
แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

1 POTATO DEXTROSE BROTH 
500GM

1 รายการ             2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

            2,675.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

            2,675.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183903 01.05.2018

2 Happy PCR Set 2 รายการ             8,560.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             8,560.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             8,560.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183904 01.05.2018

3 วัสดสุํานักงาน 3 รายการ             1,710.93 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

            1,710.93 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

            1,710.93 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183905 01.05.2018

4 Biopette Autoclavable 4 รายการ           38,787.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากัด

           38,787.50 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากัด

           38,787.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183906 02.05.2018

5 Pipet-Lite XLS+,0.1-2UL,STD 5 รายการ           46,652.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิYง จํากัด            46,652.00 บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิYง 
จํากัด

           46,652.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183907 04.05.2018

6 10 ul pipeet tips (1000 ea/pk) 3 รายการ             8,388.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด             8,388.80 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากัด

            8,388.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183908 10.05.2018

7 Tris, Biotech grade, 1 kg./bott 1 รายการ             5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             5,136.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากัด

            5,136.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183909 08.05.2018

8 COD Reagents Low Range 0-150 
mg/L,

3 รายการ           25,391.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ทส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

           25,391.10 บาท บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ทส์
 (ประเทศไทย) จํากัด

           25,391.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183910 08.05.2018

9 Custom Oligos Syn,2 oligos,130 
mers,

2 รายการ             4,376.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,376.30 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,376.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183911 01.05.2018

10 ALCOH 95% AX 15 kg 1 รายการ             2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากัด             2,140.00 บาท บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากัด             2,140.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183912 04.05.2018

11 TLC ALUMINIUM SHEETS 
20X20CM SILICA GEL

1 รายการ           27,413.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด            27,413.40 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด            27,413.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183913 01.05.2018

12 Custom oligo syn,8 oligos,190 
mers,

1 รายการ             2,846.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             2,846.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             2,846.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183914 01.05.2018

13 ถุงพลาสตกิรอ้น ขนาด 16x26 นิYว,
500 g.

1 รายการ             2,942.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             2,942.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             2,942.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183915 01.05.2018

14 DISH 90MM TRIPLE VENT 500/CS 1 รายการ             6,848.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            6,848.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            6,848.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183916 04.05.2018

15 SUPERSCRIPT III 1st STRAND 
SYNTHESIS SYS

1 รายการ           17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            17,655.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            17,655.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183917 10.05.2018

16 Custom Oligos Syn,9 Oligos,290 
mers,

1 รายการ             4,344.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,344.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,344.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183918 04.05.2018

17 Taq DNA Polymerase 
(recombinant) 500 u

1 รายการ             2,140.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             2,140.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             2,140.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183919 10.05.2018

18 ปืนฉีดนํYาเชืYอโค 
All-2-Mate-Continental

1 รายการ             6,420.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พรชัย
อนิเตอรเ์ทรด

            6,420.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พรชัย
อนิเตอรเ์ทรด

            6,420.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183920 18.05.2018

19 N-HEXANE AR 2.5L 
<(><<)>MERCK>

2 รายการ           10,935.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์
จํากัด

           10,935.40 บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์
จํากัด

           10,935.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183921 04.05.2018

20 Vented tissue culture cap for 8oz 2 รายการ             7,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยเูนีvยน ซายน ์จํากัด             7,240.00 บาท บรษิัท ยเูนีvยน ซายน ์จํากัด             7,240.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183922 04.05.2018

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื
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21 Nitrogen Ultra High Purity 1 รายการ             1,348.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

            1,348.20 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

            1,348.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183923 03.05.2018

22 แบตเตอรีvแหง้ : Model : 12 volt 
7.2 Ah

1 รายการ             1,455.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย
 จํากัด

            1,455.20 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากัด

            1,455.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183924 16.05.2018

23 AMPICILLIN SODIUM SALT, 25 G. 5 รายการ           23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            23,540.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            23,540.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183925 23.05.2018

24 ซอ่มเครืvอง COMPUTER PC 4 รายการ           26,643.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อพี ีแอนด ์ไอท ี
โซลชูัvน จํากัด

           26,643.00 บาท บรษิัท อพี ีแอนด ์ไอท ี
โซลชูัvน จํากัด

           26,643.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041183928 01.05.2018

25 Minisart Syringe Filters 0.22 um, 
50 pcs

1 รายการ           33,384.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           33,384.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           33,384.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183929 01.05.2018

26 ASIATICOSIDE 2 รายการ           19,110.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           19,110.20 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           19,110.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183930 01.05.2018

27 Carbon Dioxide Gas (Ind) Purity 
99.5%Min

1 รายการ             1,271.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสเปเชีvยลแกส๊ 
จํากัด

            1,271.16 บาท บรษิัท ไทยสเปเชีvยลแกส๊ 
จํากัด

            1,271.16 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183931 01.05.2018

28 งานจา้งสรา้งหอ้งพัก Secondary 
Quarantine

1 รายการ          240,000.00         240,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เรวัต นุ่นสงค์          240,000.00 บาท นาย เรวัต นุ่นสงค์          240,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041183932 22.05.2018

29 ถุงใสข่ยะดํา 18"x20" 1 รายการ             1,284.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชัยพานชิ             1,284.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชัย
พานชิ

            1,284.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183933 08.05.2018

30 หนา้กากคารบ์อน Dura 1 รายการ             3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             3,210.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             3,210.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183934 10.05.2018

31 หลอดฆา่เชืYอ ขนาด 36 watts พรอ้ม
รางไฟฟ้า

1 รายการ           16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟิรส์ แอนด ์เฟิรน์ จํากัด            16,050.00 บาท บรษิัท เฟิรส์ แอนด ์เฟิรน์ 
จํากัด

           16,050.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183935 08.05.2018

32 FastDigest Sall, 200 react 3 รายการ             8,774.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             8,774.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             8,774.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183936 01.05.2018

33 TEST TUBE S/C 16X100 MM 
(11ML),

1 รายการ             1,348.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด             1,348.20 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด             1,348.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183937 15.05.2018

34 79254 RNase-Free DNase Set 
(50)

1 รายการ           21,057.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด            21,057.60 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด            21,057.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183938 09.05.2018

35 1MCG-OLIGO-25 : OLIGO 
PRIMER, 25 NMOLE

1 รายการ             3,177.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             3,177.90 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             3,177.90 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183939 10.05.2018

36 75cm2 Cell Culture Flask, Vent 
Cap, TC,

6 รายการ          123,692.00         123,692.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          123,692.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          123,692.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183940 02.05.2018

37 DreamTaq DNA Polymerase, 500u 1 รายการ             8,560.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             8,560.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             8,560.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183941 17.05.2018

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

1 รายการ             9,309.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

            9,309.00 บาท บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์
 จํากัด

            9,309.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041183942 08.05.2018

39 2-Log DNA Ladder (0.1-10.0 kb) 
5x0.1 ml

1 รายการ           17,976.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            17,976.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            17,976.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183943 15.05.2018

40 pGEM-T Easy Vector System I 1 รายการ           58,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด            58,850.00 บาท บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด            58,850.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183944 08.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

41 ถุงรอ้น 9x14 นิYว 10 รายการ             4,900.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             4,900.60 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             4,900.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183945 16.05.2018

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

1 รายการ           12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด            12,733.00 บาท บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด            12,733.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183946 10.05.2018

43 NBT/BCIP Stock Solution pkg of 
8 mL

1 รายการ             7,522.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            7,522.10 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            7,522.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183947 24.05.2018

44 MEM-Powder Medium with 
Earle's Salts, ()

1 รายการ                999.38 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค 
จํากัด

               999.38 บาท บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค 
จํากัด

               999.38 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183948 02.05.2018

45 Stericup-GP  500mL Express Plus 
PES.22um

1 รายการ           11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด            11,770.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด            11,770.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183949 02.05.2018

46 Immobilon-E, 26.5cm x 1.875 m 
roll

1 รายการ           12,176.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด            12,176.60 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด            12,176.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183950 08.05.2018

47 Sp DNA Sequencing 1 รายการ             1,712.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,712.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,712.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041183951 08.05.2018

48 MCDB 131,500 ML. 2 รายการ           12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            12,840.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            12,840.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183952 02.05.2018

49 Custom oligo syn, 14 oligos, 281 
mers,

1 รายการ             4,209.38 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,209.38 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,209.38 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183953 08.05.2018

50 LIPOFECTAMINE 2000 REAGENT, 
0.75 ML

2 รายการ           50,330.66 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            50,330.66 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            50,330.66 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183954 02.05.2018

51 15ml Centrifuge Tube, Bulk, 
Sterile 500/

2 รายการ             3,809.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,809.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,809.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183955 08.05.2018

52 งานตรวจเช็คเครืvองผสมสารพรอ้ม
ระบบผสมกวน

1 งาน           31,030.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาสเจอร ์มลิเลนเนียม 
จํากัด

           31,030.00 บาท บรษิัท พาสเจอร ์มลิเลนเนียม
 จํากัด

           31,030.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041183956 02.05.2018

53 Custom Oligos Syn,2 Oligos,44 
mers,

1 รายการ                659.12 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                659.12 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                659.12 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183957 02.05.2018

54 T4 DNA Ligase 1 รายการ           12,326.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            12,326.40 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            12,326.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183959 02.05.2018

55 RT-250LR Tips 250UL UNV 
960/10 RT-250LR

2 รายการ             3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            3,745.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            3,745.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183960 02.05.2018

56 Saccharomyces cervisiae;VL6-48, 
BSL1

2 รายการ           30,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

           30,300.00 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

           30,300.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183961 02.05.2018

57 Gene Pulser Micro Pulser 
Electroporation

1 รายการ             8,774.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             8,774.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             8,774.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183962 02.05.2018

58 Custom Oligos Syn,2 oligos,70 
mers,

1 รายการ             1,048.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,048.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,048.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183963 02.05.2018

59 Phenol AR. 250 gm. Merck 2 รายการ             6,377.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจําก เอริต์ เคม ีแล็บ             6,377.20 บาท หา้งหุน้สว่นจําก เอริต์ เคม ี
แล็บ

            6,377.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183964 10.05.2018

60 CELLULOSE, 
MICROCRYSTALLINE, POWDER

1 รายการ             2,129.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            2,129.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            2,129.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183965 31.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

61 Disposable Syringe Filter Unit 
Dismic-13

1 รายการ           11,984.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

           11,984.00 บาท บรษิัท อัซ ไซแอนซ ์
(ประเทศไทย) จํากัด

           11,984.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183966 02.05.2018

62 SR-Nl-SR3 Syringe Plastic 3ml., 
100/box

1 รายการ                299.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัvน 
จํากัด

               299.60 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัvน
 จํากัด

               299.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183967 08.05.2018

63 Imidazole for molecular 99% 1 รายการ           20,811.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

           20,811.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

           20,811.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183968 02.05.2018

64 Helium 99.999% (UHP Grade) 7 
M3/Cyl

1 รายการ             7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            7,490.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            7,490.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183969 08.05.2018

65 5111-GT Nitrogen High Purity 
Purity99.9%

1 รายการ                524.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

               524.30 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

               524.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183970 08.05.2018

66 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.05 
uMole

1 รายการ           28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           28,890.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           28,890.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183971 25.05.2018

67 Chloramphenicol (1.02366) 
ANTIBIOTIC DNA

1 รายการ             3,980.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            3,980.40 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            3,980.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183972 25.05.2018

68 Sp DNA Sequencing 2 รายการ           34,668.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            34,668.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            34,668.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041183973 08.05.2018

69 No.3524-100 24Well TC 
Plate,FB,W/Lid,

1 รายการ             8,988.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิค มารเ์ก็ตติYง จํากัด

            8,988.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิค มารเ์ก็ตติYง จํากัด

            8,988.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183974 08.05.2018

70 No.430790-500 Centrifuge Tube 
15ML,

1 รายการ             2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิค มารเ์ก็ตติYง จํากัด

            2,996.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิค มารเ์ก็ตติYง จํากัด

            2,996.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183975 21.05.2018

71 TCBS Agar, 500 g, Difco 5 รายการ           16,007.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           16,007.20 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           16,007.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183976 02.05.2018

72 Syringe filter NYLON 0.45 um. 
25mm.

1 รายการ             3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากัด

            3,745.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากัด

            3,745.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183977 15.05.2018

73 FastDigest Not I, 20 react 1 รายการ             3,638.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,638.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,638.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183978 21.05.2018

74 Homogenizer ไมบ้ดยงุ 
50ea/pk,BTR Germany

1 รายการ             4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            4,708.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            4,708.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183979 03.05.2018

75 จา้งเตรยีมชานออ้ยและทดสอบ
ประสทิธภิาพ

1 งวด           25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พชิามญชุ ์นพนาคร            25,000.00 บาท นางสาว พชิามญชุ ์นพนาคร            25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041183980 03.05.2018

76 D-(+)-MANNOSE FROM 
SYNTHETIC>=99%

1 รายการ             1,380.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            1,380.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            1,380.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183981 03.05.2018

77 Laminar Flow 4 รายการ       1,749,450.00       1,749,450.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท
 จํากัด

      1,635,000.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากัด

1,635,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคาราย
เดยีว

2041183982 03.05.2018

78 ปากกาไวทบ์อรด์และอืvนๆ 9 รายการ             3,011.72 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            3,011.72 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            3,011.72 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183983 13.05.2018

79 ถาดรองสารเคมี 3 รายการ           55,854.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด            55,854.00 บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด            55,854.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183984 03.05.2018

80 ถ่านอัลคาไลน์ 1 รายการ             1,656.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,656.10 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,656.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183985 13.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

81 บันไดพับได ้16 ชั Yน 1 รายการ             6,630.26 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด             6,630.26 บาท บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด             6,630.26 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183986 21.05.2018

82 คา่บรกิารจัดการกากกัมมันตรังสี 1 งาน           10,521.99 เฉพาะเจาะจง สถาบัน เทคโนโลยนีวิเคลยีร์            10,521.99 บาท สถาบัน เทคโนโลยนีวิเคลยีร์            10,521.99 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041183987 03.05.2018

83 โตะ๊เพาะชํา 1 รายการ           78,110.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วไีอ กรนี จํากัด            78,110.00 บาท บรษิัท วไีอ กรนี จํากัด            78,110.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183988 03.05.2018

84 นํYามันดเีซล 2 รายการ           13,284.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน)            13,284.80 บาท บรษิัท ปตท.จํากัด (มหาชน)            13,284.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183989 03.05.2018

85 Tris(Hydroxymethy)-
Aminomethane RPE 500g

1 รายการ             3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

            3,852.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            3,852.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183990 03.05.2018

86 Maestrosafe Nucleic Acid Stains 1 รายการ             6,848.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             6,848.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             6,848.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183991 03.05.2018

87 Prostaglandin F2a ELISA Kit -
96STRIP

2 รายการ           48,310.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ธลีส ุซัพ
พลาย

           48,310.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ธลีส ุซัพ
พลาย

           48,310.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183992 03.05.2018

88 Sea salt "Sigma" 1 kg. 
[S9883.1000]

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

           15,889.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

           15,889.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183993 03.05.2018

89 ผา้ใบ 1 รายการ             3,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้น ยิYมผา้ใบ โดยนางสาว
สบาย ดชีู

            3,500.00 บาท รา้น ยิYมผา้ใบ โดยนางสาว
สบาย ดชีู

            3,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183994 17.05.2018

90 Dewar Flask, HDPE (Benchtop 
Flasks Store

1 รายการ           21,935.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           21,935.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           21,935.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183995 03.05.2018

91 มคีณุลักษณะเฉพาะของพัสดตุรง
ตามขอ้กําหนด

1 รายการ           36,915.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            36,915.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            36,915.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183996 03.05.2018

92 คา่บรกิารรืYอถอนและยา้ยจุดกลอ้ง
วงจรปิด

1 รายการ           19,955.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไชยาเทค
โนโลยีvอนิโนเวชัvน

           19,955.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไชยาเทค
โนโลยีvอนิโนเวชัvน

           19,955.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041183997 25.05.2018

93 Microcentrifuge-Heraeus Pico 1 รายการ           55,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด            55,000.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากัด

           55,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183998 04.05.2018

94 MBD00R0641 2X RNA Loading 
Dye

1 รายการ             1,819.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,819.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,819.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041183999 10.05.2018

95 DUR-2 21801445 Bottle Lab, GL 
45 screw-

4 รายการ             4,964.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

            4,964.80 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

            4,964.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184000 15.05.2018

96 Sp DNA Sequencing 1 รายการ                428.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                428.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                428.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184001 10.05.2018

97 KAPA Taq Readymix with dye, 
250 x 25 ul

1 รายการ           12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด            12,840.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากัด

           12,840.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184002 17.05.2018

98 Custom oligo Syn, 4 oligos, 88 
mers, 

1 รายการ             1,318.24 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,318.24 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,318.24 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184003 10.05.2018

99 Bacterial 16S V3-V4 2 รายการ          115,560.00         115,560.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          115,560.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          115,560.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184004 04.05.2018

100 Chloramphenicol (1.02366) 
ANTIBIOTIC DNA

1 รายการ             4,215.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด             4,215.80 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด             4,215.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184005 17.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

101 VMRDPAB-PCV2 PCV2 Antiserum, 
2 ml

1 รายการ           20,865.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            20,865.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            20,865.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184006 17.05.2018

102 Natural MicroReach Tips 0.1-10ul, 1 รายการ             4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด             4,066.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด             4,066.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184007 11.05.2018

103 iQ SYBR Green Supermix 500x50 
ul. Rxns

1 รายการ           39,739.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            39,739.80 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            39,739.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184008 04.05.2018

104 Petridish Plastic,With Vents 
94.X16 mm.

1 รายการ             5,071.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,071.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,071.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184009 10.05.2018

105 FastDigest XmaJI, 20 react. 1 รายการ             9,630.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             9,630.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             9,630.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184010 21.05.2018

106 ทโีพล 3.8 ลติร 4 รายการ             1,995.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             1,995.55 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             1,995.55 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184011 10.05.2018

107 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ด มอิ อนิเตอร์
โฟลต์

1 รายการ                856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184012 15.05.2018

108 FastDigest StuI (Eco 1471) 100 
react.

1 รายการ             5,564.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,564.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,564.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184013 04.05.2018

109 เครืvองเย็บ แม็กซ ์HD-10N 3 รายการ                479.42 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               479.42 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               479.42 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184014 04.05.2018

110 คา่วเิคราะห ์Sequence (ก.พ.61) 1 รายการ             2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด             2,996.00 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี 
จํากัด

            2,996.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184015 04.05.2018

111 D(+)-GLUCOSAMINE 
HYDROCHLORIDE

1 รายการ             2,386.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            2,386.10 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            2,386.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184016 31.05.2018

112 MEM/EBSS with L-Glutamine 2x5L 3 รายการ           29,617.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            29,617.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            29,617.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184017 24.05.2018

113 Custom oligo syn, 1 oligos, 31 
mers,

2 รายการ           12,876.38 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            12,876.38 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            12,876.38 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184018 10.05.2018

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

            6,955.00 บาท บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

            6,955.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184019 15.05.2018

115 Electrode Holder uPlace compl. 1 รายการ             8,731.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            8,731.20 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            8,731.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184020 30.05.2018

116 Custom oligo syn, 6 oligos, 174 
mers,

1 รายการ             2,606.52 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             2,606.52 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             2,606.52 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184021 10.05.2018

117 C-1000NS Tips 1000UL NON-Pstr 
RKS 180/3

1 รายการ             6,917.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            6,917.55 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            6,917.55 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184022 04.05.2018

118 SG-DNASEQ01 DNA Sequencing 1 รายการ             5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด             5,564.00 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด             5,564.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184023 15.05.2018

119 คา่บรกิารวเิคราะหอ์าหารเหลว 5 รายการ           31,886.00 เฉพาะเจาะจง  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิเิพืvอ
สถาบันอาหาร

           31,886.00 บาท  อตุสาหกรรมพัฒนามลูนธิิ
เพืvอสถาบันอาหาร

           31,886.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184024 04.05.2018

120 His Taq Antibody 1 รายการ           38,883.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            38,883.80 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            38,883.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184025 10.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

121 4ti-0750 96 well PCR plate, non 
skirted,

1 รายการ             8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             8,560.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากัด

            8,560.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184026 04.05.2018

122 Cat.no 06752 Pet thin-walled tube 1 รายการ           22,470.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร์            22,470.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.
อาร์

           22,470.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184027 04.05.2018

123 Deuterium Oxide 10x0.6 ml 1 รายการ             1,819.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
อนิสตรูเมนท ์จํากัด

            1,819.00 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
อนิสตรูเมนท ์จํากัด

            1,819.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184028 18.05.2018

124 Millex-GP, 0.22?m, 
polyethersulfone, 33m

1 รายการ           13,856.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด            13,856.50 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด            13,856.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184029 07.05.2018

125 Custom oligo syn, 7 oligos syn, 
220 mers

1 รายการ             3,295.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,295.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,295.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184030 07.05.2018

126 AVV-OAE00002 FLAG Taq 
Antibody

2 รายการ           28,462.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            28,462.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากัด

           28,462.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184031 07.05.2018

127 CPS-BSA-1S Bovine Serum 
Albumin,

4 รายการ           13,268.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            13,268.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากัด

           13,268.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184032 07.05.2018

128 No.165-3359 Mini-PROTEAN 
Comb 10 well,

6 รายการ           13,856.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            13,856.50 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            13,856.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184033 07.05.2018

129 1IVG7-15240-062 : ANTIBIOTIC-
ANTIMYCOTIC

2 รายการ           26,322.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            26,322.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            26,322.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184034 31.05.2018

130 MEDIUM 199, WITH HANKS' 
SALTS AND L-GLUT

2 รายการ             7,126.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            7,126.20 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            7,126.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184036 07.05.2018

131 Service Contract for HPLC -
662500000633

1 งาน           40,660.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด            40,660.00 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด            40,660.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184037 07.05.2018

132 TRYPSIN TPCK TREATED 
FROM*BOVINE PANCREA

1 รายการ           12,176.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           12,176.60 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           12,176.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184038 07.05.2018

133 Sp DNA Sequencing 1 รายการ             4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,494.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,494.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184039 07.05.2018

134 คา่บรกิารบํารุงรักษาเครืvอง 
HPLC,WATERS

1 งาน           16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากัด

           16,050.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากัด

           16,050.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184040 07.05.2018

135 No.C3019H NEB 10-beta 
Competent E.Coli

1 รายการ           73,188.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            73,188.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            73,188.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184041 07.05.2018

136 คา่บรกิารบํารุงรักษาเครืvอง 
HPLC,WATERS

1 งาน           16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากัด

           16,050.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากัด

           16,050.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184042 07.05.2018

137 BRA-2 759115 Semi-micro 
cuvette, PMMA,

1 รายการ             2,054.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

            2,054.40 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

            2,054.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184043 07.05.2018

138 LIPASE FROM PORCINE 
PANCREAS, TYPE II,

2 รายการ             9,490.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            9,490.90 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            9,490.90 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184044 31.05.2018

139 ปลกูพชืและดแูลระบบการไหลเวยีน
ของนํYาเสยี

1 งวด           20,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สนติย ์คําดี            20,000.00 บาท นาย สนติย ์คําดี            20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184045 07.05.2018

140 ศกึษาลักษณะตา่งๆ ประจําสายพันธุ์ 1 งวด           18,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ปิยวรรณ รัตนชัย            18,750.00 บาท นางสาว ปิยวรรณ รัตนชัย            18,750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184046 07.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

141 02WB-LP500LDPE Wash Bottle 
500 ML, LDPE

1 รายการ             1,230.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์
จํากัด

            1,230.50 บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์
จํากัด

            1,230.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184047 15.05.2018

142 Lactobacillus plantarum 
subsp.plantarum

1 รายการ             9,309.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค 
จํากัด

            9,309.00 บาท บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค 
จํากัด

            9,309.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184048 07.05.2018

143 5%H2 + 5%CO2 + Balance N2 1 รายการ             5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากัด

            5,885.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากัด

            5,885.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184049 09.05.2018

144 ST200SS S/S SCREW CAP TUBE 
2.0ML.500/BAG

3 รายการ             9,576.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            9,576.50 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            9,576.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184050 15.05.2018

145 พัฒนาเทคโนโลยฐีานระบบจุลนิทรยี์ 1 งวด           25,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เกรยีงศักดิ� บญุชู            25,000.00 บาท นาย เกรยีงศักดิ� บญุชู            25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184051 07.05.2018

146 CHOLESTEROL SIGMA GRADE 3 รายการ           93,837.93 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           93,837.93 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           93,837.93 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184052 07.05.2018

147 No.430166-500 TC DISHES, 
60X15MM,

2 รายการ           11,368.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิค มารเ์ก็ตติYง จํากัด

           11,368.75 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิค มารเ์ก็ตติYง จํากัด

           11,368.75 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184053 09.05.2018

148 Prostaglandin E2 ELISA kit - 
Monoclonal

1 รายการ           53,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ธลีส ุซัพ
พลาย

           53,500.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ธลีส ุซัพ
พลาย

           53,500.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184054 07.05.2018

149 DIMETHYLSULPHOXIDE,AR 2.5L 1 รายการ             3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

            3,852.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

            3,852.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184055 07.05.2018

150 ALEXA FLUOR 555 GOAT ANTI-
MOUSE IgG(H+L)

2 รายการ           28,322.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            28,322.90 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            28,322.90 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184057 07.05.2018

151 InstantBlue Protein Staining, 1 
Litter

1 รายการ             5,804.00 เฉพาะเจาะจง  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี 
แอลทดี.ี

            5,804.00 บาท  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี 
แอลทดี.ี

            5,804.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184058 07.05.2018

152 PLATINUM TAQ DNA 
POLYMERASE HIGH FIDELIT

1 รายการ             9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             9,630.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             9,630.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184059 07.05.2018

153 N-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)-
N8242;-ETHYL

3 รายการ             8,442.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            8,442.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            8,442.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184060 07.05.2018

154 Blue loop clear 10 ul,sterile,50/pk 
'NUN

1 รายการ           10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           10,700.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           10,700.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184061 07.05.2018

155 Taq DNA Polymrae 
(recombinant) 500 u.

1 รายการ             4,066.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,066.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,066.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184062 07.05.2018

156 FastDigest Esp3I (BsmBI) 20 
react.

1 รายการ             3,959.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,959.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,959.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184063 07.05.2018

157 N-Acetyl-D-glucosamine "Sigma" 
100 g.

1 รายการ           14,840.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

           14,840.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

           14,840.90 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184064 07.05.2018

158 Centrifuge Tube 15ML,PLUG 
SEAL Cap

2 รายการ           10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิค มารเ์ก็ตติYง จํากัด

           10,700.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิค มารเ์ก็ตติYง จํากัด

           10,700.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184065 07.05.2018

159 1IVG2-10567-014 : D-MEM (1X), 
LOW GLUCOS

1 รายการ           12,947.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            12,947.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            12,947.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184066 22.05.2018

160 ALUMASEAL CS FILM STERILE 1 รายการ             2,268.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            2,268.40 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            2,268.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184067 07.05.2018
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ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ
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เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

161 Liquid Nitrogen Portocal Tank 
99.999%

1 รายการ             4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            4,280.00 บาท บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            4,280.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184068 15.05.2018

162 Eppendorf Tubes 5.0 mL, 
Eppendorf

1 รายการ             4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             4,494.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             4,494.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184069 22.05.2018

163 No.C3019H NEB   10-beta 
Competent E.Coli

1 รายการ           14,637.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            14,637.60 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            14,637.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184070 10.05.2018

164 MINICOLLECT LITHUM HEPARIN 
TUBE 1 ML

1 รายการ             2,354.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรุงเทพอนิเตอรโ์ปร
ดักส ์จํากัด

            2,354.00 บาท บรษิัท กรุงเทพอนิเตอรโ์ปร
ดักส ์จํากัด

            2,354.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184071 07.05.2018

165 Sp DNA Sequencing 3 รายการ           12,626.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            12,626.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            12,626.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184072 10.05.2018

166 100 Wells Freezing Box Keep -
70*C PP

1 รายการ           23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด            23,540.00 บาท บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด            23,540.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184073 07.05.2018

167 1.7ml Microcentrifuge 
Tube,Natural,

1 รายการ           30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด            30,000.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด            30,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184074 07.05.2018

168 DNA GUARANTEED OLIGOS 
0.025 UMOL

1 รายการ                577.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

               577.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

               577.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184075 07.05.2018

169 No. R0580S Bsm B I 1 รายการ           13,867.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            13,867.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            13,867.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184076 10.05.2018

170 Phusion High-Fidelity DNA 
Polymerase

1 รายการ           34,347.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            34,347.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            34,347.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184077 07.05.2018

171 Avian tuberculin PPD, 5ml 2 รายการ           17,120.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น เมดคิอล            17,120.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น เมดิ
คอล

           17,120.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184078 08.05.2018

172 LC1115-G2.5L METHANOL, HPLC 
2.5L

1 รายการ             2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

            2,140.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

            2,140.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184079 18.05.2018

173 528-GT HELIUM BALLOON CYL 7 
M3

1 รายการ             5,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

            5,992.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

            5,992.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184080 07.05.2018

174 Round bottom flask holder 
"Kartel"271

1 รายการ             3,980.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัvน 
จํากัด

            3,980.40 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัvน
 จํากัด

            3,980.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184081 07.05.2018

175 Isopropyl Alcohol AR (Brand 
Macron)

1 รายการ             2,953.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีY 
ซัพพลาย

            2,953.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีY 
ซัพพลาย

            2,953.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184082 21.05.2018

176 Stand Base,coated steel, 
250x160 mm

3 รายการ             3,560.96 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

            3,560.96 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

            3,560.96 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184083 07.05.2018

177 คา่บรกิารเปลีvยนอปุกรณ ์Eletronic 1 งาน             4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด             4,280.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด             4,280.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184084 07.05.2018

178 SCREW CAP 5ML. TUBE+CAP 
1000/CS

1 รายการ             3,531.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            3,531.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            3,531.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184085 11.05.2018

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

1 รายการ           10,111.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

           10,111.50 บาท บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์
 จํากัด

           10,111.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184086 15.05.2018

180 LightCycler 480 Multiwell Plate 96 1 รายการ           20,009.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด            20,009.00 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด            20,009.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184087 17.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

181 OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 1 รายการ                920.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด                920.20 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด                920.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184088 16.05.2018

182 16%FORMALDEHYDE (W/V) 
METHANIL-FREE,

1 รายการ             3,745.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,745.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,745.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184089 07.05.2018

183 2 ml screw neck ND9 Vial,Clear, 
100/pk

2 รายการ           21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิYง จํากัด            21,400.00 บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิYง 
จํากัด

           21,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184091 07.05.2018

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

            3,959.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

            3,959.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184092 07.05.2018

185 GLUTARALDEHYDE GRADE I 1 รายการ             7,393.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            7,393.70 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            7,393.70 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184093 07.05.2018

186 Bottle Lab,GLS80 with scree-cap, 
2000 mL

1 รายการ             8,795.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

            8,795.40 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

            8,795.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184094 07.05.2018

187 Ethanol 95% 18L. 1 รายการ             4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             4,280.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             4,280.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184095 16.05.2018

188 Oligonucleotides,50 nmole 1 รายการ             4,772.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

            4,772.20 บาท บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์
 จํากัด

            4,772.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184096 07.05.2018

189 Erlenmeyer flask 250ml,48 2 
case,Pyrex

4 รายการ           19,362.72 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ            19,362.72 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ            19,362.72 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184097 18.05.2018

190 Nitrogen High Purity 1 รายการ             1,572.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

            1,572.90 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

            1,572.90 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184098 10.05.2018

191 TIP 200UL.REF LINE 1000/BAG 3 รายการ           14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           14,980.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           14,980.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184099 11.05.2018

192 กระดาษชําระ Scott แบบนิvม รหัส 
23754

2 รายการ             4,665.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             4,665.20 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             4,665.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184100 25.05.2018

193 วัสดงุานบา้นงานครัว 3 รายการ           12,754.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชัยพานชิ            12,754.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชัย
พานชิ

           12,754.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184101 07.05.2018

194 10UL MICRO TIP EXTRA LONG, 
1000/PKG

1 รายการ             5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             5,350.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             5,350.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184102 23.05.2018

195 CHLOROFOR(1 % ETOH), AR ขวด 1 รายการ             6,291.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์
จํากัด

            6,291.60 บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์
จํากัด

            6,291.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184103 16.05.2018

196 วัสดสุํานักงาน 2 รายการ             2,602.24 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

            2,602.24 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

            2,602.24 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184104 13.05.2018

197 Glycine, Molecular Biology Grade 2 รายการ             4,230.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             4,230.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากัด

            4,230.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184105 15.05.2018

198 นํYายาลา้งจาน 5 รายการ             5,009.11 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            5,009.11 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            5,009.11 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184106 13.05.2018

199 WD NEW MY PASSPORT 
VIBRANT 2017 4TB RED

1 รายการ             8,988.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัvน

            8,988.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัvน

            8,988.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184107 11.05.2018

200 Freezer Box 9x9 grid, 
30boxes/case

1 รายการ             2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอร์
เนชัvนแนล จํากัด

            2,568.00 บาท บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอร์
เนชัvนแนล จํากัด

            2,568.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184108 15.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

201 Phusion High-Fidelity DNA 
Polymerase500U

1 รายการ           24,075.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            24,075.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            24,075.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184109 07.05.2018

202 สันหว่งกระดู 1 รายการ             1,000.45 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

            1,000.45 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

            1,000.45 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184110 13.05.2018

203 โพสต-์อทิ โนท้ 3"x3" เหลอืง (100
 แผน่)

6 รายการ             1,474.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,474.35 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,474.35 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184111 10.05.2018

204 จัดทําสืvอในรูปแบบวดีทีัศน์ 1 งวด           92,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมเกยีรต ิอสุาหะ            92,000.00 บาท นาย สมเกยีรต ิอสุาหะ            92,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184112 08.05.2018

205 FuGENE(R) HD Transfection 
Reagent, 5 X 1

1 รายการ          132,252.00         132,252.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากัด

         132,252.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

         132,252.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184113 25.05.2018

206 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

1 รายการ                256.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด                256.80 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากัด

               256.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184114 10.05.2018

207 ตดิตัYงระบบปรับอากาศสําหรับหอ้ง 
B02

1 รายการ          290,113.38         290,113.38 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด          290,113.38 บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป 
จํากัด

         290,113.38 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184115 08.05.2018

208 st 2.0 WarmStart DNA 
Polymerase

2 รายการ           37,364.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            37,364.40 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            37,364.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184116 11.05.2018

209 Custom Oligos Syn,2 Oligos,38 
mers,

1 รายการ                569.24 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                569.24 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                569.24 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184117 10.05.2018

210 แฟ้มซองพลาสตกิ A4 ชมพู (แพ็ค 
12 ซอง)

4 รายการ                582.04 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               582.04 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               582.04 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184118 08.05.2018

211 ถุงพลาสตกิรอ้น ขนาด 24x36 นิYว,
500 กรัม

3 รายการ             4,044.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             4,044.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             4,044.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184119 08.05.2018

212 Ethanol 95% 18L. 1 รายการ             3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             3,424.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             3,424.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184120 08.05.2018

213 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอิ อนิเตอร์
โฟลต์

1 รายการ             2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด             2,568.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด             2,568.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184121 08.05.2018

214 No.R0547S Pac I 2 รายการ           12,968.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            12,968.40 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            12,968.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184122 08.05.2018

215 สําลมีว้น 450 g.ตรารถพยาบาล 2 รายการ             2,220.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             2,220.25 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             2,220.25 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184123 08.05.2018

216 ETHYL ACETATE,CG 20L 1 รายการ           16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

           16,050.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

           16,050.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184124 08.05.2018

217 PLATINUM TAQ DNA 
POLYMERASE HIGH

1 รายการ             9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             9,630.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             9,630.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184125 08.05.2018

218 POTATO DEXTROSE BROTH 
500GM

1 รายการ           13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

           13,375.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

           13,375.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184126 08.05.2018

219 Happy PCR Set 2 รายการ             5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,350.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184127 08.05.2018

220 ถุงพลาสตกิรอ้น 10x15 นิYว,500 g. 4 รายการ             3,691.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             3,691.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             3,691.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184128 09.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

221 Custom oligo syn, 4 oligos, 80 
mers, 

1 รายการ             1,198.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,198.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,198.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184129 24.05.2018

222 No.E3005S Luna Universal One-
Step RT-qPC

1 รายการ           15,022.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            15,022.80 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            15,022.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184130 24.05.2018

223 Sp DNA Sequencing 1 รายการ             4,280.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,280.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,280.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184131 15.05.2018

224 1708841 iScript   Reverse 
Transcription

1 รายการ           34,305.27 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอรา
ทอรีv จํากัด

           34,305.27 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอรา
ทอรีv จํากัด

           34,305.27 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184132 23.05.2018

225 1.5ml Microcentrifuge Tube, 
Clear,

2 รายการ             7,971.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             7,971.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             7,971.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184133 21.05.2018

226 เสืYอกราวนแ์ขนยาว ผา้ คอมป์ เบอร์
 M

3 รายการ             1,990.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,990.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,990.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184134 18.05.2018

227 214530 AGAR GRANULATED 500 
GM

1 รายการ             7,639.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

            7,639.80 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

            7,639.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184135 15.05.2018

228 เครืvองดืvมไมโล 3 IN 1 1 รายการ             2,787.56 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด             2,787.56 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด             2,787.56 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184136 15.05.2018

229 วัสดสุํานักงาน 1 รายการ             1,380.30 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

            1,380.30 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

            1,380.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184137 13.05.2018

230 Rewind Coil Motor Cooling 2.2 
Kw. 380V.
เครืvองทํานํYาเย็น Chiller อาคารไบโอ
เทค

1 รายการ             6,955.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซ็นทรัล 
เคเบลิ แอนด ์ฮารด์แวร์

            6,955.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซ็นทรัล 
เคเบลิ แอนด ์ฮารด์แวร์

            6,955.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184138 21.05.2018

231 จา้งพมิพแ์ผน่พับ 1 รายการ             7,276.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

            7,276.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วาย.ซเีอช.
มเีดยี

            7,276.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184139 09.05.2018

232 SS III ONE-STEP W/PLATINUM 
TAQ, 100 RXN

1 รายการ           22,470.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            22,470.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            22,470.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184140 23.05.2018

233 วัสดกุอ่สรา้ง 23 รายการ             9,440.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ชัยยาภัณฑ์             9,440.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ชัยยาภัณฑ์             9,440.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184141 17.05.2018

234 FluoroDye DNA Fluoreseen 
Loading Dye

1 รายการ             2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             2,996.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             2,996.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184142 09.05.2018

235 96 Well Plate,FB,BCB,TCT,W/Lid, 
1/pkg

1 รายการ             2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิค มารเ์ก็ตติYง จํากัด

            2,140.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิค มารเ์ก็ตติYง จํากัด

            2,140.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184143 09.05.2018

236 Custom Oligos Syn,24 
Oligos,1284 mers,

1 รายการ           19,234.32 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            19,234.32 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            19,234.32 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184144 09.05.2018

237 QSP Low Retention Tips 
300ul,non-sterile

1 รายการ             8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            8,560.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            8,560.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184145 09.05.2018

238 CRYOVIAL 2ML.EXTERNAL 
1000/CS

1 รายการ           17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           17,120.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           17,120.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184146 09.05.2018

239 เก็บเกีvยวขา้วลกูผสมโดยคัดเลอืก 1 งวด           30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พริุณ ศรินิาถ            30,000.00 บาท นาย พริุณ ศรินิาถ            30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184147 09.05.2018

240 นํYายาลา้งจาน 3.8 ลติร ทโีพล ์Pure 1 รายการ                523.78 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               523.78 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               523.78 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184148 09.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

241 Freezer Box 9x9 
grid,30boxes/case

1 รายการ             7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอร์
เนชัvนแนล จํากัด

            7,704.00 บาท บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอร์
เนชัvนแนล จํากัด

            7,704.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184149 09.05.2018

242 IODINE RESUBLIMED GR 
ACS,ISO

1 รายการ             1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด             1,498.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด             1,498.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184150 09.05.2018

243 lnstantBlue Protein Staining,1 
Liter

1 รายการ             5,804.00 เฉพาะเจาะจง  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี 
แอลทดี.ี

            5,804.00 บาท  เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี 
แอลทดี.ี

            5,804.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184151 09.05.2018

244 Potassium lodide RPE-ACS 250g 
(C472735)

1 รายการ             4,226.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

            4,226.50 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            4,226.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184152 09.05.2018

245 Test tube 16x150mm 
(LGPT91615)

3 รายการ             6,591.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

            6,591.20 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            6,591.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184153 09.05.2018

246 Column OD 40 mm length 35 cm 
socker29/32

1 รายการ                684.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

               684.80 บาท บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอร ี
(ประเทศไทย) จํากัด

               684.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184154 09.05.2018

247 งานจา้งกอ่ผนังแบง่บอ่และเทพืYน 1 รายการ          352,000.00         352,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธํารงค ์ยังอน้          352,000.00 บาท นาย ธํารงค ์ยังอน้          352,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184155 09.05.2018

248 GeneJet Genomic DNA 
Purification Kit 50

1 รายการ             6,420.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             6,420.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             6,420.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184156 17.05.2018

249 CloneJet PCR Cloning Kit 40 react. 1 รายการ           13,589.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            13,589.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            13,589.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184157 09.05.2018

250 Custom oligo syn, 2 oligos, 81 
mers,

1 รายการ             1,213.38 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,213.38 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,213.38 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184158 15.05.2018

251 DNA GUARANTEED OLIGOS 
0.025 UMOL

1 รายการ             1,540.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            1,540.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            1,540.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184159 24.05.2018

252 วัสดงุานบา้นงานครัว 2 รายการ           26,322.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชัยพานชิ            26,322.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชัย
พานชิ

           26,322.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184160 18.05.2018

253 EAZI-BREED CIDR 1380 (30Gx10) 1 รายการ          320,000.00         320,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฉัตรชัย กรุ๊ป จํากัด          320,000.00 บาท บรษิัท ฉัตรชัย กรุ๊ป จํากัด          320,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184161 15.05.2018

254 lon 540 (TM) Chip Kit, 8 chips 3 รายการ          277,595.45         277,595.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด          277,595.45 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด          277,595.45 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184162 24.05.2018

255 Custom Oligo Syn, 2 Oligos, 120 
mers,

1 รายการ             1,797.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,797.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,797.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184163 15.05.2018

256 OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 1 รายการ             1,797.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             1,797.60 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             1,797.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184164 15.05.2018

257 ZR Fecal DNA MiniPrep Kit (50 
Preps)

1 รายการ             9,169.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            9,169.90 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            9,169.90 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184165 23.05.2018

258 dNTP Mix 1 รายการ             3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             3,852.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             3,852.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184166 17.05.2018

259 No.GZR100 Genezol Reagent 2 รายการ           10,058.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            10,058.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            10,058.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184167 10.05.2018

260 Yeast Parental Strain BY4742 1 รายการ             4,879.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            4,879.20 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            4,879.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184168 10.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

261 FastDigest AsiSI (SfaAI) 100 recat 1 รายการ             4,280.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,280.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,280.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184169 10.05.2018

262 Serological pipette 10 ml, 200/cs 2 รายการ           10,914.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           10,914.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           10,914.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184170 10.05.2018

263 Toner HP รุ่น CF280XC for HP 
Laserjet

2 รายการ           10,344.76 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด            10,344.76 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด            10,344.76 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184171 10.05.2018

264 หลอดไฟ Mercury 100 W 1 รายการ           14,605.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากัด            14,605.50 บาท บรษิัท สเปซเมด จํากัด            14,605.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184172 10.05.2018

265 RevertAid First Strand cDNA 
Synthesis

2 รายการ           48,471.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            48,471.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            48,471.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184173 10.05.2018

266 FastDigest MssI (Pmel) 100 react 1 รายการ             4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,494.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,494.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184174 10.05.2018

267 HEPARIN SODIUM 5000 IU/ML 1 รายการ             2,750.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด จไีอเอส 
ฟารม์า

            2,750.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด จไีอเอส 
ฟารม์า

            2,750.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184175 10.05.2018

268 4ti-0786/G FrameStrip, 8 clear 
tubes,

1 รายการ             4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             4,066.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากัด

            4,066.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184176 17.05.2018

269 Custom oligo syn, 2 oligos, 38 
mers,

1 รายการ                569.24 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                569.24 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                569.24 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184177 17.05.2018

270 A9647-100G Bovine Serum 
Albumin heat

1 รายการ           30,537.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล
 จํากัด

           30,537.80 บาท บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมี
คอล จํากัด

           30,537.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184178 10.05.2018

271 3120 613.005 Lower Part 2.5ul 2 รายการ             7,000.03 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

            7,000.03 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

            7,000.03 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184179 10.05.2018

272 Freezer -80 °C 1 รายการ          813,200.00         813,200.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

         760,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

760,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184180 11.05.2018

273 2-Thiobarbituric acid >98% 100g 3 รายการ           13,257.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์
จํากัด

           13,257.30 บาท บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์
จํากัด

           13,257.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184181 23.05.2018

274 gBlocks Gene Fragments 751-
1000 bp

1 รายการ             9,630.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             9,630.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             9,630.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184182 11.05.2018

275 NEW BACKUP PLUS PORTABLE 
(BLUE) 2TB

2 รายการ             5,136.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัvน

            5,136.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัvน

            5,136.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184183 17.05.2018

276 RNAlater RNA Stabilization 
Reagent(50ml)

1 รายการ             6,591.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด             6,591.20 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด             6,591.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184184 11.05.2018

277 TAQ DNA POLYMERASE WITH 
10X REACTIONBUF

1 รายการ           14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           14,980.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           14,980.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184185 22.05.2018

278 96 WELL CLEAR FLAT TOP PCR 
PLATE 5

1 รายการ           63,130.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           63,130.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           63,130.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184186 17.05.2018

279 เครืvองปรับอากาศแบบแขวน 
MITSUBISHI 1

2 รายการ          108,000.00         108,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เกษมแอร ์
อคีวพิเมน้ท์

         108,000.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เกษมแอร ์
อคีวพิเมน้ท์

         108,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184187 11.05.2018

280 SsoFast EvaGreen Supermix 1 รายการ           32,159.92 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            32,159.92 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            32,159.92 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184188 11.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

281 DICHLOROMETHANE 
(AMYLENE), GPR 20L

2 รายการ           10,432.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

           10,432.50 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากัด

           10,432.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184189 11.05.2018

282 Cholesteryl chloroformate 
"Aldrich" 25 g

1 รายการ             3,605.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            3,605.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            3,605.90 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184190 11.05.2018

283 Pancreatic Dig of Casein, HDx 
CRITERION,

1 รายการ           37,182.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           37,182.50 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           37,182.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184191 11.05.2018

284 Dichloromethane AR (Brand 
Macron) 4.0 lt

2 รายการ           10,464.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีY 
ซัพพลาย

           10,464.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีY 
ซัพพลาย

           10,464.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184192 11.05.2018

285 Cholesterol(stabilized with a-
Tocopherol

3 รายการ           10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
อนิสตรูเมนท ์จํากัด

           10,165.00 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
อนิสตรูเมนท ์จํากัด

           10,165.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184193 11.05.2018

286 Phusion High-Fildlity DNA 
Polymerase 100

1 รายการ             5,671.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,671.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,671.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184194 11.05.2018

287 Oligonucleotides, 50 nmole 1 รายการ             4,643.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

            4,643.80 บาท บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์
 จํากัด

            4,643.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184195 11.05.2018

288 QIAquick Gel Extraction Kit (50) 1 รายการ           16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด            16,050.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด            16,050.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184196 11.05.2018

289 ถังขยะกลมเทา้เหยยีบสแีดงฝาเขยีว 1 รายการ             2,696.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชนิเตอร ์โปรดักส ์จํากัด             2,696.40 บาท บรษิัท ชนิเตอร ์โปรดักส ์
จํากัด

            2,696.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184197 23.05.2018

290 พลาสตกิเคลอืบบัตร A4 1 รายการ                360.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               360.00 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               360.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184198 21.05.2018

291 ถุงขยะสแีดง 24x28 นิYว 1 รายการ             6,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             6,955.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             6,955.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184199 13.05.2018

292 แผน่ดดูซับสารเคม ีและตลับกรอง
สารเคมี

2 รายการ             4,900.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากัด

            4,900.60 บาท บรษิัท บอรเ์นียว เทคนเิคลิ 
(ประเทศไทย) จํากัด

            4,900.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184200 23.05.2018

293 งานปรับปรุงหอ้งปฏบิัตกิาร 1 รายการ           18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด            18,190.00 บาท บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด            18,190.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184201 13.05.2018

294 จา้งพมิพโ์ปสเตอร์ 1 รายการ                802.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท 
อนิเตอร์

               802.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท
 อนิเตอร์

               802.50 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184202 13.05.2018

295 เครืvองปรับอากาศ Split type system 1 รายการ          175,480.00         175,480.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียริvง 
จํากัด

         175,480.00 บาท บรษิัท อักขรา เอ็นจเินียริvง 
จํากัด

         175,480.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184203 13.05.2018

296 Ion Exchanger for pacific 1 รายการ           20,116.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           20,116.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           20,116.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184204 15.05.2018

297 QIAamp DNA Mini Kit (250) 1 รายการ           75,756.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด            75,756.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด            75,756.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184205 28.05.2018

298 บันไดอลมูเินียม 4 ขั Yน ซันก ิ
LD-HT04

9 รายการ             3,773.12 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            3,773.12 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            3,773.12 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184206 17.05.2018

299 GeneRuler 100 bp DNA Ladder 
50 ug.

3 รายการ             9,180.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             9,180.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             9,180.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184207 24.05.2018

300 LightCycler 480 Multiwell Plate 96, 1 รายการ             4,001.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด             4,001.80 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด             4,001.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184208 15.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

301 GeneZol Reagent  2x100 ml. 2 รายการ           16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            16,050.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            16,050.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184209 15.05.2018

302 OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 2 รายการ           10,914.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            10,914.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            10,914.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184210 15.05.2018

303 WD NEW MY PASSPORT 
VIBRANT 2017 4TB

1 รายการ             8,988.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัvน

            8,988.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัvน

            8,988.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184211 18.05.2018

304 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 40 
mers,

1 รายการ                599.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                599.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                599.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184212 17.05.2018

305 Sp DNA Sequencing 1 รายการ             3,424.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,424.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,424.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184213 17.05.2018

306 เปลีvยนอะไหล ่Airflow Monitor 2 รายการ           26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท
 จํากัด

           26,750.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากัด

           26,750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184214 16.05.2018

307 คา่บรกิารตรวจเช็คเครืvองทํานํYาแข็ง 1 งาน           14,097.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีไอซโ์ปร จํากัด            14,097.25 บาท บรษิัท เอ็นท ีไอซโ์ปร จํากัด            14,097.25 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184215 15.05.2018

308 Finnpipette F2 0.2-2 ul micro, 5 รายการ           34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           34,240.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           34,240.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184216 15.05.2018

309 di-Sodium Hydrogen Phosphate 
Anhy.

5 รายการ           24,289.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด คอมมอนกรุ๊พ            24,289.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด คอม
มอนกรุ๊พ

           24,289.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184217 15.05.2018

310 GTP 100 MM SOL. WI/DI 25 UM 1 รายการ             4,964.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            4,964.80 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            4,964.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184218 16.05.2018

311 cOmplete,EDTA-free vial of 3x20 
tablets

2 รายการ           42,917.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           42,917.70 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           42,917.70 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184219 16.05.2018

312 Ethanol 98% 18 L. 1 รายการ                856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด                856.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด                856.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184220 16.05.2018

313 SR-NI-SR20 Syringe Plastic 
20ml,50/pk

3 รายการ             1,722.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัvน 
จํากัด

            1,722.70 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัvน
 จํากัด

            1,722.70 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184221 16.05.2018

314 ถุงมอืไมม่แีป้งศรตีรัง S 1 รายการ             3,103.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             3,103.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             3,103.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184222 16.05.2018

315 DIRECTIONAL CONTROL VALVE 1 รายการ             2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

            2,247.00 บาท บรษิัท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

            2,247.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184223 16.05.2018

316 คลปิหนีบสายยาง แบบฮอฟแมนสกรู 1 รายการ             3,081.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิมา่ เอซ ีจํากัด             3,081.60 บาท บรษิัท ซกิมา่ เอซ ีจํากัด             3,081.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184224 16.05.2018

317 a-Amylase (EC 3.2.1.1),heat 
stable,

1 รายการ             1,915.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

            1,915.30 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

            1,915.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184225 16.05.2018

318 Trifluoromethanesulfonic 
Anhydride>98.0%

1 รายการ             4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
อนิสตรูเมนท ์จํากัด

            4,815.00 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
อนิสตรูเมนท ์จํากัด

            4,815.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184226 16.05.2018

319 เสืYอกาวนย์าว ไซส ์M 3 รายการ           17,762.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด นวพล ดไีซน์            17,762.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด นวพล 
ดไีซน์

           17,762.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184227 16.05.2018

320 FuGENE(R) HD Transfection 
Reagent, 5 X 1

1 รายการ          132,252.00         132,252.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากัด

         132,252.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

         132,252.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184228 31.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

321 YEAST EXTRACT 500 GM 2 รายการ           12,005.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

           12,005.40 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

           12,005.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184229 18.05.2018

322 Apo I  1x1,000 Units 2 รายการ             8,731.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             8,731.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             8,731.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184230 24.05.2018

323 ตรายางวันทีv 1 รายการ                740.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               740.01 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               740.01 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184231 16.05.2018

324 เทปปั� มอักษรนูน 1 รายการ                746.86 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               746.86 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               746.86 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184232 16.05.2018

325 วัสดสุํานักงาน 8 รายการ             3,362.41 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            3,362.41 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            3,362.41 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184233 16.05.2018

326 คา่ยมืกลอ้งสองตา 1 รายการ             9,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคม อนุรักษ์นกและ
ธรรมชาตแิหง่ประเทศไทย

            9,000.00 บาท สมาคม อนุรักษ์นกและ
ธรรมชาตแิหง่ประเทศไทย

            9,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184234 16.05.2018

327 Sp DNA Sequencing 1 รายการ             1,284.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,284.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,284.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184235 21.05.2018

328 TripoPack 1.7 ml Microcentrifuge 
Tube,

1 รายการ             4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด             4,280.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด             4,280.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184236 22.05.2018

329 RevertAid Reverse Transcriptase, 
1000 u

2 รายการ           18,508.86 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            18,508.86 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            18,508.86 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184237 30.05.2018

330 Toner HP รุ่น CE285AC for HP 
Laserjet

1 รายการ             2,259.84 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด             2,259.84 บาท บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด             2,259.84 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184238 22.05.2018

331 ชดุแผน่เทยีบส ีพชื ผัก และผลไม ้ 1 รายการ           17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พามาลนิ จํากัด            17,120.00 บาท บรษิัท พามาลนิ จํากัด            17,120.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184239 21.05.2018

332 223050 Bacto Casamino Acids, 
500 g/bot.,

1 รายการ             9,095.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีv 
จํากัด

            9,095.00 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีv
 จํากัด

            9,095.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184240 30.05.2018

333 Glycerol RPE-ACS 2500ml 
(C453755)

1 รายการ             3,317.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

            3,317.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            3,317.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184241 17.05.2018

334 0.2ml Strip clear +Flat cap,120/pk 1 รายการ             1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            1,605.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            1,605.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184242 17.05.2018

335 PCR02C PCR TUBE 0.2ML.FLAT 
CAP,1000/BAG

2 รายการ           26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           26,750.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           26,750.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184243 17.05.2018

336 วัสดสุํานักงาน 14 รายการ           12,092.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

           12,092.75 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

           12,092.75 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184244 17.05.2018

337 XmaJI (AvrII)1000 u 1 รายการ           16,906.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            16,906.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            16,906.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184245 17.05.2018

338 Sp DNA Sequencing 1 รายการ           19,747.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            19,747.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            19,747.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184246 17.05.2018

339 FETAL BOVINE SERUM, 100 ML 1 รายการ           15,408.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            15,408.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            15,408.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184247 17.05.2018

340 Custome Oligos Syn,4 Oligos,160 
mer,

1 รายการ             2,396.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             2,396.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             2,396.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184248 17.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

341 SnakeSkin Dialysis Tubing, 10K 
MWCO,

1 รายการ             9,095.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             9,095.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             9,095.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184249 17.05.2018

342 วัสดสุํานักงาน 7 รายการ             4,932.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             4,932.70 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             4,932.70 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184250 17.05.2018

343 XmaJI (AvrII)1000 u 1 รายการ           16,906.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            16,906.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            16,906.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184251 17.05.2018

344 T4 Polynucleotide Kinase 500 u 1 รายการ           10,272.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            10,272.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            10,272.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184252 17.05.2018

345 Cellotriose,>95% 4 รายการ           50,611.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

           50,611.00 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

           50,611.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184253 17.05.2018

346 TripoPack 1.7ml Microcentrifuge 
Tube,

2 รายการ           18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด            18,190.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด            18,190.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184254 17.05.2018

347 epTIPS Standard 50-1250ul, 1 รายการ           10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด            10,700.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด            10,700.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184255 17.05.2018

348 X1500.0500 D(+)-Xylose,99%: 
"SIAL" 500 g

1 รายการ             7,062.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            7,062.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            7,062.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184256 17.05.2018

349 Petridish Plastic,With Vents 
94.X16 mm.

3 รายการ           45,854.85 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            45,854.85 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            45,854.85 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184257 17.05.2018

350 MssI (PmeI) 1 รายการ           16,264.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            16,264.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            16,264.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184258 17.05.2018

351 P-NITROPHENYL-B-D-
GLUCOPYRANOSIDE

3 รายการ           77,532.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           77,532.20 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           77,532.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184259 17.05.2018

352 GoTaq(R)Green Master Mix,1000 
Reactions

1 รายการ           13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากัด

           13,375.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

           13,375.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184260 17.05.2018

353 RPMI 1640/High with L-Glu, 1 รายการ             5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,350.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184262 17.05.2018

354 HAP-25.set Oligosynthesis 0.025 
umol

1 รายการ                554.26 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด                554.26 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากัด

               554.26 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184263 17.05.2018

355 Agencourt AMPure XP - 60 ml 1 รายการ           55,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิYง จํากัด            55,000.00 บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิYง 
จํากัด

           55,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184265 21.05.2018

356 S1 Pipet Filler, Clear 1 รายการ           13,107.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           13,107.50 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           13,107.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184267 17.05.2018

357 Sp DNA Sequencing 2 รายการ             8,132.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             8,132.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             8,132.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184269 21.05.2018

358 101VR20 DISH 90MM. TRIPLE 
VENT 500/CS

1 รายการ           17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           17,120.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           17,120.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184270 22.05.2018

359 PT-LC18-96 1 รายการ           19,902.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

           19,902.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

           19,902.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184271 17.05.2018

360 เลอืดแกะชนดิ Defibrinated Sheep
 Blood

1 รายการ           10,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาล สัตวบ์า้นศาลายา            10,800.00 บาท โรงพยาบาล สัตวบ์า้นศาลายา            10,800.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184272 17.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

361 4614 ACRODISC 25MM 0.45UM, 
SUPOR, STRL,

3 รายการ           38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           38,520.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           38,520.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184273 22.05.2018

362 alpha-Amylase (Porcine 
Pancreatic),

1 รายการ           18,725.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

           18,725.00 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

           18,725.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184274 17.05.2018

363 PLASTIC GALLON 5 L 1 รายการ             2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม ท ีอนิสทรูเมน้ท ์
จํากัด

            2,568.00 บาท บรษิัท เอ็ม ท ีอนิสทรูเมน้ท ์
จํากัด

            2,568.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184275 24.05.2018

364 Microvail Target DP Clear 350ul, 
Fused

1 รายการ             9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมานี คอรป์อเรชัvน 
จํากัด

            9,630.00 บาท บรษิัท อมานี คอรป์อเรชัvน 
จํากัด

            9,630.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184276 17.05.2018

365 BISPYRAZOLONE, FOR THE 
DETECTION OF CYAN

1 รายการ             1,936.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            1,936.70 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            1,936.70 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184277 17.05.2018

366 Porcine circovirus type 2 capsid 1 รายการ           34,347.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เมดแิคร ์
ซัพพลาย

           34,347.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เมดแิคร ์
ซัพพลาย

           34,347.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184278 17.05.2018

367 จา้งเหมาสรา้ง Stable cells 1 งวด           30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เอกพจน ์สงิหส์ขุสวัสดิ            30,000.00 บาท นาย เอกพจน ์สงิหส์ขุสวัสดิ            30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184279 17.05.2018

368 PrimeScript One Step RT-PCR Kit 
Ver.2,

1 รายการ           64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากัด

           64,200.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

           64,200.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184280 17.05.2018

369 Phusion High-Fidelity DNA 
Polymerase 100 U

1 รายการ           35,952.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            35,952.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            35,952.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184281 21.05.2018

370 ถุงพลาสตกิรอ้น ขนาด 7 x 11 นิYว, 
500 g.

2 รายการ                588.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ                588.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ                588.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184282 18.05.2018

371 ซองอเนกประสงค ์A4 0.05 มม. 
(20ซอง)

4 รายการ             1,228.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,228.00 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,228.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184283 21.05.2018

372 DNase I, RNase-free 1000 u 1 รายการ             8,346.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             8,346.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             8,346.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184284 17.05.2018

373 กระดาษพมิพภ์าพ ขาว-ดํา, ยีvหอ้โซนีv 1 รายการ             7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีv 
จํากัด

            7,490.00 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีv
 จํากัด

            7,490.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184285 30.05.2018

374 DNA_42.16 Tip 1,000 ul 1 รายการ                750.00 เฉพาะเจาะจง  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ 
เทคโนโลยี

               750.00 บาท  หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ 
เทคโนโลยี

               750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184286 30.05.2018

375 DNA GUARANTEED OLIGOS 0.05 
uMole

1 รายการ             2,054.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            2,054.40 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            2,054.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184288 18.05.2018

376 Nitrogen High Purity 1 รายการ             1,572.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

            1,572.90 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

            1,572.90 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184289 22.05.2018

377 Modification 5'Biotin 0.1 umol 6 รายการ           21,426.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            21,426.75 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากัด

           21,426.75 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184290 18.05.2018

378 Custom Oligos Syn, 9 Oligos, 184 
mers,

2 รายการ             3,415.44 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,415.44 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,415.44 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184291 24.05.2018

379 Difco,Fraser Broth Base 500 g 4 รายการ           71,860.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ท.ีซายน ์
เทรดดิYง

           71,860.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ท.ีซายน์
 เทรดดิYง

           71,860.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184292 30.05.2018

380 A.L. DESHYDRATE 500G 3 รายการ           18,650.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ี
จํากัด

           18,650.10 บาท บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ี
จํากัด

           18,650.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184294 30.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

381 2-Propanol for molecular biology 
500 ml.

1 รายการ             6,976.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            6,976.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            6,976.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184295 18.05.2018

382 รวบรวมขอ้มลูชนดิและผลผลติของ
เห็ดป่ากนิได

1 งวด             5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ฝนทพิย ์บญุตะไนย์             5,000.00 บาท นางสาว ฝนทพิย ์บญุตะไนย์             5,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184296 18.05.2018

383 AZCL-Amylose 10 รายการ          110,600.55         110,600.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

         110,600.55 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

         110,600.55 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184297 18.05.2018

384 รวบรวมขอ้มลูชนดิและผลผลติเห็ด
รายวันในแปล

1 งวด           15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วันชัย บญุตะไนย์            15,000.00 บาท นาย วันชัย บญุตะไนย์            15,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184298 18.05.2018

385 รวบรวมขอ้มลูชนดิและผลผลติเห็ด
ในแปลงสํารวจ

1 งวด           20,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย บญุนาค รัตนประดษิฐ            20,000.00 บาท นาย บญุนาค รัตนประดษิฐ            20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184299 18.05.2018

386 Glycerol,ReagentPlus,99% "SIAL" 
1 l.

1 รายการ             7,704.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            7,704.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            7,704.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184300 18.05.2018

387 TRYPTONE 500 GM 2 รายการ             8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

            8,025.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

            8,025.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184301 18.05.2018

388 STANDARD SEQUENCING 
SERVICE

1 รายการ             9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             9,630.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             9,630.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184302 18.05.2018

389 NSS 0.9% (no set) (100 ML.) 1 รายการ             1,187.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรีv 
(อํานวยเภสัช) จํากัด

            1,187.80 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรีv
 (อํานวยเภสัช) จํากัด

            1,187.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184303 18.05.2018

390 Custom Oligos Syn,4 Oligos,96 
mers,

1 รายการ             1,438.08 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,438.08 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,438.08 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184304 18.05.2018

391 Sodium Chloride RPE 1000g 
(C479687)

1 รายการ                941.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

               941.60 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

               941.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184305 18.05.2018

392 วเิคราะหต์ัวอยา่ง Protein 1 รายการ             2,311.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
จํากัด

            2,311.20 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
จํากัด

            2,311.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184306 21.05.2018

393 2105-0008 : Wide-Mouth Bottle 
250 ml,PP,

1 รายการ             5,148.84 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดจิ ีซายน ์อนิสทรู
เมนท ์จํากัด

            5,148.84 บาท บรษิัท โปรดจิ ีซายน ์อนิสทรู
เมนท ์จํากัด

            5,148.84 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184307 18.05.2018

394 TECHNICAL BUFFER PH4.01 
250ML

2 รายการ             5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            5,564.00 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            5,564.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184308 18.05.2018

395 ODOR ELEMENT : EMF20 (PACK 
OF 1)

2 รายการ           17,762.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคัvม 
เทคโนโลย ีจํากัด

           17,762.00 บาท บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคัvม 
เทคโนโลย ีจํากัด

           17,762.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184309 18.05.2018

396 Lab-TekII slide 8-well, 16/pk 3 รายการ           15,087.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           15,087.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           15,087.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184310 18.05.2018

397 Avian tuberculin PPD, 5ml 1 รายการ             8,560.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น เมดคิอล             8,560.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น เมดิ
คอล

            8,560.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184311 18.05.2018

398 4-FLUORPHENOL, 99% 5 รายการ             3,306.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            3,306.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            3,306.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184312 18.05.2018

399 GeneJET Gel Extraction Kit,250 
preps

1 รายการ           17,655.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            17,655.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            17,655.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184313 18.05.2018

400 TRYPTONE 500 GM 1 รายการ           24,182.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

           24,182.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

           24,182.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184314 18.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

401 352340 CELL STRAINER 40UM 
BLUE 50/CS

4 รายการ           16,585.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           16,585.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           16,585.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184315 18.05.2018

402 MCT150C MICROTUBE 
1.5ML.BOIL-PROOF, 500/

1 รายการ             3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            3,424.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            3,424.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184316 22.05.2018

403 Puradisc 25 Syringe Filter, 0.2um 1 รายการ             9,330.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            9,330.40 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            9,330.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184317 23.05.2018

404 ผา้ใบ 8" 1 รายการ             6,955.00 เฉพาะเจาะจง นาง ขวัญเรอืน ทองธนะเศรษฐ์             6,955.00 บาท นาง ขวัญเรอืน ทองธนะเศรษฐ์             6,955.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184318 18.05.2018

405 งานซอ่มมา่นปรับแสงหอ้ง 205 , 
307B , 466

4 รายการ           17,259.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด            17,259.10 บาท บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด            17,259.10 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184319 20.05.2018

406 หกเลีvยมโอซากา้ S2 ยาวพเิศษ 7 รายการ             2,035.47 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            2,035.47 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            2,035.47 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184320 25.05.2018

407 วัสดไุฟฟ้า 13 รายการ           19,740.87 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากัด            19,740.87 บาท บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากั            19,740.87 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184321 25.05.2018

408 วัสดชุา่ง (เหล็กกลอ่ง, กระเบืYองลอน
เล็ก)

4 รายการ           12,679.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด            12,679.50 บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป 
จํากัด

           12,679.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184322 22.05.2018

409 Bottle plastic P.E. 1 รายการ                802.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.บ.ีซายน์                802.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.บ.ี
ซายน์

               802.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184323 20.05.2018

410 วัสดกุอ่สรา้ง 4 รายการ             6,379.98 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อดุมภัณฑ์
บา้นดอน

            6,379.98 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อดุมภัณฑ์
บา้นดอน

            6,379.98 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184324 20.05.2018

411 งานยา้ยและตอ่เตมิหลังคาโรงจอดรถ 1 รายการ           20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรพรรณ สรรพากร            20,000.00 บาท นางสาว อรพรรณ สรรพากร            20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184325 25.05.2018

412 No. GZR100 Genezol Reagent 1 รายการ             7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             7,490.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             7,490.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184326 31.05.2018

413 MCN-740609 NucleoSpin Gel and 
PCR

1 รายการ             3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล
 จํากัด

            3,745.00 บาท บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมี
คอล จํากัด

            3,745.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184327 24.05.2018

414 244620 LB BROTH MILLER 500 
GM

1 รายการ             5,478.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

            5,478.40 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

            5,478.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184328 25.05.2018

415 Zebron ZB-1701 Capillary GC 
Column

1 รายการ           16,264.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค 
จํากัด

           16,264.00 บาท บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค 
จํากัด

           16,264.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184329 24.05.2018

416 1IVG7-15240-062 : ANTIBIOTIC-
ANTIMYCOTIC

3 รายการ           22,577.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            22,577.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            22,577.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184330 31.05.2018

417 STACKING BUFFER (2-PACK) 2-
Pack

4 รายการ           11,342.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            11,342.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            11,342.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184331 30.05.2018

418 1HMD-CMS645-5G : AMPICILLIN 
SODIUM SALT,

7 รายการ           58,165.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            58,165.20 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            58,165.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184332 21.05.2018

419 ZEBASPIN DESALTING 
COLUMNS, 7K MWCO,

1 รายการ             9,202.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             9,202.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             9,202.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184334 24.05.2018

420 Vortex Adapter for 24 (1.5-2.0 
ml) tubes

1 รายการ           10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอซายเอนซ ์
เทคโนโลย ีจํากัด

           10,700.00 บาท บรษิัท ไอซายเอนซ ์
เทคโนโลย ีจํากัด

           10,700.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184335 21.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

421 lsopropanol 500 ml./bot 1 รายการ             3,317.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             3,317.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากัด

            3,317.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184336 24.05.2018

422 Sp DNA Sequencing 2 รายการ           13,482.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            13,482.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            13,482.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184337 24.05.2018

423 COLUMBIA BLOOD AGAR BASE 2 รายการ             6,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด คลนีคิอลได
แอกโนสตคิส์

            6,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด คลนีคิอล
ไดแอกโนสตคิส์

            6,350.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184338 31.05.2018

424 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 มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184339 21.05.2018

425 OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 2 รายการ             4,391.28 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             4,391.28 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             4,391.28 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184340 31.05.2018

426 2-Propanol (HDPE) 
2.5L.#AR1162-P,

2 รายการ             3,205.72 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยเูนีvยน ซายน ์จํากัด             3,205.72 บาท บรษิัท ยเูนีvยน ซายน ์จํากัด             3,205.72 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184341 21.05.2018

427 Syringe Plastic 1ml, 100/box 5 รายการ           37,749.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัvน 
จํากัด

           37,749.60 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัvน
 จํากัด

           37,749.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184342 21.05.2018

428 LE Agarose (4x125g.)/pkg 2 รายการ           12,861.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            12,861.40 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            12,861.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184343 21.05.2018

429 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol 4 รายการ             3,830.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             3,830.60 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากัด

            3,830.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184344 24.05.2018

430 แบตเตอรีvแหง้ Model : 12 volt 7.2
 Ah

1 รายการ             1,455.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย
 จํากัด

            1,455.20 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากัด

            1,455.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184345 25.05.2018

431 Cork-borer set (nickel-plated 
brass set

1 รายการ             6,634.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            6,634.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            6,634.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184346 21.05.2018

432 211825 TRYPTIC SOY BROTH 
500 GM

3 รายการ             6,826.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

            6,826.60 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

            6,826.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184347 25.05.2018

433 353072 PLATE 96W TC F-BTM 
W/LID PS 50/CS

1 รายการ             7,062.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            7,062.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            7,062.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184348 25.05.2018

434 Custom oligo syn, 20 oligos, 511 
mers,

2 รายการ           10,875.48 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            10,875.48 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            10,875.48 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184351 24.05.2018

435 การประเมนิวธิ ีELISA ทีvพัฒนาขึYน 1 งวด           18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ผกามาศ ชดิเชืYอ            18,000.00 บาท นางสาว ผกามาศ ชดิเชืYอ            18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184352 21.05.2018

436 CRYO 1C FREEZING 
CONTAINER, PC NALGENE#5

1 รายการ           16,478.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด            16,478.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด            16,478.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184353 21.05.2018

437 EmbryoMax? PMEF, StrainCF1, 
Irradiated,

1 รายการ           31,894.56 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด            31,894.56 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด            31,894.56 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184354 21.05.2018

438 GSPSU2866DE100_1 Peptide 
Synthesis  90%,

4 รายการ           48,257.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            48,257.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            48,257.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184355 21.05.2018

439 DNA GUARANTEED OLIGOS 
0.025 UMOL

1 รายการ             1,373.88 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            1,373.88 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            1,373.88 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184356 31.05.2018

440 Oligonucleotides, 25 nmole 2 รายการ             2,931.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

            2,931.80 บาท บรษิัท ยทููไบโอ (ไทยแลนด)์
 จํากัด

            2,931.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184357 25.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

441 สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอร์
โฟลต์

1 รายการ                856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184358 25.05.2018

442 นํYายาลา้งจาน 3.8 ลติร ทโีพล ์Pure 1 รายการ                349.18 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               349.18 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

               349.18 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184359 24.05.2018

443 Petridish Plastic,With Vents 
94.X16 mm.

1 รายการ           13,054.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            13,054.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            13,054.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184360 30.05.2018

444 SULFURIC ACID 95-97%GR ISO 
"Merck" 2.5 L

1 รายการ           11,470.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากัด

           11,470.40 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากัด

           11,470.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184362 25.05.2018

445 POTATO DEXTROSE BROTH (ซืYอ
 10 ขวด แถม1)

1 รายการ           26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

           26,750.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

           26,750.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184364 22.05.2018

446 ซอ่มเครืvอง HPLC System 1 งาน           19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด            19,260.00 บาท บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากัด

           19,260.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184365 22.05.2018

447 PHOTOPROBE Biotin for Nucleic 
Acid

1 รายการ           16,692.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            16,692.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            16,692.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184366 22.05.2018

448 ถุงพลาสตกิรอ้น ขนาด 5x8 นิYว,500
 g.

4 รายการ             1,471.25 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,471.25 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,471.25 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184367 22.05.2018

449 SODIUM META-PERIODATE 
(A.C.S. REAGENT

2 รายการ           12,412.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            12,412.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            12,412.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184368 22.05.2018

450 Custom Oligo Syn,6 Oligos,212 
mers,

1 รายการ             3,175.76 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,175.76 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,175.76 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184369 22.05.2018

451 Spe I 1 รายการ             6,340.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             6,340.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             6,340.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184370 22.05.2018

452 ชดุดงึบานหนา้ตา่ง (Sash Balance) 1 รายการ           10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท
 จํากัด

           10,700.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากัด

           10,700.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184371 22.05.2018

453 PCR02C PCR TUBE 0.2ML. FLAT 
CAP, 1000/

3 รายการ           33,063.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           33,063.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           33,063.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184372 25.05.2018

454 Toner Ricoh 1 รายการ             3,090.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) 
จํากัด

            3,090.16 บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) 
จํากัด

            3,090.16 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184373 22.05.2018

455 Flask,Culture 2,800ml #4420-2XL 
"Pyrex"

1 รายการ           34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัvน 
จํากัด

           34,240.00 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัvน
 จํากัด

           34,240.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184374 22.05.2018

456 คา่วเิคราะห ์Sequence 1 รายการ           13,054.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด            13,054.00 บาท บรษิัท สยามซายเอนเทยี 
จํากัด

           13,054.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184375 22.05.2018

457 No. N0315S M13K07 Helper 
Phage Catalog

1 รายการ             7,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             7,190.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             7,190.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184376 22.05.2018

458 LIVE/DEAD BACLIGHT 1 รายการ           33,287.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            33,287.70 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            33,287.70 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184377 22.05.2018

459 Custom Oligos Syn,2 Oligos,41 
mers,

1 รายการ                614.18 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                614.18 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                614.18 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184378 28.05.2018

460 10mm Target Teflon/Silicone 
Septa,100/pk

1 รายการ             4,199.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมานี คอรป์อเรชัvน 
จํากัด

            4,199.75 บาท บรษิัท อมานี คอรป์อเรชัvน 
จํากัด

            4,199.75 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184379 22.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

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

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

            1,872.50 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            1,872.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184380 28.05.2018

462 Custom Oligos Syn,3 Oligos,54 
mers,

2 รายการ             2,786.28 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             2,786.28 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             2,786.28 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184381 28.05.2018

463 Sp DNA Sequencing 2 รายการ             1,712.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,712.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,712.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184382 28.05.2018

464 GeneRuler 100 bp DNA Ladder 
50 ug.

3 รายการ           29,104.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            29,104.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            29,104.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184383 22.05.2018

465 Main board for VS8480SFN 2 รายการ           35,845.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด            35,845.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด            35,845.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184384 22.05.2018

466 Custom Oligos Syn,1 Oligos,20 
mers,

1 รายการ                299.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                299.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                299.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184385 28.05.2018

467 Nitrogen Ultra High Purity 1 รายการ                674.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

               674.10 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

               674.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184386 25.05.2018

468 FALCON PIPETTE CONTROLLER 
STD.VERS

1 รายการ           12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           12,840.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           12,840.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184387 25.05.2018

469 Unstained Polypeptide SDS-PAGE 
1x200 ul

1 รายการ             3,900.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             3,900.15 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             3,900.15 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184388 22.05.2018

470 SYRINGE 250 ul, 
QUANTI/QUANTI HR PUMP

2 รายการ           17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด            17,655.00 บาท บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด            17,655.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184389 25.05.2018

471 Taq DNA Polymerase with 
Stndard Buffer

1 รายการ             7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             7,490.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด             7,490.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184390 31.05.2018

472 Sp DNA Sequencing 2 รายการ             5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,350.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,350.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184393 30.05.2018

473 Sp DNA Sequencing 1 รายการ             1,712.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,712.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,712.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184394 30.05.2018

474 Round jug, grad, short-form 1 lit. 
'PP'

2 รายการ             2,514.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

            2,514.50 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            2,514.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184395 30.05.2018

475 12-Month PreventiveMaintenance 
Kit,

1 รายการ             9,319.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด             9,319.70 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด             9,319.70 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184396 22.05.2018

476 175cm2 Cell Culture Flask, Vent 
Cap,TC,

2 รายการ           14,894.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            14,894.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            14,894.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184398 30.05.2018

477 Custom oligo Syn, 10 oligos, 265 
mers,

2 รายการ             5,681.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,681.70 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             5,681.70 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184399 30.05.2018

478 LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 1 รายการ           10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

           10,165.00 บาท บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

           10,165.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184400 22.05.2018

479 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 มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184401 22.05.2018

480 Clorox 1.89 Lite 1 รายการ             1,027.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,027.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,027.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184402 23.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

481 Sample Dosage Syringe 100 uL 
for Linomat

2 รายการ           16,585.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค 
จํากัด

           16,585.00 บาท บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค 
จํากัด

           16,585.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184403 31.05.2018

482 2-NAPHTHOL FOR SYNTHESIS 
250 G

1 รายการ                856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด                856.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด                856.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184404 23.05.2018

483 RESV25S 
25ML.RESERVOIR,STER,5/PK,40/
CS

1 รายการ             4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            4,708.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            4,708.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184405 25.05.2018

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

2 รายการ             4,258.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,258.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,258.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184406 30.05.2018

485 BBI-KB0286.25GM Kanamycin 
Sulfate, USP

3 รายการ           10,218.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            10,218.50 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากัด

           10,218.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184408 31.05.2018

486 epTIPS Standard  100-5000ul, 5 
bags of 1,000

1 รายการ             8,132.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             8,132.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             8,132.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184409 23.05.2018

487 Sp DNA Sequencing 1 รายการ           99,510.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออล ไซเอนซ ์แอสโซ
ซเิอทส ์จํากัด

           99,510.00 บาท บรษิัท ออล ไซเอนซ ์แอส
โซซเิอทส ์จํากัด

           99,510.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184412 23.05.2018

488 Custom Oligos Syn, 5190 mers, 
25 nmole

1 รายการ           99,959.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออล ไซเอนซ ์แอสโซ
ซเิอทส ์จํากัด

           99,959.40 บาท บรษิัท ออล ไซเอนซ ์แอส
โซซเิอทส ์จํากัด

           99,959.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184413 23.05.2018

489 Dichloromethane,A.R.,2.5L(FISHE
R)

1 รายการ           13,182.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด            13,182.40 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด            13,182.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184414 23.05.2018

490 Acetonitrile HPLC 4.0 lt(Brand 
Fulltime)

1 รายการ           48,792.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีY 
ซัพพลาย

           48,792.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีY 
ซัพพลาย

           48,792.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184415 23.05.2018

491 Finnpipette F2 0.2-2 ul micro, 6 รายการ           63,772.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           63,772.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           63,772.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184416 23.05.2018

492 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาด 1 รายการ             8,320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จารยี ์พรมแดง             8,320.00 บาท นางสาว จารยี ์พรมแดง             8,320.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184417 23.05.2018

493 beta-NADP sodium salt "Sigma" 
5 g.

2 รายการ           82,646.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

           82,646.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

           82,646.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184418 23.05.2018

494 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาด 1 รายการ             8,320.00 เฉพาะเจาะจง นาง พมิพาพร ชุม่สวัสดิ�             8,320.00 บาท นาง พมิพาพร ชุม่สวัสดิ�             8,320.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184419 23.05.2018

495 PM เครืvองลดขนาดอนุภาคระดับ
ไมครอน

1 งาน           22,290.24 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิYง จํากัด            22,290.24 บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิYง 
จํากัด

           22,290.24 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184420 23.05.2018

496 Bottle Lab,GL 45 screw-cap, 100 
mL

1 รายการ             2,760.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

            2,760.60 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

            2,760.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184421 23.05.2018

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

2 รายการ           60,455.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม เจนเนอรัล อคีวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           60,455.00 บาท บรษิัท สยาม เจนเนอรัล 
อคีวปิเมน้ท ์จํากัด

           60,455.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184422 23.05.2018

498 Phusion High-Fidlity DNA 
Polymerse 100 U

1 รายการ           11,984.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            11,984.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            11,984.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184423 23.05.2018

499 จัดอบรม Excel2013 Advanced 1 รายการ           51,424.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นายนเ์อ็กซเ์พริท์ จํากัด            51,424.20 บาท บรษิัท นายนเ์อ็กซเ์พริท์ จํากัด            51,424.20 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184424 23.05.2018

500 Immersion Oil 30 CC 1 รายการ             2,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากัด             2,300.00 บาท บรษิัท สเปซเมด จํากัด             2,300.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184425 23.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

501 HYDROGEN PEROXIDE 
SOLUTION 30%

1 รายการ                749.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด                749.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด                749.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184426 23.05.2018

502 N-(TERT-
BUTYLDIMETHYLSILYL)-N-
METHYL-TRI

1 รายการ           12,561.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           12,561.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           12,561.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184427 23.05.2018

503 ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํYาทิYง 2 รายการ           52,772.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซัลติYง 
เซอรว์สิ จํากัด

           52,772.40 บาท บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซัลติYง
 เซอรว์สิ จํากัด

           52,772.40 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184428 23.05.2018

504 วัสดไุฟฟ้า 12 รายการ           18,125.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สกลิ ดเิวลลอปเมนท ์
จํากัด

           18,125.80 บาท บรษิัท สกลิ ดเิวลลอปเมนท ์
จํากัด

           18,125.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184429 23.05.2018

505 ตรายางหมกึในตัว 
CGS-4911(38x14mm)(Blue)

1 รายการ                256.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรเีมีvยม แอนด ์ออฟฟิศ
 ซัพพลาย จํากัด

               256.80 บาท บรษิัท พรเีมีvยม แอนด ์
ออฟฟิศ ซัพพลาย จํากัด

               256.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184430 28.05.2018

506 DNA LoBind tubes,1.5ml,PCR 
clean,250 pcs

1 รายการ             1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             1,284.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             1,284.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184431 28.05.2018

507 Kimbery Clark 4.5x8.4 in. 280 
แผน่

1 รายการ                588.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด                588.50 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด                588.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184432 23.05.2018

508 Custom Oligos Syn,2 Oligos,36 
mers,

1 รายการ                539.28 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                539.28 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                539.28 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184433 31.05.2018

509 Custom Oligos Syn,1 Oligos,22 
mers,

2 รายการ           15,603.81 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            15,603.81 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            15,603.81 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184434 31.05.2018

510 ATC.BAA-793 Lactobacillus 
plantarum

1 รายการ           20,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

           20,400.00 บาท บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

           20,400.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184435 23.05.2018

511 'CLH-2YE' Label 812/pk YELLOW 1 รายการ                695.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

               695.50 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

               695.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184437 23.05.2018

512 CERAMIC CAPILLARY 
COLUMNCUTTER FOR FUSED

1 รายการ                548.91 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด                548.91 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด                548.91 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184438 24.05.2018

513 Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit, 
100 assays

2 รายการ           12,326.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด            12,326.40 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด            12,326.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184440 23.05.2018

514 เปลีvยน B04094 Power board 230V. 3 รายการ           28,355.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค จํากัด            28,355.00 บาท บรษิัท เค.เค.ไซเอ็นทฟีิค 
จํากัด

           28,355.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184441 30.05.2018

515 Custom oligo syn, 2 oligos, 69 
mers, 

1 รายการ             1,033.62 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,033.62 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,033.62 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184443 31.05.2018

516 Sp DNA Sequencing 2 รายการ             3,852.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,852.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             3,852.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184444 31.05.2018

517 Nano-Glo(R) Luciferase Assay, 
10ml

1 รายการ             6,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากัด

            6,955.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากัด

            6,955.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184445 23.05.2018

518 Custom oligo syn, 1 oligos, 29 
mers, 

1 รายการ                434.42 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                434.42 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                434.42 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184446 31.05.2018

519 Sp DNA Sequencing 2 รายการ             1,926.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,926.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,926.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184447 31.05.2018

520 Sp DNA Sequencing 1 รายการ             1,284.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,284.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,284.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184448 31.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

521 1IV08-11635-018 : ELECTROMAX 
STBL4

1 รายการ           47,807.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            47,807.60 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            47,807.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184449 24.05.2018

522 1MCG-OLIGO-25 : OLIGO 
PRIMER, 25 NMOLE

1 รายการ             2,349.72 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             2,349.72 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             2,349.72 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184450 24.05.2018

523 ถุงพลาสตกิรอ้น ขนาด 7x11 นิYว, 
500 g.

8 รายการ             3,177.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             3,177.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             3,177.90 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184452 30.05.2018

524 DUR-2 21881285 Youtility Bottle, 
GL 45

8 รายการ             5,418.48 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

            5,418.48 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

            5,418.48 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184453 24.05.2018

525 SCT15ML25S C/FUGE TUBE 
15ML.STERILE,500/

1 รายการ             2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            2,996.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            2,996.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184454 30.05.2018

526 ST200SS S/S SCREW CAP TUBE 
2.0ML.500/BAG

2 รายการ             7,222.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            7,222.50 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            7,222.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184456 30.05.2018

527 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 มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184460 24.05.2018

528 External Harddisk 2TB Seagate 3 รายการ             3,260.96 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            3,260.96 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            3,260.96 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184461 24.05.2018

529 คา่สอบเทยีบเครืvอง ICS-5000 1 รายการ           29,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด            29,960.00 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด            29,960.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184462 24.05.2018

530 Custom oligo syn, 3 oligos, 85 
mers, 

1 รายการ             1,273.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,273.30 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,273.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184463 31.05.2018

531 วัสดสุํานักงาน 2 รายการ             1,821.93 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,821.93 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,821.93 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184464 24.05.2018

532 Custom oligo syn, 2 oligos, 58 
mers, 

1 รายการ                868.84 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                868.84 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                868.84 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184466 31.05.2018

533 SS III ONE-STEP W/PLATINUM 
TAQ, 100 RXN

2 รายการ           51,574.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            51,574.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            51,574.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184467 24.05.2018

534 GenepHlow Gel/PCR Extraction 
kit,100/kit

2 รายการ           16,071.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            16,071.40 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            16,071.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184468 24.05.2018

535 Label Cassette ตดิตัYงสายแลน 
สําหรับ printer

2 รายการ             6,997.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเทเบิYล เน็ตเวริค์ จํากัด             6,997.80 บาท บรษิัท สเทเบิYล เน็ตเวริค์ 
จํากัด

            6,997.80 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184469 24.05.2018

536 Ethyl Acetate AR (20 Lit/Dr) 1 รายการ           23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมโซน จํากัด            23,540.00 บาท บรษิัท เคมโซน จํากัด            23,540.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184470 24.05.2018

537 Pump 300W for Autoclave, EP-
305Q5

1 รายการ             8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย
 จํากัด

            8,346.00 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากัด

            8,346.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184471 24.05.2018

538 Amicon Ultra-15ml, 30K 3 รายการ           32,581.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด            32,581.50 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด            32,581.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184472 24.05.2018

539 ชดุดดูปลอ่ยสารละลาย 2 รายการ           47,936.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            47,936.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            47,936.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184473 24.05.2018

540 ตูค้วบคมุแรงดันอากาศ อณุหภูม ิ
และพัดลม

1 รายการ           89,944.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด            89,944.20 บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป 
จํากัด

           89,944.20 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184474 24.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

541 MiraclothMISC 
CATALOGMiraclothMISC

1 รายการ           28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด            28,890.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด            28,890.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184475 24.05.2018

542 TECHNICAL BUFFER PH2.00 
250ML

5 รายการ             3,723.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            3,723.60 บาท บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            3,723.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184476 24.05.2018

543 จา้งเหมาสรา้ง clones ของ viral 
genes

1 งวด           25,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สรวศิ ลาภเบญจกลุ            25,000.00 บาท นาย สรวศิ ลาภเบญจกลุ            25,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184477 24.05.2018

544 จา้งเหมาสรา้ง Stable cells 1 งวด           30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เอกพจน ์สงิหส์ขุสวัสดิ            30,000.00 บาท นาย เอกพจน ์สงิหส์ขุสวัสดิ            30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184478 24.05.2018

545 Loop 'steel' (LS370001) 7 รายการ             2,947.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

            2,947.85 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            2,947.85 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184479 25.05.2018

546 Disposable Micropipette 
Intramark

1 รายการ                941.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

               941.60 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

               941.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184480 25.05.2018

547 Mix gas 1 รายการ             6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากัด

            6,420.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากัด

            6,420.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184481 25.05.2018

548 40% ACRYLAMIDE 450 mL 17 รายการ          225,235.00         225,235.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          225,235.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ          225,235.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184482 31.05.2018

549 ปลกูขา้วเปรยีบเทยีบผลผลติระหวา่ง
สถานี

1 งวด           50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง จนภิา หอกลอง            50,000.00 บาท นาง จนภิา หอกลอง            50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184483 25.05.2018

550 ปลกูขา้วเพืvอเปรยีบเทยีบผลผลติ
ภายในสถานี

1 งวด           50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง ลําพัน โพธิ�สงู            50,000.00 บาท นาง ลําพัน โพธิ�สงู            50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184484 31.05.2018

551 ปลกูขา้วเพืvอเปรยีบเทยีบผลผลติ
ภายในสถานี

1 งวด           50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง พัชร ีฐานะมัvน            50,000.00 บาท นาง พัชร ีฐานะมัvน            50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184485 25.05.2018

552 ปลกูขา้วเปรยีบเทยีบผลผลติระหวา่ง
สถานี

1 งวด           50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เดอืนเพ็ญ ออ่นอยู่            50,000.00 บาท นางสาว เดอืนเพ็ญ ออ่นอยู่            50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184486 25.05.2018

553 ปลกูขา้วเพืvอศกึษาพันธุ ์(Obs.) 
สายพันธุ์
และเพืvอเปรยีบเทยีบผลผลติภายใน
สถานี

1 งวด           50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ปรชีา เปีvยมท่า            50,000.00 บาท นาย ปรชีา เปีvยมท่า            50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184487 25.05.2018

554 ปลกูขา้วเปรยีบเทยีบผลผลติระหวา่ง
สถานี

1 งวด           50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อนันต ์ชคูวร ม.178/421            50,000.00 บาท นาย อนันต ์ชคูวร ม.178/421            50,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184488 25.05.2018

555 Custom oligo Syn, 2 oligos, 52 
mers, 

1 รายการ                778.96 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                778.96 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                778.96 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184489 31.05.2018

556 GELATIN FROM PORCINE SKIN, 
GEL STRENGTH

4 รายการ           56,421.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           56,421.10 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           56,421.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184490 27.05.2018

557 Temp sensor fot VS-1203P3L 3 รายการ           23,112.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด            23,112.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด            23,112.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184492 27.05.2018

558 CHITOSAN,LOW MOLECULAR 
WEIGHT

4 รายการ           44,223.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           44,223.10 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           44,223.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184493 27.05.2018

559 METHANOL FOR ANALYSIS 
EMSURE ACS,ISO,

1 รายการ             3,295.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด             3,295.60 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด             3,295.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184494 30.05.2018

560 Onsite LX200 Maint <(>&<)> 
Service

1 รายการ           45,892.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด            45,892.30 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด            45,892.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184495 30.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

561 MICRO TIP 0.5-10UL.1000/BAG 3 รายการ           49,434.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           49,434.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           49,434.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184496 30.05.2018

562 Custom Oligos Syn,1 Oligos,23 
mers,

1 รายการ                344.54 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                344.54 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ                344.54 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184497 31.05.2018

563 GeneRuler 100bp DNA Ladder 
Plus, 50 ug

1 รายการ             4,922.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,922.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             4,922.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184498 27.05.2018

564 ผา้ก็อต 9 นิYว ยาว 100 หลา 2 รายการ                968.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด                968.35 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด                968.35 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184499 27.05.2018

565 Ethanol 95% 18L. 1 รายการ             1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             1,712.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             1,712.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184501 27.05.2018

566 Custom Oligos Syn,7 oligos,160 
mers,

1 รายการ             2,396.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             2,396.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             2,396.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184502 31.05.2018

567 ออกแบบการแสดงออกของยนี 1 งวด           38,670.00 เฉพาะเจาะจง นาย อัครพล วัชราวภิาส            38,670.00 บาท นาย อัครพล วัชราวภิาส            38,670.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184503 27.05.2018

568 มัสเซลิเกลดฟลอรัล 5200 มล. ชมพู 2 รายการ             1,949.69 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,949.69 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,949.69 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184504 28.05.2018

569 Pyridine 99.5% Extra Dry over 
Molecular

2 รายการ             7,918.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             7,918.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             7,918.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184505 28.05.2018

570 ซอ่ม Incubator Shaker Innova 
A4300

1 งาน             6,420.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ 
โคลด ์คลนีคิ

            6,420.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ 
โคลด ์คลนีคิ

            6,420.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184506 28.05.2018

571 PM เครืvอง Bioreactor 1 งาน           64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

           64,200.00 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

           64,200.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184507 28.05.2018

572 DENHARDT'S SOLUTION 50X 
CONCENTRATE

1 รายการ             7,062.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            7,062.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            7,062.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184508 28.05.2018

573 AGAR GRANULATED (10 ขวด 
แถม 1 ขวด)

1 รายการ           25,466.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

           25,466.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

           25,466.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184509 28.05.2018

574 คา่บํารุงรักษา เครืvองทําแหง้เยอืกแข็ง 1 งาน             8,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน ์เอ็นจเินียร ์
อนิเตอรเ์นชัvนแนล จํากัด

            8,000.00 บาท บรษิัท ซายน ์เอ็นจเินียร ์
อนิเตอรเ์นชัvนแนล จํากัด

            8,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184510 28.05.2018

575 125 ul.Matrix Pipette Tips 384, 1 รายการ           54,570.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           54,570.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           54,570.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184511 28.05.2018

576 LIPOFECTAMINE 2000 
REAGENT,0.75 ML

3 รายการ           35,952.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            35,952.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            35,952.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184512 28.05.2018

577 104.600-QG,Quatz Cells,LP 10 
mm,1400 uL,

1 รายการ           13,482.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           13,482.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

           13,482.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184513 28.05.2018

578 Sodium bicarbonate,crytalline 
"Sigma"

1 รายการ             2,546.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            2,546.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            2,546.60 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184514 28.05.2018

579 ผงหมกึเคยีวเซร่า TK-174 1 รายการ           21,935.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี เทคโนโลย ีซสิ
เท็ม จํากัด

           21,935.00 บาท บรษิัท กรนี เทคโนโลย ีซสิ
เท็ม จํากัด

           21,935.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184515 28.05.2018

580 Anti-Monkey IgG (whole 
molecule)- 1 ml.

3 รายการ           44,854.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

           44,854.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

           44,854.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184516 28.05.2018
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ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

581 ซอ่มเครืvอง Freezer Dryer Savant 
Supermo

1 งาน           81,320.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทย ทอีาร ์
เอ็นจเินียริvง

           81,320.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทย ทอีาร ์
เอ็นจเินียริvง

           81,320.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184517 28.05.2018

582 CD.JEVAX 1 รายการ             3,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจนีีเทค จํากัด             3,900.00 บาท บรษิัท ไบโอจนีีเทค จํากัด             3,900.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184518 28.05.2018

583 Rotary Evaporator 1 รายการ          249,000.00         249,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

         249,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากัด

         249,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184519 29.05.2018

584 "LT-11BL" Label, Blue (462/pk) 2 รายการ             4,922.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            4,922.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            4,922.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184520 29.05.2018

585 PolyvinylpyrrolidoneMISCylpyrroli
doneM

6 รายการ           36,690.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด            36,690.30 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด            36,690.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184523 29.05.2018

586 PESTLE, PRE-STERILIZED 100/PK 1 รายการ             6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            6,420.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            6,420.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184524 29.05.2018

587 L-Ascorbic acid,AR, 500g 8 รายการ           10,110.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค 
ซัพพลาย จํากัด

           10,110.50 บาท บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค 
ซัพพลาย จํากัด

           10,110.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184525 29.05.2018

588 0.5M EDTA, pH 8.0, 500 ML. 2 รายการ           13,332.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด            13,332.20 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด            13,332.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184526 29.05.2018

589 ยางลบดนิสอ (แพ็ค 3 กอ้น) เพนเทล 7 รายการ             2,144.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            2,144.50 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            2,144.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184528 29.05.2018

590 Ethanol Absolute 99.9% 
Denatured

1 รายการ             4,708.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีY 
ซัพพลาย

            4,708.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีY 
ซัพพลาย

            4,708.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184530 30.05.2018

591 คา่จา้งเหมาฟอกเยืYอตัวอยา่งไมย้คูา
ลปิตัส

1 งาน             2,800.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์             2,800.00 บาท มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์             2,800.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184531 30.05.2018

592 T312-3 CAP INSERT RED 
500/BAG

4 รายการ             2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            2,996.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            2,996.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184532 30.05.2018

593 ซอ่ม Freezer Dryer 1 งาน           77,040.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ 
โคลด ์คลนีคิ

           77,040.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ 
โคลด ์คลนีคิ

           77,040.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184534 30.05.2018

594 MEDIUM 199, 10x1L 1 รายการ             3,252.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             3,252.80 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             3,252.80 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184535 30.05.2018

595 Matrix Pipette Tips TallTip,500 
tips

1 รายการ             1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            1,605.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิYง 1992 
จํากัด

            1,605.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184536 30.05.2018

596 In-Fusion HD Cloning Kit, 100 
Rxns

1 รายการ           75,542.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากัด

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

           75,542.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184537 30.05.2018

597 จา้งวเิคราะหข์อ้มลูปลติภัณฑห์มัก 1 งวด           18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ไพลนิ ไชยนา            18,000.00 บาท นางสาว ไพลนิ ไชยนา            18,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184538 30.05.2018

598 ตะแกรงสแตนเลส แบบวงกลม 
Dia.32 mm

4 รายการ           16,371.00 เฉพาะเจาะจง  ว ีเอ็น ซัพพลาย โดยนายวัน
ชัย ณ วเิชยีร

           16,371.00 บาท  ว ีเอ็น ซัพพลาย โดยนายวัน
ชัย ณ วเิชยีร

           16,371.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184541 30.05.2018

599 ซอ่มเครืvองสํารองไฟฟ้า (UPS) 12 รายการ             6,494.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด             6,494.90 บาท บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด             6,494.90 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184542 30.05.2018

600 GEL/PCR Purification kit (300 
prep)

1 รายการ             5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด             5,350.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากัด

            5,350.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184543 30.05.2018
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หรอืจา้ง
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ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ
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หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

601 ASIATICOSIDE 6 รายการ           62,295.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           62,295.40 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           62,295.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184544 30.05.2018

602 AHP2392 Rabbit anti Pig 
lnterleukin-8,

4 รายการ           52,216.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอรา
ทอรีv จํากัด

           52,216.00 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอรา
ทอรีv จํากัด

           52,216.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184545 30.05.2018

603 12010.0001 Calcium carbonate 
puriss :

1 รายการ             1,926.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

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

            1,926.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184547 30.05.2018

604 VITAMIN K1 BIOXTRA, 
>=99.0% (HPLC)

1 รายการ             2,065.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            2,065.10 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

            2,065.10 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184548 30.05.2018

605 DI-POTASSIUM HYDROGEN 
PHOSPHATE

1 รายการ             2,953.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด             2,953.20 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด             2,953.20 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184549 30.05.2018

606 OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 2 รายการ             1,877.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             1,877.85 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             1,877.85 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184551 30.05.2018

607 dNTP Set,100 mM water 
solution, 4x250 ul

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

           12,840.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184553 30.05.2018

608 เพืvอจัดจา้งผูช้ว่ยวจิัยใหด้ําเนนิการ
ปลกู

1 งวด           20,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สนติย ์คําดี            20,000.00 บาท นาย สนติย ์คําดี            20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184554 30.05.2018

609 วัสดสุํานักงาน 2 รายการ             1,152.26 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,152.26 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,152.26 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184555 30.05.2018

610 1864034 500 x 20 ul reactions, 5 
ml

1 รายการ           27,413.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอรา
ทอรีv จํากัด

           27,413.40 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอรา
ทอรีv จํากัด

           27,413.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184556 30.05.2018

611 วัสดสุํานักงาน 3 รายการ             1,399.47 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,399.47 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด 
(มหาชน)

            1,399.47 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184557 30.05.2018

612 1864006 70 ml (10 x 7 ml), 
QX200

4 รายการ           72,586.66 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอรา
ทอรีv จํากัด

           72,586.66 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอรา
ทอรีv จํากัด

           72,586.66 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184558 30.05.2018

613 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

6 รายการ           29,553.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด            29,553.40 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากัด

           29,553.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184559 30.05.2018

614 MAGNETIC BAR PLAIN 40X8 MM, 
COWIE

1 รายการ             1,177.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด             1,177.00 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด             1,177.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184560 30.05.2018

615 Nab Protein A Plus Spin Kit,0.2 
mL,

1 รายการ           16,264.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            16,264.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ            16,264.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184562 31.05.2018

616 Leibovitz L-15 Medium,with 2.05 
mM

1 รายการ             1,070.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,070.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ             1,070.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184563 31.05.2018

617 Round jug,grad,short-form 5 lit. 
'PP'

1 รายการ             1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากัด

            1,284.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            1,284.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184564 31.05.2018

618 CFX96 System lid heater 1 รายการ           31,565.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            31,565.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิYง จํากัด            31,565.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184565 31.05.2018

619 SR-Nl-NE26X1 เข็มฉีดยา เบอร์
26x1"100/box

3 รายการ             1,403.84 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัvน 
จํากัด

            1,403.84 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัvน
 จํากัด

            1,403.84 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184566 31.05.2018

620 TRI-SODIUM CITRATE 
DIHYDRATE GR ACS,ISO

1 รายการ             1,305.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด             1,305.40 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด             1,305.40 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184567 31.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

621 TRYPSIN-EDTA,100 ML 1 รายการ             3,413.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             3,413.30 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             3,413.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184568 31.05.2018

622 96 Well TC 
Plate,RB,W/Lid,1/50/CS

6 รายการ           24,449.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิค มารเ์ก็ตติYง จํากัด

           24,449.50 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิค มารเ์ก็ตติYง จํากัด

           24,449.50 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184569 31.05.2018

623 ผลติและแยกโปรตนีบรสิทุธ ์
ตรวจสอบแอคตวิติ

1 งวด           22,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธันยาภรณ ์ไวยโภคา            22,000.00 บาท นางสาว ธันยาภรณ ์ไวยโภคา            22,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184570 31.05.2018

624 Silk, Fibroin Solution,50 mg/mL 1 รายการ           10,047.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           10,047.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากัด

           10,047.30 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2041184571 31.05.2018

625 งานเดนิท่อ stem กับเครืvองมอื 1 งาน          104,860.00         104,860.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาสเจอร ์มลิเลนเนียม 
จํากัด

         104,860.00 บาท บรษิัท พาสเจอร ์มลิเลนเนียม
 จํากัด

         104,860.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2041184572 31.05.2018

626 Next-Generation Sequencing 
&Library Prep

1 รายการ           59,486.75 เฉพาะเจาะจง  Genohub Inc.             1,607.75 USD  Genohub Inc.             1,607.75 USD มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2042180047 02.05.2018

627 SS2001 Gene Synthesis 2 รายการ           15,632.43 เฉพาะเจาะจง  Synbio Technologies                473.71 USD  Synbio Technologies                473.71 USD มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2042180049 04.05.2018

628 pCAP05 2 รายการ             6,475.00 เฉพาะเจาะจง  Addgene,Inc.                175.00 USD  Addgene,Inc.                175.00 USD มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2042180051 31.05.2018

629 Immobilized Y-Amino-octyl-
GTP,5 ml

2 รายการ           42,038.00 เฉพาะเจาะจง  Jena Bioscience GmbH             1,050.95 EUR  Jena Bioscience GmbH             1,050.95 EUR มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2042180052 16.05.2018

630 Chlorobium limicola 9 รายการ           16,920.00 เฉพาะเจาะจง  Biological Resource (NBRC            56,400.00 JPY  Biological Resource (NBRC            56,400.00 JPY มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2042180053 23.05.2018

631 เพาะเลีYยงเนืYอเยืvอพชื 2 งวด           20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ยศวด ีนอ้ยชืvน            20,000.00 บาท นางสาว ยศวด ีนอ้ยชืvน            20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180288 02.05.2018

632 เพาะเลีYยงเนืYอเยืvอพชื 2 งวด           20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พมิพพ์ลอย เกาโพธิ�            20,000.00 บาท นางสาว พมิพพ์ลอย เกาโพธิ�            20,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180289 03.05.2018

633 ประสานงานตดิตามการตรวจวัด
ผลการวจิัย

2 งวด           60,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ปรัชญา สลหีลา้            60,000.00 บาท นาย ปรัชญา สลหีลา้            60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180290 04.05.2018

634 High solid content fermenter 2 รายการ       3,852,000.00       3,852,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด       3,852,000.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด       3,852,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2043180291 08.05.2018

635 ประเมนิผลการดําเนนิงานหน่วย STU 2 งวด           70,000.00 จา้งทีvปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

นาย วัชระ กสณิฤกษ์            70,000.00 บาท นาย วัชระ กสณิฤกษ์ 70,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180292 23.05.2018

636 Fermenter Sartorius Biostat B 
Twin MO

4 รายการ       7,500,000.00       7,500,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัvน
 จํากัด

      7,500,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค 
โปรโมชัvน จํากัด

      7,500,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2043180293 08.05.2018

637 3D Structural RGB Imaging Unit 1 รายการ       3,850,000.00       3,850,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด       3,850,000.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด       3,850,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2043180294 08.05.2018

638 Automate Watering system 1 รายการ       1,658,000.00       1,658,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด       1,658,000.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด       1,658,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2043180295 08.05.2018

639 ประเมนิผลการดําเนนิงานหน่วย STU 2 งวด           60,000.00 จา้งทีvปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

นาย เกยีรต ิรักษ์รุ่งธรรม            60,000.00 บาท นาย เกยีรต ิรักษ์รุ่งธรรม 60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180296 23.05.2018

640 ประเมนิผลการดําเนนิงานหน่วย STU 2 งวด           60,000.00 จา้งทีvปรกึษา-
เฉพาะเจาะจง

นาย รุจเวทย ์  ทหารแกลว้            60,000.00 บาท นาย รุจเวทย ์  ทหารแกลว้ 60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180297 23.05.2018
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ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

641 ประเมนิผลการดําเนนิงานหน่วย STU 2 งวด           60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เพรศิพชิญ ์ คณาธารณ            60,000.00 บาท นางสาว เพรศิพชิญ ์ คณา
ธารณ

           60,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180298 23.05.2018

642 MicroBio3D colony rapid fully 
automated

1 รายการ       8,025,000.00       8,025,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

      8,025,000.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)

      8,025,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2043180299 08.05.2018

643 Microbial Identification System 1 รายการ       5,925,000.00       5,925,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากัด       5,925,000.00 บาท บรษิัท เวลิดส์ยามกรุ๊ป จํากัด       5,925,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2043180300 08.05.2018

644 Ultrahigh Performance Flash 
Purification

1 รายการ       2,800,000.00       2,800,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
อนิสตรูเมนท ์จํากัด

      2,800,000.00 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
อนิสตรูเมนท ์จํากัด

      2,800,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2043180301 08.05.2018

645 ประสานงานและรวบรวมเอกสารใน
การจัดอบรมเกษต

2 งวด           30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พุทธาพร อนิทรถ์าวร            30,000.00 บาท นางสาว พุทธาพร อนิทรถ์าวร            30,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180302 09.05.2018

646 งานบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสงู - 
แรงตํvา

4 งวด          261,080.00         261,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พคี เอ็นจเินียริvง จํากัด          261,080.00 บาท บรษิัท พคี เอ็นจเินียริvง จํากัด          261,080.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180303 09.05.2018

647 VioletExcitation Laser - 405 nm, 
100 mW

1 งวด          999,999.53         999,999.53 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด          999,999.53 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด          999,999.53 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2043180304 11.05.2018

648 เชา่ MAC Book Pro 12 งวด          227,268.00         227,268.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นปิดา้ กรุ๊ป จํากัด          227,268.00 บาท บรษิัท นปิดา้ กรุ๊ป จํากัด          227,268.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180305 15.05.2018

649 เตรยีมบอ่สําหรับปลกูขา้ว ทุบดนิ 3 งวด           33,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมบรูณ ์ถอืธรรม            33,000.00 บาท นาย สมบรูณ ์ถอืธรรม            33,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180306 16.05.2018

650 คัดเลอืกขา้ว F4 จํานวน 5 คูผ่สม 3 งวด           66,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พัชราภรณ ์สุม่มาตย์            66,000.00 บาท นางสาว พัชราภรณ ์สุม่มาตย์            66,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180307 16.05.2018

651 Corona Veo RS Charged Aerosol 
Detector

1 รายการ       1,926,000.00       1,926,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ อนิเตอร์
เนชัvนแนล จํากัด

      1,926,000.00 บาท บรษิัท อารเ์คมกีา้ อนิเตอร์
เนชัvนแนล จํากัด

      1,926,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2043180308 17.05.2018

652 เครืvองฆา่เชืYอและปรับสภาพ 
Bio-waste

1 รายการ       1,070,000.00       1,070,000.00 คัดเลอืก บรษิัท อนิโนเวชัvน แอนด ์กรนี 
เทคโนโลย ีจํากัด
บรษิัท พาสเจอร ์มลิเลนเนียม 
จํากัด

 1,070,000.00

1,123,500.00 

บาท บรษิัท อนิโนเวชัvน แอนด ์กรนี
 เทคโนโลย ีจํากัด

1,070,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคา
ตํvาสดุ

2043180310 18.05.2018

653 คน้หาและศกึษายนีและโปรตนีกุง้ 3 งวด           45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สทุธติา บญุเย็น            45,000.00 บาท นางสาว สทุธติา บญุเย็น            45,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180311 18.05.2018

654 Genotyping platform 1 งวด     12,000,000.00     12,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด      12,000,000.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด      12,000,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2043180312 20.05.2018

655 งานบํารุงรักษาเครืvอง NMR 400 MHz 1 งาน          233,750.00         233,750.00 เฉพาะเจาะจง  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี          233,750.00 บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี          233,750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180313 21.05.2018

656 งานบํารุงรักษาเครืvอง NMR 500 MHz 1 งาน          233,750.00         233,750.00 เฉพาะเจาะจง  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี          233,750.00 บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี          233,750.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180314 21.05.2018

657 กลอ้งจุลทรรศนช์นดิสเตอรโิอแบบ
อัตโนมัติ

1 รายการ       2,700,000.00       2,700,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รัชมอร ์พรซีชิัvน จํากัด       2,700,000.00 บาท บรษิัท รัชมอร ์พรซีชิัvน จํากัด       2,700,000.00 บาท มคีณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ตรงตามขอ้กําหนด

2043180315 22.05.2018

658 PacBio RS ll Sequencer after 
Warrantee

2 งวด       2,942,500.00       2,942,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด       2,942,500.00 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด       2,942,500.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180317 23.05.2018

659 Speed Vacuum Microcentrifuge 1 รายการ          898,800.00         898,800.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร์
บรษิัท พ.ีท.ีเอส.เอส. จํากัด

 882,750.00
888,100.00 

บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.
อาร์

882,750.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคา
ตํvาสดุ

2043180318 23.05.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนพฤษภาคม 2561256125612561

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ

ระหวา่งวนัที� 1 1 1 1 - - - - 31 31 31 31 พฤษภาคม 2561256125612561

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

660 shaker 1 รายการ          992,104.00         992,104.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด
หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิฟินติีY 
สแตนดารด์

 980,000.00
991,000.00 

บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

980,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคา
ตํvาสดุ

2043180319 24.05.2018

661 Incubator shaker 1 รายการ          920,339.00         920,339.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด
หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิฟินติีY 
สแตนดารด์

 900,000.00
919,000.00 

บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

900,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคา
ตํvาสดุ

2043180320 24.05.2018

662 คา่บรกิารทํา Service Contract 3 งวด          105,985.64         105,985.64 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากัด

         105,985.64 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากัด

         105,985.64 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180322 24.05.2018

663 เตรยีมดนิผสมปลกูและดแูลตน้มะเขอื
เทศ

6 งวด           57,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย รักชาต ิจนิดาวงศ์            57,000.00 บาท นาย รักชาต ิจนิดาวงศ์            57,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180323 25.05.2018

664 จา้งทํา overexpress และ 
knockdown โปรตนี

2 งวด           10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธัญญาพร เดชทววีัฒน์            10,000.00 บาท นางสาว ธัญญาพร เดช
ทววีัฒน์

           10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180324 28.05.2018

665 จา้งคัดเลอืกฟาจดว้ยคลังฟาจทีv
แสดงเปปไทด์

2 งวด           10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พัชร ีทรงประโคน            10,000.00 บาท นางสาว พัชร ีทรงประโคน            10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180325 28.05.2018

666 จําลองโครงสรา้งของเปปไทด์ 2 งวด           10,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนวัฒน ์เทีvยงธรรมทัฬห            10,000.00 บาท นาย ธนวัฒน ์เทีvยงธรรมทัฬห            10,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180326 28.05.2018

667 จา้งเลีYยง hybridoma cells จํานวน 5
 ชนดิ

6 งวด          150,000.00         150,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ปรยีานุช สายบญุเรอื          150,000.00 บาท นางสาว ปรยีานุช สายบญุเรอื          150,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180327 28.05.2018

668 lON S5 XL Sequencer And lon 
One Touch 1

2 งวด          818,223.65         818,223.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด          818,223.65 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด          818,223.65 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180328 30.05.2018

669 ปลกู ดแูลตน้พรกิ ทําความสะอาด
โรงเรอืนปลกู

4 งวด           38,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ทวิากร ศรสีวัสดิ�            38,000.00 บาท นาย ทวิากร ศรสีวัสดิ�            38,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180329 30.05.2018

670 พัฒนาฐานขอ้มลูระบบการปลกูพชืใน
ระบบควบคมุ

4 งวด           68,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนษิฐ ์เรอืงแสงอร่าม            68,000.00 บาท นาย ธนษิฐ ์เรอืงแสงอร่าม            68,000.00 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180330 31.05.2018

671 งานปรับปรุงพืYนทีvสําหรับวางเครืvองมอื 1 งวด          749,832.01         749,832.01 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท ทารเ์ก็ทคอนเนคชัvน 
จํากัด

         499,866.30 บาท บรษิัท ทารเ์ก็ทคอนเนคชัvน 
จํากัด

499,866.30 บาท มคีณุสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2043180331 31.05.2018
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