
30. 
ตู้แยกเชื้อ MDH รุ่น Microflow 

ผลติภัณฑ์ประเทศอังกฤษ  

 

วัน เดือน ปี : 08-12-2542 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : 97/06/2/028 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 269,961 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับบริษัท ซายน์เทค จ ากัด กองทุน

ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 

ปี 2540 

สถานที่ตั้ง : ห้อง PCR 

หมายเหตุ :  
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31. 
หัวปั่นเครื่องเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ Hermle รุ่น Angle Rotor 40*50 ml 

รหัสครุภัณฑ์ 04-014-00023-00 

 

วัน เดือน ปี : 27-08-2539 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : 28 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 12,840 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับบริษัท กรีนน่ี อินเตอร์เนชั่นแนล 

ซัพพลาย จ ากัด กองทุนส่งเสรมิการค้าระหว่าง

ประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ปี 2540 

สถานที่ตั้ง : ห้อง HPLC 

หมายเหตุ : อะไหล่ 
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32. 
หม้อนึ่งความดัน ยี่ห้อ TOMY  รุ่น SS 325 

รหัสครุภัณฑ ์04-023-00036-00 

 

วัน เดือน ปี : 25-11-2540 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 213,675.5 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับบริษัท ไทยวิกตอรี่ จ ากัด กองทุน

ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 

ปี 2540 

สถานที่ตั้ง : ห้องวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

หมายเหตุ :  
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33. 
ตู้อบไฟฟ้า ยี่ห้อ Memmert รุ่น UM 600 

รหัสครุภัณฑ์ 04-023-00047-00 

 

 

วัน เดือน ปี : 25-11-2540 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 54,570 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับบริษัท ไทยวิกตอรี่ จ ากัด กองทุน

ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 

ปี 2540 

สถานที่ตั้ง : ห้อง HPLC 

หมายเหตุ :  
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34. 
ตู้ดูดควันพิษ ยี่ห้อ ASTEC รุ่น SENSAIR 20 

ประเทศอังกฤษ  พร้อมอุปกรณ์ 

รหัสครุภัณฑ์ 04-024-00023-00 

 

วัน เดือน ปี : 22-08-2540 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 199,983 

วิธีการได้มา : วิธีประกวดราคากับบริษัท ซายน์เทค จ ากัด 

โครงการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตสัตว์น้ า ปี 

2540 

สถานที่ตั้ง : ห้อง ELISA 

หมายเหตุ :  
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35. 
ตู้ดูดควันพิษ  ยี่ห้อ Flexlab รุ่น1500 

ผลติภัณฑ์ของประเทศไทย 

รหัสครุภัณฑ์ 04-024-00075-00 

 

วัน เดือน ปี : 24-08-2548 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : SAP : 100000004681 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 249,952 

วิธีการได้มา : วิธีประกวดราคากับบริษัท รเีนาน์ เทคนิคอลจ ากัด 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสรมิสร้างศักยภาพการแข่งขัน

และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ปี 2547 

สถานที่ตั้ง : ห้อง HPLC 

หมายเหตุ : Newlab : Fume Cupboard 
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36. 
ชุดดูดน้ ายาอัตโนมัต ิยี่ห้อ FORTUNA รุ่น SOLVENT  

ประเทศเยอรมัน 

รหัสครุภัณฑ์  04-029-00045-00 

 

วัน เดือน ปี : 08-12-2542 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 11,984 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับบริษัท ซายน์เทค จ ากัด กองทุน

ส่งเสรกิารค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ปี 

2540 

สถานที่ตั้ง : ห้อง HPLC 

หมายเหตุ :  
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37.  
เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัต ิMicropipetteยี่ห้อ GILSON รุ่น P1000 

ผลติภัณฑ์ของประเทศฝรั่งเศส 

รหัสครุภัณฑ์  04-029-00106-00 

 

วัน เดือน ปี : 30-10-2546 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 9,999.2 

วิธีการได้มา : วิธีประกวดราคากับ บ.หรกิุล กรุ๊ป จ ากัด เงนิ

ส ารองเพื่อจ่ายกรณฉีุกเฉินหรอืจ าเป็น ปี 2546 

สถานที่ตั้ง : ห้อง ELISA 

หมายเหตุ :  

 

 

 

 



  39 

38. 
เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัต ิขนาด 0.1-2.5 ไมโครลติร 

ยี่ห้อ BIOHIT PROLINE รุ่น 720005 

รหัสครุภัณฑ์  04-029-00175-00 

 
 

วัน เดือน ปี : 01-10-2553 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : 9138609 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 10,000 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับ บ.กิบไทย จ ากัด ผลผลิตสินค้า

เกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน ปี 2553 

สถานที่ตั้ง : ห้อง PCR 

หมายเหตุ :  
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39. 
ตู้บ่มเลี้ยงเชื้อ ยี่ห้อ Termake รุ่น B41115 

รหัสครุภัณฑ์  04-033-00025-00 

 

 

วัน เดือน ปี : 09-06-2538 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : 951133 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 51,000 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับ ซายน์ เอ็นจเินียร์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด กองทุนส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 

ปี 2538 

สถานที่ตั้ง : ห้อง PCR 

หมายเหตุ : ช ารุด 
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40. 
โถเตรียมตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ LIDA รุ่น 12 หลอด  

ผลติภัณฑ์ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

รหัสครุภัณฑ์  04-034-00072-00 

 

วัน เดือน ปี : 08-12-2542 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 25,000 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับ บ. อมานี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

กองทุนส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ปี 2540 

สถานที่ตั้ง : ห้อง HPLC 

หมายเหตุ : ไม่ได้ใช้ 
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41. 
เครื่องนับแบคทีเรีย ยี่ห้อ  Funke Gerber รุ่น Colony Star 

ผลติภัณฑ์ประเทศเยอรมัน 

รหัสครุภัณฑ์  04-035-00016-00 

 

วัน เดือน ปี : 26-11-2541 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 33,600 

วิธีการได้มา : วิธีสอบราคากับ บ. ไซแอนติฟคิ โปรโมชั่นจ ากัด 

โครงการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตสัตว์น้ า ปี 

2541 

สถานที่ตั้ง : ห้อง PCR 

หมายเหตุ : ไม่ได้ใช้ 
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42. 
เครื่องท าน้ ากลั่นบริสุทธิ์ ยี่ห้อ Millipore Millo- Q plus 

และยี่ห้อ Kintech รุ่น WRST 215410 

รหัสครุภัณฑ์  04-041-00018-00 

 

วัน เดือน ปี : 20-07-2538 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 429,070 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับ บ.สิทธิพร แอสโซซิเอส จ ากัด 

กองทุนส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง

พาณชิย์ ปี 2548 

สถานที่ตั้ง : ห้อง HPLC 

หมายเหตุ :  
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43. 
เครื่องระเหยสารแบบระบบอัตโนมัต ิ ยี่ห้อ BUCHI รุ่น Rotovapor R-114 

รหัสครุภัณฑ์  04-043-00017-00 

 

 

วัน เดือน ปี : 30-05-2538 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน :  

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 74,500 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับ บ.กรุงเทพ อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 

จ ากัด กองทุนส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณชิย์ ปี 2548 

สถานที่ตั้ง : ห้อง HPLC 

หมายเหตุ :  
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44. 
เครื่องบดเนื้อเยื่อความเร็วสูง ยี่ห้อ  PRO รุ่น PRO 250 

รหัสครุภัณฑ์  04-049-00026-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี : 25-11-2540 

หมายเลขเคร่ืองและทะเบียน : 25-01258 

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 45,475 

วิธีการได้มา : วิธีตกลงราคากับ บ.ไทยวิกตอรี่ จ ากัด กองทุน

ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 

ปี 2548 

สถานที่ตั้ง : ห้อง ELISA 

หมายเหตุ :  

 


