
แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

1 เครื�องปรับอากาศแบบแขวนใตฝ้้า
 DAIKIN

1 รายการ           45,000.00 เฉพาะเจาะจง  ณัฐวัตถแ์อร ์โดยนายณัฐวัต           45,000.00 บาท  ณัฐวัตถแ์อร ์โดยนายณัฐวัต           45,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184261 05.06.2018

2 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 มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184266 05.06.2018

3 lon Total RNA-Seq Kit v2 1 รายการ         335,980.00         335,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด          335,980.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         335,980.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184333 05.06.2018

4 alpha-Amylase Assay 
Kit(Ceralpha Method)

2 รายการ           16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

          16,050.00 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

          16,050.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184349 01.06.2018

5 ชดุตรวจ Acidovorax ขนาดบรรจุ
ภัณฑ ์1

1 รายการ            5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พารเ์วล อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

            5,885.00 บาท บรษิัท พารเ์วล อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

            5,885.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184350 01.06.2018

6 ซอ่มกลอ้งจลุทรรศน ์รุ่น CHS 
หมายเลข 6D02

1 รายการ            4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากัด             4,280.00 บาท บรษิัท สเปซเมด จํากัด             4,280.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184361 01.06.2018

7 Cellulase "Onozuka" R-10, 10 
g. #L0012

2 รายการ           44,298.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์
เอนจ์

          44,298.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์
เอนจ์

          44,298.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184363 05.06.2018

8 BBI-PC6910.400ML Phenol, 
saturated (pH7.

2 รายการ           34,757.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           34,757.99 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           34,757.99 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184407 05.06.2018

9 ถงุมอืไม่มแีป้งศรตีรัง S 1 รายการ           12,412.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           12,412.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           12,412.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184410 01.06.2018

10 DNA GUARANTEED OLIGOS 
0.05 uMole

1 รายการ               690.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

               690.15 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากัด

              690.15 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184411 05.06.2018

11 Agarose, 500 g 5 รายการ           30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

          30,000.00 บาท บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

          30,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184436 01.06.2018

12 ETHANOL FOR MOLECULAR 
BIOLOGY

1 รายการ            5,617.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด             5,617.50 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด             5,617.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184439 05.06.2018

13 Siliga gel (กันชืpน) 1 kg 1 รายการ            2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             2,675.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             2,675.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184442 05.06.2018

14 ถงุมอืไนไตร สฟี้า S ศรตีรัง 5 รายการ            4,922.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             4,922.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             4,922.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184451 01.06.2018

15 10 ul. Loops Sterile 1 รายการ            1,926.00 เฉพาะเจาะจง  เอสแอล ควอลติีp ซพัพลาย 
โดย นางสาวศรนิรัตน ์  โชค
สัมฤทธิsผล

            1,926.00 บาท  เอสแอล ควอลติีp ซพัพลาย 
โดย นางสาวศรนิรัตน ์  โชค
สัมฤทธิsผล

            1,926.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184455 05.06.2018

16 10%H2 + 10%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 มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184457 05.06.2018

17 ADENINE HEMISULFATE 
PLANT CELL CULTURETE

1 รายการ            6,997.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            6,997.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            6,997.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184458 04.06.2018

18 CSL-C032-25GM Cefotaxime, 
Sodium Salt 25

1 รายการ           10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           10,272.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           10,272.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184459 05.06.2018

19 แฟ้มซอง A4 1 รายการ               684.80 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

               684.80 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

              684.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184465 04.06.2018

20 Safe-Lock micro test tubes, 
2.0 ml,

1 รายการ            7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             7,704.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             7,704.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184491 01.06.2018

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งรอบเดอืนมถินุายน 2561
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที� 1 - 30 มถินุายน 2561

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

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

21 TripoPack MultiFit Tip 5-200ul, 
Natural,

2 รายการ           23,112.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด           23,112.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด           23,112.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184500 05.06.2018

22 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 
umol

1 รายการ            3,531.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             3,531.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             3,531.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184521 05.06.2018

23 ETHANOL FOR MOLECULAR 
BIOLOGY 250ML

5 รายการ            6,965.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด             6,965.70 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด             6,965.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184522 05.06.2018

24 BioFact Genomic DNA Prep Kit 
(Blood,

1 รายการ           16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด           16,050.00 บาท บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด           16,050.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184527 01.06.2018

25 PrimeScript RT-PCR Kit, 50 
rxns

1 รายการ           29,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          29,960.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          29,960.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184533 01.06.2018

26 Grad.cylinder,tall-form, 
1000ml 'PP'

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

            1,926.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            1,926.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184539 05.06.2018

27 DNA GUARANTEED OLIGOS 
0.025 UMOL

1 รายการ            1,848.96 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            1,848.96 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            1,848.96 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184540 05.06.2018

28 LACTOBACILLI MRS BROTH 
500 GM

2 รายการ           13,161.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           13,161.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           13,161.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184546 05.06.2018

29 Custom Oligos Syn,16 
Oligos,541 mers,

2 รายการ           12,196.93 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           12,196.93 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           12,196.93 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184550 05.06.2018

30 Custom Oligos Syn,24 
oligos,823 mers,

2 รายการ           17,063.29 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           17,063.29 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           17,063.29 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184552 05.06.2018

31 Eukaryotic RNA-seq (lib prep 
& seq &

1 รายการ           83,995.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           83,995.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ           83,995.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184561 05.06.2018

32 DNA Sequencing (<96rxn) 1 รายการ               719.04 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

               719.04 บาท บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

              719.04 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184573 01.06.2018

33 MX-G X-RAY FLIM 8x10 IN. 1 รายการ            1,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โอเร็กซ ์เทรดดิpง จํากัด             1,200.00 บาท บรษิัท โอเร็กซ ์เทรดดิpง จํากัด             1,200.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184574 01.06.2018

34 SYBR GREEN I NUCLEIC ACID 
GEL STAIN,500

1 รายการ           38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           38,520.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           38,520.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184576 01.06.2018

35 AMMONIUM ACETATE GR ACS 
1 KG

1 รายการ            1,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด             1,926.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด             1,926.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184577 01.06.2018

36 ถงุพลาสตกิรอ้น ขนาด 8x12 นิpว,
500 กรัม

5 รายการ            2,926.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             2,926.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             2,926.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184578 01.06.2018

37 RC-L250/10 Tips LTS 250_L 
10 Bags/1000R

1 รายการ            8,265.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            8,265.75 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            8,265.75 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184579 01.06.2018

38 Bacteriological 
Agar,Scharlau_Unitywewel

1 รายการ            6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูนทิวีเีวล จํากัด             6,420.00 บาท บรษิัท ยูนทิวีเีวล จํากัด             6,420.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184580 01.06.2018

39 Paste.pipet,dispos.,short-
type,150/50mm

2 รายการ            4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            4,815.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            4,815.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184581 01.06.2018

40 Test Tube,straight rim,16x160 
mm,21 mL

9 รายการ           22,061.26 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          22,061.26 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          22,061.26 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184582 01.06.2018

41 เทปกาวย่น 3M 1"x25 หลา เบอร์
 888

1 รายการ               513.60 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

               513.60 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

              513.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184583 01.06.2018

42 สําลมีว้น 450g.ตรารถพยาบาล 2 รายการ            2,471.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             2,471.70 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             2,471.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184584 01.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

43 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็ มอิ อนิเตอร์
โฟลต์

1 รายการ            1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด             1,712.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด             1,712.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184585 01.06.2018

44 ถงุพลาสตกิรอ้น ขนาด 18x28 นิpว
,500 g.

2 รายการ            1,177.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,177.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,177.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184586 01.06.2018

45 ซอ่มตูแ้ชแ่ข็ง 2 ประตู 1 งาน            7,490.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด์
 คลนีคิ

            7,490.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด์
 คลนีคิ

            7,490.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184587 01.06.2018

46 LNK012AP 3 CONJUGATIONS 
for 100Ug

1 รายการ           37,383.66 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอ
รี�ส ์จํากัด

          37,383.66 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอ
รี�ส ์จํากัด

          37,383.66 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184588 18.06.2018

47 Label Cartridge for BMP21 
Series, ID PAL

1 รายการ           24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด           24,075.00 บาท บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด           24,075.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184589 05.06.2018

48 Ethanol 95% 18 L. 1 รายการ            5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             5,136.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             5,136.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184590 08.06.2018

49 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอร์
โฟลต ์250

1 รายการ               856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด               856.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184591 07.06.2018

50 ถงุมอืไนไตร สฟี้า M ศรตีรัง 4 รายการ            6,066.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             6,066.90 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             6,066.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184592 08.06.2018

51 Merck TLC Aluminium Sheets 
Silica Gel

1 รายการ            9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค 
จํากัด

            9,630.00 บาท บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค 
จํากัด

            9,630.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184593 06.06.2018

52 Custom Oligos Syn, 1 Oligos, 
623 mers,

1 รายการ            8,800.75 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             8,800.75 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             8,800.75 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184594 02.06.2018

53 Carrier RNA (12 x 1350 ug) 1 รายการ           10,978.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           10,978.20 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           10,978.20 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184595 22.06.2018

54 DW Pipete Tip 10 UL LOW 
BIND BARRIER,

4 รายการ            8,693.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติpง จํากัด

            8,693.75 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติpง จํากัด

            8,693.75 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184596 06.06.2018

55 DNA LoBind tubes,1,5ml,PCR 
clean, 250pcs

1 รายการ            1,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             1,926.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             1,926.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184597 02.06.2018

56 Centrifuge Tube 15ML, 
CENTRISTAR Cap,

1 รายการ            1,444.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติpง จํากัด

            1,444.50 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติpง จํากัด

            1,444.50 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184598 06.06.2018

57 Hha I   1x2,000 Units. 1 รายการ            3,787.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด             3,787.80 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด             3,787.80 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184599 29.06.2018

58 FastStart Essential DNA Green 
Master

1 รายการ           25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด           25,680.00 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด           25,680.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184600 02.06.2018

59 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 
umol

1 รายการ            1,797.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             1,797.60 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             1,797.60 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184601 02.06.2018

60 Oligo(dT) 15 
Primer,500ug/ml20ug,Promega

2 รายการ           27,766.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

          27,766.50 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

          27,766.50 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184602 06.06.2018

61 ค่าบรกิารตควจเชค็เครื�อง 
TOYOBO

1 รายการ            1,979.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด             1,979.50 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด             1,979.50 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184603 02.06.2018

62 Klenow Fragment 300 u. 1 รายการ            7,276.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             7,276.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             7,276.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184604 02.06.2018

63 Custom oligosyn,2 oligos,120 
mers,

2 รายการ            2,606.52 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,606.52 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,606.52 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184605 02.06.2018

64 DICHLORAN-GLYCEROL AGAR 
BASE

2 รายการ           14,209.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด คลนีคิอลได
แอกโนสตคิส์

          14,209.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด คลนีคิอลได
แอกโนสตคิส์

          14,209.60 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184606 06.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

65 POTATO DEXTROSE BROTH 
500GM

3 รายการ           15,943.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           15,943.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)           15,943.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184607 29.06.2018

66 Dichloran glycerol agar base 
500g

3 รายการ           16,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูเนี�ยน ซายน ์จํากัด           16,025.00 บาท บรษิัท ยูเนี�ยน ซายน ์จํากัด           16,025.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184608 12.06.2018

67 หลอดไฟยูวฆีา่เชืpอสําหรับตูป้ลอด
เชืpอ

1 รายการ            1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

            1,605.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

            1,605.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184609 06.06.2018

68 M0512-250G METHYL 
CELLULOSE

1 รายการ            3,841.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            3,841.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            3,841.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184611 04.06.2018

69 1IVM-P36935 : PROLONG 
GOLD ANTIFADE

1 รายการ           16,317.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           16,317.50 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           16,317.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184612 04.06.2018

70 Liquide Nitrogen 180L ม.ิย.61 1 รายการ            3,787.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

            3,787.80 บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

            3,787.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184613 04.06.2018

71 Custom oligo syn, 3 oligos, 74 
mers, 25

1 รายการ            1,108.52 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,108.52 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,108.52 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184614 07.06.2018

72 ซอ่ม LC-MS-MS Varian 1200L 1 งาน           53,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั�ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

          53,500.00 บาท บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั�ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

          53,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184615 04.06.2018

73 Acetone,GR Grade (20L) 
[3019]

1 รายการ           22,598.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเซยี เชมัย (ไทย
แลนด)์ จํากัด

          22,598.40 บาท บรษิัท เอเซยี เชมัย (ไทย
แลนด)์ จํากัด

          22,598.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184616 04.06.2018

74 Standard Cartridgc Holder 
[125-0131]

1 รายการ           26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           26,750.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           26,750.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184617 04.06.2018

75 Custom oligo syn, 3 oligos, 81 
mers, 25

2 รายการ            2,276.96 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,276.96 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,276.96 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184618 07.06.2018

76 Nitrotetrazolium blue chlorid 
100 mg.

1 รายการ            2,396.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            2,396.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            2,396.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184619 04.06.2018

77 11088947001 BM Condimed 
H1 100ML

1 รายการ           77,040.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

          77,040.00 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

          77,040.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184620 04.06.2018

78 Chromium Genome Library 
<(>&<)> Gel Bead

3 รายการ         473,796.00         473,796.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด          473,796.00 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด         473,796.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184621 04.06.2018

79 Lab.bot,DURAN,GL45,w/screwc
ap+ring 1000m

2 รายการ            4,333.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            4,333.50 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            4,333.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184622 07.06.2018

80 เครื�องวัดค่า PH SevenCompact 
รุ่น S220

1 รายการ           50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

          50,000.00 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

          50,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184623 29.06.2018

81 -4 DOORS UPRIGHT CHILLER 
TEMPERATURE

1 รายการ           69,550.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารโ์ก ้สแตนเลส 
(ประเทศไทย) จํากัด

          69,550.00 บาท บรษิัท อารโ์ก ้สแตนเลส 
(ประเทศไทย) จํากัด

          69,550.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184624 29.06.2018

82 Liquid Nitrogen Pressure 75 
Psig 180L

1 รายการ           15,151.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

          15,151.20 บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

          15,151.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184625 04.06.2018

83 เครื�องบันทกึอุณหภมู ิความชืpน 
Humidity-

4 รายการ           23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกษตรภัณฑ ์จํากัด           23,540.00 บาท บรษิัท เกษตรภัณฑ ์จํากัด           23,540.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184626 25.06.2018

84 วัสดุสํานักงาน 12 รายการ            1,922.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             1,922.30 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             1,922.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184627 09.06.2018

85 พัดลมพ่นหมอก 2 รายการ           84,530.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วไีอ กรนี จํากัด           84,530.00 บาท บรษิัท วไีอ กรนี จํากัด           84,530.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184628 15.06.2018

86 เก็บตัวอย่างเห็ด 1 งวด           10,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐภมู ิละออพงษ์           10,000.00 บาท นาย ณัฐภมู ิละออพงษ์           10,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184629 05.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

87 สก็อตไบร ์3 M 2 ชิpน/แพ็ค 3 รายการ            1,588.95 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             1,588.95 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             1,588.95 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184630 08.06.2018

88 Maxwell(R) RSC Whole Blood 
DNA Kit,

2 รายการ           38,092.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          38,092.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          38,092.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184631 05.06.2018

89 Dodecane, 99% "SIAL"500 ml. 3 รายการ           26,172.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          26,172.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          26,172.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184632 05.06.2018

90 Custom oligo syn,5 oligos,179 
mers,

1 รายการ            2,681.42 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,681.42 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,681.42 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184633 07.06.2018

91 ร่วมออกแบบโครงสรา้งพืpนฐาน
ของ Digital Biobank (Gene 
Bank)

1 งวด           39,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พมิลวรรณ โภคาพันธ์           39,000.00 บาท นางสาว พมิลวรรณ โภคาพันธ์           39,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184634 05.06.2018

92 จา้งศกึษาสภาวะเบืpองตน้ในการ
แยกเซลลูโลส

1 งวด           24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กมลชนก ธรรมโม           24,000.00 บาท นางสาว กมลชนก ธรรมโม           24,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184635 05.06.2018

93 จา้งวเิคราะหอ์งคป์ระกอบชวีมวล
และตัวอย่าง

1 งวด           25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พชิามญชุ ์นพนาคร           25,000.00 บาท นางสาว พชิามญชุ ์นพนาคร           25,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184636 05.06.2018

94 6" Platform Head 1 รายการ            5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            5,350.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            5,350.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184637 05.06.2018

95 ค่าบรกิารตรวจเชค็ เครื�อง BASi 
Culex NxT

1 งาน           63,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด           63,600.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด           63,600.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184638 05.06.2018

96 Masterflex platinum-cured 
silicone

3 รายการ           26,536.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

          26,536.00 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

          26,536.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184639 05.06.2018

97 MCT150C MICROTUBE 1.5ML. 
BOIL-PROOF, 500

3 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 มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184640 07.06.2018

98 SYBR SAFE DNA GEL STAIN 
10,000X

1 รายการ            3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             3,745.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             3,745.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184641 05.06.2018

99 Creatinine anhydrous "SIAL" 
100 g.

2 รายการ           21,614.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          21,614.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          21,614.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184642 05.06.2018

100 PHOSPHATE BUFFERED 
SALINE TABLET*TRU-ME

1 รายการ            4,076.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            4,076.70 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            4,076.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184643 05.06.2018

101 ซอ่ม Freezer Dryer 1 งาน           12,840.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด์
 คลนีคิ

          12,840.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด์
 คลนีคิ

          12,840.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184645 05.06.2018

102 Safe-Lock micro test tubes,1.5 
ml,

1 รายการ            1,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             1,926.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             1,926.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184646 05.06.2018

103 ETHANOL, AR 2.5L 3 รายการ            3,231.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด             3,231.40 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด             3,231.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184647 15.06.2018

104 CRYO BOX,CARDBOARD,81 
HOLES [1SPL-80181]

1 รายการ            4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             4,066.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             4,066.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184648 05.06.2018

105 (R)-(-)-MTPA-C1 : "SIAL" 100 
mg.

1 รายการ           26,750.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          26,750.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          26,750.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184649 05.06.2018

106 Custom oligo syn, 2 oligos, 71 
mers, 25

1 รายการ            1,063.58 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,063.58 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,063.58 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184650 11.06.2018

107 Adapter,90° bent olive, cone 
14/23

7 รายการ           13,332.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          13,332.20 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          13,332.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184651 05.06.2018

108 RPMI MEDIUM 1640,10X1L 
[1IVG1-31800-022]

2 รายการ           39,483.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           39,483.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           39,483.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184652 05.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

109 Sp DNA Sequencing 3 รายการ           12,626.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           12,626.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           12,626.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184653 11.06.2018

110 ไฮเตอรส์ฟี้า ขนาด 2,500 กรัม 2 รายการ            1,893.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,893.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,893.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184654 05.06.2018

111 RQ1 RNase-Free DNase, 
1,000u

1 รายการ           10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          10,700.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          10,700.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184655 05.06.2018

112 Sp DNA Sequencing 1 รายการ            1,712.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,712.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,712.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184656 11.06.2018

113 Tip RAININ 1-200 ul, 
1000ea/pkg

1 รายการ            3,595.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             3,595.20 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             3,595.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184657 05.06.2018

114 ไมจ้ิ�มฟัน 2 ปลาย,2 กล่อง/แพ็ค 5 รายการ           16,253.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           16,253.30 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           16,253.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184658 05.06.2018

115 BRILLIANT BLUE G DYE 
CONTENT APPROX.90%

1 รายการ            2,236.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            2,236.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            2,236.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184660 05.06.2018

116 TripoPack MultiFit Tips 5-
200ul,Natural,

2 รายการ           18,404.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด           18,404.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด           18,404.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184661 05.06.2018

117 Phusion High-Fidlity DNA 
Polymerase 100U

3 รายการ           20,651.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           20,651.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           20,651.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184662 05.06.2018

118 b-Mercaptoethanol 100 ml/bott 3 รายการ           19,902.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           19,902.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           19,902.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184663 12.06.2018

119 หลอดไฟฮาโลเจน 6V15W 1 รายการ            3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากัด             3,745.00 บาท บรษิัท สเปซเมด จํากัด             3,745.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184664 29.06.2018

120 2,2-Diphenyl-l-picrylhydrazyl 1 
g.

1 รายการ            4,173.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            4,173.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            4,173.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184665 05.06.2018

121 Digestion Tube 250 ml Type 
KTG

2 รายการ           40,446.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น 
จํากัด

          40,446.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น 
จํากัด

          40,446.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184667 11.06.2018

122 Centrifuge Tube 15 ML,PLUG 
SEAL Cap,

4 รายการ           57,245.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติpง จํากัด

          57,245.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติpง จํากัด

          57,245.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184668 05.06.2018

123 PLATE 96 WELL FLAT 
BOTTOM 50/CS [611F96]

1 รายการ            8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            8,560.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            8,560.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184669 05.06.2018

124 Combitips advanced 2,5 mL 
(color code:

5 รายการ           36,701.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด           36,701.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด           36,701.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184670 05.06.2018

125 ถงุพลาสตกิรอ้น ขนาด 6x9,500 
กรัม

4 รายการ            2,525.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             2,525.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             2,525.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184671 05.06.2018

126 COVER GLASS 22x22MM. 2 รายการ            3,125.47 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             3,125.47 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             3,125.47 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184672 11.06.2018

127 Ethyl Alcohol abs. RPE-ACS 
2500ml

1 รายการ            1,669.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            1,669.20 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            1,669.20 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184673 12.06.2018

128 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

2 รายการ            2,739.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             2,739.20 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             2,739.20 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184674 08.06.2018

129 Plastwood 4mm. (พรอ้มเคลอืบ
ดา้น) Size 60

1 รายการ           14,552.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท 
อนิเตอร์

          14,552.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ว ีเอส เอท 
อนิเตอร์

          14,552.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184675 14.06.2018

130 Custom oligo syn,2 oligos,70 
mers,

1 รายการ            1,048.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,048.60 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,048.60 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184676 05.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

131 Sp DNA Sequencing 1 รายการ            3,424.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             3,424.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             3,424.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184678 05.06.2018

132 Custom oligo syn, 5 oligos, 
114 mers,

6 รายการ           24,477.32 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           24,477.32 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           24,477.32 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184679 05.06.2018

133 TIP UNIVERSAL GRAD 
1000UL, 500/PK

3 รายการ            9,009.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            9,009.40 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            9,009.40 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184680 18.06.2018

134 ImProm-II(TM) Reverse 
Transcription

1 รายการ           36,380.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

          36,380.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

          36,380.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184681 13.06.2018

135 TBE (Tris-Borate-EDTA) 10x 
Solution

1 รายการ            3,049.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             3,049.50 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             3,049.50 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184682 12.06.2018

136 CLEAR TUBE 
0.2ML.,8/STRIP,125/BAG

5 รายการ           21,507.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

          21,507.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

          21,507.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184683 07.06.2018

137 Vortex Adapter for 24 (1.5-2.0 
ml)tubes,

1 รายการ            5,243.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

            5,243.00 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

            5,243.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184685 05.06.2018

138 Evaporating Flask, neck 29/32, 
1 L

2 รายการ            5,799.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            5,799.40 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            5,799.40 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184686 05.06.2018

139 ETHANOL FOR MOLECULAR 
BIOLOGY 250 ML

1 รายการ            7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด             7,490.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด             7,490.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184687 08.06.2018

140 Tissue total RNA Mini Kit (100 
prep)

2 รายการ           16,906.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด           16,906.00 บาท บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด           16,906.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184688 05.06.2018

141 Beaker Low Form 2000ML 
(GLASSCO)

7 รายการ            7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด             7,490.00 บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด             7,490.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184691 12.06.2018

142 Separating Funnel w/PTFE Key 
1000ML

6 รายการ           20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด           20,330.00 บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด           20,330.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184692 12.06.2018

143 Ethyl Acetate (pack 20L) 1 รายการ           17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอล เค เค โพลเีมอร ์
แอนด ์เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด

          17,655.00 บาท บรษิัท แอล เค เค โพลเีมอร ์
แอนด ์เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด

          17,655.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184693 08.06.2018

144 Chitin from shrimp shells : 
100 g.

9 รายการ           22,234.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          22,234.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          22,234.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184694 06.06.2018

145 Potassium phosphate dibasic 
3H2O 100g

1 รายการ            2,000.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            2,000.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            2,000.90 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184695 06.06.2018

146 Sucrose, Ultra Pure Grade 500 
gm/bott

2 รายการ            4,922.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             4,922.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             4,922.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184696 12.06.2018

147 Bottle Lab,GL 45 with screw-
cap

3 รายการ            9,097.14 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            9,097.14 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            9,097.14 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184697 06.06.2018

148 96 well PCR,plate,non skirted, 
(Realtime

3 รายการ           15,087.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           15,087.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           15,087.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184698 12.06.2018

149 Glass Beads 2 m, 500gm/bott 2 รายการ           11,342.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           11,342.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           11,342.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184699 12.06.2018

150 PCRack assort 5 ea/pkg 1 รายการ            5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             5,350.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             5,350.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184700 12.06.2018

151 WD New My passort Vibrant 
2017 4TB 2.5"

1 รายการ           16,991.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น บ ีคอมพวิเตอร ์
แอนด ์เทคโนโลย ีจํากัด

          16,991.60 บาท บรษิัท เอ็น บ ีคอมพวิเตอร ์
แอนด ์เทคโนโลย ีจํากัด

          16,991.60 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184701 13.06.2018

152 PESTLE,PRE-STERILIZED 
100/PK

1 รายการ            3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            3,210.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            3,210.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184702 12.06.2018
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ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

153 Custom oligo syn, 1 oligos, 28 1 รายการ               419.44 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ                419.44 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ               419.44 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184703 12.06.2018

154 Auto Clave Tape 1/2" 3M 1 รายการ               802.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์
เอน

               802.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์
เอน

              802.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184706 13.06.2018

155 ลฟิทส์ง่ของ ขนาด 200 กก. 1 รายการ         498,994.50         498,994.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย อนิโนเวชั�น ลฟิท ์
จํากัด

         498,994.50 บาท บรษิัท ไทย อนิโนเวชั�น ลฟิท ์
จํากัด

        498,994.50 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184707 06.06.2018

156 Sp DNA Sequencing 1 รายการ            2,140.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,140.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,140.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184708 11.06.2018

157 52976-1MG-F KUROMANIN 
CHLORIDE

1 รายการ           10,924.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          10,924.70 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          10,924.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184709 06.06.2018

158 ซอ่มเครื�องกรองนํpาบรสิทุธิs 1 งาน           20,116.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           20,116.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           20,116.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184710 06.06.2018

159 Microplate rack, Single layer 
plate

2 รายการ           92,448.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

          92,448.00 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

          92,448.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184711 06.06.2018

160 ค่าวเิคราะหต์ัวอย่าง Protein 1 งาน            4,622.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

            4,622.40 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

            4,622.40 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184712 06.06.2018

161 CUVETTES 2 MM.PKG 50 
STERILE [165-2086]

1 รายการ           17,334.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           17,334.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           17,334.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184713 06.06.2018

162 Sp DNA Sequencing 1 รายการ            5,136.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             5,136.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             5,136.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184714 06.06.2018

163 กอ้นเชืpอเห็ด 1 รายการ           33,384.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยร์วมสวนเห็ดบา้น
อรัญญกิ จํากัด

          33,384.00 บาท บรษิัท ศูนยร์วมสวนเห็ดบา้น
อรัญญกิ จํากัด

          33,384.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184715 06.06.2018

164 วัสดุชา่ง (Aeroflex) 3 รายการ           23,668.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอรโ์รเฟลกซ ์จํากัด           23,668.40 บาท บรษิัท แอรโ์รเฟลกซ ์จํากัด           23,668.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184716 17.06.2018

165 เครื�องดับเพลงิ 1 รายการ            5,243.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนตีpไฟร ์อนิดัสตร ีจํากัด             5,243.00 บาท บรษิัท แอนตีpไฟร ์อนิดัสตร ีจํากัด             5,243.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184717 30.06.2018

166 วัสดุกอ่สรา้ง 6 รายการ            4,010.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ชยัยาภัณฑ์             4,010.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด ชยัยาภัณฑ์             4,010.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184718 19.06.2018

167 Emergency Light, แบตเตอรี�แหง้ 3 รายการ            6,184.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

            6,184.60 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

            6,184.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184721 30.06.2018

168 Emergency Light, แบตเตอรี�แหง้ 21 รายการ           66,628.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

          66,628.90 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

          66,628.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184722 30.06.2018

169 งานเดนิสายสัญญาณ HDMI 
หอ้งประชมุ B - 604

1 รายการ           29,890.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์
จํากัด

          29,890.45 บาท บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์
จํากัด

          29,890.45 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184723 30.06.2018

170 วัสดุงานบา้นงานครัว 2 รายการ           26,322.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ           26,322.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ           26,322.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184724 07.06.2018

171 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1 รายการ            3,090.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด             3,090.16 บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด             3,090.16 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184725 17.06.2018

172 ตูเ้ย็น TOSHIBA รุ่น 
GR-M28KBZ(S) 8.2Q

1 รายการ           10,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากัด           10,800.00 บาท บรษิัท ไทยพงษ์การไฟฟ้า จํากัด           10,800.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184726 30.06.2018

173 17-0405-03 HITRAP PROTEIN 
G HP 5X5ML

1 รายการ         162,961.00         162,961.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

         162,961.00 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

        162,961.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184727 20.06.2018

174 TRYPTONE 500 GM 1 รายการ            5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)             5,778.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)             5,778.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184728 07.06.2018
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ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง
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โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

175 ค่าทํา Validation เครื�อง PCR  
MJ mini

2 รายการ           14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอ
รี�ส ์จํากัด

          14,980.00 บาท บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอ
รี�ส ์จํากัด

          14,980.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184729 07.06.2018

176 TopVision Agrose 100 g 1 รายการ            6,848.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             6,848.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             6,848.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184730 07.06.2018

177 test tube-boro 3.3-1,0/1,1 mm 
- 16x160mm

1 รายการ            1,861.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             1,861.80 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             1,861.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184731 07.06.2018

178 BLUE TIP 100-1000UL. 
1000/BAG

3 รายการ           25,145.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

          25,145.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

          25,145.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184732 07.06.2018

179 Petri dish 90 x 15.8mm, 3-
vent,480/box

1 รายการ            3,691.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น 
จํากัด

            3,691.50 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น 
จํากัด

            3,691.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184733 07.06.2018

180 HRP Goat anti-mouse IgG 
(minimal x-

1 รายการ            8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล 
ซายน ์จํากัด

            8,346.00 บาท บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล 
ซายน ์จํากัด

            8,346.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184734 22.06.2018

181 5340 Filter Flask Heavy wall 4 รายการ            2,835.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            2,835.50 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

            2,835.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184735 07.06.2018

182 Eukaryotic Transcriptome-
Strand Specific

1 รายการ           49,220.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           49,220.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           49,220.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184736 07.06.2018

183 PM เครื�อง HPLC 1 งาน           12,636.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากัด

          12,636.70 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากัด

          12,636.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184737 07.06.2018

184 BBI-SB0485.500GM Sodium 
Dodecyl Sulfate

2 รายการ            9,790.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             9,790.50 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             9,790.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184738 14.06.2018

185 Piperonylic acid, 99% 1 รายการ           14,434.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด           14,434.30 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด           14,434.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184739 07.06.2018

186 Safe-Lock micro test tubes,2.0 
ml

1 รายการ            5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             5,564.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             5,564.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184740 07.06.2018

187 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 มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184741 14.06.2018

188 Allantoin [93791-50MG] 4 รายการ           19,645.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

          19,645.20 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

          19,645.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184742 07.06.2018

189 Extruder Set with 
Holder/Heating Block

3 รายการ           45,582.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          45,582.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          45,582.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184743 07.06.2018

190 ALK PHOS CONJUGATE-GOAT 
ANTI-MOUSEPOLYVA

1 รายการ           33,705.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          33,705.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          33,705.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184744 07.06.2018

191 ซอ่มเครื�อง Infrared 
Spectrophotometer

1 งาน           21,935.00 เฉพาะเจาะจง  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี           21,935.00 บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี           21,935.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184745 07.06.2018

192 Chloroform,AR,2.5 L (DUKSAN) 1 รายการ            7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             7,490.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             7,490.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184746 07.06.2018

193 Eukaryotic RNA-seq (lib prep 
& seq &

1 รายการ           83,995.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           83,995.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           83,995.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184747 14.06.2018

194 104727.001 Isooctane "EMD 
MILLIPORE"

1 รายการ            2,118.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            2,118.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            2,118.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184748 13.06.2018

195 1AJ-845-KS-1060050 : 
INNUPREP PLANT DNA

3 รายการ           13,171.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           13,171.70 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           13,171.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184749 21.06.2018

196 Bse Y I  2x500 Units. 1 รายการ           34,924.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           34,924.80 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           34,924.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184750 07.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

197 ปากกาเขยีนแผน่ใสลบไม่ได ้0.6 
มม.นง.

4 รายการ            1,134.86 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             1,134.86 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             1,134.86 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184751 13.06.2018

198 Centrifuge Tube 50 ML,PLUG 
SEAL Cap,

2 รายการ           13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติpง จํากัด

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

          13,375.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184752 18.06.2018

199 CEPHALEXIN HYDRATE,FIRST-
GENERATION CE<(

4 รายการ           26,771.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          26,771.40 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          26,771.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184754 07.06.2018

200 GLASS BEADS, 0.5MM 
DIAMETER (1PK=1LB)

2 รายการ            4,408.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            4,408.40 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            4,408.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184755 07.06.2018

201 ชดุสายยางดูดจา่ยสารละลาย 1 รายการ           16,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเฟสชั�นแนล คาลิ
เบรชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

          16,500.00 บาท บรษิัท โปรเฟสชั�นแนล คาลิ
เบรชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

          16,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184756 29.06.2018

202 Redsafe Nucleic Acid Staining 
Solution

1 รายการ           12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           12,840.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           12,840.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184757 14.06.2018

203 Tips 10 _L 10 Bags/1000 RC-
10/

4 รายการ           29,211.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

          29,211.00 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

          29,211.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184758 07.06.2018

204 2-METHOXYBENZOIC 
ACID,REAGENTPLUS(R),9

2 รายการ            4,055.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            4,055.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            4,055.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184759 07.06.2018

205 lon PI HIQ OT2 200 Kit 2 รายการ         238,957.75         238,957.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด          238,957.75 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         238,957.75 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184760 08.06.2018

206 ตูแ้ชเ่ย็น 4 รายการ         111,600.02         111,600.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นอาร ์คูลลิ�ง แอนด์
 เทรดดิpง จํากัด

         111,600.02 บาท บรษิัท เอสเอ็นอาร ์คูลลิ�ง แอนด์
 เทรดดิpง จํากัด

        111,600.02 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184761 08.06.2018

207 FERRULE FRONT TEFLON 
3/16"

27 รายการ         298,083.17         298,083.17 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         298,083.17 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

        298,083.17 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184762 08.06.2018

208 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ               145.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                145.52 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)               145.52 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184763 10.06.2018

209 อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์( SD Card /
 สาย HDMI)

2 รายการ           42,372.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด           42,372.00 บาท บรษิัท คูณพันพมิ จํากัด           42,372.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184764 10.06.2018

210 งานซอ่มโครงเหล็ก GH1 และ
งานซอ่มประตูหอ้ง

2 รายการ           26,536.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตัpงกมิฮง เอ็นจเินี           26,536.00 บาท บรษิัท ตัpงกมิฮง เอ็นจเินี           26,536.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184765 10.06.2018

211 ปั� มนํpา และปั� มแช่ 9 รายการ           24,042.90 เฉพาะเจาะจง รา้น แกว้เกษตร โดยนายพพิัฒน์
 ศรทีอง

          24,042.90 บาท รา้น แกว้เกษตร โดยนายพพิัฒน์
 ศรทีอง

          24,042.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184766 17.06.2018

212 ตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
ตรวจวัดระดับเสยีง

1 รายการ         123,050.00         123,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติpง 
เซอรว์สิ จํากัด

         123,050.00 บาท บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติpง 
เซอรว์สิ จํากัด

        123,050.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184767 11.06.2018

213 DICHLOROMETHANE AR 
"B<(>&<)>J" 4L

5 รายการ           43,014.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           43,014.00 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด           43,014.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184769 11.06.2018

214 MAGPIX? 
PerformanceVerification Kit

2 รายการ           21,656.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด           21,656.80 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด           21,656.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184770 11.06.2018

215 Hematoxylin Solution 500ml 1 รายการ            5,029.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ             5,029.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ             5,029.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184771 11.06.2018

216 Formaldehyde 37% 2.5 lt. Qrec 7 รายการ            9,480.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ             9,480.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ             9,480.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184772 20.06.2018

217 Custom Oligo syn, 4 oligos, 
114 Mers,

1 รายการ            1,707.72 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,707.72 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,707.72 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184773 11.06.2018

218 DIOSMETIN(AS),10mg 2 รายการ           16,306.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          16,306.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          16,306.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184774 11.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

219 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอร์
โฟลต์

1 รายการ            1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด             1,712.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด             1,712.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184775 29.06.2018

220 Custom oligosyn,2 oligos,67 
mers,25 nmol

1 รายการ            1,003.66 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,003.66 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,003.66 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184776 11.06.2018

221 Custom Oligo syn, 8 oligos, 
274 Mers,

2 รายการ            8,010.02 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             8,010.02 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             8,010.02 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184778 12.06.2018

222 Erlenmeyer flask 1000ml 
(LG49801000)

1 รายการ           15,408.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          15,408.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          15,408.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184779 12.06.2018

223 Ammonium Sulphate 50kg 
'commercial'

1 รายการ            1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            1,605.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            1,605.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184780 12.06.2018

224 SS316 Reducer OD.1/4" x 1/2" 3 รายการ            7,075.91 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั�น จํากัด             7,075.91 บาท บรษิัท แอสทวิท ์โซลูชั�น จํากัด             7,075.91 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184781 12.06.2018

225 ETHYL ACETATE,GPR 20L 1 รายการ           30,174.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           30,174.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด           30,174.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184782 12.06.2018

226 ETHYLENEDIAMINETETRAACE
TIC ACID DISOD&

1 รายการ           15,793.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          15,793.20 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          15,793.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184783 12.06.2018

227 2-Adamantanone,>98.0%(GC), 2 รายการ           10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด

          10,165.00 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด

          10,165.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184784 12.06.2018

228 D-SORBITOL 3 รายการ           43,463.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          43,463.40 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          43,463.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184785 12.06.2018

229 Hexanes 4.0 lt/jug 1 รายการ            5,820.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีp ซพั
พลาย

            5,820.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีp ซพั
พลาย

            5,820.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184786 12.06.2018

230 SYPRO Orange Protein Gel 
Stain 500 UL.

1 รายการ           12,465.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          12,465.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          12,465.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184787 12.06.2018

231 Septa for 8-425 Open Top 
Cap, PTFE/White

1 รายการ            4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

            4,066.00 บาท บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากัด

            4,066.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184789 12.06.2018

232 POLYMYXIN B SULFATE SALT 
BIOREAGENT,SUI

1 รายการ           15,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          15,600.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          15,600.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184790 12.06.2018

233 ค่าบรกิารอบแหง้ตัวอย่าง 1 งาน            2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นูทรไีรส ์ทรตี จํากัด             2,140.00 บาท บรษิัท นูทรไีรส ์ทรตี จํากัด             2,140.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184791 13.06.2018

234 Methanol,HPLC.,2.5L (FISHER) 2 รายการ           10,560.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด           10,560.90 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด           10,560.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184792 13.06.2018

235 Custom Oligo syn, 6 oligos, 
198 Mers,

3 รายการ           14,179.64 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           14,179.64 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           14,179.64 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184794 13.06.2018

236 HEPES,99.5% "Sigma" 1 kg. 1 รายการ           32,314.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          32,314.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          32,314.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184795 13.06.2018

237 DNA Sequencing (<96rxn>) 1 รายการ               539.28 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

               539.28 บาท บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

              539.28 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184796 13.06.2018

238 Custom oligo syn,9 oligos,203 
mers,

1 รายการ            3,040.94 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             3,040.94 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             3,040.94 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184797 13.06.2018

239 211677 BACTO PEPTONE 4 รายการ            6,805.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด             6,805.20 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด             6,805.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184798 18.06.2018

240 No. 165-2086 Gene Pulser 
Cuvette 0.2 cm.

1 รายการ            8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด             8,667.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด             8,667.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184799 13.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

241 Custom oligo syn, 4 Oligos, 
124 mers, 25

1 รายการ            1,857.52 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,857.52 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,857.52 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184800 18.06.2018

242 นํpายาซกัผา้ขาว ไฮเตอร ์สฟี้า 
2500 มล.

5 รายการ            1,095.68 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

            1,095.68 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

            1,095.68 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184801 19.06.2018

243 spare part เครื�อง Bioreactor 1 รายการ         286,458.85         286,458.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         286,458.85 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

        286,458.85 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184803 13.06.2018

244 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอร์
โฟลต ์250

1 รายการ            1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด             1,712.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด             1,712.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184804 22.06.2018

245 ปากกามารก์เกอร ์0.3 มม. แดง 
ชารป์ีp

3 รายการ               349.18 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                349.18 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)               349.18 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184805 18.06.2018

246 DNA LoBind tubes, 1,5ml, PCR 
clean,

1 รายการ            1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             1,284.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             1,284.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184806 19.06.2018

247 1IVM-P852 : R-
PHYCOERYTHRIN GOAT ANTI-

1 รายการ           14,273.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           14,273.80 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           14,273.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184807 13.06.2018

248 วัสดุวทิยฯ์ ทั�วไป 11 รายการ           44,116.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           44,116.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ           44,116.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184808 13.06.2018

249 TripoPack MultiFit Tips 5-
200ul,Natural,

3 รายการ           37,664.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด           37,664.00 บาท บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด           37,664.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184809 13.06.2018

250 DO Supplement - Trp, 10 g 4 รายการ           15,836.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          15,836.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          15,836.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184810 13.06.2018

251 Phosphorus Pentoxide - 
Methanesulfonic

1 รายการ           30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด

          30,000.00 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด

          30,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184811 13.06.2018

252 SR-Nl-SR1 Syringe Plastic 1ml, 
100/box

3 รายการ            3,381.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น 
จํากัด

            3,381.20 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น 
จํากัด

            3,381.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184812 13.06.2018

253 DNeasy PowerSoil Kit (50) 1 รายการ           11,449.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           11,449.00 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           11,449.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184813 13.06.2018

254 GoTaq Green Master Mix, 100 
reactions

1 รายการ           11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          11,556.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          11,556.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184814 29.06.2018

255 NucleoSpin Soil,50 Preps 1 รายการ           15,515.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          15,515.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          15,515.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184815 13.06.2018

256 Ethyl Alcohol abs.RPE-ACS 
2500ml

1 รายการ            1,669.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            1,669.20 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            1,669.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184816 13.06.2018

257 epTIPS Standard 100-5000ul, 1 รายการ            9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             9,630.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             9,630.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184817 13.06.2018

258 Tip RAININ 1-200 ul,10x1000 
ea/pkg

1 รายการ            4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             4,066.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             4,066.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184818 13.06.2018

259 Beaker,low-
form,w/spout,DURAN 2000ml

1 รายการ            1,733.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            1,733.40 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            1,733.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184819 18.06.2018

260 Magnetic bar,octa W/Ring 
12x75 mm.

2 รายการ            5,216.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            5,216.25 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            5,216.25 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184820 13.06.2018

261 CRYOVIAL 5ML.EXTERNAL 
100/BAG[T310-5A/1]

1 รายการ            3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            3,852.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            3,852.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184821 13.06.2018

262 TECHNICAL BUFFER PH4.01 
250ML

4 รายการ            4,964.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            4,964.80 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            4,964.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184822 29.06.2018
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263 Custom Oligos Syn, 13 Oligos, 
430 mers,

1 รายการ            6,441.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             6,441.40 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             6,441.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184823 19.06.2018

264 สบูเ่หลวลา้งมอื carex 250 ml. 3 รายการ               262.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด                262.15 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด               262.15 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184824 15.06.2018

265 LACTOBACILLI MRS BROTH 
500 GM

1 รายการ            6,848.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)             6,848.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)             6,848.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184825 19.06.2018

266 Oligonucleotides, 25 nmole 
(BioRP purifi

2 รายการ            3,595.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

            3,595.20 บาท บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

            3,595.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184826 15.06.2018

267 Acetonitrile, HPLC, suitable for 
gradien

1 รายการ            4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             4,708.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             4,708.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184827 18.06.2018

268 Custom DNA 
Oligos,0.05umole,5OD desalted

3 รายการ           55,509.46 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด           55,509.46 บาท บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด           55,509.46 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184828 14.06.2018

269 dNTP Mix,10mM, 1000ul / 
20,330.00

5 รายการ           20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          20,330.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

          20,330.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184829 14.06.2018

270 MICROPIPETTE SA SERIES 
ADJ 0.5-10 UL.,

7 รายการ           12,572.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด           12,572.50 บาท บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด           12,572.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184831 14.06.2018

271 Taq DNA Polymerase with 
Stndard Buffer

1 รายการ            7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด             7,490.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด             7,490.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184832 29.06.2018

272 Q5 High-Fidelity DNA 
Polymerase

1 รายการ           20,415.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           20,415.60 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           20,415.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184833 29.06.2018

273 ยางลบดนิสอ แอโรว ์AR-270 6 รายการ               946.81 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                946.81 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)               946.81 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184834 14.06.2018

274 Petridish Plastic,With Vents 
94.X16 mm.

1 รายการ            5,071.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             5,071.80 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             5,071.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184835 18.06.2018

275 1-STEP NBT/BCIP, 250 ML. 
FORM

1 รายการ           14,017.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           14,017.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           14,017.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184836 14.06.2018

276 Anti-Mouse I gG (Whole 
molecule)-0.25 ml

1 รายการ            4,654.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            4,654.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            4,654.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184837 14.06.2018

277 Custom Oligos Syn,2 Oligos,43 
mers,

1 รายการ            1,150.25 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,150.25 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,150.25 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184838 19.06.2018

278 Custom oligo syn, 4 Oligos, 
105 mers, 25 nmole

1 รายการ            1,572.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,572.90 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,572.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184839 21.06.2018

279 No. M0492S Q5 High-Fidelity 
2X Master

1 รายการ           55,854.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           55,854.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           55,854.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184840 26.06.2018

280 ค่าซอ่มเครื�อง Ice maker (On 
Site)

1 งาน            3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีไอซโ์ปร จํากัด             3,210.00 บาท บรษิัท เอ็นท ีไอซโ์ปร จํากัด             3,210.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184841 14.06.2018

281 INK HP No.61XL รุ่น CH563WA
 Black

1 รายการ            1,057.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด             1,057.16 บาท บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด             1,057.16 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184842 14.06.2018

282 Sp DNA Sequencing 1 รายการ           10,914.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           10,914.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           10,914.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184843 21.06.2018

283 -Ade/-His/-Leu/-Trp DO 
Supplement,10g

1 รายการ            3,959.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

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

            3,959.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184844 14.06.2018

284 Buffer System Cat.no.2357 2 รายการ            7,789.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น 
จํากัด

            7,789.60 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น 
จํากัด

            7,789.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184845 14.06.2018
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ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

285 Benzoic acid,99.5% "SIAL" 
500 g.

1 รายการ            3,648.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            3,648.70 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            3,648.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184846 14.06.2018

286 TAE Buffer 50X Solution Ultra 
Pure Grade

1 รายการ            4,761.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             4,761.50 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             4,761.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184847 14.06.2018

287 Sp DNA Sequencing 1 รายการ            2,996.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,996.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,996.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184848 21.06.2018

288 PM996 Parafilm M Roll 4"x125' 1 รายการ            3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             3,852.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             3,852.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184849 14.06.2018

289 Centrifuge Tube 15 ML,PLUG 
SEAL Cap,

3 รายการ           11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติpง จํากัด

          11,770.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติpง จํากัด

          11,770.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184850 14.06.2018

290 PROPAN-2-OL, AR 2.5L 1 รายการ            1,829.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด             1,829.70 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด             1,829.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184851 25.06.2018

291 2 ml screw neck ND9 
Vial,Clear,100/pk

3 รายการ           19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิpง จํากัด           19,260.00 บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิpง จํากัด           19,260.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184852 14.06.2018

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

1 รายการ               856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

               856.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

              856.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184853 14.06.2018

293 Wash Bottle, wide neck, LDPE, 
blue

5 รายการ            1,348.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            1,348.20 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            1,348.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184854 14.06.2018

294 Round Petridisk, PS,dia 140 
mm H20.6mm,

1 รายการ            4,333.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             4,333.50 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             4,333.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184855 14.06.2018

295 วัสดุงานบา้นงานครัว 3 รายการ            1,253.31 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             1,253.31 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             1,253.31 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184856 29.06.2018

296 Calibration Multi-Ch,12 
channel,3 volume

1 งาน            2,499.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเฟสชั�นแนล คาลิ
เบรชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

            2,499.52 บาท บรษิัท โปรเฟสชั�นแนล คาลิ
เบรชั�น แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

            2,499.52 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184857 14.06.2018

297 Cryotube 1.8 
ml,Int,starfoot,50/pk

1 รายการ           24,396.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           24,396.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           24,396.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184858 14.06.2018

298 กระบอกฉีดนํpา forggy,(2 อัน/
แพ็ค)

3 รายการ            2,653.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             2,653.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             2,653.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184859 14.06.2018

299 Avr II 3 รายการ           12,968.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           12,968.40 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           12,968.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184860 14.06.2018

300 Custom oligo syn, 2 oligos, 40 
mers, 25 nmole

1 รายการ               599.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ                599.20 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ               599.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184861 21.06.2018

301 วัสดุรับรองการประชมุ 3 รายการ            6,516.30 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

            6,516.30 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

            6,516.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184862 29.06.2018

302 อะไหล่สํารองเครื�อง Autoclave 2 รายการ           36,487.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด           36,487.00 บาท บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด           36,487.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184863 14.06.2018

303 MAB050-100 His Tag 
Antibody, 100 ug

1 รายการ           17,869.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค 
จํากัด

          17,869.00 บาท บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค 
จํากัด

          17,869.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184864 14.06.2018

304 BL21 (DE3) Comperene E.Coli 3 รายการ           21,507.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           21,507.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           21,507.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184865 14.06.2018

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

3 รายการ            2,461.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            2,461.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            2,461.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184866 14.06.2018

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

2 รายการ           24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

          24,075.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

          24,075.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184867 14.06.2018
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ลําดบั งานที�จดัซื�อหรอืจดัจา้ง รายการ  วงเงนิที�จะซื�อ
หรอืจา้ง

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

307 OLIGO PRIMER,25 NMOLE 1 รายการ            1,251.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             1,251.90 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             1,251.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184868 14.06.2018

308 POTATO DEXTROSE AGAR 
500 GM

1 รายการ            4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)             4,494.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)             4,494.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184870 14.06.2018

309 Agarose,Biotechnology 
Grade,100g

1 รายการ            2,824.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,824.80 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,824.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184871 14.06.2018

310 Finnpipette F2 12-channul 30-
300 ul

1 รายการ           55,640.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           55,640.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           55,640.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184872 14.06.2018

311 วัสดุคอมพวิเตอร์ 2 รายการ            4,899.53 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด             4,899.53 บาท บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากัด             4,899.53 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184873 30.06.2018

312 ถงุพลาสตกิรอ้น ขนาด 7 x 11 นิpว
, 500 g.

7 รายการ            1,706.65 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,706.65 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,706.65 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184874 20.06.2018

313 Petridish Plastic,With Vents 
94.X16 mm.

1 รายการ           13,054.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           13,054.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           13,054.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184875 14.06.2018

314 วัสดสํานักงาน 1 รายการ               521.86 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                521.86 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)               521.86 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184876 30.06.2018

315 เทปกาวย่น 3M 1"x25 หลา เบอร์
 888

6 รายการ               616.32 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

               616.32 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

              616.32 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184877 21.06.2018

316 งานจา้งเปลี�ยนกระจกโรงเรอืน 
BSL2-P

4 รายการ           60,294.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด           60,294.50 บาท บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด           60,294.50 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184878 14.06.2018

317 ถงุมอืไม่มแีป้งศรตีรัง XS 8 รายการ            7,005.29 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             7,005.29 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             7,005.29 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184879 22.06.2018

318 วัสดุไฟฟ้า 32 รายการ           33,360.43 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด           33,360.43 บาท บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด           33,360.43 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184880 30.06.2018

319 วัสดุสํานักงาน 9 รายการ            3,766.87 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             3,766.87 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             3,766.87 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184881 30.06.2018

320 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ            2,803.19 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             2,803.19 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             2,803.19 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184882 30.06.2018

321 ซอ่มเครื�อง UPS ระบบ Access 
Control

3 รายการ            2,632.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

            2,632.20 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

            2,632.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184883 14.06.2018

322 RC-250/30 Tips 250UL FP 30 
BAG/1000 RC-2

1 รายการ            1,164.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            1,164.16 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

            1,164.16 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184884 26.06.2018

323 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรง
ตามขอ้กําหนด

2 รายการ           36,380.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิทเิกรชั�น มชีวัรเ์มนท ์
โซลูชั�น จํากัด

          36,380.00 บาท บรษิัท อนิทเิกรชั�น มชีวัรเ์มนท ์
โซลูชั�น จํากัด

          36,380.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184885 14.06.2018

324 Qubit dsDNA BR Assay Kit, 
500 assays

1 รายการ           17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด           17,655.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด           17,655.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184887 15.06.2018

325 RevertAid H Minus First Strand 
cDNA

1 รายการ            4,922.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             4,922.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             4,922.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184888 15.06.2018

326 HEXADECYLTRIMETHYLAMMO
NIUM

1 รายการ            3,413.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            3,413.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            3,413.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184889 15.06.2018

327 Freezer Box 9x9 grid,30 
boxes/case

1 รายการ            2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

            2,568.00 บาท บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

            2,568.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184890 15.06.2018

328 นํpาเชืpอ BUTCHEE (HOLSTEIN) 
130 บาท/โด๊ส

1 รายการ           13,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รามคิาล สยาม
อุตสาหกรรม จํากัด

          13,000.00 บาท บรษิัท รามคิาล สยาม
อุตสาหกรรม จํากัด

          13,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184891 29.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

329 นํpาเชืpอ LIGHT SNOW  120 
บาท/โด๊ส

1 รายการ           12,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟิลลปิส ์อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

          12,000.00 บาท บรษิัท ฟิลลปิส ์อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

          12,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184892 29.06.2018

330 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

2 รายการ            1,553.64 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             1,553.64 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             1,553.64 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184893 21.06.2018

331 Oligo(dT) 15 
Primer,500ug/ml20ug,Promega

2 รายการ           13,963.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

          13,963.50 บาท บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

          13,963.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184894 15.06.2018

332 Scott interfold 4 รายการ            3,387.62 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             3,387.62 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             3,387.62 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184895 22.06.2018

333 Custom oligo syn,15 
oligos,451 mers,

1 รายการ            6,755.98 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             6,755.98 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             6,755.98 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184896 15.06.2018

334 Custom Oligos syn,1  
Oligos,30 mers,

1 รายการ               449.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ                449.40 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ               449.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184897 15.06.2018

335 Cas 9 (7A9-3A3)Mouse mAb 
1x100 ul.

2 รายการ           20,437.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           20,437.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           20,437.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184898 29.06.2018

336 T4 DNA Polymerase  1x150 
Units.

5 รายการ           21,763.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           21,763.80 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           21,763.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184899 29.06.2018

337 Custom Oligos Syn,11 
Oligos,248 mers,

1 รายการ            3,715.04 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             3,715.04 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             3,715.04 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184900 15.06.2018

338 Boric Acid 500 g. Qrec 8 รายการ            3,830.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             3,830.60 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             3,830.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184901 22.06.2018

339 Acetonitrile HPLC, 4L "JT 
baker"

3 รายการ           11,663.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค 
ซพัพลาย จํากัด

          11,663.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค 
ซพัพลาย จํากัด

          11,663.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184902 25.06.2018

340 Gene Pulser Micro Pulser 
Electroporation

1 รายการ           66,693.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           66,693.10 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           66,693.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184903 15.06.2018

341 Acetone,AR, 4L "JT baker" 3 รายการ            6,741.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค 
ซพัพลาย จํากัด

            6,741.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค 
ซพัพลาย จํากัด

            6,741.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184905 25.06.2018

342 dNTP-Mutagenesis 
Kit,Kit,Random

2 รายการ           29,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค 
จํากัด

          29,960.00 บาท บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค 
จํากัด

          29,960.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184906 15.06.2018

343 5%H2 + 5%CO2 + Balance N2 2 รายการ            6,527.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด             6,527.00 บาท บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด             6,527.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184907 20.06.2018

344 Agilent GeneMorph II random 
mutagenesis

1 รายการ           17,325.44 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จโีนแม็กซ ์เทคโนโลยสี ์
จํากัด

          17,325.44 บาท บรษิัท จโีนแม็กซ ์เทคโนโลยสี ์
จํากัด

          17,325.44 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184908 15.06.2018

345 Comb 35 Sample, 1.5 mm. 
thick

1 รายการ            3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             3,852.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             3,852.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184909 29.06.2018

346 MULTIWELL CULTURE PLATE 
PS,BLACK,50/CASE

1 รายการ            8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             8,025.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             8,025.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184910 15.06.2018

347 HAP-100 Oligosynthesis 0.1 
umol

1 รายการ            4,173.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             4,173.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             4,173.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184911 21.06.2018

348 Tip 10 _L 10 Bags/1000 RC-10/ 9 รายการ           48,658.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

          48,658.25 บาท บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากัด

          48,658.25 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184912 20.06.2018

349 Custom Oligos Syn,4 
Oligos,195 mers,

2 รายการ            4,029.62 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             4,029.62 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             4,029.62 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184913 15.06.2018

350 Oligonucleotide synthesis, 
0.025 umole

1 รายการ           11,276.73 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด           11,276.73 บาท บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด           11,276.73 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184914 15.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

351 S.O.C. MEDIUM (10x10 ML) 1 รายการ            8,774.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             8,774.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             8,774.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184915 15.06.2018

352 Dichloromethane, A.R., 2.5L 1 รายการ            2,471.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             2,471.70 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             2,471.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184916 15.06.2018

353 ART 10 REACH,10ul Extended 
Length pipet

4 รายการ           34,796.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           34,796.40 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           34,796.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184917 15.06.2018

354 Tetrahydrofuran, 99.5% Extra 
Dry over

1 รายการ            8,859.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             8,859.60 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             8,859.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184918 15.06.2018

355 วัสดุวทิยฯ์ 1 รายการ            3,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตารแ์ลป จํากัด             3,000.00 บาท บรษิัท เอเชยี สตารแ์ลป จํากัด             3,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184920 15.06.2018

356 Motor Fan Condensing 1 รายการ            2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั�น 
จํากัด

            2,675.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั�น 
จํากัด

            2,675.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184921 30.06.2018

357 วัสดุสํานักงาน 3 รายการ               530.59 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                530.59 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)               530.59 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184922 30.06.2018

358 122129990313 : Bile acids Kits 1 รายการ           20,009.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

          20,009.00 บาท บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

          20,009.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184923 20.06.2018

359 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 มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184924 21.06.2018

360 1.5ml Microcentrifuge Tube, 
Clear,

1 รายการ            1,337.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,337.50 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,337.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184925 21.06.2018

361 ZR Fecal DNA MiniPrep Kit (50 
Preps)

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

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

            9,169.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184926 15.06.2018

362 L0881.0005 Lectin f. Arachis 
hypogaea

3 รายการ           12,230.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          12,230.10 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          12,230.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184927 15.06.2018

363 POTASSIUM HYDROXIDE 
PELLETS GR

1 รายการ               813.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด                813.20 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด               813.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184928 20.06.2018

364 DUR-2 21801245 Bottle Lab, 
GL 45 screw-

3 รายการ            3,135.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            3,135.10 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            3,135.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184929 26.06.2018

365 Twin Trough Chamber for 
plates

1 รายการ           17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค 
จํากัด

          17,655.00 บาท บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค 
จํากัด

          17,655.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184930 15.06.2018

366 HEXANES, AR 2.5L 4 รายการ            3,113.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด             3,113.70 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด             3,113.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184931 29.06.2018

367 RevertAid First Stand cDNA 
Synthesis Kit

2 รายการ           28,459.86 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           28,459.86 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           28,459.86 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184932 25.06.2018

368 No. R0182S Sph I 3 รายการ           12,198.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           12,198.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           12,198.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184933 29.06.2018

369 Happy PCR Set 3 รายการ           18,725.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           18,725.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           18,725.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184934 25.06.2018

370 No. M0273S Taq DNA 
Polymerase with

1 รายการ            7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด             7,490.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด             7,490.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184935 29.06.2018

371 pGEM(R)-T Easy Vector 
System I,20Rxns

1 รายการ            3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

            3,745.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

            3,745.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184936 29.06.2018

372 4ti-0132 96 Deep-Well plate, 
Square well

1 รายการ           80,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           80,250.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           80,250.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184937 29.06.2018
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373 No. R3189S Not I-HF 1 รายการ           13,867.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           13,867.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           13,867.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184938 26.06.2018

374 ถงุมอืไม่มแีป้งศรตีรัง S 3 รายการ            4,964.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             4,964.80 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             4,964.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184940 18.06.2018

375 Cover glass 22x50 mm., pkg 
of 10 Oz., ME

3 รายการ            6,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� 
จํากัด

            6,955.00 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� 
จํากัด

            6,955.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184941 25.06.2018

376 Funnel Stainless Steel Dia. 
125 mm x 225

9 รายการ           25,038.00 เฉพาะเจาะจง  ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวันชยั
 ณ วเิชยีร

          25,038.00 บาท  ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวันชยั
 ณ วเิชยีร

          25,038.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184942 18.06.2018

377 Vacuum Pump with Filter 
Exhaust,163 lite

1 รายการ         200,304.00         200,304.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากะด อุปกรณ์และ
เคมวีจิัย

         200,304.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อุปกรณ์และ
เคมวีจิัย

        200,304.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184943 18.06.2018

378 Custom oligo syn, 2 Oligos, 56 
mers, 25 nmole

1 รายการ               838.88 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ                838.88 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ               838.88 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184945 21.06.2018

379 Custom oligo syn, 4 Oligos, 
110 mers, 25 nmole

1 รายการ            1,647.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,647.80 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,647.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184946 21.06.2018

380 Custom Oligos syn, 15 Oligos, 
300 mers,

1 รายการ            4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             4,494.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             4,494.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184947 21.06.2018

381 No. 170-5061 Clarity Western 
ECL

1 รายการ            8,003.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด             8,003.60 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด             8,003.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184948 18.06.2018

382 Sp DNA Sequencing 2 รายการ            8,346.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             8,346.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             8,346.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184949 21.06.2018

383 Liner, Ultra Inert, splitless, 
single

2 รายการ           12,091.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด           12,091.00 บาท บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด           12,091.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184950 20.06.2018

384 ทําบานประตูสแตนเลสเครื�อง 
Centrifuge

1 งาน           19,260.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่น จํากัด ท.ีเอ็น.ซ ีมาร์
เก็ตติpง

          19,260.00 บาท หา้งหุน้สว่น จํากัด ท.ีเอ็น.ซ ีมาร์
เก็ตติpง

          19,260.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184951 18.06.2018

385 SecurityGuard cartridges for 
HILIC HPLC

2 รายการ           20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตร โซลูชั�น จํากัด           20,330.00 บาท บรษิัท ไตร โซลูชั�น จํากัด           20,330.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184952 18.06.2018

386 TOM-AR015-24 Rotor Rack of 
2ml x 24tubes

1 รายการ           24,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด           24,000.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด           24,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184953 18.06.2018

387 8247 Respirator, R95, 3M 2 รายการ            8,132.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� 
จํากัด

            8,132.00 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� 
จํากัด

            8,132.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184954 25.06.2018

388 Bottle Assy, J-Lite,1000ml,PP 
(set of 2)

1 รายการ           47,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิpง จํากัด           47,500.00 บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิpง จํากัด           47,500.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184955 18.06.2018

389 Piperazine 
Anhydrous,Purity>98.0%(GC)(
T)

1 รายการ               856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด

               856.00 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด

              856.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184956 18.06.2018

390 Lithium diisopropylamide 
solution 100ml

2 รายการ            3,873.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            3,873.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            3,873.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184957 18.06.2018

391 1.5ml Microcentrifuge 
Tube,Clear,Conical

1 รายการ            2,675.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,675.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,675.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184958 18.06.2018

392 25 CM TC 
Flask,CellBIND,VENT Cap,

4 รายการ           27,434.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติpง จํากัด

          27,434.80 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติpง จํากัด

          27,434.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184959 18.06.2018

393 Spin column for Sequencing 1 รายการ           11,128.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           11,128.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           11,128.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184960 18.06.2018

394 Custom Oligos Syn,10  
oligos,295 mers,

1 รายการ            4,419.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             4,419.10 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             4,419.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184961 18.06.2018

Page 18 of 31



แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

395 Microplate 96/U-PP, clear wells, 1 รายการ            8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             8,346.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             8,346.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184962 18.06.2018

396 CAM-TEC RIGHT HEATED 
COVER

1 งาน            8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด             8,560.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด             8,560.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184963 18.06.2018

397 PumpHead,L/S,Easy-Load II,SS 1 รายการ           61,824.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

          61,824.60 บาท บรษิัท เคโมไซเอนซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด

          61,824.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184964 18.06.2018

398 ยางปาดหมกึ 1 รายการ            1,070.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี เทคโนโลย ีซสิเท็ม
 จํากัด

            1,070.00 บาท บรษิัท กรนี เทคโนโลย ีซสิเท็ม
 จํากัด

            1,070.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184965 18.06.2018

399 Presto Mini Plasmid Kit,100 
preps/kit.

2 รายการ           10,785.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           10,785.60 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           10,785.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184966 18.06.2018

400 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 มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184967 18.06.2018

401 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 มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184968 18.06.2018

402 Modification 5'Biotin 0.1 umol 6 รายการ           18,179.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           18,179.30 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           18,179.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184969 29.06.2018

403 Apo I-HF   1x1,000 Units. 2 รายการ            8,731.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด             8,731.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด             8,731.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184970 29.06.2018

404 Modification 5'Biotin 0.1 umol 3 รายการ            4,836.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             4,836.40 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             4,836.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184971 29.06.2018

405 AGAROSE, 100 G. 1 รายการ           19,795.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           19,795.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           19,795.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184972 18.06.2018

406 Research plus,adjustable 0.5-
10ul

2 รายการ           25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด           25,680.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด           25,680.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184973 18.06.2018

407 Sample Probe Needle 1 รายการ           19,796.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด           19,796.30 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด           19,796.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184974 18.06.2018

408 AMICON ULTRA 0.5ML 10K 
96PK

2 รายการ           28,034.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด           28,034.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด           28,034.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184975 18.06.2018

409 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 มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184976 18.06.2018

410 AGAROSE,OMNIPUR,500 
GM,MERCK

3 รายการ           23,199.74 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ 
แมททเีรยีล จํากัด

          23,199.74 บาท บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ 
แมททเีรยีล จํากัด

          23,199.74 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184977 29.06.2018

411 2-Propanol,HPLC 
Gradient,2.5L (FISHER)

1 รายการ            2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             2,140.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             2,140.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184978 22.06.2018

412 Test kit total Alkalinity 
0.240ppm

4 รายการ            6,580.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค 
ซพัพลาย จํากัด

            6,580.50 บาท บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค 
ซพัพลาย จํากัด

            6,580.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184979 18.06.2018

413 วัสดุสํานักงาน 4 รายการ            1,846.88 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             1,846.88 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             1,846.88 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184980 19.06.2018

414 ชดุดงึบานหนา้ต่าง (Sash 
Balance)

1 รายการ           10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

          10,700.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

          10,700.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184981 19.06.2018

415 ค่าวเิคราะหต์ัวอย่าง Amino 1 รายการ            8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

            8,025.00 บาท บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

            8,025.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184982 19.06.2018

416 1SPL-80181 : CRYO 
BOX,CARDBOARD,81 HOLES

1 รายการ            2,033.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             2,033.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             2,033.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184983 19.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

417 Custom oligo syn,2  oligos,65 
mers,

1 รายการ               973.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ                973.70 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ               973.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184984 19.06.2018

418 Stopcock with PTFE Spindle 
for GL 32

1 รายการ            1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            1,284.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            1,284.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184985 19.06.2018

419 Custom oligosyn,6 oligos,184 
mers,

1 รายการ            2,756.32 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,756.32 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,756.32 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184986 19.06.2018

420 LEIBOVITZ'S L-15 MEDIUM 
(1X), 500 ML.

5 รายการ           52,137.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           52,137.20 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           52,137.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184987 19.06.2018

421 วัสดุสํานักงาน 6 รายการ            5,668.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             5,668.65 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             5,668.65 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184988 19.06.2018

422 ซอ่ม Pipette 1 งาน               642.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

               642.00 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

              642.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184989 19.06.2018

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

2 รายการ               815.34 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น 
จํากัด

               815.34 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น 
จํากัด

              815.34 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184990 19.06.2018

424 BglII 2500 u 1 รายการ            4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             4,494.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             4,494.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184991 19.06.2018

425 ซอ่มเครื�องสํารองไฟฟ้าอัตโนมัติ 1 งาน            2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

            2,675.00 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

            2,675.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184992 19.06.2018

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

2 รายการ            5,542.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น 
จํากัด

            5,542.60 บาท บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น 
จํากัด

            5,542.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184993 19.06.2018

427 อะไหล่กลอ้งจลุทรรศนร์ุ่น SZ30 1 งาน            5,029.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากัด             5,029.00 บาท บรษิัท สเปซเมด จํากัด             5,029.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184994 19.06.2018

428 เทปกาวย่น 3M 1"x20 หลา เบอร์
 888

1 รายการ               256.80 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

               256.80 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

              256.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184995 25.06.2018

429 เอ็กซเ์ทอรน์ัลฮารด์ดสิก ์
Backup+2TB

1 รายการ            2,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             2,250.00 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             2,250.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184996 20.06.2018

430 CRYOSPEED NITROGEN (TOP 
UP-DEWAR)

1 รายการ            3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

            3,745.00 บาท บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

            3,745.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184998 29.06.2018

431 GF-1 Tissue DNA Extraction Kit 2 รายการ           35,203.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           35,203.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           35,203.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041184999 20.06.2018

432 Chlortetracycline Selective 
Supplement

1 รายการ           13,653.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          13,653.20 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          13,653.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185000 20.06.2018

433 Pierce, C18 tips ,100 ul 
(96/rack)

1 รายการ           26,022.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           26,022.40 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           26,022.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185001 20.06.2018

434 ผงหมกึโทนเนอร ์ดํา HP CF410 4 รายการ           17,630.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           17,630.02 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)           17,630.02 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185002 29.06.2018

435 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 มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185003 20.06.2018

436 Resazurin sodium salt 2 รายการ            5,799.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            5,799.40 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            5,799.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185004 20.06.2018

437 D-Lactate Colorimetric  1 KT 3 รายการ           38,199.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          38,199.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          38,199.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185005 20.06.2018

438 กล่องพลาสตกิเลีpยงหนอน 36 ชอ่ง 1 รายการ         288,900.00         288,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยววิัฒนอ์ุตสาหกรรม
พลาสตกิ (1989) จํากัด

         288,900.00 บาท บรษิัท ไทยววิัฒนอ์ุตสาหกรรม
พลาสตกิ (1989) จํากัด

        288,900.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185006 20.06.2018

Page 20 of 31



แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

439 วัสดุงานบา้นงานครัว 6 รายการ           29,542.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ           29,542.70 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ           29,542.70 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185007 20.06.2018

440 ตรายางวันที� ตัวเลขไทย 1 รายการ               480.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                480.15 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)               480.15 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185008 30.06.2018

441 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ               774.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                774.02 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)               774.02 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185009 30.06.2018

442 Oligonucleotides, 25 nmole 1 รายการ               920.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

               920.20 บาท บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

              920.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185010 22.06.2018

443 M0731.2500 Sulfuric acid 95-
97% "MERCK"

1 รายการ            2,568.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            2,568.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            2,568.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185011 20.06.2018

444 alpha-Amylase Assay Kit 
(Ceralpha Method

1 รายการ           14,338.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

          14,338.00 บาท บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

          14,338.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185012 27.06.2018

445 1IV02-10297-018 : 100 mM 
dNTP SET

5 รายการ           38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           38,520.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           38,520.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185013 20.06.2018

446 Sodium pyruvate 100 mM, () 
100 ml

1 รายการ            3,498.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค 
จํากัด

            3,498.90 บาท บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค 
จํากัด

            3,498.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185014 26.06.2018

447 Hanks' Saline Solution (HBSS) 
without

2 รายการ            4,044.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค 
จํากัด

            4,044.60 บาท บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค 
จํากัด

            4,044.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185015 26.06.2018

448 Custom oligos Syn,6  
Oligos,123 mers,

1 รายการ            1,842.54 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,842.54 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,842.54 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185017 29.06.2018

449 Qubit dsDNA BR Assay Kit, 
500 assays

2 รายการ           22,999.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด           22,999.65 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด           22,999.65 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185018 21.06.2018

450 RNaseZap RNase 
Decontamination Solution

1 รายการ            5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด             5,564.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด             5,564.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185019 21.06.2018

451 Easyflask 25cm2 Vent 
Nunclon,200/cs

1 รายการ            7,918.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             7,918.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             7,918.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185020 29.06.2018

452 OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 1 รายการ            1,433.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             1,433.80 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             1,433.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185021 21.06.2018

453 Sp DNA Sequencing 1 รายการ            3,210.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             3,210.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             3,210.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185023 28.06.2018

454 จัดทําเอกสารโครงการวจิัยแปล
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

1 งวด           15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สธุรีัชต ์โสภณสริริักษ           15,000.00 บาท นาย สธุรีัชต ์โสภณสริริักษ           15,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185024 21.06.2018

455 1IV02-10966-030 : PLATINUM 
TAQ DNA

1 รายการ            5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             5,778.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             5,778.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185025 29.06.2018

456 Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 
108 mers,

1 รายการ            1,617.84 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,617.84 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,617.84 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185026 29.06.2018

457 แอลกอฮอล ์95% 18 ลติร 
(สํารอง)

1 รายการ            2,100.00 เฉพาะเจาะจง  องคก์ารเภสัชกรรม             2,100.00 บาท  องคก์ารเภสัชกรรม             2,100.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185027 21.06.2018

458 Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 
44 mers,

1 รายการ               659.12 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ                659.12 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ               659.12 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185028 29.06.2018

459 เครื�องแกว่งสารละลาย (jar 
tester)

1 รายการ           58,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด           58,850.00 บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด           58,850.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185029 22.06.2018

460 ZAG 105 dsDNA KIT, 1?500bp, 1 รายการ         128,400.00         128,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

         128,400.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

        128,400.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185030 22.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

461 lon PI HiQ OT2 200 Kit 2 รายการ         197,152.85         197,152.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด          197,152.85 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด         197,152.85 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185031 22.06.2018

462 SRA35400/0500 ToMV 
Reagent set,

4 รายการ           68,480.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� 
จํากัด

          68,480.00 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� 
จํากัด

          68,480.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185032 22.06.2018

463 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอร์
โฟลต ์250

1 รายการ            1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด             1,712.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด             1,712.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185034 29.06.2018

464 LCN1037-800-010 Tip 10ul 
Long BLK,

1 รายการ            5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             5,350.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             5,350.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185035 29.06.2018

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

            1,819.00 บาท บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล 
แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด

            1,819.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185036 22.06.2018

466 MCT150C MICROTUBE 1.5ML. 
BOIL-PROOF,

2 รายการ           18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

          18,190.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

          18,190.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185037 27.06.2018

467 ตรวจวเิคราหต์ัวอย่างวัตถดุบิใน
การทําอาหาร

2 รายการ           11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทา
โกร จํากัด

          11,235.00 บาท บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทา
โกร จํากัด

          11,235.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185038 22.06.2018

468 เครื�องขจัดความชืpน 1 รายการ           39,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอกลักษณ์ เซอรว์สิ 
แอนด ์ซพัพลายส ์จํากัด

          39,800.00 บาท บรษิัท เอกลักษณ์ เซอรว์สิ 
แอนด ์ซพัพลายส ์จํากัด

          39,800.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185040 30.06.2018

469 ผงซกัฟอก บรสี เอกเซล 250 กรัม 3 รายการ            2,204.20 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

            2,204.20 บาท รา้น พัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี
 โพธพิลคุณรักษ์

            2,204.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185041 27.06.2018

470 M403 Potato Dextrose Broth 
500 g/bot.,

2 รายการ            2,942.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� 
จํากัด

            2,942.50 บาท บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� 
จํากัด

            2,942.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185042 22.06.2018

471 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ            9,529.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             9,529.25 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             9,529.25 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185043 30.06.2018

472 MCT150C MICROTUBE 1.5ML. 
BOIL-PROOF, 500

2 รายการ           22,470.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

          22,470.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

          22,470.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185044 27.06.2018

473 งานจา้งทอผา้สําหรับใชจ้ัดประชมุ
APCG2018

1 รายการ           50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นงคร์ักษ์ คุณความดี           50,000.00 บาท นางสาว นงคร์ักษ์ คุณความดี           50,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185045 22.06.2018

474 แบตเตอรี�นํpา GS 2 รายการ           19,688.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

          19,688.00 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

          19,688.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185047 22.06.2018

475 งานจา้งผลติกระเป๋าขนาด 
25x33x5 ซม.

1 รายการ           49,755.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทโูอเวอรด์ู จํากัด           49,755.00 บาท บรษิัท ทโูอเวอรด์ู จํากัด           49,755.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185048 22.06.2018

476 Motor 18 kW.,380 V., 4 POLE., 
50 HZ

1 รายการ           26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั�น 
จํากัด

          26,750.00 บาท บรษิัท แม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั�น 
จํากัด

          26,750.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185049 22.06.2018

477 อะไหล่เครื�องดูดตะกอน 4 รายการ           10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี ซพัพลาย อนิเตอร์
เทรด จํากัด

          10,272.00 บาท บรษิัท กรนี ซพัพลาย อนิเตอร์
เทรด จํากัด

          10,272.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185050 26.06.2018

478 วัสดุคอมพวิเตอร์ 3 รายการ           11,513.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์
จํากัด

          11,513.20 บาท บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์
จํากัด

          11,513.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185051 22.06.2018

479 วัสดุไฟฟ้า 15 รายการ           20,165.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด           20,165.65 บาท บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด           20,165.65 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185052 30.06.2018

480 วัสดุสํานักงาน 3 รายการ               578.04 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                578.04 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)               578.04 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185053 22.06.2018

481 วัสดุสํานักงาน 20 รายการ            6,831.97 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             6,831.97 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)             6,831.97 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185054 30.06.2018

482 ซอ่ม Incubator Shaker Innova
 44R#2

1 งาน           99,991.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

          99,991.50 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

          99,991.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185055 24.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

483 MycoProbe Mycoplasma 
Detection Kit

1 รายการ           65,580.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค 
จํากัด

          65,580.30 บาท บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค 
จํากัด

          65,580.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185056 24.06.2018

484 DEOXYRIBONUCLEIC ACID 
FROM SALMON*TESTES

1 รายการ            4,322.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            4,322.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            4,322.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185057 24.06.2018

485 DICHLOROMETHANE-
D,(D,99.8%)+SILVER FOIL,

2 รายการ           35,417.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด           35,417.00 บาท บรษิัท อะเรนดา้ จํากัด           35,417.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185058 26.06.2018

486 เปลี�ยนอะไหล่ Shaker Innova 
40R

2 รายการ            7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

            7,704.00 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

            7,704.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185059 25.06.2018

487 Phusion High-Fidelity DNA 
Polymerase

1 รายการ           20,608.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           20,608.20 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           20,608.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185060 25.06.2018

488 Preto Plasmid Mini Kit (300) 2 รายการ           16,563.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           16,563.60 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           16,563.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185061 26.06.2018

489 Not I-HF 3 รายการ           13,353.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           13,353.60 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           13,353.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185062 25.06.2018

490 Luna Universal qPCR Master 
Mix

1 รายการ           24,941.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           24,941.70 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           24,941.70 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185063 25.06.2018

491 ค่าลา้งเชืpอราและตัpงเซน็ตเ์ตอร์
ระบบ

1 งาน            5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากัด             5,350.00 บาท บรษิัท สเปซเมด จํากัด             5,350.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185065 25.06.2018

492 GenElute Soil DNA Isolation Kit 1 รายการ           12,080.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          12,080.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          12,080.30 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185066 25.06.2018

493 Liquid Nitrogen 180L ก.ค.61 1 รายการ            3,787.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

            3,787.80 บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

            3,787.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185067 25.06.2018

494 Evaporating Flask,neck 29/32, 
500 mL

3 รายการ           14,038.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          14,038.40 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          14,038.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185068 25.06.2018

495 Chitosan high moleculr weight 8 รายการ           37,305.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด           37,305.55 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด           37,305.55 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185069 25.06.2018

496 Acetonitrile, HPLC,suitable for 
gradient

2 รายการ            5,029.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             5,029.00 บาท บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด             5,029.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185070 25.06.2018

497 SERVA DNA Stain G, 1 ml 1 รายการ            3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปสลาเจน จํากัด             3,424.00 บาท บรษิัท แอปสลาเจน จํากัด             3,424.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185071 25.06.2018

498 Not I-HF 3 รายการ           12,519.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           12,519.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด           12,519.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185072 25.06.2018

499 Carbon Dioxide High Purity 2 รายการ            2,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

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

            2,889.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185073 29.06.2018

500 HAP-25 Oligosynthesis 0.025 
umol

1 รายการ            2,221.32 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             2,221.32 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             2,221.32 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185076 29.06.2018

501 Custom oligos Syn,6 
oligos,285 mers,

3 รายการ            6,755.98 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             6,755.98 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             6,755.98 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185077 29.06.2018

502 ตูแ้ชแ่ข็ง PANASONIC รุ่น 
SF-PC697

1 รายการ            9,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นอาร ์คูลลิ�ง แอนด์
 เทรดดิpง จํากัด

            9,850.00 บาท บรษิัท เอสเอ็นอาร ์คูลลิ�ง แอนด์
 เทรดดิpง จํากัด

            9,850.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185079 25.06.2018

503 Nitrogen Ultra High Purity 2 รายการ            1,348.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

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

            1,348.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185080 29.06.2018

504 Compound Microscope 1 รายการ           50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากัด           50,000.00 บาท บรษิัท สเปซเมด จํากัด           50,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185081 25.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

505 Bacti-Cinerator Sterilizer 1 รายการ           23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          23,540.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

          23,540.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185082 25.06.2018

506 ทําการคัดแยกแบคทเีรยีกรดแล
คตกิ

1 งวด           40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นชิชา จําเรญิศักดิsศ           40,000.00 บาท นางสาว นชิชา จําเรญิศักดิsศ           40,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185083 25.06.2018

507 96 Well microplate, 
nonbinding (40/Case)

1 รายการ           25,680.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           25,680.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           25,680.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185084 26.06.2018

508 Custom Oligos, Syn, 4 Oligos, 
98 mers,

1 รายการ            1,468.04 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,468.04 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             1,468.04 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185085 29.06.2018

509 Freezer Box 9x9 grid, 30 
boxes/case

1 รายการ            7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

            7,704.00 บาท บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

            7,704.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185086 26.06.2018

510 Pipette Micro Tips 10-200ul, 
Natural,

1 รายการ            8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์
จํากัด

            8,560.00 บาท บรษิัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์
จํากัด

            8,560.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185087 26.06.2018

511 6-well Nunclon, 75/cs 1 รายการ           33,170.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           33,170.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           33,170.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185089 29.06.2018

512 LCN1046-965-006 Tip 1000 ul 
GRD

1 รายการ            2,696.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             2,696.40 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             2,696.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185091 29.06.2018

513 Custom Oligos Syn, 6 Oligos, 
144 mers,

1 รายการ            2,157.12 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,157.12 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             2,157.12 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185092 29.06.2018

514 งานจา้งทําผา้พันคอเนืpอผา้ Silk 
satin

1 รายการ           31,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว แคทลยีา อัศวานันท์           31,500.00 บาท นางสาว แคทลยีา อัศวานันท์           31,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185093 26.06.2018

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

1 รายการ            1,733.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             1,733.40 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             1,733.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185094 26.06.2018

516 SODIUM BORATE 
DECAHYDRATE ACS REAGENT

2 รายการ            5,178.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            5,178.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            5,178.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185095 26.06.2018

517 Sodium molybdate 2H2O 
"Merck" 100 g.

1 รายการ            3,402.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            3,402.60 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            3,402.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185096 26.06.2018

518 ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้
Laminar Flow

1 งาน            9,095.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

            9,095.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

            9,095.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185097 26.06.2018

519 Nitrogen Ultra High Purity 
99.999%

1 รายการ            2,696.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

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

            2,696.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185098 26.06.2018

520 Xanthan gum "Sigma" 100 g. 
[G1253.0100]

1 รายการ            4,087.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            4,087.40 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            4,087.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185099 26.06.2018

521 SN Sticker Polyester size 1 x 3 
CM

1 รายการ           19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชี�ยน โคดดิpง ซสิเท็มส์
 จํากัด

          19,260.00 บาท บรษิัท เอเชี�ยน โคดดิpง ซสิเท็มส์
 จํากัด

          19,260.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185100 26.06.2018

522 ถงุมอืไนไตร สฟี้า M ศรตีรัง 5 รายการ           14,766.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           14,766.00 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           14,766.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185101 26.06.2018

523 Liquid Nitrogen 1 รายการ           15,151.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

          15,151.20 บาท บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

          15,151.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185102 26.06.2018

524 สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอร์
โฟลด์

1 รายการ               856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด                856.00 บาท บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด               856.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185103 26.06.2018

525 Helium 99.999% (UHP Grade) 
7 M/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 มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185104 26.06.2018

526 QSP Low Retention Tips 
300ul,non-sterile

2 รายการ           12,519.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           12,519.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           12,519.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185105 26.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

527 FORMIC ACID FOR LC-MA 
OPTIMA,50ML

1 รายการ            1,572.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            1,572.90 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

            1,572.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185106 26.06.2018

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

1 รายการ           10,486.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           10,486.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           10,486.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185107 26.06.2018

529 ถงุซปิ ขนาด 8 x 12 cm, 1 kg. 2 รายการ            1,027.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,027.20 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,027.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185108 26.06.2018

530 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 มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185109 26.06.2018

531 TOM-AR015-24 Rotor Rack of 
2ml x 24tubes

1 รายการ           48,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด           48,000.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด           48,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185110 27.06.2018

532 ซอ่มตูป้ลอดเชืpอ (BSC) 1 งาน           58,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

          58,850.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

          58,850.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185111 26.06.2018

533 เปลี�ยนอะไหล่เครื�อง CO2 
Incubator

1 งาน            3,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            3,500.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

            3,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185112 26.06.2018

534 EllipticineRNA & DNA 
INHIicineRNA & DNA

1 รายการ            6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด             6,420.00 บาท บรษิัท เมอรค์ จํากัด             6,420.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185113 26.06.2018

535 Concanavalin A, Canavalia 
ensiformis

1 รายการ            7,265.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด             7,265.30 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด             7,265.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185114 26.06.2018

536 ETHYL ACETATE,CG 20L 1 รายการ            8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด             8,025.00 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด             8,025.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185115 26.06.2018

537 D(+)XYLOSE 3 รายการ           18,418.98 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          18,418.98 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          18,418.98 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185116 26.06.2018

538 D(+)-Xylose 99+% 500g 
(A141005000)

1 รายการ           13,482.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          13,482.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          13,482.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185117 26.06.2018

539 13mmPPcap,Blk,CloseTop 
wRedPTFE/Wt

2 รายการ           15,301.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิpง จํากัด           15,301.00 บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิpง จํากัด           15,301.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185118 26.06.2018

540 ถงุมอืไนไตรสฟี้า ศรตีรัง S 8 รายการ            6,981.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             6,981.75 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             6,981.75 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185119 26.06.2018

541 กระดาษกาวย่น แกน 3" 24 มม.
X25 หลา

7 รายการ               882.71 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)                882.71 บาท บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน)               882.71 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185120 26.06.2018

542 Forcep 16 cm. 3 รายการ            1,027.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             1,027.20 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด             1,027.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185125 26.06.2018

543 DNA-Free, DNase Treatment 
& Removal

2 รายการ           41,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด           41,730.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด           41,730.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185127 26.06.2018

544 MicroAmp Optical 96-well 
Reaction Plate

3 รายการ           38,225.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด           38,225.75 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด           38,225.75 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185131 26.06.2018

545 CELLULOSE ACETATE,39.8 
WT.% ACETYL C

2 รายการ           13,096.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          13,096.80 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          13,096.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185132 26.06.2018

546 ExpressGO PreMix 100 Rxns 4 รายการ           45,047.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด           45,047.00 บาท บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด           45,047.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185134 26.06.2018

547 DEMETHOXYCURCUMIN 2 รายการ           14,198.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          14,198.90 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          14,198.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185136 26.06.2018

548 Plobe with FITC at 5' and C3 
Specer at

1 รายการ            6,120.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             6,120.40 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด             6,120.40 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185138 26.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

549 Autoclave ขนาด 79 ลติร 1 รายการ         245,000.00         245,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากัด          245,000.00 บาท บรษิัท เมดทิอป จํากัด         245,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185139 27.06.2018

550 Toner HP รุ่น CF226A 1 รายการ            3,787.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด             3,787.80 บาท บรษิัท สหธุรกจิ จํากัด             3,787.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185140 27.06.2018

551 ค่าวเิคราะหต์ัวอย่างอาหารสัตว์ 1 รายการ            5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทา
โกร จํากัด

            5,564.00 บาท บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทา
โกร จํากัด

            5,564.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185141 27.06.2018

552 MEM,10X1L [1IVG1-41500-
034]

1 รายการ            2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             2,996.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             2,996.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185142 27.06.2018

553 Custom oligo syn,2 oligos,39 
mers,

1 รายการ               584.22 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ                584.22 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ               584.22 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185143 27.06.2018

554 (Z)-4-Hydroxytamoxifen 5 mg. 2 รายการ           23,293.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          23,293.90 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          23,293.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185144 27.06.2018

555 SEMI-MICRO CUVETTE 1.5-
3.0ML,PS,10[221S]

1 รายการ            1,819.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            1,819.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            1,819.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185145 27.06.2018

556 กล่องโลหะ รุ่น PA004 1 รายการ            8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรเีมี�ยม เพอรเ์ฟค จํากัด             8,560.00 บาท บรษิัท พรเีมี�ยม เพอรเ์ฟค จํากัด             8,560.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185146 27.06.2018

557 Shodex SC1011 
column,8.0x300 mm, 1/PK

2 รายการ           58,641.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยาม เจนเนอรัล อคีวปิ
เมน้ท ์จํากัด

          58,641.35 บาท บรษิัท สยาม เจนเนอรัล อคีวปิ
เมน้ท ์จํากัด

          58,641.35 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185147 27.06.2018

558 Zymolyase 20T- 1 g 1 รายการ           51,360.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          51,360.00 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          51,360.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185148 27.06.2018

559 Nitrotetrazolium blue chloride: 
100 mg.

1 รายการ            2,396.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            2,396.80 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            2,396.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185149 27.06.2018

560 QIAquick PCR Purification Kit 
(50)

1 รายการ            5,093.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด             5,093.20 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด             5,093.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185150 27.06.2018

561 Yeast nitrogen base "Sigma" 
100 g.

4 รายการ           35,449.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          35,449.10 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          35,449.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185151 27.06.2018

562 Silanized,clear,12x32 mm vial 
kit with

3 รายการ            7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิpง จํากัด             7,704.00 บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิpง จํากัด             7,704.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185152 27.06.2018

563 5-Fluoroorotic Acid (Powder) 
(5 g)

1 รายการ           11,866.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          11,866.30 บาท บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากัด

          11,866.30 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185153 27.06.2018

564 Dansylglycin "Sigma" 1 g. 1 รายการ            6,099.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            6,099.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

            6,099.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185154 27.06.2018

565 AGAR TECHNICAL 500GM 1 รายการ            2,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)             2,889.00 บาท บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน)             2,889.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185155 27.06.2018

566 Sodium Hydroxide pellets RPE-
ACS 1000g

1 รายการ               288.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

               288.90 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

              288.90 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185156 27.06.2018

567 Centrifuge Tube 50 ML,PLUG 
SEAL Cap,

1 รายการ           32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติpง จํากัด

          32,100.00 บาท บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตติpง จํากัด

          32,100.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185157 27.06.2018

568 Tip RAININ 1-200 ul, 
50x1000ea/pkg

1 รายการ           18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           18,190.00 บาท บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด           18,190.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185158 27.06.2018

569 Potassium Sodium 
Tartrate,4H2O,RPE-ACS

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

            1,926.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

            1,926.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185159 27.06.2018

570 CloneJET PCR Cloning Kit 20 
react

1 รายการ            7,062.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             7,062.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             7,062.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185160 27.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

571 METHYL ISOBUTYL 
KETONE,AR 4L

2 รายการ            1,530.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด             1,530.10 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด             1,530.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185161 27.06.2018

572 Freezer Box 9x9 grid, 30 
boxes/case

1 รายการ            2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

            2,568.00 บาท บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

            2,568.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185162 27.06.2018

573 Acrodisc Syringe Filters With 
Supor

1 รายการ            9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากัด             9,630.00 บาท บรษิัท คลารติัส จํากัด             9,630.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185163 27.06.2018

574 Parafilm M Roll 4"x125' 
'PARAFILM M,USA'

1 รายการ            2,439.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             2,439.60 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด             2,439.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185164 27.06.2018

575 QIAamp DNA Mini Kit (250) 1 รายการ           26,514.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           26,514.60 บาท บรษิัท ซลิลคิฟารม์า จํากัด           26,514.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185165 27.06.2018

576 Canon CT-40 Digital Timer 1 รายการ            1,016.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,016.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ             1,016.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185166 27.06.2018

577 Research plus 3-Pack,Option 2 1 รายการ           70,620.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด           70,620.00 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด           70,620.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185167 27.06.2018

578 5ML SNAPLOCK TUBE 250/PKG 1 รายการ            2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            2,140.00 บาท บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

            2,140.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185168 27.06.2018

579 METHAOL,AR 4L [AR1115-G4L] 2 รายการ            4,098.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด             4,098.10 บาท บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด             4,098.10 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185169 27.06.2018

580 RNA LATER, 250 ML. 1 รายการ           64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           64,200.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           64,200.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185170 27.06.2018

581 10mM dNTP Mix,1mll 1 รายการ           10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           10,700.00 บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด           10,700.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185174 27.06.2018

582 Magnetic Retriever 300 MM PP 
(Cowie USA)

2 รายการ           11,609.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด           11,609.50 บาท บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด           11,609.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185177 27.06.2018

583 ถงุมอืไม่มแีป้งศรตีรัง S 7 รายการ           10,084.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           10,084.75 บาท บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด           10,084.75 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185178 27.06.2018

584 FastDigest HhaI 200 react 1 รายการ            3,210.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             3,210.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             3,210.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185179 27.06.2018

585 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 มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185181 27.06.2018

586 Semi Micro Cuvette 1 รายการ           12,283.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด           12,283.60 บาท บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด           12,283.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185184 27.06.2018

587 T0875.0025 Sodium 
taurodeoxycholate

2 รายการ           39,001.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          39,001.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

          39,001.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185186 27.06.2018

588 D200 for P20-P200/F2-
F200/PUM/C100

2 รายการ           12,626.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           12,626.00 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด           12,626.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185189 27.06.2018

589 Separatory 
funnel,PTFEstpc/PEstpr,ST29/

2 รายการ           19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิpง จํากัด           19,260.00 บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิpง จํากัด           19,260.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185190 27.06.2018

590 D1000 for P1000/F250-F1000 
(1000 pieces)

1 รายการ            2,621.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด             2,621.50 บาท บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด             2,621.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185192 27.06.2018

591 Guar Gum 1kg. 2 รายการ           11,877.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วทิยาศรม  จํากัด           11,877.00 บาท บรษิัท วทิยาศรม  จํากัด           11,877.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185193 27.06.2018

592 STORAGE BOX 100 
HOLES,KEEP -70C

1 รายการ            5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             5,885.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             5,885.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185195 27.06.2018
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แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

593 Ascorbic Acid 25kg 
'Commercial'

2 รายการ           49,648.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          49,648.00 บาท บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากัด

          49,648.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185196 27.06.2018

594 Cell counter 1 รายการ         149,000.00         149,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด          149,000.00 บาท บรษิัท ธรีะเทรดดิpง จํากัด         149,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185198 27.06.2018

595 แมคคานคิอลซลี Grundfos รุ่น 
CRN15

1 รายการ            8,774.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กสกิรจักรกล             8,774.00 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด กสกิรจักรกล             8,774.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185199 28.06.2018

596 แกลลอน 5 ลติร 1 รายการ           25,744.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด           25,744.20 บาท บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด           25,744.20 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185200 28.06.2018

597 แบตเตอรี�แหง้ 1 รายการ           10,914.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

          10,914.00 บาท บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

          10,914.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185201 28.06.2018

598 Brefeldin A Solution (1,000X) 
1ml

7 รายการ           69,336.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล 
ซายน ์จํากัด

          69,336.00 บาท บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล 
ซายน ์จํากัด

          69,336.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185202 28.06.2018

599 ค่าบรกิารบํารุงรักษาหมอ้แปลง
ขนาด 1000KVA

1 รายการ            6,623.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ว.ีเอส.เอส.เอ็นจเินยีริ�ง 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

            6,623.30 บาท บรษิัท ว.ีเอส.เอส.เอ็นจเินยีริ�ง 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด

            6,623.30 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185203 28.06.2018

600 Custom Oligos Syn, GeneRuler 
DNA Ladder

3 รายการ           11,774.28 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           11,774.28 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           11,774.28 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185205 28.06.2018

601 SepMate-50 100-pack RUO, 
100

1 รายการ           12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิ
 (ประเทศไทย) จํากัด

          12,840.00 บาท บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิ
 (ประเทศไทย) จํากัด

          12,840.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185206 28.06.2018

602 วัสดุวทิยฯ์ 1 รายการ           13,910.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด           13,910.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด           13,910.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185207 28.06.2018

603 Laminar Flow 1 รายการ         433,000.00         433,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

         433,000.00 บาท บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

        433,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185209 28.06.2018

604 เครื�องดับเพลงิ ชนดิ HALONITE 1 รายการ           26,364.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนตีpไฟร ์อนิดัสตร ีจํากัด           26,364.80 บาท บรษิัท แอนตีpไฟร ์อนิดัสตร ีจํากัด           26,364.80 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185210 28.06.2018

605 Fertilizer 4 รายการ         180,000.00         180,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงคอก โอตะคะก ิจํากัด          180,000.00 บาท บรษิัท แบงคอก โอตะคะก ิจํากัด         180,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185211 28.06.2018

606 Pear-Shaped Evaporation flask 
1000ml,

2 รายการ           13,482.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิpง จํากัด           13,482.00 บาท บรษิัท ไรทไ์ซน ์เทรดดิpง จํากัด           13,482.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185215 28.06.2018

607 PBS TabletsENZYME 
IMMUNOATabletsENZYME

1 รายการ            5,435.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด             5,435.60 บาท บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด             5,435.60 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185216 28.06.2018

608 Sodium heparin tube 
10ml.,100's

2 รายการ            9,041.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อาร ์ซ ีเอ็ม 
ซพัพลายส์

            9,041.50 บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด อาร ์ซ ีเอ็ม 
ซพัพลายส์

            9,041.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185217 28.06.2018

609 SYBR SAFE DNA GEL STAIN 
10,000X CONC. IN

1 รายการ            3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด             3,745.00 บาท บรษิัท กบิไทย จํากัด             3,745.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185218 28.06.2018

610 Li-polymer accumulator for 
Xplorer/

1 รายการ            2,728.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             2,728.50 บาท บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด             2,728.50 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185219 28.06.2018

611 Petridish Plastic,With Vents 
94.X16 mm.

1 รายการ           26,108.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           26,108.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ           26,108.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185220 28.06.2018

612 GeneJET Plasmid Miniprep Kit 
50 Preps

2 รายการ            7,276.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             7,276.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             7,276.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185221 28.06.2018

613 FastDigest Ncol, 100 react 2 รายการ            6,313.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             6,313.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             6,313.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185223 28.06.2018

614 Sp DNA Sequencing 1 รายการ            4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             4,494.00 บาท หา้งหุน้สว่นจัด วอรด์ เมดกิ             4,494.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185224 28.06.2018
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615 Calibration Package for 
Viscograph

1 รายการ           17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากัด

          17,655.00 บาท บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากัด

          17,655.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185225 28.06.2018

616 ซอ่มกลอ้งจลุทรรศนร์ุ่น SZ51 
หมายเลข 6G04

1 รายการ            5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากัด             5,350.00 บาท บรษิัท สเปซเมด จํากัด             5,350.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185232 28.06.2018

617 GASKET,EPDM,1//2"SIZE,.859"
OD

8 รายการ         289,683.03         289,683.03 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         289,683.03 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

        289,683.03 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185235 29.06.2018

618 สํารวจและถา่ยภาพทางอากาศ 1 งวด         120,000.00         120,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดฟโดรนแมพเปอร ์จํากัด          120,000.00 บาท บรษิัท เดฟโดรนแมพเปอร ์จํากัด         120,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2041185236 29.06.2018

619 SS2001 Gene Synthesis 2 รายการ            5,396.16 เฉพาะเจาะจง  Synbio Technologies                163.52 USD  Synbio Technologies               163.52 USD มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180050 04.06.2018

620 5MP Auto focus usb camera 13 รายการ           18,353.00 เฉพาะเจาะจง  Ailipu Technology Co., Lt                469.00 USD  Ailipu Technology Co., Lt               469.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180055 08.06.2018

621 Oklin GG02 2 รายการ           48,300.00 เฉพาะเจาะจง  Weimar Sdn Bhd             1,380.00 USD  Weimar Sdn Bhd             1,380.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180056 11.06.2018

622 Earth System Food Waste 
Fertilizer Maker

2 รายการ           24,500.00 เฉพาะเจาะจง  Chen Fong Environmental 
Engineering CO.,LTD

               700.00 USD  Chen Fong Environmental 
Engineering CO.,LTD

              700.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180057 11.06.2018

623 Gene synthesis:h2D22 
Len:797bp,

2 รายการ           22,571.48 เฉพาะเจาะจง  GenScript The Biology CRO                610.04 USD  GenScript The Biology CRO               610.04 USD มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180058 14.06.2018

624 Gene Synthesis:Sti_gRNA1 
Len:231bp

12 รายการ           66,966.06 เฉพาะเจาะจง  GenScript The Biology CRO             1,969.59 USD  GenScript The Biology CRO             1,969.59 USD มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180059 15.06.2018

625 Electrode 3 รายการ           32,300.00 เฉพาะเจาะจง  ZHENGZHOU WINSEN 
ELECTRON

               950.00 USD  ZHENGZHOU WINSEN 
ELECTRON

              950.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180060 15.06.2018

626 TwistAmp nfo kit 3 รายการ           59,890.00 เฉพาะเจาะจง  TWISTDX LIMITED             1,510.00 GBP  TWISTDX LIMITED             1,510.00 GBP มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180061 18.06.2018

627 YN-EMN Gene Synthesis 2 รายการ           19,731.25 เฉพาะเจาะจง  Synbio Technologies                563.75 USD  Synbio Technologies               563.75 USD มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180062 22.06.2018

628 pPpT4_HTX1-PARS1-HsCas9 
an

1 รายการ            7,800.00 เฉพาะเจาะจง  Graz University of 
Technology

               200.00 EUR  Graz University of 
Technology

              200.00 EUR มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180063 21.06.2018

629 Gene synthesis:pET21b_FLS 
Len

11 รายการ           70,770.53 เฉพาะเจาะจง  GenScript The Biology CRO             1,885.69 USD  GenScript The Biology CRO             1,885.69 USD มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180064 24.06.2018

630 AccuRuller 1Kb DNA Ladders 2 รายการ           26,160.00 เฉพาะเจาะจง  MaestroGen Inc.                680.00 USD  MaestroGen Inc.               680.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180065 26.06.2018

631 pDHt/sk-CE 2 รายการ            5,950.00 เฉพาะเจาะจง  Addgene,Inc.                175.00 USD  Addgene,Inc.               175.00 USD มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2042180066 27.06.2018

632 ตรวจสอบดเีอ็นเอของตน้ 
Solanum tuberosum

3 งวด           57,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สริกิานต ์รอดจันทร์           57,000.00 บาท นางสาว สริกิานต ์รอดจันทร์           57,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180332 01.06.2018

633 ทําการเก็บตัวอย่างใบมัน
สําปะหลัง และสกัดดี

3 งวด           54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อโณทัย นาคเกษม           54,000.00 บาท นางสาว อโณทัย นาคเกษม           54,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180333 01.06.2018

634 ทําการเก็บตัวอย่างใบมันสําปะหลัง 3 งวด           54,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ยศภัทร เหลอืบญุชู           54,000.00 บาท นาย ยศภัทร เหลอืบญุชู           54,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180334 01.06.2018

635 ทําการเพิ�มปรมิาณเนืpอเยื�อปลอด
เชืpอยอดอ่อนจากตน้พันธุม์ัน
สําปะหลัง

3 งวด           81,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว รตพิร รวยรื�น           81,000.00 บาท นางสาว รตพิร รวยรื�น           81,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180335 01.06.2018

636 ดําเนนิการเก็บตัวอย่างตน้พชื
สมุนไพร

4 งวด           64,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มณฑติา จําปานอ้ย           64,000.00 บาท นางสาว มณฑติา จําปานอ้ย           64,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180336 01.06.2018
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637 Reverse Osmosis Water (Type 
II)

1 รายการ         793,000.00         793,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด
บรษิัท มฟีารเ์มด จํากัด

 793,000.00
796,000.00

บาท บรษิัท แบงเทรดดิpง 1992 จํากัด         741,121.50 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสดุ 2043180338 05.06.2018

638 วเิคราะหล์ําดับเบสเพื�อจัดทําดี
เอ็นเอบารโ์ค๊ด

4 งวด           72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สภุาพร กรวยทอง           72,000.00 บาท นางสาว สภุาพร กรวยทอง           72,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180339 05.06.2018

639 Multi Detection Microplate 
Reader

1 รายการ      1,588,950.00      1,588,950.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท ไซเนอจ ีพลัส จํากัด       1,588,950.00 บาท บรษิัท ไซเนอจ ีพลัส จํากัด       1,588,950.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 2043180340 05.06.2018

640 จา้งวเิคราะหค์่าพารามเิตอรต์่างๆ 3 งวด           60,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมุติร ทองมาก           60,000.00 บาท นาย สมุติร ทองมาก           60,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180342 17.06.2018

641 Freeze dryer 1 รายการ      1,016,500.00      1,016,500.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น 
จํากัด
บรษิัท ไซเอนซแ์อนดเ์มดคิอ
ลซพัพลาย จํากัด

      1,015,000.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น 
จํากัด

      1,015,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสดุ 2043180343 07.06.2018

642 เครื�องปั�นเหวี�ยงตกตะกอนแบบ
ควบคุมอุณหภมูิ

1 รายการ         550,000.00         550,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         550,000.00 บาท บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

        550,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 2043180344 07.06.2018

643 Steri-Cult CO2 Incubators 1 รายการ         750,000.00         750,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

         750,000.00 บาท บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

        750,000.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 2043180345 07.06.2018

644 Biochemistry Analyzer 1 รายการ      1,700,000.00      1,700,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น 
จํากัด
บรษิัท ไซเอนซแ์อนดเ์มดคิอ
ลซพัพลาย จํากัด

 1,698,440.00
1,698,830.00

บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น 
จํากัด

      1,698,440.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสดุ 2043180348 10.06.2018

645 Colony Picker 1 รายการ      5,000,000.00      5,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด       5,000,000.00 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด       5,000,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180350 12.06.2018

646 Spiral plate 1 รายการ         695,500.00         695,500.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

         695,500.00 บาท บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากัด

        695,500.00 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 2043180351 12.06.2018

647 จัดทําเว็บไซต ์ธนาคารทรัพยากร
ชวีภาพแห่งชาติ

4 งวด           59,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย วัชรพจน ์จันทรพ์่วง           59,500.00 บาท นาย วัชรพจน ์จันทรพ์่วง           59,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180352 13.06.2018

648 เครื�องวเิคราะหธ์าตุดว้ยเทคนคิ 
ICP-OES

1 รายการ      3,477,500.00      3,477,500.00 คัดเลอืก บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด       3,177,570.09 บาท บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด       3,177,570.09 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 2043180353 13.06.2018

649 Phytoreacter 1 2 รายการ      6,000,000.00      6,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด       6,000,000.00 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด       6,000,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180354 15.06.2018

650 Pacific Bioscience Sequel 
Sequencing

1 งวด     40,000,000.00     40,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด     40,000,000.00 บาท บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด     40,000,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180356 18.06.2018

651 จา้งเหมาบรกิารพนักงานรับ
โทรศัพท์

12 งวด         243,960.00         243,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล 
จํากัด

         243,960.00 บาท บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล 
จํากัด

        243,960.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180357 19.06.2018

652 งานเปลี�ยนระบบทอ่นํpาประปา
หลักอาคาร BIOTEC

1 งวด         981,980.84         981,980.84 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท บ.ีท.ีโกลดเ์กยีร ์อ็นจิ
เนยีริ�ง จํากัด
บรษิัท เคเอสบที ีเอ็นจเินยีริ�ง 
จํากัด

         874,223.17 บาท บรษิัท บ.ีท.ีโกลดเ์กยีร ์อ็นจิ
เนยีริ�ง จํากัด

        874,223.17 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสดุ 2043180360 21.06.2018

653 ค่าเชา่บา้นสําหรับใชเ้ป็น
สํานักงาน-ปากชอ่ง

12 งวด           90,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง รฐา บญุเรอืง           90,000.00 บาท นาง รฐา บญุเรอืง           90,000.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180363 25.06.2018

654 ชว่ยร่วมสํารวจเห็ดและราแมลง 
และบันทกึขอ้มูล

6 งวด           84,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วราล ีศรเีกืpอ           84,000.00 บาท นางสาว วราล ีศรเีกืpอ           84,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180364 25.06.2018

655 ลา้งขวดและอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ 2 งวด           20,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง ลิpนจี� สระหงษ์ทอง           20,000.00 บาท นาง ลิpนจี� สระหงษ์ทอง           20,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180365 25.06.2018

656 รวบรวมสายพันธุพ์ชืจากแหล่ง
ปลูกและองคก์าร

3 งวด           48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วชิชลุดา กันทะ           48,000.00 บาท นางสาว วชิชลุดา กันทะ           48,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180366 25.06.2018

657 ทําการตรวจสอบดเีอ็นเอของยนี
มันสําปะหลัง

3 งวด           48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ลมติา สขุกลิ�น           48,000.00 บาท นางสาว ลมติา สขุกลิ�น           48,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180367 25.06.2018

Page 30 of 31



แบบ สขร.1

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

 ราคากลาง วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคา และ
ราคาที�เสนอ

จํานวนเงนิ บาท  ผูท้ ี�ไดร้บัการคดัเลอืกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรอืจา้ง

จํานวนเงนิ บาท เหตผุลที�คดัเลอืก
โดยสรปุ

เลขที�และวนัที�ของสญัญา 
หรอืขอ้ตกลงในการซื�อ

658 ทําการตรวจสอบดเีอ็นเอของตน้ 
มันสําปะหลัง

3 งวด           48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พมิพพ์ลอย เกาโพธิs           48,000.00 บาท นางสาว พมิพพ์ลอย เกาโพธิs           48,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180368 25.06.2018

659 ทําการรักษาสภาพ และ 
sub-culture

3 งวด           84,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สวรรยา เจรญิลาภ
พาณชิย์

          84,000.00 บาท นางสาว สวรรยา เจรญิลาภ
พาณชิย์

          84,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180369 25.06.2018

660 ทําการรักษาสภาพ และ 
sub-culture

3 งวด           81,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย บรพิัตร สชิฌนุกฤษฏ์           81,000.00 บาท นาย บรพิัตร สชิฌนุกฤษฏ์           81,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180370 25.06.2018

661 เตรยีมอาหาร เพื�อเพาะเลีpยง
เนืpอเยื�อตน้

3 งวด           69,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นวลมาศ เกษรจันทร์           69,000.00 บาท นางสาว นวลมาศ เกษรจันทร์           69,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180371 25.06.2018

662 เก็บตัวอย่างเนื�อเยื�อกุง้ สกัดดเีอ็น
เอ

3 งวด           45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กมลรัตน ์คลังแกว้           45,000.00 บาท นางสาว กมลรัตน ์คลังแกว้           45,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180372 25.06.2018

663 รวบรวมสายพันธุพ์ชืจากแหล่ง
ปลูกและองคก์าร

3 งวด           48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ลักขณา ฤทธมิาลี           48,000.00 บาท นางสาว ลักขณา ฤทธมิาลี           48,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180373 25.06.2018

664 เก็บ stock เชืpอแลคตคิแอสดิ
แบคทเีรยี

3 งวด           60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เสาวลักษณ์ อดุลพัชร           60,000.00 บาท นางสาว เสาวลักษณ์ อดุลพัชร           60,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180374 25.06.2018

665 เครื�องเขย่าแบบควบคุมอุณหภมูิ
แบบตัpงพืpน

1 รายการ      1,406,440.00      1,406,440.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น 
จํากัด

      1,406,440.00 บาท บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น 
จํากัด

      1,406,440.00 บาท มคีุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180375 26.06.2018

666 ประสานงานตดิตามการตรวจวัด
ผลการวจิัย

3 งวด           51,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศตรัศม ีโสดา           51,000.00 บาท นางสาว ศตรัศม ีโสดา           51,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180376 26.06.2018

667 ประสานงานตดิตามการตรวจวัด
ผลการวจิัย

3 งวด           51,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย จริาณุวัฒน ์ ภัทรคนงาม           51,000.00 บาท นาย จริาณุวัฒน ์ ภัทรคนงาม           51,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180377 26.06.2018

668 วเิคราะหข์อ้มูลลําดับเบสนวิคลโีอ
ไทด์

3 งวด           54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ชาลสิา ศรหีอม           54,000.00 บาท นางสาว ชาลสิา ศรหีอม           54,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180378 26.06.2018

669 รวบรวมสายพันธุพ์ชืจากแหล่ง
ปลูกและองคก์าร

3 งวด           48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย บญุฤทธิs  เปลี�ยนรัศมี           48,000.00 บาท นาย บญุฤทธิs  เปลี�ยนรัศมี           48,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180379 26.06.2018

670 จา้งผลติสารชวีภัณฑร์าบวิเวอเรยี
เพื�อแจก

2 งวด           14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชต           14,000.00 บาท นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชต           14,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180380 26.06.2018

671 จา้งศกึษาความไม่ชอบนํpาของ
สปอรร์า

2 งวด           37,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วลิาวัลย ์วัฒนานุกจิ           37,500.00 บาท นางสาว วลิาวัลย ์วัฒนานุกจิ           37,500.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180381 26.06.2018

672 Plant Growth Chambers with 
light and

1 รายการ      1,000,000.00      1,000,000.00 คัดเลอืก บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด
หา้งหุน้สว่นจํากัด เค.เอ.ไซ
เอนซ ์เทคโนโลยี

 963,000.00
990,820.00

บาท บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

        963,000.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสดุ 2043180382 27.06.2018

673 Centrifuge 1 รายการ      4,618,120.00      4,618,120.00 คัดเลอืก บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิpง จํากัด
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร์

 3,327,750.00
3,431,490.00

บาท บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิpง จํากัด       3,327,750.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสดุ 2043180383 27.06.2018

674 Refrigerated Centrifuge 1 รายการ         750,000.00         750,000.00 ประกาศเชญิชวน-
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์
บรษิัท พ.ี ท.ี เอส. เอส. จํากัด

 727,600.00
739,905.00

บาท หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์         727,600.00 บาท เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสดุ 2043180384 27.06.2018

675 MA Mass Spectrometer 
micrOTOF

2 งวด         256,800.00         256,800.00 เฉพาะเจาะจง  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี          256,800.00 บาท  บรูเกอร ์ไบโอสปิน เอจี         256,800.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180385 29.06.2018

676 จา้งเหมาเตรยีมวัสดุสําหรับการ
เลีpยงยุง

3 งวด           15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วัชระ จาตุวัฒนา           15,000.00 บาท นาย วัชระ จาตุวัฒนา           15,000.00 บาท มคีุณสมบัตแิละ
รายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กําหนด

2043180386 29.06.2018

677 ระบบปฏกิรณ์ High-pressure 
reactor 7.5 L

1 รายการ      2,405,000.00      2,405,000.00 คัดเลอืก บรษิัท สยามจมิมารแ์มน จํากัด       2,214,953.27 บาท บรษิัท สยามจมิมารแ์มน จํากัด       2,214,953.27 บาท มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 2143180002 28.06.2018
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