บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
           5,350.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183543 26.04.2018

131 MICRO TIP 0.5-10UL.1000/BAG 7 รายการ              38,680.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         38,680.50 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         38,680.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183544 18.04.2018

132 Custom Oligos Syn,17 Oligos, 1 รายการ                5,198.06 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            5,198.06 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            5,198.06 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183545 14.04.2018

133 Kimwipes Kimtech science 280 pcs 1 รายการ                3,531.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            3,531.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            3,531.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183546 19.04.2018

134 Serological Pipette 5 ml 2 รายการ              25,359.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

         25,359.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

         25,359.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183547 09.04.2018

135 2mL Filter Tubes, PVDF-HL, 0.2um, 100/PK 1 รายการ              29,157.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด          29,157.50 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด          29,157.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183548 24.04.2018

136 4612 ACRODISC 25MM 0.2UM, SUPOR, 

STRL,

1 รายการ                4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           4,280.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           4,280.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183549 18.04.2018

137 ถงุมอืไม่มแีป้งศรตีรัง S 1 รายการ                   775.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด                775.75 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด                775.75 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183550 19.04.2018

138 สกอ๊ตเทป 3M 1"x36 หลา เบอร ์500 แกน" 4 รายการ                   165.85 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี
โพธพิลคุณรักษ์

               165.85 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี
โพธพิลคุณรักษ์

               165.85 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183551 19.04.2018

139 24-well Nunclon,75/cs 'NUNC,DENMARK' 1 รายการ                9,951.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            9,951.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            9,951.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183552 26.04.2018

140 PCR 8-strip tube,0.2 ml clear (125/Pack) 3 รายการ              16,424.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          16,424.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          16,424.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183553 26.04.2018

141 Zinc oxide puriss. p.a., ACS reagent, 2 รายการ              12,433.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด          12,433.40 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด          12,433.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183554 09.04.2018

142 Segate Backup Plus 5TB 2.5" Portable 1 รายการ                5,724.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์

อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั3น
           5,724.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์

อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั3น
           5,724.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183555 20.04.2018

143 OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 2 รายการ                2,696.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            2,696.40 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            2,696.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183556 09.04.2018

144 Sodium Chloride RPE 1000g 1 รายการ                   470.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                470.80 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด                470.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183557 19.04.2018

145 Gene Pulser/Micro Pulser 1 รายการ              17,334.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด          17,334.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด          17,334.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183558 09.04.2018

146 5-Fluoroorotic Acid (Powder) (5g) 1 รายการ              14,947.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         14,947.90 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         14,947.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183559 09.04.2018

147 CRYOVIAL 2ML. EXTERNAL 100/BAG 2 รายการ                5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           5,564.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           5,564.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183560 09.04.2018

148 PP pouring ring,GL45,blue,Duran 3 รายการ                4,108.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

           4,108.80 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

           4,108.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183561 24.04.2018

149 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 4 รายการ              16,291.82 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          16,291.82 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          16,291.82 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183562 09.04.2018

150 Microplate 96/F-PP,clear wells, 1 รายการ                3,638.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด            3,638.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด            3,638.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183563 09.04.2018

151 dNTP Set 100 mM Solution (4 x 0.25 ml) 1 รายการ                5,029.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            5,029.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            5,029.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183564 23.04.2018

152 EcoRI (HC), 25,000u 1 รายการ                3,317.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด            3,317.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด            3,317.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183565 09.04.2018

153 Novex 10% TG Midi gel 12+2 ADA 2 รายการ              25,524.85 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          25,524.85 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          25,524.85 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183566 09.04.2018

154 Just-Add-DNA Mastermix,2x1.25ml vials, 1 รายการ                5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็กซไ์บโอ (ประเทศไทย) 

จํากัด
           5,564.00 บาท บรษิัท เน็กซไ์บโอ (ประเทศไทย) 

จํากัด
           5,564.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183567 09.04.2018

155 MICROLITER SYRING ขนาด 10 ไมโครลติร 1 รายการ                6,099.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            6,099.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            6,099.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183568 09.04.2018

156 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 มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183569 09.04.2018

157 i-Taq TM Plus DNA Polymerase with Buffer 1 รายการ              21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          21,400.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          21,400.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183570 17.04.2018

158 POTATO DEXTROSE BROTH 500GM 2 รายการ                9,844.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)            9,844.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)            9,844.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183571 09.04.2018

159 SS316 Ball Valves 110 Series 1000 PSIG 2 รายการ              15,494.67 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั3น จํากัด          15,494.67 บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั3น จํากัด          15,494.67 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183572 09.04.2018
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160 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 มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183573 09.04.2018

161 แทน่ตัดเทป แกน 1 นิ�ว เหลอืง มซีา่ T-140 6 รายการ                1,623.56 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            1,623.56 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            1,623.56 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183574 09.04.2018

162 Agilent syringe for CTC PAL3, 100 uL, 1 รายการ                4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด            4,708.00 บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด            4,708.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183575 24.04.2018

163 KAPA Taq Readymix with dye, 1000 x 50 ul 1 รายการ                6,944.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด            6,944.30 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด            6,944.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183576 09.04.2018

164 Plasma Membrane Protein Extraction Kit 1 รายการ              26,771.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด          26,771.40 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด          26,771.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183577 26.04.2018

165 PN1E1 SERO PIPET 1ML, IND WRP, S, 500/CS 2 รายการ                7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           7,704.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           7,704.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183578 18.04.2018

166 H2625.0025 Hemoglobin from bovine blood 6 รายการ              29,649.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน          29,649.70 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน          29,649.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183579 09.04.2018

167 MBD0ER1841 Baul (BssSI), 200 u. 1 รายการ                3,852.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            3,852.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            3,852.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183580 09.04.2018

168 อวนโปลดีา้ย 6 (3 ซม.) 2 รายการ              48,800.00 เฉพาะเจาะจง รา้น มติรไทยการประมง โดย น.ส.

นันทนา จันทรวัฒนาวณชิ
         48,800.00 บาท รา้น มติรไทยการประมง โดย น.ส.

นันทนา จันทรวัฒนาวณชิ
         48,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183581 09.04.2018

169 BBI-PC6910.400ML Phenol, saturated 1 รายการ              30,602.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          30,602.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          30,602.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183582 17.04.2018

170 กระดาษพมิพภ์าพ ขาว-ดํา ยี3หอ้โซนี3 1 รายการ                2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คยีแ์มน อนิเตอรเ์นชั3นแนล 

จํากัด
           2,996.00 บาท บรษิัท คยีแ์มน อนิเตอรเ์นชั3นแนล 

จํากัด
           2,996.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183583 23.04.2018

171 ค่าซอ่มตูแ้ช ่-40 C 1 รายการ              40,000.00 เฉพาะเจาะจง  ณัฐวัตถแ์อร ์โดยนายณัฐวัตถ ์หนูอน้          40,000.00 บาท  ณัฐวัตถแ์อร ์โดยนายณัฐวัตถ ์หนูอน้          40,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183585 10.04.2018

172 ซอ่ม Freezer -40 C 1 รายการ                5,000.00 เฉพาะเจาะจง  ณัฐวัตถแ์อร ์โดยนายณัฐวัตถ ์หนูอน้            5,000.00 บาท  ณัฐวัตถแ์อร ์โดยนายณัฐวัตถ ์หนูอน้            5,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183586 17.04.2018

173 ซอ่ม ตูแ้ชแ่ข็งบานกระจกยนื 1 ประตู(-20c) 1 รายการ                7,000.00 เฉพาะเจาะจง  ณัฐวัตถแ์อร ์โดยนายณัฐวัตถ ์หนูอน้            7,000.00 บาท  ณัฐวัตถแ์อร ์โดยนายณัฐวัตถ ์หนูอน้            7,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183587 17.04.2018

174 1IV02-18080-044 : SUPERSCRIPT III RT., 1 รายการ              42,372.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด          42,372.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด          42,372.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183588 19.04.2018

175 จัดเตรยีมและรวบรวมขอ้มูลภมูสิารสนเทศ 1 งวด              18,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กําพล สกลุลรีุ่งโรจน์          18,000.00 บาท นาย กําพล สกลุลรีุ่งโรจน์          18,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183589 10.04.2018

176 จัดเตรยีมและรวบรวมขอ้มูลศกึษาสตูรการ
คํานวณหาค่าความแข็งของดนิสํารวจ และ
เก็บขอ้มูลภาคสนาม

1 งวด              20,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สเุมธ คงภักดี          20,000.00 บาท นาย สเุมธ คงภักดี          20,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183590 10.04.2018

177 Surgical blade #10 'stainless'(LS300010) 2 รายการ              19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด          19,260.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด          19,260.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183591 26.04.2018

178 Prime Script One Step RT-PCR Kit, Ver.2; 1 รายการ              42,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด          42,800.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด          42,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183592 10.04.2018

179 SML0057.10 Camostat mesylate "Sigma" 10 4 รายการ              15,418.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน          15,418.70 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน          15,418.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183593 10.04.2018

180 จา้งเตรยีมอาหารเลี�ยงเชื�อ 1 งวด              18,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ชยัญา เชญิชม          18,000.00 บาท นาย ชยัญา เชญิชม          18,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183594 10.04.2018

181 จา้งสกัดดเีอ็นเอของเชื�อเห็ด 1 งวด              15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สกาวกาญ อนาผล          15,000.00 บาท นางสาว สกาวกาญ อนาผล          15,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183595 10.04.2018

182 จา้งสกัดดเีอ็นเอของเชื�อเห็ด 1 งวด              25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธาณกิานต ์เนยีมแตง          25,000.00 บาท นางสาว ธาณกิานต ์เนยีมแตง          25,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183596 10.04.2018

183 Anti-His Tag Mouse (Cat no.# A02050) 1 รายการ              13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด          13,375.00 บาท บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด          13,375.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183597 10.04.2018

184 สกัดดเีอ็นเอของเชื�อเห็ด 1 งวด              18,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนกร อภชิตินรานนท์          18,000.00 บาท นาย ธนกร อภชิตินรานนท์          18,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183598 10.04.2018

185 จา้งเพาะเชื�อุลนิทรยใ์นกลุ่มรา ยสีต์ 1 งวด                9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สธุาสนิ ีสฝีั�น            9,500.00 บาท นางสาว สธุาสนิ ีสฝีั�น            9,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183599 10.04.2018

186 Custom Oligos Syn, 5 Oligos, 1 รายการ                2,771.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,771.30 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,771.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183600 19.04.2018

187 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                2,140.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,140.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,140.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183601 19.04.2018

188 พัฒนาระบบเพาะเลี�ยง 1 ระบบ 1 งวด              16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ปาลดิา มุลกิา          16,000.00 บาท นางสาว ปาลดิา มุลกิา          16,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183602 10.04.2018

189 No.120500 90x15 mm Petri Dish, 1 รายการ                6,206.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

           6,206.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

           6,206.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183603 18.04.2018

190 ไสก้รอง PURTREX PP 20" 01 MICRON USA 3 รายการ              28,408.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาสเจอร ์มลิเลนเนยีม จํากัด          28,408.50 บาท บรษิัท พาสเจอร ์มลิเลนเนยีม จํากัด          28,408.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183605 10.04.2018

191 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ                1,303.26 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,303.26 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,303.26 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183606 10.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอื
จา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนเมษายน 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 30 30 30 30 เมษายน 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

192 MONOCLONAL ANTI-

POLYHISTIDINE*CLONE HIS-

1 รายการ              21,977.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         21,977.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         21,977.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183607 10.04.2018

193 03DT-PD055 เพรทดิสิพลาสตกิ สเตอไรซ ์55

 ม
1 รายการ                5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร            5,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร            5,350.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183608 10.04.2018

194 ทําการสกัดดเีอ็นเอของเชื�อรา 1 งวด              18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธัญญารัตน ์ไชยตขิะ          18,000.00 บาท นางสาว ธัญญารัตน ์ไชยตขิะ          18,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183609 10.04.2018

195 GTP,[-32P]-3000Ci/mmol 10mCi/mi 

EasyTide

1 รายการ              26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด          26,750.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด          26,750.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183610 10.04.2018

196 Zirconia,size 0.5 mm,300g [TOM-2B-05] 1 รายการ                6,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด            6,000.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด            6,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183611 10.04.2018

197 ทําการสกัดดเีอ็นเอของเชื�อรา 1 งวด              25,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วรรธนัย กาญจนพัฒนกลุ          25,000.00 บาท นาย วรรธนัย กาญจนพัฒนกลุ          25,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183612 10.04.2018

198 SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, 

REAGENT

2 รายการ                9,052.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
           9,052.20 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
           9,052.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183613 10.04.2018

199 ถงุมอืไนไตรสฟี้า ศรตีรัง S 4 รายการ                5,831.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            5,831.50 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            5,831.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183614 10.04.2018

200 Xylan (Beechwood;purified) 1 รายการ              31,244.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทรี
 จํากัด

         31,244.00 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทรี
 จํากัด

         31,244.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183615 10.04.2018

201 ทําการสกัดดเีอ็นเอของเชื�อรา 1 งวด              18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อภญิญา หอ้งทรัพย์          18,000.00 บาท นางสาว อภญิญา หอ้งทรัพย์          18,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183616 10.04.2018

202 BCA PROTEIN ASSAY KIT, 500L 1 รายการ                8,239.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
           8,239.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
           8,239.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183617 10.04.2018

203 Carbon Dioxide Gas (Ind) Purity 99.5%min 1 รายการ                1,906.74 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสเปเชี3ยลแกส๊ จํากัด            1,906.74 บาท บรษิัท ไทยสเปเชี3ยลแกส๊ จํากัด            1,906.74 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183618 10.04.2018

204 ทําการสกัดดเีอ็นเอของเชื�อรา 1 งวด              18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อันดามัญ มวลชู          18,000.00 บาท นางสาว อันดามัญ มวลชู          18,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183619 10.04.2018

205 Glycerine 25kgs [19.83 L] 'commercial' 1 รายการ                2,621.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด            2,621.50 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด            2,621.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183620 10.04.2018

206 ทําการสกัดดเีอ็นเอของเชื�อรา 1 งวด              25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ปพชิญา  ขวานทอง          25,000.00 บาท นางสาว ปพชิญา  ขวานทอง          25,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183621 10.04.2018

207 SN Sticker Polyester size 1x3 CM 1 รายการ                8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชี3ยน โคดดิ�ง ซสิเท็มส ์จํากัด            8,346.00 บาท บรษิัท เอเชี3ยน โคดดิ�ง ซสิเท็มส ์จํากัด            8,346.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183622 10.04.2018

208 CLM-317-1 ACETIC ACID (1-13C, 99%) 3 รายการ              74,086.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด          74,086.80 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด          74,086.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183623 24.04.2018

209 ค่าวเิคราะหต์ัวอย่างอาหารสัตว์ 2 รายการ              21,614.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 
จํากัด

         21,614.00 บาท บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร 
จํากัด

         21,614.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183624 10.04.2018

210 โกร่ง ขนาด 80 มม. 2 รายการ                1,926.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ            1,926.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ            1,926.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183625 10.04.2018

211 epT.I.P.S. Rack, 0.2-5 mL L, 5 racks 2 รายการ                2,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด            2,900.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด            2,900.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183626 10.04.2018

212 Peptone, Bacteriological 3 รายการ                8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็กซไ์บโอ (ประเทศไทย) 

จํากัด
           8,667.00 บาท บรษิัท เน็กซไ์บโอ (ประเทศไทย) 

จํากัด
           8,667.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183627 10.04.2018

213 210212 QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100) 1 รายการ              19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด          19,260.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด          19,260.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183628 10.04.2018

214 NOV18TRSA270 Fast Digest XmajI 1 รายการ                5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            5,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            5,350.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183630 23.04.2018

215 9210 TRIS, 500 g/bot., OmniPur 1 รายการ                7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี3 จํากัด            7,704.00 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี3 จํากัด            7,704.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183631 23.04.2018

216 4614 ACRODISC 25MM 0.45UM, SUPOR, 

STRL,

3 รายการ              42,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         42,800.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         42,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183632 18.04.2018

217 Separating funnel, Squibb, PTFE plug, 1 รายการ              16,948.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         16,948.80 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         16,948.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183633 11.04.2018

218 เสื�อกราวนผ์า้คอมป์ แขนยาว เบอร ์M 7 รายการ                8,003.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ            8,003.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ            8,003.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183634 11.04.2018

219 Forensic DNA Kit (200) 1 รายการ           118,770.00     118,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด        118,770.00 บาท บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด        118,770.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183635 28.04.2018

220 Syringe Plastic 1ml,100/box "Nopro" 1 รายการ                   834.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั3น จํากัด                834.60 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั3น จํากัด                834.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183636 11.04.2018

221 Glycine "Sigma" 1 kg. 1 รายการ              14,445.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน          14,445.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน          14,445.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183637 11.04.2018

222 TRIFLUOROACETIC ACID, 

CHROMASOLV(R),FO<(

1 รายการ              11,630.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         11,630.90 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         11,630.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183638 11.04.2018

223 Custom Oligos Syn,4 Oligos, 1 รายการ                1,183.42 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,183.42 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,183.42 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183639 23.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอื
จา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนเมษายน 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 30 30 30 30 เมษายน 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

224 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลต์ 1 รายการ                   856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183640 18.04.2018

225 0.5-10UL 8 CHANNEL DIGITAL PIPET 

PIPETTO

1 รายการ              32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         32,100.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         32,100.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183641 11.04.2018

226 Rack 81-well, Natural 1 EA 3 รายการ                5,713.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            5,713.80 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            5,713.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183642 18.04.2018

227 10X TBE BUFFER, 1L 2 รายการ              14,744.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด          14,744.60 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด          14,744.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183643 19.04.2018

228 Agarose A,Biotechnology Grade 500gm/bott 3 รายการ              24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          24,075.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          24,075.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183644 17.04.2018

229 EZNA Mollusc DNA Kit (50) 3 รายการ              22,149.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด          22,149.00 บาท บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด          22,149.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183645 28.04.2018

230 ACTINONIN 9 รายการ              87,526.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         87,526.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         87,526.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183646 11.04.2018

231 จา้งคัดเลอืกยนีที3กําหนดการสรา้งเอนไซม์ 1 รายการ              25,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เฉลมิเกยีรต ิยวงทอง          25,000.00 บาท นาย เฉลมิเกยีรต ิยวงทอง          25,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183647 11.04.2018

232 Visco-analyzer (Programmable Rheometer) 1 รายการ           393,000.00     393,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากัด        393,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั3น จํากัด        393,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183648 11.04.2018

233 Tissue Homogenizer 1 รายการ           190,460.00     190,460.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากัด        190,460.00 บาท บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากัด        190,460.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183649 11.04.2018

234 MCT150C MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF, 

500/

1 รายการ                8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           8,560.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           8,560.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183650 26.04.2018

235 GenUP Plant RNA Kit, 50 preps 1 รายการ              20,758.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปสลาเจน จํากัด          20,758.00 บาท บรษิัท แอปสลาเจน จํากัด          20,758.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183651 17.04.2018

236 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL 1 รายการ                2,105.76 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
           2,105.76 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
           2,105.76 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183652 26.04.2018

237 แป๊บนํ�า 1 1/2 นิ�ว เหล็ก 2 รายการ              36,915.00 เฉพาะเจาะจง รา้น ศรสีขุจรพาณชิย ์โดย นางสนุันท ์

ศรสีขุจร
         36,915.00 บาท รา้น ศรสีขุจรพาณชิย ์โดย นางสนุันท ์

ศรสีขุจร
         36,915.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183653 01.05.2018

238 แม่พมิพไ์ฮโดรไซโคลนพลาสตกิ 1 รายการ              80,000.00 เฉพาะเจาะจง  ลอยลม การชา่ง โดยนางสาวอัมภฤน
 ลมลอย

         80,000.00 บาท  ลอยลม การชา่ง โดยนางสาวอัมภฤน
 ลมลอย

         80,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183654 17.04.2018

239 200 ul Universal Pipette Tips, Yellow, 1 รายการ                2,514.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,514.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,514.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183655 26.04.2018

240 1IV02-18080-044 : SUPERSCRIPT III RT., 1 รายการ              21,186.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด          21,186.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด          21,186.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183656 18.04.2018

241 No.4844-10 TIP,200UL,Nat,Bevelrd Orifice 2 รายการ              20,223.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

         20,223.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

         20,223.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183657 01.05.2018

242 211677 BACTO PEPTONE 3 รายการ                5,735.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด            5,735.20 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด            5,735.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183658 18.04.2018

243 1IVG1-12800-017 : D-MEM,10x1L 1 รายการ                6,505.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            6,505.60 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            6,505.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183659 24.04.2018

244 RC-L250 1000 LTS TIP in bag, MAX. 1 รายการ                1,653.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

           1,653.15 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

           1,653.15 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183661 01.05.2018

245 ค่าวเิคราะห ์Sequence 2 รายการ                8,132.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            8,132.00 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            8,132.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183662 18.04.2018

246 ถงุมอืไนไตรศรตีรัง สฟี้า S 4 รายการ                4,868.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            4,868.50 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            4,868.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183663 28.04.2018

247 LavaLAMP DNA Component kit, 500rxn/kit 5 รายการ              24,113.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          24,113.52 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          24,113.52 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183664 18.04.2018

248 DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE 3 รายการ                6,601.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด            6,601.90 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด            6,601.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183665 18.04.2018

249 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 2 รายการ                3,620.88 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            3,620.88 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            3,620.88 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183666 24.04.2018

250 เกลอืมารเีนี3ยม ขนาด 7 กก.ถงุ 1 รายการ                3,370.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั3นแนล 

จํากัด
           3,370.50 บาท บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั3นแนล 

จํากัด
           3,370.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183667 18.04.2018

251 357469 FALCON SEROLOGICAL PIPETTE SET 2 รายการ              14,552.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         14,552.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         14,552.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183668 26.04.2018

252 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 1 รายการ                1,540.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            1,540.80 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            1,540.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183669 24.04.2018

253 หนา้กาก คารบ์อน Dura 15 

รายการ
               4,892.04 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            4,892.04 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            4,892.04 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183670 28.04.2018

254 Labtop Cooler Jr.-20 degree  C 1.5 ml PC 1 รายการ              12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด          12,840.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด          12,840.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183671 18.04.2018

255 TRIS HYDROCHLORIDE, 500 G 2 รายการ              24,010.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด          24,010.80 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด          24,010.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183672 18.04.2018
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256 ผงวุน้บรสิทุธิDตราเหรยีญทอง 1 รายการ              21,614.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอสซ ีอนิเตอรแ์ล็บ จํากัด          21,614.00 บาท บรษิัท เอสเอสซ ีอนิเตอรแ์ล็บ จํากัด          21,614.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183673 18.04.2018

257 Dream Taq DNA Polymerase 20x500 u. 3 รายการ              89,559.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          89,559.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          89,559.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183674 18.04.2018

258 Research plus 3-Pack,Option 1 3 รายการ              66,340.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด          66,340.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด          66,340.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183675 18.04.2018

259 POLYVINYLPYRROLIDONE 

AV.MOL.WT.40,000

4 รายการ              17,537.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         17,537.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         17,537.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183676 18.04.2018

260 0.5-10UL 8 CHANNEL DIGITAL PIPETTO 1 รายการ              32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         32,100.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
         32,100.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183677 26.04.2018

261 PCRack assort 5 ea/pkg 3 รายการ              23,497.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          23,497.20 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          23,497.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183678 26.04.2018

262 Microcentrifuge tube rack, 96wells, for 2 รายการ              10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

         10,700.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

         10,700.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183679 24.04.2018

263 Pipetman M Electronic P300M,20.0-300.0ul 1 รายการ              32,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด          32,000.00 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด          32,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183680 18.04.2018

264 MICROTUBE 2.0ML.WHITE 500/BAG 6 รายการ                8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           8,560.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           8,560.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183681 26.04.2018

265 D300 for P8x300/C300 (1000 pieces) 2 รายการ                3,659.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด            3,659.40 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด            3,659.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183682 18.04.2018

266 ชอ้นสแตนเลสเบอร ์12 ชอ้นขา้ง พายขา้งยาว 2 รายการ                2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            2,568.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            2,568.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183683 28.04.2018

267 Thermanox Coverslip 13mm 2 รายการ                2,118.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            2,118.60 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            2,118.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183684 19.04.2018

268 Beaker,low form,Griffin,white graduation 9 รายการ                1,744.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           1,744.10 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           1,744.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183685 19.04.2018

269 ค่าวเิคราะห ์Sequence 1 รายการ                1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            1,712.00 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            1,712.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183686 19.04.2018

270 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 1 รายการ                1,733.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            1,733.40 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            1,733.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183687 26.04.2018

271 Benchtop Chiller,(-20'C) with cover 2ea/ 1 รายการ                5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            5,885.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            5,885.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183688 19.04.2018

272 กล่องอะครลิคิสใีส หนา 4 มม. เจาะรูและประ 1 รายการ              23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชตกิาร ครเีอชั3น จํากัด          23,540.00 บาท บรษิัท โชตกิาร ครเีอชั3น จํากัด          23,540.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183689 19.04.2018

273 3-Methyl-1-butanol ,98% "SIAL" 500 ml. 1 รายการ                3,937.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน            3,937.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน            3,937.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183690 19.04.2018

274 หนา้กากคารบ์อน Dura (1 กล่อง/50ชิ�น) 3 รายการ                6,473.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            6,473.50 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            6,473.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183691 28.04.2018

275 G 418 DISULFATE SALT BIOREAGENT, 

SUITABL

3 รายการ              82,015.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         82,015.50 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         82,015.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183692 19.04.2018

276 SuperSpin Tube 1.5 ml Clear PP, 20x500 5 รายการ              40,874.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          40,874.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          40,874.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183693 19.04.2018

277 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอิ อนิเตอรโ์ฟลต์ 1 รายการ                1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด            1,712.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด            1,712.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183694 19.04.2018

278 D10 for P2-P10/C10 (1000 pieces) 7 รายการ              28,301.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด          28,301.50 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด          28,301.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183695 19.04.2018

279 Custom Oligos Syn,1 Oligos, 1 รายการ                   778.96 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                778.96 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                778.96 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183696 19.04.2018

280 ค่าวเิคราะห ์Sequence 1 รายการ                1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            1,712.00 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            1,712.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183697 19.04.2018

281 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ                   719.04 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                719.04 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                719.04 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183698 19.04.2018

282 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase100U 3 รายการ              56,389.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          56,389.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          56,389.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183699 19.04.2018

283 BUTYRIC ACID (1-13C,99%) [CLM-9666-1] 1 รายการ              26,996.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด          26,996.10 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด          26,996.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183700 19.04.2018

284 Tissue Genomic DNA Extraction mini kit 3 รายการ              30,088.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด          30,088.40 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด          30,088.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183701 19.04.2018

285 หัวกอ๊กครสิตัน 1 รายการ                3,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟิลเตอรม์ารท์ จํากัด            3,500.00 บาท บรษิัท ฟิลเตอรม์ารท์ จํากัด            3,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183702 19.04.2018

286 96 Well TC Plate,FB,W/Lid,1/100/CS 1 รายการ              11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

         11,235.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

         11,235.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183703 19.04.2018

287 ชอ้นสแตนเลสเบอร ์12 ชอ้นขา้ง พายขา้งยาว 2 รายการ                2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            2,996.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            2,996.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183704 28.04.2018
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288 Cryo Box (Polypropylene) 100 places 1 รายการ                2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           2,568.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

           2,568.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183705 19.04.2018

289 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ                3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด            3,424.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด            3,424.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183706 24.04.2018

290 1-METHOXY-5-METHYLPHENAZINIUM 

METHYL*SUL

7 รายการ              31,661.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         31,661.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         31,661.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183707 19.04.2018

291 ค่าไพรเมอร ์(21 ม.ีค.61) 2 รายการ                2,311.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            2,311.20 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            2,311.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183708 19.04.2018

292 SRA45702/0500 CGMMV, Reagent set, 500 4 รายการ              38,348.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี3 จํากัด          38,348.80 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี3 จํากัด          38,348.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183709 19.04.2018

293 Btg Z I 2 รายการ                8,410.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด            8,410.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด            8,410.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183710 19.04.2018

294 L-J Medium agar 1 รายการ                3,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากัด

           3,800.00 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากัด

           3,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183711 19.04.2018

295 วัสดุสํานักงาน 17 

รายการ
               3,829.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            3,829.99 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            3,829.99 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183712 19.04.2018

296 Glass insert, 250ul, with Bottom Spring 1 รายการ                8,827.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            8,827.50 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด            8,827.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183713 24.04.2018

297 Pet thin-walled tube (50 tubes/pkg) 1 รายการ              44,940.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์          44,940.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์          44,940.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183714 19.04.2018

298 BOTTLE TOP FILTER,150 ML,45 

MM,.45UM,CA,

1 รายการ                9,244.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

           9,244.80 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

           9,244.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183715 19.04.2018

299 Combitips advanced 0,2 mL 2 รายการ              25,252.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด          25,252.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด          25,252.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183716 19.04.2018

300 Agarose (molecular Biology Grade) ,100g 1 รายการ                2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            2,996.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            2,996.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183717 19.04.2018

301 10 ul Pipette tip with Ultrafine point, 2 รายการ                6,045.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            6,045.50 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            6,045.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183718 24.04.2018

302 ถงุมอืไม่มแีป้งศรตีรัง S 6 รายการ                2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            2,247.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            2,247.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183719 28.04.2018

303 ค่าบรกิารในการตรวจเชค็และซอ่มบํารุงรักษา 1 รายการ                5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากัด            5,350.00 บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากัด            5,350.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183720 19.04.2018

304 ค่าวเิคราะห ์Sequence 1 รายการ                3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            3,424.00 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            3,424.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183721 19.04.2018

305 2ml Clear Vial 8-425 THD, 100/pk 1 รายการ                2,728.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์            2,728.50 บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์            2,728.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183722 25.04.2018

306 No.4840-10 TIPS MICRO-G, 0.1-10UL, 10000 2 รายการ              10,903.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

         10,903.30 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

         10,903.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183723 01.05.2018

307 E.Z.N.A. Plasmid Mini kit I,200 rxns 1 รายการ              13,482.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด          13,482.00 บาท บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด          13,482.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183724 20.04.2018

308 CloneJET PCR Cloning Kit 20 react 1 รายการ              13,803.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          13,803.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          13,803.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183725 26.04.2018

309 epTIPS Standard 100-5000ul, 2 รายการ                3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด            3,424.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด            3,424.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183726 20.04.2018

310 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.025 UMOL 1 รายการ                1,014.36 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
           1,014.36 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
           1,014.36 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183727 20.04.2018

311 pGEM(R)-T Easy Vector System I,20Rxns 1 รายการ                7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด            7,490.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด            7,490.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183728 20.04.2018

312 210212 QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100) 1 รายการ              19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด          19,260.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด          19,260.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183729 20.04.2018

313 งานจา้งปรับปรุงหอ้งปฏบิัตกิารใชส้ัตว์ 1 งวด           490,847.52     490,847.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด        490,847.52 บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด        490,847.52 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183730 20.04.2018

314 โบรชวัร ์ขนาด A4 (พับ 3 ตอน) พมิพ ์4 สี 1 รายการ              16,050.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์          16,050.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท อนิเตอร์          16,050.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183731 20.04.2018

315 เครื3องเพิ3มปรมิาณสารพันธุกรรม 1 งวด           470,000.00     470,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด        470,000.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด        470,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183732 22.04.2018

316 เครื3องปั3นเหวี3ยงความเร็วสงู 1 งวด           235,400.00     235,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด        235,400.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด        235,400.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183733 22.04.2018

317 เครื3องปั3นเหวี3ยงความเร็วสงูแบบตั�งพื�น 1 งวด           500,000.00     500,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด        500,000.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด        500,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183734 22.04.2018

318 ซอ่มเครื3อง Autoclavr "TOMY" SX-700 1 รายการ                6,313.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด            6,313.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด            6,313.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183735 23.04.2018

319 A-CYANO-4-HYDROXYCINNAMIC ACID 2 รายการ              37,771.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         37,771.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         37,771.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183736 23.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง
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สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

320 DICHLOROMETHANE(AMYLENE),AR 4L 1 รายการ              40,660.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด          40,660.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด          40,660.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183737 23.04.2018

321 Zebron Capillary GC Column 30m x0.25 mm. 1 รายการ              17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตร โซลูชั3น จํากัด          17,120.00 บาท บรษิัท ไตร โซลูชั3น จํากัด          17,120.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183738 23.04.2018

322 Agilent J&W DB-23 GC Colummn,60 

m,0.25mm

1 รายการ              38,145.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด          38,145.50 บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด          38,145.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183739 23.04.2018

323 Liquid Nitrogen Pressure 75 Psig 180L 1 รายการ              18,939.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด          18,939.00 บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด          18,939.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183740 23.04.2018

324 O-Methylhydroxylamine Hydrochloride, 2 รายการ                2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิ
สตรูเมนท ์จํากัด

           2,996.00 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิ
สตรูเมนท ์จํากัด

           2,996.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183741 23.04.2018

325 75 CM2 TC Flask,CellBIND,VENT Cap,5/Pkg 1 รายการ                1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

           1,284.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

           1,284.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183742 23.04.2018

326 Custom oligo syn,1 oligos, 1 รายการ                   404.46 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                404.46 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                404.46 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183743 23.04.2018

327 Liquid Nitrogen 180L - พ.ค. 61 2 รายการ                7,575.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด            7,575.60 บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด            7,575.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183744 23.04.2018

328 VECTASHIELD Antifade Mounting Medium 1 รายการ              14,338.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด          14,338.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด          14,338.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183745 23.04.2018

329 อะไหล่สําหรับมอเตอรป์ั�มนํ�าสง่เขา้เครื3อง 1 รายการ                8,025.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พ.ีเค.เทค-เอ็นจิ
เนยีริ3ง

           8,025.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พ.ีเค.เทค-เอ็นจิ
เนยีริ3ง

           8,025.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183746 23.04.2018

330 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                2,568.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,568.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,568.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183747 23.04.2018

331 L-ASCORBIC ACID,99% 2 รายการ              20,576.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         20,576.10 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         20,576.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183748 23.04.2018

332 Custom Oligos Syn,1 Oligos, 2 รายการ                4,261.81 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,261.81 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,261.81 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183749 23.04.2018

333 ค่าวเิคราะห ์Sequence 1 รายการ                3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            3,210.00 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            3,210.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183750 23.04.2018

334 Nitrogen Ultra High Purity 99.999% 1 รายการ                2,696.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

           2,696.40 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

           2,696.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183751 23.04.2018

335 Custom Oligos Syn,4 Oligos, 1 รายการ                1,258.32 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,258.32 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,258.32 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183752 23.04.2018

336 ซอ่มเครื3อง Run Gel ยี3หอ้ Scie-plas 1 รายการ                1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            1,605.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            1,605.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183753 23.04.2018

337 ค่าบรกิารจัดการกากกัมมันตรังสี 1 งาน              10,522.00 เฉพาะเจาะจง สถาบัน เทคโนโลยนีวิเคลยีร์          10,522.00 บาท สถาบัน เทคโนโลยนีวิเคลยีร์          10,522.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183754 23.04.2018

338 24 Well Cell Culture Plate,Flat, 1 รายการ                5,992.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            5,992.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            5,992.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183755 23.04.2018

339 ถงุซปิแพ็คประหยัด 23x33 ซม. (แพ็ค 30 ใบ) 1 รายการ                2,187.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            2,187.25 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            2,187.25 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183756 23.04.2018

340 Air Zero Grade [520600-j-50] 2 รายการ                1,968.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

           1,968.80 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

           1,968.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183757 23.04.2018

341 CM-LA-E01-2.5L Ethanol AR 2.5L #1069 5 รายการ              14,840.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั3น จํากัด          14,840.90 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั3น จํากัด          14,840.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183758 23.04.2018

342 Custom oligo syn, 10 oligos, 1 รายการ                4,464.04 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,464.04 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,464.04 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183759 26.04.2018

343 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                1,712.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,712.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,712.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183760 26.04.2018

344 No.VR100 Viral Nucleic Acid Extraction 1 รายการ              19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด          19,260.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด          19,260.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183761 26.04.2018

345 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                2,568.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,568.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,568.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183762 26.04.2018

346 MAGICMARK XP WESTERN STD 250 UL 1 รายการ              21,100.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          21,100.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          21,100.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183764 26.04.2018

347 ApoTox-Glo(TM)Triplex Assay, 10ml 1 รายการ              25,038.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด          25,038.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด          25,038.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183765 24.04.2018

348 Slide boxes-100 slides 'ISOLAB,GERMANY' 1 รายการ                1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            1,605.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            1,605.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183766 24.04.2018

349 TripoPack MultiFit Tip 5-200ul, Yellow, 1 รายการ                5,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด            5,992.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด            5,992.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183767 24.04.2018

350 1SPL-50450 : SNAP TUBE CONICAL BOTTOM, 1 รายการ                4,173.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            4,173.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            4,173.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183768 26.04.2018

351 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                1,284.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,284.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,284.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183769 26.04.2018
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ลําด ั
บ

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอื
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ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง
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สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 30 30 30 30 เมษายน 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

352 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                6,420.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            6,420.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            6,420.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183770 26.04.2018

353 Custom Oligos Syn, 8 Oligos, 1 รายการ                4,389.14 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,389.14 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,389.14 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183771 26.04.2018

354 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 1 รายการ                1,483.02 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,483.02 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,483.02 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183772 26.04.2018

355 ทําการตรวจสอบดเีอ็นเอของยนีมัน
สําปะหลังเป้

1 งวด              19,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อารรีัตน ์อารเีอื�อ          19,000.00 บาท นางสาว อารรีัตน ์อารเีอื�อ          19,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183773 24.04.2018

356 Sequencing Plate Septa (10 Units) 1 รายการ              59,920.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด          59,920.00 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด          59,920.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183774 24.04.2018

357 Custom Oligos Syn,10 oligos, 1 รายการ                3,070.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            3,070.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            3,070.90 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183775 26.04.2018

358 เกลอืมารเีนี3ยม ขนาด 7 กก./ถงุ 1 รายการ                6,741.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั3นแนล 

จํากัด
           6,741.00 บาท บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั3นแนล 

จํากัด
           6,741.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183776 24.04.2018

359 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 6 รายการ              45,222.48 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          45,222.48 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          45,222.48 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183777 26.04.2018

360 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 1 รายการ                   853.86 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                853.86 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                853.86 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183778 26.04.2018

361 MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF,500/BAG 2 รายการ                1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           1,712.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           1,712.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183779 26.04.2018

362 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลต์ 1 รายการ                   856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183780 26.04.2018

363 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                3,424.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            3,424.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            3,424.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183781 26.04.2018

364 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลต์ 1 รายการ                3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด            3,424.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด            3,424.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183782 30.04.2018

365 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                   856.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                856.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                856.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183783 26.04.2018

366 ค่าวเิคราะห ์DNA Sequence 1 รายการ                3,638.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            3,638.00 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            3,638.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183784 24.04.2018

367 TUBING,.005X.062 PK,RED 2 รายการ                4,526.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด            4,526.10 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด            4,526.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183786 24.04.2018

368 ค่าวเิคราะห ์Sequence 1 รายการ                4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            4,494.00 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            4,494.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183787 24.04.2018

369 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                2,996.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,996.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            2,996.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183788 26.04.2018

370 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ                   614.18 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                614.18 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                614.18 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183789 26.04.2018

371 ค่าวเิคราะห ์Sequence 1 รายการ                3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            3,210.00 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            3,210.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183790 24.04.2018

372 Custom Oligos Syn,1 Oligos, 1 รายการ                   898.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                898.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                898.80 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183791 26.04.2018

373 บอ่ผา้ใบกลม 1 รายการ              78,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นสามัญ จอมยุทธ โดยนาย
ธงชยั ศลีอุดม

         78,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นสามัญ จอมยุทธ โดยนาย
ธงชยั ศลีอุดม

         78,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183792 24.04.2018

374 di-Sodium Hydrogen Phosphate Anh. 1 รายการ              10,486.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด          10,486.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด          10,486.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183793 01.05.2018

375 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลต์ 1 รายการ                   856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183794 01.05.2018

376 7X SOLUTION 'ICN' 1 รายการ                3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            3,424.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            3,424.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183795 01.05.2018

377 Petri Dish 15x90 mm. 'PS'(500/pack) 1 รายการ                1,819.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด            1,819.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด            1,819.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183796 01.05.2018

378 บรกิารบํารุงรักษาเครื3อง Centrifuge 1 รายการ                5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากัด            5,350.00 บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากัด            5,350.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183797 01.05.2018

379 Ethanol 95% 18 L. 1 รายการ              17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด          17,120.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด          17,120.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183798 24.04.2018

380 Propylene Glycol RPE 2500ml (C454053) 4 รายการ                6,762.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด            6,762.40 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด            6,762.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183799 24.04.2018

381 แปรงลา้ง เบอร ์1 2 3 5 7 7 รายการ                4,833.19 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วทิยาศรม  จํากัด            4,833.19 บาท บรษิัท วทิยาศรม  จํากัด            4,833.19 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183800 24.04.2018

382 CulexNxT 19 Gauge One-Piece Rat Tubing 2 รายการ           116,095.00     116,095.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด        116,095.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด        116,095.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183801 24.04.2018

383 ซอ่มเครื3อง Gelmat3 2000 1 งาน                2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด            2,675.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด            2,675.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183802 24.04.2018

Page 12 of 17



แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอื
จา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนเมษายน 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 30 30 30 30 เมษายน 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

384 SG-DNASEQ01 DNA Sequencing 1 รายการ              10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด          10,700.00 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด          10,700.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183803 24.04.2018

385 Ethanol 95% 18 L. 1 รายการ                8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            8,560.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด            8,560.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183804 24.04.2018

386 QNP-REXP-1220U-RP 1 รายการ           208,917.50     208,917.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์

อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั3น
       208,917.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์

อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั3น
       208,917.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183805 24.04.2018

387 Pipetman L P2L,0.2-2.0 ul 4 รายการ           128,000.00     128,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด        128,000.00 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด        128,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183806 24.04.2018

388 ATC.CCL-7.1 "LLC-MK2 Derivative; Kidney; 8 รายการ           272,099.98     272,099.98 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากัด

       272,099.98 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากัด

       272,099.98 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183807 24.04.2018

389 MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF,500/BAG 10 

รายการ
          107,374.50     107,374.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
       107,374.50 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
       107,374.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183808 25.04.2018

390 งานตดิสติEกเกอรก์ระจกพาตชิั3นหอ้ง 115 3 รายการ                4,718.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด            4,718.70 บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด            4,718.70 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183809 25.04.2018

391 งานเปลี3ยนประตูหอ้งนํ�าชาย-หอ้งนํ�าหญงิ 1 รายการ              11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั�ง กมิ ฮง การโยธา จํากัด          11,770.00 บาท บรษิัท ตั�ง กมิ ฮง การโยธา จํากัด          11,770.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183810 25.04.2018

392 Compressor 1 รายการ              23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั3น จํากัด          23,540.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั3น จํากัด          23,540.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183811 25.04.2018

393 Phusion High-Fidelity DNA Polymerase500U 1 รายการ              22,470.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          22,470.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          22,470.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183812 25.04.2018

394 วัสดุกอ่สรา้ง 12 

รายการ
               6,907.92 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อุดมภัณฑบ์า้นดอน            6,907.92 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อุดมภัณฑบ์า้นดอน            6,907.92 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183813 25.04.2018

395 Methanol Reagent ACS(Brand Pharmco 

Aaper

1 รายการ                9,707.04 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี� ซพัพลาย            9,707.04 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี� ซพัพลาย            9,707.04 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183814 25.04.2018

396 Methanol Reagent ACS(Brand Pharmco 

Aaper

1 รายการ              65,056.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี� ซพัพลาย          65,056.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติี� ซพัพลาย          65,056.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183815 25.04.2018

397 UREA ,REAGENTPLUS TM,>=99.5% 1 รายการ              19,484.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         19,484.50 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย 

จํากัด
         19,484.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183816 25.04.2018

398 วัสดุกอ่สรา้ง 23 

รายการ
             24,525.04 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ชยัยาภัณฑ์          24,525.04 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ชยัยาภัณฑ์          24,525.04 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183817 25.04.2018

399 งานปรับปรุงรางระบายนํ�าฝน อาคาร PG 1 รายการ              45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรพรรณ สรรพากร          45,000.00 บาท นางสาว อรพรรณ สรรพากร          45,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183818 25.04.2018

400 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ                   441.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                441.40 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                441.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183819 25.04.2018

401 ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้Lamina Flow 3 รายการ              74,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด          74,900.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด          74,900.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183820 25.04.2018

402 LLC-RK1;Kidney;Rabbit 1 รายการ              31,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากัด

         31,400.00 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) 
จํากัด

         31,400.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183821 25.04.2018

403 Defined Donor Equine Serum 2 รายการ                5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            5,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            5,350.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183822 25.04.2018

404 จา้งศกึษาสรรีวทิยาของการเตบิโตของ
จลุนิทรยี์

1 งวด              15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กรัณ แสงสว่างธนภัทร          15,000.00 บาท นาย กรัณ แสงสว่างธนภัทร          15,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183823 25.04.2018

405 Custom Oligos Syn,2 Oligos, 1 รายการ                   868.84 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                868.84 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                868.84 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183824 30.04.2018

406 Nitrogen High Purity 1 รายการ                1,048.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

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

           1,048.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183825 30.04.2018

407 G-418 Disulfate 1 gm./bott 1 รายการ                4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            4,708.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            4,708.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183826 25.04.2018

408 FastDigest Not I, 20 react 2 รายการ                8,453.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            8,453.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            8,453.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183827 25.04.2018

409 OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 1 รายการ                   856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด                856.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด                856.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183828 25.04.2018

410 TRIZOL REAGENT, 100ML, INVITROGEN 2 รายการ              34,882.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

         34,882.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

         34,882.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183829 25.04.2018

411 เกา้อี�หอ้งปฏบิัตกิาร 1 รายการ              14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด          14,445.00 บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด          14,445.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183830 25.04.2018

412 R300/12 ถังกลม 300 ลติร 1 รายการ              15,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วริยิะกจิอุตสาหกรรมพลาสตกิ 

จํากัด
         15,500.00 บาท บรษิัท วริยิะกจิอุตสาหกรรมพลาสตกิ 

จํากัด
         15,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183831 26.04.2018

413 Thermal Validation T100 1 รายการ              19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์

จํากัด
         19,260.00 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี3ส ์

จํากัด
         19,260.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183832 25.04.2018

414 ค่าบรกิาร Preventive Maintenance and 

Calibration เครื3อง UV-Vis

1 รายการ                6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            6,420.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            6,420.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183833 25.04.2018

415 เครื3องวัดอุณหภมูแิละความชื�น 1 รายการ              16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอรม์ัล ไซเอนทฟิิก อคีวปิ
เมนท ์จํากัด

         16,050.00 บาท บรษิัท เทอรม์ัล ไซเอนทฟิิก อคีวปิ
เมนท ์จํากัด

         16,050.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183834 25.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอื
จา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนเมษายน 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 30 30 30 30 เมษายน 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

416 นํ�ามันดเีซล 2 รายการ              12,934.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน)          12,934.99 บาท บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน)          12,934.99 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183835 25.04.2018

417 Central Unit Emergency Light 4 รายการ              25,894.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด          25,894.00 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด          25,894.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183836 25.04.2018

418 วัสดุไฟฟ้า 19 

รายการ
             40,812.21 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด          40,812.21 บาท บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด          40,812.21 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183837 25.04.2018

419 วัสดุไฟฟ้า 2 รายการ                1,358.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            1,358.01 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            1,358.01 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183838 25.04.2018

420 Alcohol 95% 18L ยี3หอ้ ไทย 7 รายการ              21,795.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.บ.ีซาย          21,795.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.บ.ีซาย          21,795.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183839 25.04.2018

421 Sodium Bicarbonate (25 กก./กระสอบ) 2 รายการ                2,975.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตารแ์ลป จํากัด            2,975.00 บาท บรษิัท เอเชยี สตารแ์ลป จํากัด            2,975.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183840 25.04.2018

422 งานซอ่มรั3ว Chiller No.5 Comp No. 3 3 รายการ              32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั3น จํากัด          32,100.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั3น จํากัด          32,100.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183841 25.04.2018

423 วัสดุงานบา้นงานครัว 5 รายการ              29,050.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ          29,050.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ          29,050.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183842 25.04.2018

424 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ                   387.98 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                387.98 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                387.98 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183843 25.04.2018

425 วัสดุไฟฟ้า 2 รายการ                3,763.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด            3,763.02 บาท บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด            3,763.02 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183844 25.04.2018

426 วัสดุไฟฟ้า 1 รายการ              16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โททัล เมด โซลูชั3นส ์จํากัด          16,050.00 บาท บรษิัท โททัล เมด โซลูชั3นส ์จํากัด          16,050.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183845 26.04.2018

427 จา้งเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุท์ี3ใชใ้นโครงการ
ในหอ้งเมล็ด

1 งวด              15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นพพล รัศมจีันทรเ์พ็ญ          15,000.00 บาท นาย นพพล รัศมจีันทรเ์พ็ญ          15,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183846 26.04.2018

428 Precision balance/Ohaus/PA2102 6 รายการ              13,589.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         13,589.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         13,589.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183847 26.04.2018

429 Piston Pipette Socorex 100-1000ul 32 

รายการ
             16,264.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด          16,264.00 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด          16,264.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183848 26.04.2018

430 Cryogenic Vial(Sterile),PP,2.0 ml, 25/pk 1 รายการ              11,128.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด          11,128.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด          11,128.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183849 30.04.2018

431 โชค้บนซอ่นในวงกบ 1 รายการ              12,037.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ว ีควิบ ์จํากัด          12,037.50 บาท บรษิัท ว ีควิบ ์จํากัด          12,037.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183850 26.04.2018

432 Elite Dry Bath Incubator, Dual Unit 1 รายการ              30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด          30,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด          30,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183851 26.04.2018

433 เครื3องบันทกึอุณหภมูิ 1 รายการ              22,951.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ทส์ 

(ประเทศไทย) จํากัด
         22,951.50 บาท บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ทส์ 

(ประเทศไทย) จํากัด
         22,951.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183852 26.04.2018

434 Main Access Controller 1 รายการ              64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เนเจน คอนโทรลส ์จํากัด          64,200.00 บาท บรษิัท เนเจน คอนโทรลส ์จํากัด          64,200.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183853 26.04.2018

435 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1 รายการ                2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด            2,568.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด            2,568.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183854 26.04.2018

436 Liquid Carbondioxide 99.9% (Diptube) 1 รายการ                3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
           3,852.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
           3,852.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183855 27.04.2018

437 Rotary drum dryer (200 kg) 1 รายการ           802,500.00     802,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกรทเทค ไซเบอรเ์นตกิส ์ จํากัด        802,500.00 บาท บรษิัท เกรทเทค ไซเบอรเ์นตกิส ์ จํากัด        802,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183856 27.04.2018

438 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลต์ 1 รายการ                   856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183857 27.04.2018

439 Nitrogen 99.999% (UHP) 7 M3/Cyl 1 รายการ                1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
           1,498.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
           1,498.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183858 27.04.2018

440 Homogenizer ไมบ้ดยุง 50ea/pk,BTR 

Germany

1 รายการ                4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

           4,708.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากัด

           4,708.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183859 27.04.2018

441 0.2 ml PCR Tubes with attached flat cap 1 รายการ              10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          10,700.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด          10,700.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183860 30.04.2018

442 Air Zero Grade 1 รายการ                4,333.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

           4,333.50 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

           4,333.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183861 27.04.2018

443 Custom Oligos Syn,16 oligos, 1 รายการ                4,808.58 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,808.58 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            4,808.58 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183862 27.04.2018

444 2.0 ml Cryogenic Vial,Self-Standing, 3 รายการ                7,436.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            7,436.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            7,436.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183863 27.04.2018

445 งานตดิตั�ง Variable Speed Drive &

Duct silencer สําหรับ Air Handling Unit

1 งาน           115,132.00     115,132.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั3น จํากัด        115,132.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั3น จํากัด        115,132.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183864 27.04.2018

446 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลต์ 1 รายการ                1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด            1,712.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด            1,712.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183865 27.04.2018

447 QSP Low Retention Filter Tips 1250ul, 2 รายการ                8,827.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            8,827.50 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            8,827.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183866 27.04.2018
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448 Production Kit 1 รายการ              57,245.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวคเตอร ์จํากัด          57,245.00 บาท บรษิัท เวคเตอร ์จํากัด          57,245.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183867 27.04.2018

449 PROLINE PLUS PIPETTOR, 0.5-10 UL 3 รายการ              17,976.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด          17,976.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด          17,976.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183868 27.04.2018

450 Finnpipette F1 0.2-2ul micro (Q#1248991) 5 รายการ              59,999.18 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด          59,999.18 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด          59,999.18 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183869 27.04.2018

451 Taq DNA Polymerase (5u/ul),500 units 1 รายการ                3,103.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            3,103.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด            3,103.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183870 27.04.2018

452 Rack double side,Orange 60-well 2 รายการ                   802.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด                802.50 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด                802.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183871 27.04.2018

453 งานบรกิารทําความสะอาด 1 รายการ                8,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง ชวนพศิ เรอืงดุก            8,000.00 บาท นาง ชวนพศิ เรอืงดุก            8,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183872 27.04.2018

454 งานบรกิารทําความสะอาด 1 รายการ                8,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง วลัยลักษณ์ สดรุ่ง            8,000.00 บาท นาง วลัยลักษณ์ สดรุ่ง            8,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183873 27.04.2018

455 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ                1,638.11 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            1,638.11 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)            1,638.11 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183874 27.04.2018

456 Povidine-125 1 รายการ              18,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด          18,000.00 บาท บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด          18,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183875 27.04.2018

457 กรรไกรผา่ตัดปลายแหลม2 ขา้ง ยาว 13 ซม. 2 รายการ                6,599.76 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไฮซายน์            6,599.76 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไฮซายน์            6,599.76 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183876 27.04.2018

458 ค่าบรกิารตรวจเชค็ระบบ Software for 

Measuring Center

1 รายการ              26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิทเิกรชั3น มชีวัรเ์มนท ์โซลูชั3น
 จํากัด

         26,750.00 บาท บรษิัท อนิทเิกรชั3น มชีวัรเ์มนท ์โซลูชั3น
 จํากัด

         26,750.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183877 27.04.2018

459 เครื3องสํารองไฟ UPS ยี3หอ้ CBC รุ่นEA615 1 รายการ              20,800.01 เฉพาะเจาะจง รา้น สไปซค์อม โดยนายศรัญยู 
อนิทรธนู

         20,800.01 บาท รา้น สไปซค์อม โดยนายศรัญยู 
อนิทรธนู

         20,800.01 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183878 27.04.2018

460 เครื3องสํารองไฟ UPS ยี3หอ้ ZIRCON 1 รายการ              11,940.04 เฉพาะเจาะจง รา้น สไปซค์อม โดยนายศรัญยู 
อนิทรธนู

         11,940.04 บาท รา้น สไปซค์อม โดยนายศรัญยู 
อนิทรธนู

         11,940.04 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183879 27.04.2018

461 lon 540 Chip Kit, 8 chips 2 รายการ           296,390.00     296,390.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด        296,390.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด        296,390.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183880 28.04.2018

462 QIAprep Spin Minipre p Kit 1 รายการ                9,180.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด            9,180.60 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด            9,180.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183881 30.04.2018

463 Potassium acetate for molecular biology 2 รายการ              13,760.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด          13,760.20 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด          13,760.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183882 30.04.2018

464 Toner HP รุ่น Q5949A 1 รายการ                3,324.49 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด            3,324.49 บาท บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด            3,324.49 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183883 30.04.2018

465 T4 DNA Ligase 1 รายการ                8,217.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด            8,217.60 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด            8,217.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183884 30.04.2018

466 RIBONUCLEASE A (RNase A),High Purity 2 รายการ              10,820.91 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด          10,820.91 บาท บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด          10,820.91 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183885 30.04.2018

467 ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว 1 รายการ           270,000.00     270,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       270,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       270,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183886 30.04.2018

468 Microtome 1 รายการ           498,000.00     498,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       498,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       498,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183887 30.04.2018

469 เครื3องทํานํ�าบรสิทุธิD 1 รายการ           450,000.00     450,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       450,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

       450,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183888 30.04.2018

470 YEAST EXTRACT 500 GM 1 รายการ                9,244.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)            9,244.80 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)            9,244.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183889 30.04.2018

471 HBSS (1X),500 ML 1 รายการ                1,070.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            1,070.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            1,070.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183890 30.04.2018

472 TIP,200UL,Yel,Bevelrd Orifice,Grad, 1 รายการ              31,244.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

         31,244.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์
เก็ตติ�ง จํากัด

         31,244.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183891 30.04.2018

473 QIAquick PCR Purification Kit (50) 1 รายการ                5,093.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด            5,093.20 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด            5,093.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183892 30.04.2018

474 แอลกอฮอล ์95% 18 ลติร 1 รายการ                3,150.00 เฉพาะเจาะจง  องคก์ารเภสัชกรรม            3,150.00 บาท  องคก์ารเภสัชกรรม            3,150.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183893 30.04.2018

475 nanoViper Capillary IDxL 75umx650mm 1 รายการ              12,278.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด          12,278.25 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด          12,278.25 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183894 30.04.2018

476 Cold Room 1 รายการ           500,000.00     500,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไดมอนด ์ควอลติี� คอนซลั
แตนท ์จํากัด

       500,000.00 บาท บรษิัท ไดมอนด ์ควอลติี� คอนซลั
แตนท ์จํากัด

       500,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183895 30.04.2018

477 CRYOVIAL 2ML. INTERNAL 100/BAG 1 รายการ                1,819.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           1,819.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์

จํากัด
           1,819.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2041183896 30.04.2018

478 Presto Plasmid Mini Kit (100) 1 รายการ                4,622.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด            4,622.40 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด            4,622.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183897 30.04.2018

479 TRYPSIN-EDTA, 100 ML 3 รายการ                7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            7,490.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            7,490.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183898 30.04.2018
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480 Anti-Mouse IgG (H+L),F(ab)2 Fragment 1 รายการ                9,373.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด            9,373.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด            9,373.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183899 30.04.2018

481 Custom Oligos Syn,3 oligos, 1 รายการ                1,453.06 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,453.06 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            1,453.06 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183900 30.04.2018

482 1000UL.,BLUE,LONG TIPS,STERILE,960/PKG 2 รายการ                4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            4,066.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            4,066.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183901 30.04.2018

483 Biotech CE8-10kD,8-10 mm., 10 M. 4 รายการ              50,076.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         50,076.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         50,076.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041183902 30.04.2018

484 Sporeplay+ 1 รายการ           530,549.00     530,649.00 เฉพาะเจาะจง  SINGER INSTRUMENTS          14,999.02 USD  SINGER INSTRUMENTS          14,999.02 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180032 19.04.2018

485 Immobilized gamma-Aminophenyl-m7GTP 2 รายการ              44,233.80 เฉพาะเจาะจง  Jena Bioscience GmbH            1,134.20 EUR  Jena Bioscience GmbH            1,134.20 EUR มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180033 09.04.2018

486 Deep Well Plate-96 well Plate 1 รายการ              83,668.20 เฉพาะเจาะจง  Integrated DNA Technologies Pte. 

Ltd.

           2,535.40 USD  Integrated DNA Technologies Pte. 

Ltd.

           2,535.40 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180034 10.04.2018

487 In Vitro DNA Transfection Reagent 1 รายการ              10,806.48 เฉพาะเจาะจง  SignaGen Laboratories                265.04 USD  SignaGen Laboratories                265.04 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180035 10.04.2018

488 MiSeq V2 Nano 1 รายการ              48,915.00 เฉพาะเจาะจง  Genohub Inc.            1,295.00 USD  Genohub Inc.            1,295.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180036 10.04.2018

489 Ss1 SS2001 Gene Synthesis 4 รายการ              26,613.18 เฉพาะเจาะจง  Synbio Technologies                806.46 USD  Synbio Technologies                806.46 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180037 01.05.2018

490 35470 pRSll426 14 

รายการ
             25,410.00 เฉพาะเจาะจง  Addgene,Inc.                770.00 USD  Addgene,Inc.                770.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม

ขอ้กําหนด
2042180038 11.04.2018

491 PB_barcoded_rbcL_matK_psbA 2 รายการ           145,402.60     145,402.60 เฉพาะเจาะจง  Integrated DNA Technologies Pte. 

Ltd.

           3,929.80 USD  Integrated DNA Technologies Pte. 

Ltd.

           3,929.80 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180039 17.04.2018

492 Airborne Nano-Hyperspec VNIR with DJI M6 1 รายการ        3,001,350.00  3,001,350.00 เฉพาะเจาะจง  Cadence Technologies Pte          90,950.00 USD Cadence Technologies Pte Ltd          90,950.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180040 19.04.2018

493 NS3 SS2001 Gene Synthesis 4 รายการ                9,601.68 เฉพาะเจาะจง  Synbio Technologies                290.96 USD  Synbio Technologies                290.96 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180041 01.05.2018

494 Gene Synthesis 4 รายการ                7,445.13 เฉพาะเจาะจง  Synbio Technologies                225.61 USD  Synbio Technologies                225.61 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180042 19.04.2018

495 SD55-197 PDCoV-NP 0.5mL ascites 4 รายการ              36,300.00 เฉพาะเจาะจง  Medgene Labs            1,100.00 USD  Medgene Labs            1,100.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180043 24.04.2018

496 Multiple Lentiviral Expression (MuLE) 7 รายการ              44,055.00 เฉพาะเจาะจง  Addgene,Inc.            1,335.00 USD  Addgene,Inc.            1,335.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180044 24.04.2018

497 JCRB0060 LLC-PK1 8 รายการ              53,361.00 เฉพาะเจาะจง  National Institutes of Biomedical 

Innovation, Health and Nutrition,

       161,700.00 JPY  National Institutes of Biomedical 

Innovation, Health and Nutrition,

       161,700.00 JPY มคีุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180045 24.04.2018

498 จา้งเตรยีมแปลงกลา้ บดและกรอกดนิ 3 งวด              30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นัฆชยั กรุดสายสอาด          30,000.00 บาท นาย นัฆชยั กรุดสายสอาด          30,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180253 03.04.2018

499 จา้งเหมาวเิคราะหท์ดสอบทางอมิมูโนโลยี 2 งวด           100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นํ�าผึ�ง มาขาว        100,000.00 บาท นางสาว นํ�าผึ�ง มาขาว        100,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180254 03.04.2018

500 บรกิารดูแลบํารุงรักษาลฟิตอ์าคารไบโอเทค
61

4 งวด           154,080.00     154,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์

(ประเทศไทย) จํากัด
       154,080.00 บาท บรษิัท มติซบูชิ ิเอลเลเวเตอร ์

(ประเทศไทย) จํากัด
       154,080.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2043180255 05.04.2018

501 ค่าบรกิารพนักงานขับรถ พ.ค.61-เม.ย.62 12 งวด           205,440.00     205,440.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมน แมนเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ 

จํากัด
       205,440.00 บาท บรษิัท แมน แมนเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ 

จํากัด
       205,440.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2043180256 05.04.2018

502 จา้งเหมาบรกิารถา่ยเอกสารพรอ้มพนักงาน
ถา่ยเอกสาร

12 งวด           402,000.00     402,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด        402,000.00 บาท บรษิัท พ ีซ ีไอ (1992) จํากัด        402,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180257 05.04.2018

503 จา้งวเิคราะหเ์อนไซมฟ์อรม์ูเลชั3นของกลุ่ม 2 งวด              77,340.00 เฉพาะเจาะจง นาย อัครพล วัชราวภิาส          77,340.00 บาท นาย อัครพล วัชราวภิาส          77,340.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180258 09.04.2018

504 จา้งจัดทําเว็บไซต ์ประมวลผลขอ้มูล 

Genome-wide

6 งวด           138,000.00     138,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วส ุคูดษิฐาเลศิ        138,000.00 บาท นาย วส ุคูดษิฐาเลศิ        138,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180259 10.04.2018

505 จา้งทําการเลี�ยง hybridoma cells 2 งวด              50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ปรยีานุช สายบญุเรอืง          50,000.00 บาท นางสาว ปรยีานุช สายบญุเรอืง          50,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180260 11.04.2018

506 งานจา้งเหมาบํารุงรักษาระบบลฟิตส์ง่อาหาร 4 งวด                8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โอฬาร เอเลเวเทอร ์จํากัด            8,560.00 บาท บรษิัท โอฬาร เอเลเวเทอร ์จํากัด            8,560.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180261 20.04.2018

507 จา้งดําเนนิงานคัดเลอืกและเพาะเลี�ยงเนื�อเยื3อ 4 งวด              60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นฐมน สระทองพรม          60,000.00 บาท นางสาว นฐมน สระทองพรม          60,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180264 24.04.2018

508 จา้งดําเนนิงานคัดเลอืกและเพาะเลี�ยงเนื�อเยื3อ 4 งวด              38,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฐพร คงจิFว          38,000.00 บาท นางสาว ณัฐพร คงจิFว          38,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180265 24.04.2018

509 จา้งตรวจสอบดูแลจัดการวัสดุวจิัยและการ
เตรยีมอาหารเพาะเลี�ยง

4 งวด              34,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณา อี�พุก          34,000.00 บาท นางสาว วรรณา อี�พุก          34,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180266 24.04.2018

510 ดําเนนิงานคัดเลอืกและเพาะเลี�ยงเนื�อเยื3อ 4 งวด              60,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง กุง้ ชวกจิศริิ          60,000.00 บาท นาง กุง้ ชวกจิศริิ          60,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180267 24.04.2018

511 จา้งเตรยีมอาหารเพื3อชกันําใหม้กีารเกดิหัว
สะสม

3 งวด              78,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ญาดา บญุสอน          78,000.00 บาท นางสาว ญาดา บญุสอน          78,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180268 25.04.2018
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แบบ สขร.1

ลําด ั
บ

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอื
จา้ง

รายชื�อผูเ้สนอราคา และราคาที�
เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืกโดยสรปุ

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนเมษายน 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 30 30 30 30 เมษายน 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของ
สญัญา หรอืขอ้ตกลงใน

512 จา้งเหมาจัดเตรยีมพชืทดลองในการศกึษา
วจิัย

5 งวด           100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศศธิร สระทองเทยีน        100,000.00 บาท นางสาว ศศธิร สระทองเทยีน        100,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180269 25.04.2018

513 จา้งเหมาจัดเตรยีมพชืทดลองในการศกึษา
วจิัย

5 งวด              95,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สชุาล ีเสอืชื�น          95,000.00 บาท นางสาว สชุาล ีเสอืชื�น          95,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180270 25.04.2018

514 จา้งปฏบิัตงิานวจิัยในหอ้งปฏบิัตกิารและ
ออกไปเก็บตัวอย่างนอกพื�นที3

5 งวด           105,500.00     105,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนาวุฒ ิเฉียงกลาง        105,500.00 บาท นาย ธนาวุฒ ิเฉียงกลาง        105,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180271 25.04.2018

515 จา้งดําเนนิการศกึษาและทดสอบกลไกการ
แสดงออกของสารสําคัญในพชื

5 งวด           195,000.00     195,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เพ็ญศริ ิภสูงิหา        195,000.00 บาท นางสาว เพ็ญศริ ิภสูงิหา        195,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180273 26.04.2018

516 จา้งศกึษาการผลติเอทานอลจากมัน
สําปะหลัง

2 งวด              50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย บวร วรีะพันธุ์          50,000.00 บาท นาย บวร วรีะพันธุ์          50,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180274 27.04.2018

517 จา้งเหมาสกัด genomic DNA ของกลุ่ม
ตัวอย่าง Bacill

3 งวด              72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สภุัทรา กติคิุณ          72,000.00 บาท นางสาว สภุัทรา กติคิุณ          72,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180275 27.04.2018

518 จา้งยา้ยกลา้จากกระถาง ขนาด 8 นิ�ว ลงปลูก
ในแปลง

12 งวด           108,000.00     108,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เรวัฒน ์ตาลเลี3ยม        108,000.00 บาท นาย เรวัฒน ์ตาลเลี3ยม        108,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180276 27.04.2018

519 จา้งยา้ยกลา้จากกระถาง ขนาด 8 นิ�ว ลงปลูก
ในแปลง

12 งวด           108,000.00     108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อุบลรัตน ์สโีชติ        108,000.00 บาท นางสาว อุบลรัตน ์สโีชติ        108,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180277 27.04.2018

520 จา้งเก็บตัวอย่างขา้วการตัดชิ�นสว่นตน้ขา้ว 3 งวด              39,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว รุ่งอรุณ แกว้อนันต์          39,000.00 บาท นางสาว รุ่งอรุณ แกว้อนันต์          39,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180278 27.04.2018

521 จา้งเตรยีมถาดหลุมปลูก ณ โรงเรอืนบา้น
วทิยาศาสตรส์รินิธร

6 งวด              60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วัชร ีศรทีันดร          60,000.00 บาท นางสาว วัชร ีศรทีันดร          60,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180279 30.04.2018

522 จา้งเหมาทําการเตรยีมแปลงปลูก ณ แปลง
ปลูก อ. แม่รมิ

6 งวด              72,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ไกรธัญ มณีสนิธุ์          72,000.00 บาท นาย ไกรธัญ มณีสนิธุ์          72,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180280 30.04.2018

523 จา้งจัดเตรยีม ตดิตั�ง ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาเครื3องมอื

2 งวด              50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นภา สดุาชม          50,000.00 บาท นาย นภา สดุาชม          50,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180281 30.04.2018

524 จา้งเหมาเตรยีมขอ้มูลตัวอย่าง germplasm 

ลักษณะทางการเกษตร
2 งวด              50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กาญจนา ปัญญาแวว          50,000.00 บาท นางสาว กาญจนา ปัญญาแวว          50,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กําหนด
2043180282 30.04.2018

525 ตรวจสอบคุณภาพเมล็ด ของขา้วประชากร 

BC3F5

4 งวด              60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พมิพา รักษาธกิาร          60,000.00 บาท นางสาว พมิพา รักษาธกิาร          60,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180283 30.04.2018

526 จา้งทําความสะอาดและเตรยีม Clave วัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ

4 งวด              36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จริัชญา อุบลเสมา          36,000.00 บาท นางสาว จริัชญา อุบลเสมา          36,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180284 30.04.2018

527 จา้งศกึษาความไม่ชอบนํ�าของสปอรร์า 2 งวด              14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วลิาวัลย ์วัฒนานุกจิ          14,000.00 บาท นางสาว วลิาวัลย ์วัฒนานุกจิ          14,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180285 30.04.2018

528 จา้งผลติสารชวีภัณฑร์าบวิเวอเรยีแจกจา่ย 2 งวด              14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชติ          14,000.00 บาท นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชติ          14,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180286 30.04.2018

529 จา้งทําบรสิทุธิDโปรตนี 3 งวด              69,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สจุติรา อภเิมธธีํารง          69,000.00 บาท นางสาว สจุติรา อภเิมธธีํารง          69,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180287 30.04.2018
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