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b~81 'VltJ 'OJ1 fl ~1-:J'lJ'j~ b'Vlfl:W1 tJ~'lJ'j~ b'Vlf311'VltJ bl'Ubb~'OJ~1~-rUtl'Uru1 ~'OJl fl fl'j:W b~l'Vh 1lXu'j'j'Vl fl~~~8~tY'W t~ CJb~tl~'U~
q v q

£J1~b~81 'VltJ ~~'OJ~eX8~1~-rU8'Wru1 ~ b~'UtY'Uritl'WU'j'j'Vl fl~tl~~~ b~tl ~'U Vl~8 btJ'U~8~~-r~:W'U~~11 fl1~fl'j~'Vl~1~f1:W'W1f1:W
q v q ~

(9)O.Q1

Jl1CJ1 'Wbl6l1~n1Vl'W~ ~~'j~U 111 'W~8 mJ :WVl1i'VlCJ1~CJ'OJ~~UVl~fl'lJ'j~n'Ufl1~~'U~8b?1'W8 Vl~tl b~CJfl~8-:J~nfl~8tlfl
q ~

Vltr~~tl~l'lJ~~n'U fl1'j~'W~8 b?1'Wtlv1'U'Vl bb~~tl1'OJ~'OJ1~ru1 b~tJfl~8-:J 1lX~~ 1~f111:W b?ltJVl1 CJ~'U (tlliJ) ~1:W~-:J'OJ~~'OJ1~ru1

1 ~b tJ'W~v1~~l'U ~1:W'j~ bDtJU fl'j~'Vl~1-:Jfl1'jf1~~11~1 tJfl1~~~~tl~~~1~bb~~ fll~U~Vll'jVJ?1~Jll f1-r~ ~
~ q ~

(9)0.CS: :WVl1i'VltJl~tJ?1~1'U~'VlB~'OJ~ bbm~ b~:Wb&1:wb~8'W1~ Vl~8~tlrl1Vl'W~ 1 'UbbU'U~~~lVl~tl~tl

~ fl~-:J~tl btJ'WVltr-:J~tl 1~b tJ'U 1 tJ ~ 1:Wf111:Wb~'U~tl~?htr fl-:J1'UeJtJfll'j?1-:J?1~ (tl1iJ) "
~ q

(9)o.cf 1 'Wfl~ru~ b8 fl?11'jbb 'UUVl1tJ btl fl?11'j'lJ~~ fl1 ~~1f11B b~ fl'Vl~8Ufl~d iJf111:W~~Vl~8 bbtJ~n'U

~~'U~tl b?1'Utl'OJ~eX8~tJnLJ&1~l:W fhiu'OJQtJ6(Jtl-:J:WVl1i'Vl CJ1~tJ fhi'U'OJQCJ~~ fl~111lX~8 btJ'U~?1~ bb~~ ~~'W~8 b?1'Utl1JJiJ~ d.J q ~

~'Vl5b~tJfl~tl-:J~11~~ltJ1~~ b~:Wb&1:w /'

(9)0. b :WVlli'VlCJ1~CJtl1'OJtJ'j~fl1flCJfl b~ flfl1~~~~tl1 'Ufl~ru~81 'lJd1~ 1~CJ~~~'U~8b?1'Wtl'OJ~b~CJfl~

~tl~A1b?ltJVlltJ1~~ 'OJ1fl:WVl11'VltJl~CJ1&J1~ /'

(9)) :WVll1'Vl tJ1~ CJ1&J1~-ru fl1'j~ ~ ?1~'j b~'U~ 'OJ~1m'Ufl1 'j~ ~~8Vl~8~1~-ru ~ ~?1'j'j bb~1&J

b~tJ~'\AJtl~'OJ~'Vl1fl1~~~~8f1~~d~81 tJ /'



\

(~) iJ fll1fl1~(Vh~ bil~fl~ru~ ~~'WiB b~'WB~~'W~ fll1~ ~~BVl~B~1~crtJ fll1r1~ b~B fliJ
'U

e-J61th~ ttJ~cU~l~n'W Vl~BiJ?il'W 1~ b~tJntJ~~'WiB b~'WB11tJ~'W Vl~B~~6(Jl1~fll1bb~~~'WB~1~ bU'W1511~ Vl~B~~tJB~n'W
'U

ntJ~~'WiBb~'WB11tJ~'W Vl~B b~lVlill~b 'Wfll1b?f'WB11Al Vl~B?iBl1fl1~v11fll1'VF\l1~~'W b~ b 'Wfll1b?f'WB11Al "
'U q

(bY)) fll1v11fll1~~~BA~~d~B 1tJB1~riB bVlbn~Al1~ b~tJVlltJbbri~Vll1'VltJl~tJ Vl~B

fl1~'VltJ~BtJ1~ ttJ~cU~11511ru~ ,.

(~) fl1ru~'Wb 'Wv11'WeJ"Jb~tJlntJ ((9)) (~) Vl~eJ (bY)) ~l~~nlVl'W~ b 'Wfl~fl1~'Vl11"J ~~BBfl

~1~Al1~ b'Wfl~Vl~ltJl1 ~1 tJfll1~ ~~B ~~~1~ bb61~fll~tJ1Vll1~?f~[)lA cr~ ,.

<P><P>. f)11tJ~U~~1:Wf)~Vi:W18bb6t~1~bU8'U

b 'W1~Vll1~1~tJ~ b1611fll1~B ~~'W~eJ b?f'WB~1~-rtJ fll1A~ b~Bflb VlbtJ'W~6(JltJ~B~tJfhJ~~l~Vl~fl'U 'U ~

bflruo/i~fl~Vl~ltJ bb61~1~bU tJtJ 1~ nlVl'W~ 111~ tJbA~~Acr~ "

<P>Itl. f)11tJ1~ bih.A~6tf)11tJ~U~\I1'W~€)\1 ~tJ1~f) €)'Uf)11

~Vll1'Vl tJl~ tJ ?fl~11f;)'l11~61 fll1tJiJ'tJ~~1'W bb~l b?f1~~1~~f1Jf1J16(J B~ ~~'W~B b?f'WB~1~crtJ fll1

r1~ b~B flbVlbU'W~6(JltJb~B'l11~ltJ1~ dJ'W~61fll1tJn'tJ~~1'W6(JB~ ~tJ1~ flBtJ fll1 ,..'U ~ 'U

~~d Vll fl~~'WiB b~'WB~1~crtJfll1r1~ b~Bfl1~~1'W bflru~~nlVl'W~~~ f;)fl1~~\Jfll1~'W~B b?f'WB'U 'U

Vl~Bv1161f1Jf1JlntJ~Vll1'VltJl6ltJ 1l~lA111 /~



โครงการจัดส์อ าฬดุวิทยาคาฬตร์หรือการแพทย์ 

จำนาน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

คณะวิทยาคาฬตร์การแพทย์

ชุดท่ี 1 ประกอบด้ายรายการที่ 1 -  24 จำนวน 24 รายการ

$//£/■> z r-น่
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7 ^



ไ เรน ่บ ุ

โครงการจัดซื๋'อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้า

จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e—Bidding) 1/6
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชุดท่ี 1 ประกอบด้วยรายการที่ 1 -  24 จำนวน 24 รายการ

รายการที่ 1 กรวยแยกสาร (Separatory funnel) ขนาด 250 มิลลิลิตร

รายละเอียด

.........— 1.- เป็นกรวยแก้วใส-ขนาด-25อ-มิลลิลิตร-ทำจาค-borosilieate-glass-3r3-Mรือเทียษเท่า-หรือดีกว่า

2. ศ้วเปิด-ปิตผลิต'จ'm PTFE (Teflon) ทนต่หพ'ว'ามร้อนแสะการกัดกร่อน1จาtiสฯรเดมี--------------

3. จุกปิดผลิตจาก Polypropylene (PP)

4. มิแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง

5. เป็นผลิตกัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 2 กรวยแยกสาร (Separatory funnel) ขนาด 500 ผิลลิลิตร

รายละเคียด

1. เป็นกรวยแก้วใส ขนาด 500 มิลลิลิตร ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

2. ตัวเปิด-ปิดผลิตจาก PTFE (Teflon) ทนต่อความร้อนและการกัดกร่อนจากสารเคมี

3. จุกปิดผลิตจาก Polypropylene (PP)

4. มิแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง

5. เป็นผลิตกัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่โด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 3 กระจกนาพักา (Watch glass) ขนาด 150 มิลลิเมตร

รายละเอียด

1. เป็นกระจกนาฟิ'กา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตรหรือใกล้เคียง

รายการที่ 4 กระจกปีดสโลด์ (Cover Glass) ขนาด 22x22 มิลลิเมตร

รายละเอียด

1. เป็นกระจกลี่เหลี่ยมใสสำหรับปิดสไลด์มิฃนาด 22x22 มิลลิเมตร บรรจุ 100 แผ่น/กล่อง

0

0

ลงช่อ..;^ไไใ?:?.ใ.™:'ป ี.'.ไ.-...ประธานกรรมการ

(ดร.สมศักด้ิ ธรรมวงษ์)

ลงช่อ......W filM 1 . . . . รมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงช่อ....^ ? } : ! ? ..... ,ป้’™ จุ!V..... กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

ลงช่อ..... (ลาพักผ่อน)........... กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงช่อ........ ไำ:................

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ



โครงการจัดแอจัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้า

จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-Bidding) 2/6
ครพะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 5 กระบอกตวงแก้ร (Cylinder) ขนาด 500 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นกระบอกตวงทำจากแก้วใส ขนาด 500 มีลลิลิตร

2. สามารถทนการกัดกร่อนของสารเคฝ็

_______5. มีขีดบอกปริมาตรแบบสเกล______ ___..1._____________

-----------4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจา-กโรงงา.น ท่ีTตู้-รับการร้นรองมาตรฐาน-เร0 9001

รายการที่ 6 กระบอกตวงแก้ว (Cylinder) ขนาด 1000 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นกระบอกตวงทำจากแก้วใส ขนาด 1000 มีลลิลิตร

2. สามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมี

3. มีขีดบอกปริมาตรแบบสเกล

4. เป็นผลิตกัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่โด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 7 ขวดก้นกลม (Round bottom flask) ขนาด 100 ผิลลิลิตร

รายละเคียด

1. มีลักษณะเป็นขวดแก้วก้นกลมขนาด 100 มีลลิลิตร พร้อมข้อต่อ (ground glass joint) ขนาด 29/32

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3. มีแถบ marking spot

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 8 ขวดก้นกลม (Round bottom flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร

1. มีลักษณะเป็นขวดแก้วก้นกลม ขนาด 250 มีลลิลิตร พร้อมข้อต่อ (ground glass joint) ขนาด 29/32

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3. มีแถบ marking spot

4. เป็นผลิตกัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ลง ะ ร ^ ,..£ f £ ^ C ^

(ดร.สมศักดี้ ธรรมวงษ์)

ะธานกรรมการ ลง!เอ.....ป็') . . . .ใ̂ .0.?^!....กรรมการ 

(นางสาวกฤษณา พุกคีนทร์)

ลฬ ่อ ...................^.':?).^......กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

ลง!เอ..... (ลาพักผ่อน)...........กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ

V



.■ 1
โครงการจัดซอวัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์ หน้า

จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 3/6
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 9 ขรดก้นกลม (Round bottom flask) ขนาด 500 มิลลิลิตร

รายละเอียด

.1. มีลักษณะเป็นขวดแก้วก้นกลม ขนาด 500 มิลลิลิตร พร้อมข้อตอ (ground glass joint) ขนำด 29/32

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเ,ทำ หรือดีกว่า

________5. ฝีแถบ marking spot ________„_____ 1_____________________________ ______ _______

------------ 4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน;ทีไ!ด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001______________________

รายการที่ 10 ฃรดก้นกลม (Round bottom flask) ขนาด 1000 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. มีลักษณะเป็นขวดแก้วก้นกลม ขนาด 1000 มีลลิลิตร พร้อมข้อต่อ (ground glass joint) ขนาด 29/32

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3. มีแถบ marking spot

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 11 ฃรดก้นกลม (Round bottom flask) ขนาด 2000 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. มีลักษณะเป็นขวดแก้วก้นกลม ขนาด 2000 มีลลิลิตร พร้อมข้อต่อ (ground glass joint) ขนาด 29/32

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3. มีแถบ marking spot

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 12 ขวดเก็บฬารละลายลิชา (Laboratory bottle Amber) ขนาด 50 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นขวดแก้วลิชา ขนาด 50 มีลลิลิตร ฝาปิดเกลียว ทำจากพลาสติก Polypropylene (PR) ลินำเงิน

2. ตัวขวดทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3. มีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และมีขีดวัดปริมาตรท่ีชัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รัปการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ลงช่อ ..^ ^ :iv?ร . . . . ' ...ประธานกรรมการ

(ดร.สมตักที่ ธรรมวงษ์)

ลงช่อ.... fi/p fiA .... ใ ' ) ! . . . ก ร ร ม ก า ร  

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงช่อ.....'{ใ1:'.''.'!!)'...... .ท่ีวัT .'พ  กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

ลงช่อ......(ลาพักผ่อน)...........กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงช่อ.......... ภัปโโโTโ!โโ.......กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)



. โ , โครงการจดซื๋อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้า

จำนวน 9,ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสี (e-Bidding) 4/6
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 13 ขวดเก็บสารละลายสีชา (Laboratory bottle Amber) ขนาด 100 มิลสิล ิตร

รายละเอียด

1. เป็นขวดแก้วสีชา ขนาด 100 มิลสิลิตร ฝาปิดเกลียว ทำจากพลาสติก Polypropylene (PP) สีนาเงิน

2. ตัวขวดทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

_____ 3. สีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และบี!!ดวัดบริมาดรทีชัดเจน________________________  * 1

---------- 4.■เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงาน ท่ีใด้'รับการรับรองมาตรฐาน-4SQ 9001-------------------------------

รายการที่ 14 ขวดเก็บสารละลายสีชา (Laboratory bottle Amber) ขนาด 250 มิลลิล ิตร

รายละเอียด

1. เป็นขวดแก้วสีชา ขนาด 250 มีลลิลิตร ฝาปิดเกลียว ทำจากพลาสติก Polypropylene (PP) สีน้ําเงิน

2. ตัวขวดทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3. มีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และมีขีดวัดปริมาตรที่ชัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 15 ขวดเก็บสารละลาย (Laboratory bottle) ขนาด 50 มิลลิล ิตร

รายฉะเอียด

1. เป็นขวดแก้วใสใม่มีสี ขนาด 50 มีลลิลิตร ฝาปิดเกลียว ทำจากพลาสติก Polypropylene (PP) สีน้ําเงิน

2. ตัวขวดทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3. มีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และมีขีดวัดปริมาตรที่ชัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

๐ รายการที่ 16 ขวดเก็บสารละลาย (Laboratory bottle) ขนาด 100 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นขวดแก้วใสใม่มีสี ขนาด 100 มีลลิลิตร ฝาปิดเกลียว ทำจากพลาสติก Polypropylene (PP) สีนาเงิน

2. ตัวขวดทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3. มีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และมีขีดวัดปริมาตรที่ชัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่โด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

^ ง 4 อ .ร ^ ^ ’. . . . ^ '^ '^ .  ประธานกรรมการ

(ดร.สมตักที่ ธรรมวงษ์)

ลงขีอ........................'^.ช'?.'..กรรมการ ลฬ ่อ ...... (ลาพักผ่อน).,พอ..... .ไ:”:.,.,.'ะ',......... .ช':,.''^..กร'

(นางสาวปิยะวรรณ นนตาบุญ) (นายสุรเชษฐ์ กันทะดำ)

ลง?เอ....’.. ..กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

• ' f - v

.กรรมการ ลง?เอ......... .'วัวัโโโzzZ... กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 17 ขวดเก็บสารละลาย (Laboratory bottle) ขนาด 250 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นขวดแก้วใสโม,มีลี ขนาด 250 มิลลิลิตร ฝาปิดเกลียว ทำจากพลาสติก Polypropylene (PP) ลีนํ้าเงิน

2. ตัวขวดทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

______ 5. ฝีแถบ marking spot ท่ีค้านข้าง และมีขีดวัดปริมาตรท่ีซัดเจน _____________

_______4- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากTรงงๆน ที๋โด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001________________________

รายการที่ 18 ขวดเก็บลารละลาย (Laboratory bottle) ขนาด 500 มิลลิล ิตร

รายละเอียด

1. เป็น1 1ขวดแก้ว'ใสไม่มีลี ขนาด 500 มิลลิลิตร ฝาปิดเกลียว ทำจากพลาสติก Polypropylene (PP) ลี'พาเงิน

2. ตัวขวดทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3. มีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และมีฃีดวัดปริมาตรที่ซัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 19 ขวดเก็บสารละลาย (Laboratory bottle) ขนาด 1000 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นขวดแก้วใส่โม่มีลี ขนาด 1000 มีลลิลิตร ฝาปิดเกลียว ทำจากพลาสติก Polypropylene (PP) ลีน้ําเงิน

2. ตัวขวดทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3. มีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และมีขีดวัดปริมาตรที่ซัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 20 ขวดเก็บสารละลาย (Laboratory bottle) ขนาด 2000 มิลลิลิตร

1. เป็น'ขวดแก้ว'ใส่โม,มีลี ขนาด 2000 มีลลิลิตร ฝาปิดเกลียว ทำจากพลาสติก Polypropylene (PP) ลีน้ําเงิน

2. ตัวขวดทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3. มีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และมีขีดวัดปริมาตรที่ซัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ลงชื้ อ. โ' .โ:...ประธานกรรมการ 

(ดร.สมตักดิ้ ธรรมวงษ์)

ลงชื้อ โตัy*.il£ys.......“ .'เโาทุ.?'. กรรมการ ลงช้ือ...... (ลาพักผ่อน)........... กรรมการ ลงชื้อ......... เวัโ..................... กรรมการ

ลง ช้ือ ...กรรมการ

(นางสาวกฤษณา ทุกอินทร์)

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ) (นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 21 ขวด'ชั่งสารพร้อมฝา'อด (Weight bottle) ขนาด เฬ้นผ่านศูนย์กลาง 28 มิลล ิเมตร ลูง 25 มิลลิเมตร

*3'ไ

1. ขวดชั่งสารพร้อมผ่าปิด แบบทรงเตี้ย (flat glass dish)

2. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มิลลิเมตร สูง 25 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

_______5. ทำ'จาก'วัสดุแก้ว'ใสไม1มิลิ____ * 1

รายการที่ 22 ขวดชั่งสารพร้อมฝาปีด (Weight bottle) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มิลล ิเมตร สูง 40 มิลลิเมตร

รายละเอียด '

1. ขวดชั่งสารพร้อมฝาอด แบบทรงเตี้ย (flat glass dish)

2. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มิลลิเมตร สูง 40 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

3. ทำจากวัสดุแก้วใสไม,มีลิ

รายการที่ 23 ขวดชั่งสารพร้อมฝาปีด (Weight bottle) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลล ิเมตร สูง 50 มิลลิเมตร

รายละเอียด

1. ขวดชั่งสารพร้อมฝาปิด แบบทรงเต้ีย (flat glass dish)

2. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร สูง 50 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

3. ทำจากวัสดุแก้วใส่ไม่ฝ็ลิ

รายการที่ 24 ขวดรองรับต้วทำละลายจากเครื่อง Evaporator (Glass Receiving flask) ขนาด 1000 มิลลิลิตร

รายละเอียด ;

1. มิลักษณะเป็นขวดแก้วก้นกลม ขนาด 1000 มิลลิลิตร พร้อมข้อต่อ (ground glass joint) ขนาด BJ20/35

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือคีกว่า

3. มิแถบ marking spot

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากใรงงาน ทีได้วับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ล ง ร ื่อ . . ไ ? ,....,?ไ????ไไ...ประธานกรรมการ 

(ดร.สมศกดิ้ ธรรมวงษ์)

ล ฬ ่อ . . . .ช ุ^ . . .ฑ ์ร ร . '? :I .กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงรื่อ.... ......^ ’?."tyร. กรรมการ ลงชั่อ...... (ลาฟักผ่อน)........... กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ น้นตาบุญ) (นายสุรเซษฐ์ ภันทะคำ) (นางสาววัตนา ใจบุญ)

.กรรมการ
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ชุดที่ 2 ประกอบด้วยรายการที่ 25 -  55 จำนวน 31 รายการ
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชุดท่ี 2 ประกอบด้วยรายการที่ 25 -  55 จำนวน 31 รายการ

รายการที่ 25 ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 100 มิลสิลิตร

รายละเอียด

17'เฟ้นฃว■ตรูปชมพู่"ฃนาฬฯออ“มิลลิลิตร-ลักใ!)ณะคอแทบ-มีขอบปากโค้งมน----

2. ทำจาก borosilicate glass ทนความร้อนสูงและทนการกตกร่อนของสารเคมี

3. มีแถบ marking spot และมีขีดวัดปริมาตรที่ชัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 26 ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 125 มิลลิล ิตร

รายละเอียด

1. เป็นขวดรูปชมพู' ขนาด 125 มีลลิลิตร ลักษณะคอแคบ มีขอบปากโค้งมน

2. ทำจาก borosilicate glass ทนความร้อนสูงและทนการกัดกร่อนของสารเคมี

3. มีแถบ marking spot และมีฃีดวัดปริมาตรท่ีชัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 27 ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 150 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นขวดรูปชมพู่ ขนาด 150 มิลลิลิตร ลักษณะคอแคบ มีขอบปากโค้งมน

2. ทำจาก borosilicate glass ทนความร้อนสูงและทนการกัดกร่อนของสารเคมี

3. มีแถบ marking spot และมีขีดวัดปริมาตรที่ชัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ล ง ข ีอ ..? โ ^ โ ^ โ '? โ !;โ . '2 3 4โ.ประธานกรรมการ ลงขีอ.. .. .o rp ^ ....^  โ?.โ1)^...ก,รรมการ

(ดร.สมศักดิ้ ธรรมวงษ์) (นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงขีอ '. โ . ........ โ?:?.ใ'),.? กรรมการ ลง ขีอ......(ลาพักผ่อน).........กรรมการ ลงขีอ........^ . โ โ ว ั7?ไ::: กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ น้นตาบุญ) (นายสุรเซษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 28 ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 500 มิลลิล ิตร

ราฅฟิะเคียด

1. เป็นขวดรูปชมพู่ ขนาด 500 มิลลิลิตร ลักษณะคอแคบ มีขอบปากโค้งมน

2. ทำจาก borosilicate glass ทนความร้อนสูงและทนการกัดกร่อนของสารเคมี

---------- 3. มีแถบ marking spot และมีขดวัตปริมาตรทชิดเจน------------------------------  * 1

---------- 4. เป็นผลิตกัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใค้รับการรับรองมาตรจาน I50 9001----<ฬ่

รายการที่ 29 ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 1000 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นขวดรูปชมพู่ ขนาด 1000 มีลลิลิตร ลักษณะคอแคบ มีขอบปากโค้งมน

2. ทำจาก borosilicate glass ทนความร้อนสูงและทนการกัดกร่อนของสารเคมี

3. มีแถบ marking spot และมีขีด1วัดปริมาตรท่ี'ชัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 30 ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 2000 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นขวดรูปชมพู่ ขนาด 2000 มิลลิลิตร ลักษณะคอแคบ มีขอบปากโค้งมน

2. ทำจาก borosilicate glass ทนความร้อนสูงและทนการกัดกร่อนของสารเคมี

3. มีแถบ marking spot และมีฃีดวัดปริมาตรท่ีชัดเจน

4. เป็นผลิตกัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่โด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 31 ขวดใส่สารละลายปากกว้างลิซา ขนาด 60 มิลลิล ิตร พร้อมฝา (Amber Reagent bottle)

รายละเอียด

1. เป็นขวดแก้วปากกว้างลิชา ขนาด 60 มีลลิลิตร ฝาทำจากแก้ว

รายการที่ 32 ขวดโล่สารละลายปากกว้างลิชา ขนาด 125 มิลลิล ิตร พร้อมฝา (Amber Reagent bottle)

รายละเอียด

1. เป็นขวดแก้วปากกว้างลิชา ขนาด 125 มีลลิลิตร ฝาทำจากแก้ว

ล ง ท ี่อ . . 'ป ิ^ . . . . ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  ลงท่ี'อ.. . / V f j j ร์โ....Y?i กรรมการ

(ดร.ลมศักดี้ ธรรมวงษ์) (นางลาวกฤษณา พุกอินทร์)

ฯ ^ v _ 1
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รายการที่ 33 ขวดใส่สารละลายปากกว้างสิขา ขนาด 250 มิลลิล ิตร พร้อมฝา (Amber Reagent bottle)

รายละเคียด

1. เป็นขวดแก้วปากกว้างสิชา ขนาด 250 มิลลิลิตร ฝาทำจากแก้ว

รายการที่ 34 ขวดหยดลิซา ขนาด 10-มิลลิลิตร พร้อมหลอดหยด * 1

ร' เยละเอียด

1. ขวดหยดสารแก้วสีชา ขนาด 10 มิลลิลิตร พร้อมหลอดหยด

รายการที่ 35 ขวดหยดสิขา ขนาด 60 มิลลิล ิตร พร้อมหลอดหยด

รายละเอียด

1. ขวดหยดสารแก้วสีชา ขนาด 60 มิลลิลิตร พร้อมหลอดหยด

รายการที่ 36 คลูอ้ง จาร์ (Coupling jar) แบบแนวนอน ขนาด 70x85x40 มิลลิเมตร

รายละเอียด

1. เป็นโถย้อมสีสไลด์แบบนอน พร้อมฝาปิด ขนาด 70x85x40 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

2. ตัวโถทำจากแก้วช้ันดี ใส่โม'มิสี

รายการที่ 37 คิวเวตต์ควอร์ต (Cuvette Quartz)

รายละเอียด

1. ผลิตจากวัสดุ QUARTZ ขนาดปรืมาตร700 ไมโครลิตร หรือใกล้เคียง

2. บรรจุ 2 หลอด ต่อกล่อง

รายการที่ 38 เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว (Glass Thermometer)

รายละเอียด

1. เป็นเทอร์โมมิเตอร์แท่งแก้วแบบแอลกอฮอร์ (สีแดง) สามารถวัดช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 0-100 องศาเซลเช่ยส

2. มีขนาดเล้นผ่านศูนย์กลาง 6.2 มีลลิเมตร ความยาว 300 มีลลิเมตร หรือใกล้เคียง มองเห์นปริมาตรของเหลวสี 

แดงชัดเจน

-3 .บรรจุในปลอกพลาสติกที่แฃ์งแรงสำหรบเก์บวักษาป๋องกันการแตก

ล ง ช ่อ . . . . ^ . ' ^ ^ . . . ไ ,.โ{บม่ระธานกรรมการ ลงช่อ ^ ? ^ % ...^ 0 ^ } ^ . ..กรรมการ

(ดร.สมตักดิ้ ธรรมวงษ์) (นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

. ' 1
ลงช่อ.....^.',.'!^........f.vr.'.'p กรรมการ ลงช่อ...... (ลาพักผ่อน)........กรรมการ ลงช่อ......... วั'โ^?โโโโโ.......กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ น้นตาบุญ) (นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาววัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 39 แท่งแก้วเกลี่ยเ#อรูปสามเหลี่ยม (Spreader)

รายละเคียด ;

1. ผลิตจากแก้วใสไม่มีลิ I

2. มีความยาวของด้านหน้า 3 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามจับเท่ากับ 0.5 เซนติเมตร หรือ'ใกล้เคียง

-รายการที่ 40 แท่งแก้วคนสาร (St irring rod) ขนาด้ความยาว 8 นิ้ว-------------------------------------

รายละเอียด I

1. ทำจากแก้วใสไม'มีสื ปลายด้านหนิงเป็นแบบพายเฟือช่วยในการกวนสาร

2. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มีลลิเมตร ความยาว 6 น้ิว หรือใกล้เคียง

รายการที่ 41 แท่งแก้วรูปตัววี (V-shape rod glass) ขนาด 5 มิลลิเมตร

รายละเอียด I

1. เป็นแท่งแก้วรูปตัววี ยาวด้านละ 5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

2. ผลิตจากแก้วใสโม่มีลิ ทนต่อความร้อนแห้ง่ที่ 180 องศาเซลเช่ยส นาน 2 ช่ัวโมง

รายการที่ 42 บ ีกเกอร ์ (Beaker) ขนาด 50 มิลลิลิต ่ร

รายละเคียด j

1. เป็นแก้วทรงกระบอกใส ขนาด 50 มีลลิลิตรู พร้อมจะงอยลาดเอียงสำหรับเทสาร

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเทา หรือดีกว่า

3. มีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และมี!เด'วัดปริมาตรท่ี'ชดเจน

4. เป็นผลิตกัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
I

C 3  รายการที่ 43 ป ีกเกอร ์ (Beaker) ขนาด 100 มิลลิลิตร

1. ' เป็นแก้วทรงกระบอกใส ขนาด 100 มีลลิลิตร พร้อมจะงอยลาดเอียงสำหรับเทสาร

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเทา หรือดีกว่า

3. มีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และมีฃีควัดปริมาตรที่ชัดเจน

4. เป็นผลิตกัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่โด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ลง4อ ^ ^ ^ ? : ^ } ^
(ดร.สมตักดิ้ ธรรมวงษ์)

ธานกรรมการ ลฬ่อ.... .กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงช่อ นิ้^.'.1.,. D....... .'^ะ...กรรมการ ลงช่อ...... (ล่าพักผ่อน)........กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ) (นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงช่อ.

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)

.กรรมการ
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รายการที่ 44 บ ีกเกอร ์ (Beaker) ข'พาด 150 มิลลิลี่ตร

รายฟิะเคียด I
1. เป็นแก้วทรงกระบอกใส ขนาด 150 มิลลิสิดร พร้อมจะงอยลาดเอียงสำหรับเทสาร

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเที่า หรือดีกว่า

_______ 5. มีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และฝีขีดรัดปร ิมาตรท่ีชัดเจน________________

-----------4. เป็นผลิตภัณฑ์'ท่ีผสิต'จาก'โรงงาน ห่ีใด้รัเ [การรั เรองมาตรฐาน ISO 9001________

รายการที่ 45 บ ีกเกอร ์ (Beaker) ขนาด 1000 มิลสิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นแก้วทรงกระบอกใส ขนาด 1000 ทีลลิลิตร พร้อมจะงอยลาดเอียงสำหรับเทสาร

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเที่า หรือดีกว่า

3. ทีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และที!)ด'ว่ัดปริมาตรท่ีชัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 46 บ ีกเกอร ์ (Beaker) ขนาด 2000 ผิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นแก้วทรงกระบอกใส ขนาด 2000 ทีลลิลิตร พร้อมจะงอยลาดเอียงสำหรับเทสาร

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเใjh หรือดีกว่า

3. ทีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และทีฃีดรัดปริมาตรที่ชัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
iiI

รายการที่ 47 บ ีกเกอร ์ (Beaker) ขนาด 3000 มิลลลิตร
]

รายละเอียด :

1. เป็นแก้วทรงกระบอกใส ขนาด 3000 ทีลลิลิตร พร้อมจะงอยลาดเอียงสำหรับเทสาร

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3. ทีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง และทีขีดรัดปริมาตรที่ชัดเจน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ลงขีอ.., / โ ! โ . โ โ * โ ,...ประธานกรรมการ 

(ดร.สมศักดิ้ ธรรมวงษ์)

ลงขีอ.... .^ Cป ี'^^..กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงขีอ......\  ^? .พุ:': กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ น้นตา'บุญ)

ลงซ้ือ......(ล่าพักผ่อน)........กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ
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รายการที่ 48 บ ีกเกอร ์ (Beaker) ขนาด 5000 ม ิล!ลิลิตร

รายละเคียด ' j

1. เป็นแก้วทรงกระบอกใส ขนาด 5000 มีลลิลิตร พร้อมจะงอยลาดเคียงสำหรับเทลาร

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า 

_________ 5. มีแถบ marking spot ท่ีด้านข้าง แสะมีขีดวดปริมาตรที่ชัดเจน * 1 2 3 4

__________4. เป็นผลิตกัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที'โล้รับก่ารรับรองมาตรฐาน ISO 9001__________

๐

o

รายการที่ 49 เมชัวริ่ง ป ีเปต (Measuring pipette) ขนาด 1 มิลลิล ิตร

รายละเคียด I

1. เป็นปิเปตระดับ Class B ถึง Class A ฃนฺาดี 1 มิลลิลิตร

2. มีฃีดบอกปริมาตรด้านข้างชัดเจน

3. ทำจากแก้วคุณภาพดี สามารถทนความรั่อนแห้งได้ที่ 180 องศาเซลเขียส นาน 2 ช่ัวโมง และสามารถทนการ 

กัดร่อนของสารเคมี

4. เป็นผลิตกัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 50 เมชัวริ่ง ป ีเปต (Measuring pipette) ขนาด 5 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นปีเปตระดับ Class B ถึง Class A ขนาด 5 มีลลิลิตร

2. มีขีดบอกปริมาตรด้านข้างชัดเจน I

3. ทำจากแก้วคุณภาพดี สามารถทนความร้อนแห้งได้ที่ 180 องศาเซลเขียส นาน 2 ช่ัวโมง และสามารถทนการ 

กัดร่อนของสารเคมี

4. เป็นผลิตกัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่โด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 51 เมชัวริ่ง ป ็เปต (Measuring pipette) ขนาด 10 มิลลิลิตร

รายละเคียด I

1. เป็นปิเปตระดับ.Class B ถึง Class A ขนาด!10 มีลลิลิตร

2. มีขีดบอกปริมาตรด้านข้างชัดเจน

ลงขีอ .. !^ ^ ^ ! ,.....?'.โ:ว่โโที่โ^ประธานกรรมการ 

(ดร.สมดักที่ ธรรมวงษ์)

ล ง ข ีอ . . . . . ' ท ี่ .กรรมการ

(นางสาวกฤษณา 'คุกอินทร์)

ลงขีอ ท่ี.,ไ'::รุ').f. .....กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

ลงขีอ..... (ล่า,พักผ่อน)........กรรมการ ลงซื้อ...........ท่ีโ............. ......กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)



- โครงการจัดซื๋อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้า
1 ',1

จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 7/7
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. ทำจากแก้วคุณภาพดี สามารถทนความร้อนแห้งได้ที่ 180 องศาเซลi f ยส นาน 2 ช่ัวโมง และสามารถทนการ 

กัดกร่อนของสารเคมี

4. เป็นผลิตกัณฑ์ท่ีผสิตจากโรงงาน ที่โด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 52 หลอดคาปิลารี่ฝาลินํ้าเงิน (microhematocrit tube blue tip)

รายสะเคียด__________________________________________________ ____________________________

1. เป็นหลอดแก้วชนิด capillary tube ทำจากแก้ว

2. มีความยาว 7.5 เซนติเมตร ภายในหลอดมีรูกลวงสมํ่าเสมอ

3. ขนาดบรรจุ 100 หลอด/กระบอก แต่ละหลอดสามารถบรรจุของเหลวได้ไม่น้อยกว่า 250 ไมโครลิตร

4. มีความคงทนไม่แตกหักง่าย

5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 53 หลอดด้กก๊าซ (Durham tube) ขนาด 6x50 มิลล ิเมตร

รายละเคียด

1. เป็นหลอดแก้ว ทรงกระบอก มีขนาด 6x50 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

j

รายการที่ 54 หลอดทดลองฝาเกลียว (Test tube with screw cap) ขนาด 16x150 มิลลิเมตร

รายละเอียด j
1. เป็นหลอดแก้วทดลอง ขนาด 16x150 มีลลุเมตร หรือใกล้เคียง ฝาเกลียวสืดำทำจากพลาสติกทนความร้อน

2. ทำจาก borosilicate glass 3.3 หรือเทียบเทำ หรือดีกว่า

3. มี marking spot ลำหรับเขียนรายละเอียด

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ใด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 55 หลอดหยดลารพร้อมจุกยางแดง (Dropper tube) ขนาด 5 นิว

รายละเอียด

1. หลอดหยดสารทำจากแก้ว ขนาดความยาว 5 น้ิว หรือใกล้เคียง พร้อมจุกยาง ใขีลำหรับดูดจ่ายสารละลาย

ลงข ีอ..^ร ัโน ิ้^ ’. . . . โ ’̂ .^,...ประธานกรรมการ 

(ดร.สมศักดิ้ ธรรมวงษ์)

ลงช่ัอ.....พุr0 2 ^ I. กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์).

ลง4อ น้ิ'/ไ!!1.ป.......กรรมการ ลงชั่อ......(ลาฟักผ่อน)........กรรมการ
'  I

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ) (นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงขีอ.............. .ไ................. กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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คณะวิทยาคาฬตร์การแพทย์

ชุดที่ 3 ประกอบด้วยรายการที่ 56 -  95 จำนวน 40 รายการ

> ''พ/ไ

X ^  KlIM
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ชุดที่ 3 ประกอบด้วยรายการที่ 56 -  95 จำนวน 40 รายการ

รายการท ี่ 56 กรวยกรองพลาสต ิกแบบก ้านยาว (Plastic funnel) ขนาดเก ้นผ ่านศ ูนย ์กลาง 150 ม ิลล ิเมตร

รายละเอียด I

______ 1. เป็นกรวยกรองแบบก้านยาว เสันผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

_______ 2-ทำจากพลๆลสิก Polypropylene (PP) หรือีเทียบเท่าหรืคคีกว่า__________ ____________________________

รายการที่ 57 กระบอกฉีดยา (Syringe) ขนาด 5 มิ่ลลิลิตร

รายละเอียด I

1. เป็นกระบอกฉีดยาผ่านฝิวหนัง ชนิดปราศจ่ากเรั้อและใร้ัโต้ครั้งเดียว โม่มิเข์มฉีดยา ขนาดความจุ 5 มิลสิลิตร

2. ตัวกระบอกฉีดยาบรรจุ 1 ร้ัน/ชอง อยู่ในซอ่งท่ีปิดสนิท

3. บรรจุ 100 รั้น/กล่อง I

รายการที่ 58 กระบอกฉีดยา (Syringe) ขนาด 10 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นกระบอกฉีดยาผ่านฝิวหนัง ชนิดปราศ'จ่ากเร้ัอและ'ใรได้คร้ังเดียว โม่มีเฃ์มฉีดยา ขนาดความจุ 10 มิลลิลิตร

2. ตัวกระบอกฉีดยาบรรจุ 1 ร้ัน/ซอง อยู่ในชอ่งท่ีปิดสนิท

3. บรรจุ 100 รั้น/กล่อง !
I
I

รายการที่ 59 กระบอกตวงพลาสติก (Plastic Cylinder) ขนาด 10 มิลลิลิตร

รายละเอียด I

1. เป็นกระบอกตวงขนาด 10 มิลลิลิตร ทำจาบพลาสติก Polypropylene (PP) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

2. ทนการกัดกร่อนของสารเคมิ

3. มิ!(ดบอกปริมาตรแบบสเกล

A ''<^/ท่ที่,ลงซอ...?โ . . . . .? . . ' . . .............. . . . . . ไ . . . . ไ . .ประธานกรรมการ

(ดร.สมตักติ ธรรมวงษ์)

ลง!เอ......'!.'??/.'.1ป......ไ1.โ'.5?!̂ -:ไ'.... กรรมการ ลงรั้อ........(ล

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ) (นายสุร

..... ข [ บ บ . . พ ้ไ ไ ’:i.‘..กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

าพักผ่อน).........กรรมการ

เซษฐ์ กันทะคำ)

ลง!เอ......... .กัโ........... .......กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 60 กระบอกตวงพลาสติก (Plastic Cylinder) ขนาด 50 มิลลิลิตร

รายละเอียด ;

1. เป็นกระบอกตวงขนาด 50 มิลสิสิตร ทำจากพลาสติก Polypropylene (PP) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

2. ทนการกัดกร่อนของสารเคมี

3. มีขีดบอกปริมาตรแบบสเกล I
. - - ~ I " “ ' " “  —

รายการที่ 61 กระบอกตวงพลาสติก (Plastic Cylinder) ขนาด 100 มิลลิล ิตรj
รายละเอียด :

ใ. เป็นกระบอกตวงขนาด 100 มีลสิลิตร ทำจากพลาสติก Polypropylene (PP) หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า

2. ทนการกัดกร่อนของสารเคมี I

3. มีฃีดบอกปริมาตรแบบสเกล ;

รายการที่ 62 กระบอกตวงพลาสติก (Plastic Cylinder) ขนาด 1000 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นกระบอกตวงขนาด 1000 มีลสิลิตร ทำจากพลาสติก Polypropylene (PP) หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า

2. ทนการกัดกร่อนของสารเคมี '

3. มีขีดบอกปริมาตรแบบสเกล

รายการที่ 63 กล่องกระดาษสำหรับใส่ Cryo Tube ขนาด 2 มิลลิล ิตร (จำนวน 81 ช่อง)

รายละเอียด

1. ทำจาก Water proof paper จำนวน 81 ช่อง'/'กล,อง

2. สามารถใส่หลอด Microcentrifuge ขนาด 1:5 มีลลิลิตร และ Cryo Tube ขนาด 2 มีลลิลิตร

3. ฝาปิดเป็นแบบสวมแยกกับตัวกล่อง สามารถใช้งานท่ีอุณหภูมิ -80°c ใต้

.^? ? ? ^ '...ประธานกรรมการ 

(ดร.สมตักที่ ธรรมวงษ์)

ลฬ่อ..../!เ,)'สั£ ^ . . .^ .

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

กรรมการ

ลงช่อ ไ'.!':'!'.,.โ!.... £รัไไไ!พั......กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ 'พันตาบุญ)

II
ลงช่อ...... (ส่าพักผ่อน)..........

(นายสุร่เชษฐ์ กันทะคำ)

กรรมการ ลงช่อ..........^ . . .......... .......กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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o

รายการที่ 64 กล่องพลาสติกสำหรับใส่ Cryo Tube ขนาด 2 มิลลิล ิตร (จำนวน 100 ช่อง)

รายละเอียด

1. ทำจากพลาสติก polypropylene (PP) หรือีเทียบเท่าหรืออีกว่า จำนวน 100 ช่อง/กล่อง (10 X 10 ช่อง)

2. สามารถใช้สำหรับใส่หลอด Microcentrifuge ขนาด 1.5 มีลลิลิตร และ Cryo Tube ขนาด 2 มีลลิลิตร

3. สามารถใช้งานที่อุณหภูมี -80°c I

4. .สามารถ Autoclave โต้ท่ี 121°c

รายการที่ 65 กล่องใส่สโลด์ ขนาด 100 แผ่น/กส่อง

รายละเอียด ;

1. เป็นกล่องพลาสติก สามารถใส่สโลดํโต้ 100 แผ่น ต่อกล่อง

2. เป็นชนิดบานพับ I

3. มีแถบกระดาษสำหรับจดรายละเอียดด้านใน

รายการที่ 66 ขวด'พากลน (Wash bottle) ขนาด 500 ผิลลิลิตร

*ไ ? ฟ ิ ^ ^

1. เป็นพลาสติกทรงกระบอก ใสหรืออุ่น ฃนาดุ 500 มีลลิลิตร พร้อมหัวฉีดแข็ง ดัดโม่ใด้

2. ทำจากพลาสติก Low Density Polyethylene (LDPE) ชฉีดความหนาแน่นตํ่า มีคุณสมบัติยืดหยุ่นและโม่แตกง่าย

3. มีขีดรัดปริมาตรฟิมพ์ลายนูนบนเฟ้อพลาสติก สามารถมองเห็นโด้อย่างชัดเจน

รายการที่ 67 ขวดใส่ยาหยอดตา แบบใส ขนาด 5 มิลลิลิตร

รายละเอียด I

1. เป็นขวดยาหยอดตา ขนาด 5 มีลลิลิตร ผล่ีต'จากพลาสติก Polypropylene (PP) บรรจุ 100 ขวด/แพ์ค
j

รายการที่ 68 เข็มเขี่ยเข็อพลาสติก !

รายละเอียด I

1. เป็นเข็มเข่ียเข่ีอพลาสติก ที่ผ่านการฆ่าเข่ีอแล้ว

2. ผลิตจากพลาสติก Polypropylene (PP) หรือเทียบเท่า หรืออีกว่า

3. บรรจุ 1000 ขี่น/กล่อง

ล ง ข ี่'อ . . .^ ^ ^ ^ ’.. ประธานกรรมการ I ลงขี่อ £ ^  .̂'?:'ว ่^ !.กร'รมการ

(ดร.สมดักดิ้ .ธรรมวงษ์)

ลงขี่อ.... 3ก ั;::โ/....... ....กรรมการ

(นางสาวบิเยะวรรณ 'พันตาบุญ)

i

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงขี่อ.......(ลุ่าพักผ่อน).......... กรรมการ ลง1ร่อ........

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ
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รายการที่ 69 คิวเวตต์พลาสติก (Cuvette plastic) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร

รายละเอียด I

1. ผลิตจากพลาสติก Polystyrene (PS) ;

2. ขนาดความจุ 1.5 มิลลิลิตร หรือใกล้เคียง I

3. สามารถใช่งานใด้ในช่วงความยาวคล่ืน 340-900 นาโนเมตร

4. บรรจุ 100 ช่น/กล่อง I

รายการที่ 70 จานพลาสติกลำหรับชั่งฬารแบบ diamond-shaped ก้นแบน (weighing boat) ขนาด 5 มิลลิลิตร

รายละเคียด ;

1. เป็นจุานพลาสติกลำหรับชั่งสาร ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร

2. ผลิตจากพลาสติกชปิด polystyrene (PS) I

3. รูปทรงแบบ diamond-shaped ก้นแบน I

4. ขนาดบรรจุ 100 ช่นต่อแพค I

' ^ I
รายการที่ 71 จานพลาสติกลำหรับชั่งสารแบบ diamond-shaped ก้นแบน (weighing boat) ขนาด 25 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นจานพลาสติกสำหรับชั่งสาร ขนาดบรรจุ 25 มิลลิลิตร

2. ผลิตจากพลาสติกชปิด polystyrene (PS)

3. รูปทรงแบบ diamond-shaped ก้นแบน

4. ขนาดบรรจุ 500 ช่นต่อแพ็ค

รายการที่ 72 จานเพาะเล ียงi f อ พลาสติก (Plastic Petri dish)

1. จานเพาะเลี้ยงเชั่อพลาสติกชปิด Polystyrene (sterile) โดยมี 2 ส่วน คือ จานเพาะเช่อและฝาปิด ประกบกันเป็นคู่

2. ขนาดเล้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร สูง 15 มิลลิเมตร

3. บรรจุโม่ตํ่ากว่า 500 ช่น/กล่อง

ลงขอ...^ไ!;. .......ไ... ....ไ.ประธานกรรมการ

(ดร.สมศักดิ้ ธรรมวงษ์)

/ .
ลงช่อ... f f l A โ. ไเโ)®โฟ้:* 1 2 3 4ไ'?..... t เา 

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

กรรมการ

ลงช่อ.....ไ!.?.1:1.? ; )ใ ? โ ? ก ร ร ม ก า ร  ลงช่อ........(ลุาพ้'กผ่อน)..........กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ) (นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงช่อ.........*๔โกั7ไ?Or.:.......กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 73 หลอดเชนตริหิเวก์ (Centrifuge tube) ขนาด 15 มิลลิลิตร

รายละเอียด ' !

1. เป็นหลอดพลาสติก ปราศจากเข้อ ขนาด 15 มีลลิลิตร บรรจุ 50 ข้น/เพศ

2. สามารถ Autoclave ใต้ '

3. มี marking spot และมีแถบขีดบอกปริมาต่รข้างหลอดอย่างชัดเจน 

_______ 4. ผลิตจากพลาสติกชมีด Polypropylene (PR) หริอเทียบเท่า หรือดีกว่า

รายการที่ 74 หลอดเซนตริหิ!วก์ (Centrifuge tube) ขนาด 50 ผิลลิลิตร

รายละเอียด . .

1. เป็นหลอดพลาสติก ปราศจากเข้อ ขนาด 50 มีลลิลิตร บรรจุ 25 ข้น/แพค

2. สามารถ Autoclave ใต้ i
3. มี marking spot และมีแถบขีดบอกปริมาดรุ่ข้างหลอดอย่างชัดเจน

I
4. ผลิตจากพลาสติกชมีด Polypropylene (PP) หรือเมียบเท่า หรือดีกว่า

รายการที่ 75 กัวกรองอาหารเลี้ยงเข้อแบบยึดติดกับขวดสุญญากาศ (Bottle -  top vacuum filter)

รายละเอียด

1. แผ่นกรองทำดวย cellulose acetate membrane รูของแผ่น membrane มีขนาด 0.22 ใมโศรเมตร เล้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร

2. ความจุของกรวย (funnel capacity) 500 มิลลิลิตร

3. มีรู/ข้อต่อ สำหรับต่อกับ,ปิม เพื่อให้เกิดระบบสุญญากาศระหว่างการกรอง

4. ผลิตและบรรจุโดยกระบวนการปลอดเข้อ (sterile)

5. เกลียวมีขนาดเล้นผ่านศูนย์กลาง 33 มีลลิเมตร

I
รายการที่ 76 ที่วางคิวเวตส์ (Rack for Cuvette)

รายละเอียด I
1. สามารถวางดีวเวตต์ใต้ 12 ข้อง (2x6) ร

2. ขนาด กว้าง 170 X ยาว 50 X  สูง 12 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

3. ทำจากพลาสติก Polyethylene (PE) หรือเมียบเท่า หรือดีกว่า

ล ง ข ้อ .!^ ^ '^ ใ...'ท ' ^ : โ . . . .ประธานกรรมการ 

(ดร.สมกักที่ ธรรมวงษ์)

ลงข้อ.. . . ร.... .̂'ใ ? โ .กรรมการ 

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงข้อ....'.ป!'.โ(......ใ^.!?^ กรรมการ ลงข้อ...... (ลาพักผ่อน)...........กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ มีนตาบุญ) (นายสูทชษฐ์ กันทะคำ)

ลงข้อ.......-บใบ/บโ..... '......... กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 77 ที่วางหลอดพี#อาร์ พร้อมฝาปีด (PCR tube Rack) ขนาด 96 ช่อง

รายละเอียด

1. ทำจากพลาสติก ชนิด Polypropyfene (PP) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

2. สามารถวางหลอดพี#อาร์ ขนาด 0.2 มิลลิลิตร จำนวน 96 ช่อง พร้อมฝาปิด

รายการที่ 78 ฝาหลอดทดลองพีขาว ขนาด 15 มิลลิเมตร (Cap for test tube)___________________________________

รายละเอียด

1. เป็นฝาครอบหลอดทดลองพลาสติกอย่างดี มิลิขาว สามารถปิดหลอดขนาด 13x100 มิลลิเมตร

2. ผลิตจากพลาสติก Polypropylene และสามารถ Autoclave ได้

3. มิค* 1 2 3วามสิดหยุ่นโม่แข็ง สามารถปิดปากหลอดทดลองได้พอดี ไม,ทำให้หลอดแตก

รายการที่ 79 ฝาหลอดทดลองลิชมพู ขนาด 13 มิลลิเมตร (Cap for test tube)

รายละเอียด

1. เป็นฝาครอบหลอดทดลองพลาสติกอย่างดี มิลิชมพู สามารถปิดหลอดขนาด 13 x100 มิลลิเมตร

2. ผลิตจากพลาสติก Polypropylene และสามารถ Autoclave ได้

3. มิความยืดหยุ่นไม,แข็ง สามารถปิดปากหลอดทดลองได้พอดี ไม,ทำให้หลอดแตก

รายการที่ 80 ฝาหลอดทดลองลิแดง ขนาด 13 มิลลิเมตร (Cap for test tube)

รายละเอียด

1. เป็นฝาครอบหลอดทดลองพลาสติกอย่างดี มิลิแดง สามารถปิดหลอดขนาด 13 x100 มิลลิเมตร

2. ผลิตจากพลาสติก Polypropylene และสามารถ Autoclave ได้

3. มิความสิตหยุ่นไม่แข็ง สามารถปิดปากหลอดทดลองได้พอดีไม่ทำให้หลอดแตก

รายการที่ 81 ฝาหลอดทดลองลินํ้าเงิน ขนาด 13 มิลลิเมตร (Cap for test tube)

รายละเอียด

1. เป็นฝาครอบหลอดทดลองพลาสติกอย่างดี มิลิ'นาเงิน สามารถปิดหลอดขนาด 13 X100 มิลลิเมตร

2. ผลิตจากพลาสติก Polypropylene และสามารถ Autoclave ได้

3. มิความยืดหยุ่นไม่แข็ง สามารถปิดปากหลอดทดลองได้พอดีไม่ทำให้หลอดแตก
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คณะจุทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 82 ฝาหลอดทดลองสีเหลือง ขนาด 13 มลสีเมตร (Cap for test tube)

รายสะเอียด I

1. เป็นฝาครอบหลอดทดลองพลาสติกอย่างด มีลิเหลีอง สามารถปิดหลอดขนาด 13 x100 มีลลิเมตร

2. ผลิตจากพลาสติก Polypropylene และสา1มารถ Autoclave ใต้

3. มีความแดหย่นโม่แฃ์ง สามารถปิดปากหล่อดทดลองโต้พอดี โม่ทำให้หลอดแตก

รายการที่ 84 หลอดโมโครเซนตรืหิเวก์ (Microcentrifuge tube) ขนาด 1.5 มิลสีลิตร

รายละเอียด

1. เป็นหลอดพลาสติก ปราศจาก DNase RNuse ขนาด 1.5 มีลลิลิตร บรรจุ 1000 ข้น/แพ์ค

2. สามารถ Autoclave โต้ และมีแถบขีดบอกบ่เริมาตรข้างหลอดอย่างชัดเจน

3. ผลิตจากพลาสติกชมีด Polypropylene (PP) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

รายการที่ 83 พาลเจอร์ป ีเปดพลาสติก (Pasture pipette Plastic) ขนาด 3 มิลลิลิตร

รายละเอียด I

1. เป็นหลอดหยดพลาสติก ขนาดความจุ 3 มีลลิลิตร ความยาว 16 เซนติเมตร หรือใกล้เดียง

2. มี!เด'วัดปริมาตรท่ี'ชัดเจน i

รายการที่ 85 หลอดโมโครเซนตรืทิเวก์ (Microcentrifuge tube) ขนาด 2 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นหลอดพลาสติก ปราศจาก DNase RNgse ขนาด 2 มีลลิลิตร บรรจุ 1000 ข้น/แพค

2. สามารถ Autoclave โต้ และมีแถบขีดบอกปริมาตรข้างหลอดอย่างชัดเจน

3. ผลิตจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

รายการที่ 86 หลอดโมโครเซนตรืหิเวก์ สีชา (Amber Microcentrifuge tube) ขนาด 1.5 มิลล ิล ิตร

รายละเอียด

1. เป็นหลอดพลาสติก ลิชา ปราศจาก DNase RNase ขนาด 1.5 มีลลิลิตร บรรจุ 500 ข้น/แพค

2. สามารถ Autoclave โต้ และมีแถบขีดบอกปริมาตรข้างหลอดอย่างชัดเจน

3. ผลิตจากพลาสติกชนิด Polypropylene (Pp) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 87 โมโครโตเตอร์เพลท 96 หลุม (96 well Microtitre plate (U-Shape)

รายละเอียด ;

1. ทำจากพลาสติก Polystyrene (PS) ปราศจ่ากเที่อ

2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่โต้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
j * 1 2 3

รายการที่ 88 โมโครอ เปฅทิป (Micropipette tip) เขนาด 10 โมโครลิตรJ j :
รูๆย'ฟิะเอียด j

1. เป็นพลาสติก Polypropylene (PP) ขนาด 10 โมโครลิตร บรรจุ 1000 ท่ีน/ลุง

2. สามารถ Autoclave โต้

3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ใต้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 89 โมโครอ เปตทิป (Micropipette tip) ขนาด 1000 โมโครลิตร

รายละเอียด I

1. เป็นพลาสติก Polypropylene (PP) ขนาด 1000 โมโครลิตร บรรจุ 1000 ท่ีน/ถง

2. สามารถ Autoclave โต้

3. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานที่โต้รับก":รรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 90 โมโครอ เปตทิป (Micropipette tip) เขนาด 200 โมโครลิตร

รายละเอียด I

1. เป็นพลาสติก Polypropylene (PP) ขนาด 200 โมโครลิตร บรรจุ 1000 ท่ีน/ถุง

2. สามารถ Autoclave โต้ '

3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่โต้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 91 โมโครอ เปตทิป พร้อมกล่อง (Micropipette tip with box) ขนาด 200 โมโครลิตร

รายละเอียด เ

1. เป็นพลาสติก Polypropylene (PP) ขนาด 200 โมโครลิตร ที่ปราศจาก DNase RNase พร้อมกล่อง

2. สามารถ Autoclave ซ้ําโต้ทั้งกล่อง โดยโม'เลิยรูปทรง

3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่โต้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

„ f 0 S 7 ^ ^ ^ '
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จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 9/9
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
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รายกๆรที่ 92 โมโครปีเปดทิป พร้อมกล่อง (Micropipette tip with box) ขนาด 1000 โมโครลิตร

รายละเอียุด '

1. เป็นพลาสติก Polypropylene (PP) ขนาด 1000 โมใครลิตร ที่ปราศจาก DNase RNase พร้อมกล่อง

2. สามารถ Autoclave ซ้ําใต้ท่ีงกล่อง โดยโม่,เลิยรูปทรง

3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่โด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 94 หลอด พี €  อาร ์ (PCR tube) ขนาด 0.2 มิลลิลิตร

รายละเอียด ' I

1. เป็นหลอดพลาสติก ขนาด 0.2 นิลลิลิตร ปราศจาก DNase RNase บรรจุ 1000 ข่ีน/แพีค

2. สามารถ Autoclave โต้

3. ผลิตจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PF) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ใต้รับการรับรองมาตรฐาน-ISO 9001

รายการที่ 95 ห่วงเขี่ยเขี่อพลาสติก ขนาด 10 โมโครลิตร

รายละเอียด

1. เป็นห่วงเขี่ยเขี่อพลาสติกท่ีผ่านการฆ่าเขี่อแล้ว ขนาดความจุของห่วง 10 โมโครลิตร

2. ผลิตจากพลาสติก Polypropylene (PP) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า บรรจุ 1000 ข่ี,น/กล่อง

3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่โต้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 93 ที่วางหลอดโมโครเซนตริพิเวย์ (Microcentrifuge tube rack) ขนาด 5x16 ช่อง

รายละเอียด '

1. ทำจากพลาสติก ชนิด Polypropylene (PP)’หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

2. สามารถวางหลอดโมโครเซนตริพิเวก์ (microcentifuge tube) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร จำนวน 5x16 ช่อง
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ชุดที่ 4 ประกอบด้วยรายการที่ 96 -  106 จำนวน 11 รายการ

a ; ■'Iv^jtrN ฟ ่พ ’ เ^ไ/
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โครงการจัดซื๋อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้า

จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e—Bidding) 1/3
คณะวทยาศาสตริการแพทย์

ชุดท่ี 4 ประกอบด้วยรายการที่ 96 -  106 จำนวน 11 รายการ

รายการที่ 96 ช้อนตักสารสเดนเสส เบอร ์ 0 (Stainless spatula No. 0)

.รายสะเอียด I

-------- 1. เป็นช้อนตักสารที่ทำจากลเดนเลสคุณภาพดี เบอร์ 0 ด้านหนงเป็นช้อนและด้านหปึงเป็นพาย

o

๐

รายการที่ 97 ช้อนตักสา'รสเดนเสส เบอร์ 5 (Stainless spatula No. 5)

รายสะเอียด I

1. เป็นช้อนตักสารที่ทำจากสเดนเลสคุณภาพ่ดี เบอร์ 5 ด้านหปึงเป็นช้อนและด้านหปึงเป็นพาย

รายการที่ 98 ชุดผ่าตัด จำนวน 14 ซ้น (Dissecting set)
1เน,„  ’ !

ชุดผ่าตัดทำจากสเดนเลฬคุณภาพดี บรรจุในกระเป๋าหนังช้ปประกอบด้วย

1. กรรไกรผ่าตัดสเดนเลสปลายแหลม ขนาด 5 น้ิว หรือใกล้เคียง จำนวน 1 ซ้น

2. กรรไกรผ่าตัดสเดนเลสปลายแหลมมน ตรง ขนาด 5 ฉ้ว หรือใกล้เคียง จำนวน 1 ซ้น

3. ปากคีบลเดนเลสปลายตรงแหลม ขนาด 4.5 นิ้วหรือใกล้เคียง จำนวน 1 ซ้น

4. ปากคีบสเดนเลสปลายตรงมน ขนาด 4.5 เน้ิว หรือใกล้เคียง จำนวน 1 ซ้น

5. ปากคีบสเดนเลสปลายงอ ขนาด 4.5 ฉ้ว เรือใกล้เคียง จำนวน 1 ซ้น

6. เฃ์มเช่ยปลายแหลม ขนาด 5 ฉ้ว หรือใกล้เคียง จำนวน 1 ซ้น

7. เฃ์มเข่ียปลาย'โค้งมน ขนาด 5 น้ิว หรือใกล้เคียง จำนวน 1 ซ้น

8. มีดผ่าตัดขนาด 6 น้ิว หรือ่ใกล้เคียง จำนวน 1 ซ้น

9. ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ 4 จำนวน 1 ซ้น

10. ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 20 จำนวน 1 ซ้น I

11. ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 22 จำนวน 1 ซ้น I

12. หลอดหยด จำนวน 1 ซ้น I

13. สปาตูล่า ขนาด 5 น้ิว หรือใกล้เคียง จำนวน 1 ซ้น

14. ไม้บรรทัดลเดนเลส ขนาด 6 น้ิว หรือใกล้เคียง จำนวน 1 ซ้น

ลงช่อ..?^นิ้^....:นิ้นิ้นิ้?ไ.นิ้?นิ้ประธานกรรมการ 

(ดร.สมศักดิ้ ธรรมวงษ์)

ลงซ้อ.;... Wป็น้ิ?•น้ิ^..กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงช่อ....? .̂''.:?ทั ไน้ิ ....กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

ลงช่อ....... (ลาพักผ่อน)., .กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ทันทะคำ)

ลงช่อ........ท ัโ.....ไ..... ’.........กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)



โครงการจัดขีอวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้า
๙ ' ชุ จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 2/3

คณะวทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 99 ฐานด้งเหล็กสำหรับปีวเรต (Stand gnd base for burette)

รายละเคียด

1. เป็นขาตั้งทำจากเหล็กชุบสเตนเสส และฐานทำจากเหล็กกล้าทาล็กันสนิม ลามารถใช่งานร่วมกับบิวเรต 

(Burette) โต้ j

----------- 2. ถอดประกอบโต้ง่าย ฐานมิ'พาห'พัก โม่ล้มง่าย สามารถใช่ร่วมกับอุปกรณ์จ้บยด เช่น บอสเฮด (Boss Head)___ _
j.
I

รายการที่ 100 ตะแกรงวางหลอดทดลอง (Stainless steel Rack) ขนาด 13x100 มิลล ิเมตร (จำนวน 5x10 ซ่อง)

รายละเคียด

1. ทำจากสเตนเลสชั้นดี ใส่หลอดทดลองขนาด13x100 มิลลิเมตร โต้ 50 ช่อง

รายการที่ 101 ตะแกรงวางหลอดทดลอง (Stainless steel Rack) ขนาด 16x150 มิลล ิเมตร (จำนวน 5x10 ซ่อง)

รายละเอียด !

1. ทำ'จากสเตนเสส'ช้ันดี ใส่หลอดทดลอง ขนาด 16x150 มิลลิเมตร โต้ 5 0 ช่อง

รายการที่ 102 ตะแกรงวางหลอดทดลอง (Stain

รายละเอียด

1. ทำ'จากสเตนเลสชั้นดี ใส่หลอดทดลอง ข'

ess Steel Rack) ขนาด 25x150 ม ิลล ิเมตร (จำนวน 5x10 ซ่อง)

พาด 25x150 มิลลิเมตร โต้ 5 0 ช่อง

รายการที่ 103 ที่คีบถ้วยครู'สิเบิล (Crucible Tong) ขนาด 10 นิว

รายละเอียด !

1. ทำจากโลหะ ใช่จับถ้วยครูขีเนิ้ลหรือวัสดุอื่น5] ใช้ขณะทำการทดลองที่มิอุณหภูมิสูง

2. ขนาดความยาว 10 น้ิว หรือโกล้เดียง I

รายการที่ 104 บ ีกเกอร์สเตนเลส มีหู'จับ (Stainless Beaker) ขนาด 1 ลิตร

รายละเคียด !

1. ผลิตจากสเตนเลสอย่างดี พร้อมหูจับ ขนาด 1 ลิตร

2. มิขีดวัดปริมาตรพิมพ์ลายนูนบนเนิ้อสเตน]เลสต้านใน สามารถมองเห์นใต้อย่างชัดเจน

ล ง ข ี อ . . . .... โ ^ ! ^ ^ . . .กรรมการลงขีอ. . ^ . 1? . : ใ ^...ประธานกรรมการ

(ดร.สมศักดี้ ธรรมวงษ์)

ลงขีอ 'hunt.....^??? ’̂?■ะ กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ พันตาบุญ)

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงขีอ...... i(ลาพักผ่อน).........กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ



โครงการจัดซื๋ฉวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้า

จำนาน 9 ช ุด  (253 รายการ) ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 3/3
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 105 บ ีกเกอร์สเตนเลส มีหูจับ (Stainless Beaker) ขนาด 2 ลิตร

1. ผลิตจากฬเตนเสสอย่างดี พร้อมหูจับ ขนาด 2 ลิตร

2. มี?เดวัดปริมาตรพิมพ์ลายนูนมนเน้ือสเตนเลสด้านใน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน * 1

รายการท 106

รายละเอียด

า ด 5.5 น้ิว

1. เป็นปากคีบแบบมีเขี้ยว ทำจากสเตนเสส ขนาด 5.5 น้ิว หรือใกล้เคียง

ลงท่ีอ.. .ประธานกรรมการ

(ดร.สมศ้กดิ้ ธรรมวงษ์)

ลงท ี่อ....(ไ(เ®ป็ป็)... !h| .0 ^? /^ :....กรรมการ 

(นางสาวกฤษณ า พุกอินทร์)

ลงที่อ.....^ .u.':.v.‘.?...........กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

ลงที่อ....... (ลาพักผ่อน)......... กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงที่อ........ .ร ั ..................กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)



o  โครงการจัดซึ๋อ จัฬดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e—Bidding)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชุดท่ี 5 ประกอบด้วยรายการที่ 107 -  119 จำนวน 13 รายการ

0
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f  .ไ.
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้า

n i u L จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1/3

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชุดท่ี 5 ประกอบด้วยรายการที่ 107 -  119 จำนวน 13 รายการ

รายการที่ 107 ตวกรองแบคทีเรีย (Disposable filters with mouthpieces)

รายละเอียด

1. เฟ้นอุปกรณ์'สำหรับกรองใว'รัฬ และแบคทีเรียตามมาตรฐาน ATS/ER-S -......

2. สามารถกรองแบคทีเรียได้ yy.yyy% และกรองเซื้ฟ้'ท 'พใต้ 99.999%-----------------

3. มีฃนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร

4. สามารถใช้งานร่วมกับ Spirometry Flow Head

5. อุปกรณ์สำหรับกรองอากาศแยกบรรจุอย่างดีมาพร้อมกับ mouthpiece ชนิดกระดาษ

รายการที่ 108 กงใส่นํ้ากลนแบบมีก๊อก ขนาด 20 ลิตร

รายละเคียด

1. กังนาทำจากพลาสติก High-Density Polyethylene (HDPE) ขนาดความจุ 20 ลิตร สำหรับเก๊บนํ้ากลั่น

2. มีก๊อก เปิด-ปิด ประกอบสำเร์จรูปมาจากโรงงานไม่รั่ว?ม และมีฝาเกลียวปิดกัง

3. มีหู'จับ สะดวกต่อการจับยก

รายการที่ 109 ถังใส่สารเคมีจากการทดลอง ขนาด 20 ลิตร

รายละเอียด

1. กังพลาสติกทนการกัดกร่อนจากสารเคมี สามารถใส่สารเคมีที่เหลือทิ้งจากห้องปฏิบัติการ ปริมาตรโม,ต2 3 4 5ากว่า

20 ลิตร

รายการที่ 110 ถุงพลาสติกสำหรับตีป ่น (Stomacher bag)

รายละเอียด

1. เป็นถุงพลาสติกทรงกระบอก ปราศจากเซ้ือ สำหรับใช้ตีปนอาหาร ขนาด 7x12 น้ิว หรือใกล้เคียง บรรจุจำนวน 

500 ช้นต่อแพ์ค

2. สามารถ Autoclave ได้ และใช้กับเคร่ืองตีป่นอาหารได้

3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ล ง ร ื่อ . .^ '? ป ^ ..โ ^ โ ป .ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  

(ดร.สมศักดิ้ ธรรมวงษ์)

ลง!เอ... ก ๊รุป?.'5\ ...yy. รั่รื่^ . .กรรมการ

(นางสาวกถุษณา พุกอินทร์)

ลง!เอ... i  รุ่!'!!’จั.........ร่ั'ป!?.'.^....กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ บันตาบุญ)

ลฬ ่อ ....... (ลาพักผ่อน)........ กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ



. โครงการจัดชื้อวัลดุวิทยาศาลตร์หรือการแพทย์ หน้า

จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 2/3

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 111 ถุงมือทางการแพทย์ แบบมีแป้ง โซส์ M (Glove Size M)

รา?เละเคียด I

1. เป็นถุงมือยางพารา โซส์ M มีแป้ง สิวเรียบ ขนาดบรรจุโม่น้อยกว่า 50 คู/กล่อง

รายการที่ 112 ถุงมือทางการแพทย์ แบบมีแป้ง โซส์ ร (Glove Size ร) —

รายละเอยด

1. เป็นถุงมือยางพาราโซส์ ร มีแป้ง สิวเรียบ!ขนาดบรรจุโมน้อยกว่า 50 คู/กล่อง

รายการที่ 113 ถุงมือทางการแพทย์ แบบมีแป้ง โซส์ L (Glove Size L)

^ ^ )  รายละเอียด '

1. เป็นถุงมือยางพารา โชส์ L มืแป้ง สิวเรียบ ขนาดบรรจุโม่น้อยกว่า 50 คู่/กล่อง

รายการที่ 114ถุงม ือโนโตรโซส ์ร (Nitrile GlovesjSize ร)

รายละเอียด '

1. เป็นถุงมือแพทย์ที่ผสิตจากยางสังเคราะห์ โซล่ ร แบบโม่มืแปัง

2. มีดวามหนาโม,น้อยกว่า 0.08 มืลสิเมตร

3. บรรจุ 50 คู่/กล่อง

4. สินค้าต้องโต้รับมาตรฐาน ISO 9001

o
รายการที่ 115 ถุงมือโนโตรโซส์ M (Nitrile Gloves Size M)

รายละเอียด

1. เป็นถุงมือแพทย์ที่ผสิตจากยางสังเคราะห์ โซส์ M แบบโม่มืแปัง

2. มืความหนาโม่น้อยกว่า 0.08 มืลสิเมตร !

3. บรรจุ 50 คู่/กล่อง' ;

4. สินค้าต้องโต้รับมาตรฐาน ISO 9001

ลงรีอ..-โโโ'..^(โร:โโ.ไ!^'..ประธานกรรมการ 

(ดร.สมศกที่ ธรรมวงษ์)

ลง1รี'อ...โ̂ .V.ใ.':'ระ'....... โ.5;?า'.ไ...กรรมการ ลงรีอ....'......'(ลาพักผ่อน)........กรรมการ ลงรีอ......... .รัร...................กรรมการ

ลงรีอ D ....^.0.? '̂/?.กรรมการ

(นางลาวกฤษณา พุกอินทร์)

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ) (นายลุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางลาวรัตนา ใจบุญ)



: โครงการจํดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้า

o จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 3/3
m คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 116 ถุงมือโนโตรโซส์ L (Nitrile Gloves Size L)

รายละเอียด

1. เป็นถุงมือแพทย์ที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ โซส์ L แบบโม่มืแป๋ง

2. มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.08 มีลสิเมตร

3. บรรจุ 50 คู่/กล่อง-- * 1

4. สินคาต้องโต้รับมาตรฐาน ISO 9001----------------------------------------------------

รายการที่ 117ถุงมือผ่าตัด แบบโม ่ม ีแป ้งโซส ์ร (Surgical gloves size ร)

รายละเอียด

1. เป็นถุงมือยางพารา โซส์ ร โม่มีนปัง ผิวเรียบ ขนาดบรรจุโม,น้อยกว่า 50 คู/กล่อง

รายการที่ 118 ถุงมือผ่าตัด แบบโม่มืแป้ง โซส์ M (Surgical gloves size M)

รายละเอียด

1. เป็นถุงมือยางพารา โซส์ M โม่มืแปัง ผิวเรียบ ขนาดบรรจุโม่น้อยกว่า 50 คู่/กล่อง

รายการที่ 119 ถุงมือผ่าตัด แบบโม่มีแป้ง โซส์ L (Surgical gloves size L)

รายละเอียด

1. เป็นถุงมือยางพารา โชสั L โม่มีแปัง ผิวเรียบ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 50 คู่/กล่อง

ลงท่ีอ.. ไไ/?.. £ ^ : ^ . . ประธานกรรมการ

(ดร.ลมศ้กดี้ ธรรมวงษ์)

ลงที่อ ไ! Hi ไ/ส.......ไ!.'/’?:....กรรมการ

(นางฬาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

ล ง ท ี่อ . . . ...ไ,ไ ! . ก ร ร ม ก า ร

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงที่อ........ (ลาพักผ่อน)........

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ)

กรรมการ ลงท่ีอ..

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)

..กรรมการ



โครงการจัด#อ วัสดุวิทยาคาสตร์หรือการแพทย์ 

จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคา!)เล็กทรอนิกย์ (e-Bidding)

คณะวิทยาดุ่าสตร์การแพทย์

ชุดท่ี 6 ประกอบด้วยรายการที่ 120 -  156 จำนวน 37 รายการ



1 โ; โครงการจัดซื้อวลดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้า

จำนวน 9 ชุด (253 รายการ่) ด ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e—Bidding) 1/8

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชุดที่ 6 ประกอบด้วยรๆยการที่ 120 -  156 จำนวน 37 รายการ

รายการที่ 120 กระดาษกรอง เบอร ์ 1 (Filter Papers No.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 เซนติเมตร

รายสะเอียด :

..... - - 1..เป็นกระดาษกรองแบบวงกสมที่ฝ็คุณภาพ-เบอร์1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง-12.5 เซนติเมตร-หรือใกล้เคียง-

2;-Standard'grade ~ — --------------------------------------------------------------------------

3. บรรจุ 100 แผ่น/กล่อง

รายการที่ 121 กระดาษกรอง เบอร์ 1 (Filter Papers No.1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 เซนติเมตร

รายสะเอียด !

1. เป็นกระดาษกรองแบบวงกลมที่มีคุณภาพ เบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 เซนติเมตร หรือใกล้เอียง

2. Standard grade '
I  1 I
3. บรรจุ 100 แผ่น/กล่อง j

รายการที่ 122 กระดาษกรอง เบอร์ 2 (Filter Papers No.2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 เซนติเมตร

รายสะเอียด I

1. เป็นกระดาษกรองแบบวงกลมที่มีคุณภาพ เบอร์ 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 เซนติเมตร หรือใกล้เอียง

2. Standard grade

3. บรรจุ 100 แผ่น/กล่อง

รายการที่ 123 กระดาษกรอง เบอร์ 4 (Filter Papers No.4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 เซนติเมตร

รายละเอียด

1. เป็นกระดาษกรองแบบวงกลมที่มีคุณภจุ,พ เบอร์ 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 เซนติเมตร หรือใกล้เอียง

2. Standard grade

3. บรรจุ 100 แผ่น/กล่อง

1โ /-/ว ? /.® โ ?  1 _  iH forri............ไ... โ.โ.......ประธานกรรมการ

(ดร.สมศักดิ้ ธรรมวงษ์)

ลงท ี่อ .....'โโ !ไ \.... ,0i C&).โ'!!โi  กรรมการ 

(นางสาวกฤษณา พุกอีนทร์)

ลงที่อ .̂“โ1:!โ!.......โ” ':^....กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

ลงที่อ.....แ...(ลาพักผ่อน).........กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงที่อ........ .& โ โ โ : . : .....

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ
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รายการที่ 124 กระดาษชั่งสาร (Weighing Papers) ขนาด 10 X 10 เซนติเมตร

ราผละเอียด

1. กระดาษชั่งสาร ขนาด 10 X 10 เซนติเมตร หรือใกล้เคียง

2. บรรจุใม,ตาก'ว่า 400 แผ่นต่อกล่อง

รายการที่ 125 กระดาษลิตฟ้ส วัดค่า pH แบบตลับย่านการวัด 1-14 pH (Litmus paper)

รายละเอียด

1. เป็นกระดาษที่ใช่วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในช่วง pH 1-14

รายการที่ 126 กระดาษวัด pH แบบ Universal

รายละเอียด

1. เป็นกระดาษที่ใช่วัดค่าความเป็นกรด-ค่าง โดยมี pH ในช่วง 1-14 และมีค่าความละเอียดเท่ากับ 0.5-1.0 แบบ

strip

2. เป็นผลิตกัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ใต้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รายการที่ 127 โกร่งบด (Mortar and pestle) ขนาดเส์นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร

รายละเอียด

1. ทำจากกระเบื้องพอรัชเลน (porcelain) ใช่สำหรับบดยาให้ละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร หรือ

ใกล้เคียง

2. ในชุดประกอบด้วยตัวโกร่ง (mortar) และลูกบด (pestle)

รายการที่ 128 โกร่งบด (Mortar and pestle) ขนาดเสนผ่านศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร

รายละเคียด

1. ท่าจากกระเบื้องพอรัชเลน (porcelain) ใช้สำหรับบดยาให้ละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร หรือ

ใกล้เคียง

2. ในชุดประกอบด้วยตัวโกร่ง (mortar) และลูกบด (pestle)

ลงช่อ. .^ .:ป็โ:ป็̂ ! . . . .^ โ^^'JT/ประธานกรรมการ

(ดร.ลมศักดิ้ ธรรมวงษ์)

ลงช่อ....(วั]£!>:กั....ไ* ...กรรมการ

(นางลาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงช่อ....'̂ .''.!,.'.̂ ......................กรรมการ

(นางลาวปิยะวรรณ กันตาบุญ)

ลงช่อ.........ชุลาพักผ่อน).........กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)

.กรรมการ
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รายการที่ 129 เข็มเขี่ยเนิ้อ (Inoculating Needle) j

รายละเอียด ;

1. เป็นห่วงเขี่ยเขี่อ ด้ามจับทำจากอะลูมิเนิยม และห่วงทำจากลวด ฝ็ความยาวของลวด 8 เซนติเมตร หรือ 

ใกล้เคียง 1

2. ความยาวรวมทั้งหมด 27.5 เซนติเมตร หรือใกล้เคียง
j

รายการที่ 130 เข็มเจาะปลายนิ้ว เบอร ์ 30 G (General Lancets)

รายละเคียด

1. เป็นเข็มเจาะปลายนิ้ว ใข็ลำหรับเครื่องวัดระดับนํ้าตาล

2. ปลายเข็มฝึความเรียบและลื่น หัวเข็มเบอร์ 30G

3. บรรจุในกล่อง 100 ข่ีน/กล่อง j
s I

รายการที่ 131 เข ็มเจาะเลือด (Blood Lancets) '

รายละเอียด I

1. เข็มเจาะเลือด ผ่านการฆ่าเข่ีอ บรรจุ 100 รุๆน/กล่อง

2. ผลิตจากวัสดุ medical grade stainless steel

3. บรรจุแยกขี่น (individual packaging) I
I

I
รายการที่ 132 ครูข็เบิล ( Crucible) ขนาด 30 มิลลื่ล ิตร 

รายละเอียด j

1. ทำจากกระเนิ้องทนความร้อน ทรงกลาง ขนาด 30 มิลลิลิตร หรือใกล้เคียง

รายการที่ 133 ครูข็เบิล ( Crucible) ขนาด 50 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. ทำจากกระเบื้องทนความร้อน ทรงกลาง ฃเนาด 50 ฝ็ลลิลิตร หรือใกล้เคียง

i
i
i

ะธานกรรมการ

(ดร.สมดักดิ้ ธรรมวงษ์)

ลงข่ีอ.... .'โ^!ร'ไ^... H  กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงขี่อ .̂'?/'.:'.'.*!!.......ไ̂ .!??)!1.'):..กรรมการ

(นางสาวปิยะว่รรณ นันตาบุญ)

ลงข่ีอ

(นายลุ

(ลาฟักผ่อน).......

รเชษฐ์ กันทะคำ)

กรรมการ ลงขี่อ................................. กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 134 ชามระเหยเซรามิค (Evaporating dish) ขนาดเฟ้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร

รายละเอียด

1. ทำจากกระเนิ้องพอร์ซเลน (porcelain) ฃบุาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง ใช้สำหรับการ

ระเหยสารละลาย ;

2. รูปทรง Euro design ' I

3. สามารถเผาที่อุณหภูมิสูงมากกว่า 100 องศาเซลเอียส
I
i

รายการที่ 135 ฐานต้งขวดก้นกลม (Laboratory cork ring)

รายละเคียด I

1. ทำจากวัสดุ Cork ที่อัดตัวรวมกันอย่างแน่บุ่ มีลักษณะตรงกลางเว้าและขอบลาดเอียง

2. สามารถรองรับขวดก้นกลมและขวดอื่น'เ ทมีก้นโค้งทำให้ไม่ดกแตก

3. สามารถทนต่อความร้อนและอุณภูมิสูงได้;

4. สามารถใช้ได้กับซวดก้นกลมขนาดต้ังแต่ 250 มิลลิลิตร จนถึง 1000 มิลลิลิตรได้

5. มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 55 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 110 มิลลิเมตร 

หรือใกล้เคียง และมีขนาดความสูง 31-32 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง
I

รายการที่ 136 แท่งแม่เหล็กกวนสาร (Magnetic stirrer) ขนาด 20x8 มิลลิเมตร

รายละเอียด

1. แท่งแม่เหล็กกวนสาร ขนาด 20x8 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง
I
!
I

รายการที่ 137 แท่งแม่เหล็กกวนสาร (Magnetic stirrer) ขนาด 40x8 มิลลิเมตร

รายละเอียด I

1. แท่งแม่เหล็กกวนสาร ขนาด 40x8 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

รายการที่ 138 แปรงปิดผง (Dusting brush) ขนา!ดหัวแปรง 2 นิว

รายละเอียด !

1. เป็นแปรงปัดผงขนาดหัวแปรง 2 น้ิว หรือใกล้เคียง

2. มีด้ามจับทนทานยึดกับขนแปรง

ลงที ่ อ: . ^' 5 ^ ะ ธานกรรมการ I 

(ดร.สมหักที่ ธรรมวงษ์)

ลงช้อ ^ ' ' - .  ไ!'ไ!?.',.'̂ .....กรรมการ ลงอื่อ........I ..(ลาฬ'กผ่อน) 

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ) (นายสุรเชษฐ์ กันทะคํ'

ลงช้อ....Aq .เ^}ไ]...>̂ /า ก ั^ .  กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

■ ' ( ร .
.กรรมการ ลงช้อ.......... ไ /โ ไ โ ไ ไ . . . . !  กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 139 แปรงล้างหลอดทดลอง (Brush) ขนาด 1.3 เซนติเมตร

รายละเอียด

1. เป็นแปรงล้างหลอดทดลอง มีเส้นผ่านศูนย์กลางของแปรง 1.3 เซนติเมตร หรือใกล้เคียง

2. ลามารถใ'เกัด้กับหลอดทดลอง ขนาด 13x100 มิลลิเมตร

รายการห-440- 1.5 เซนติเมตร-

รายละเอียด

1.เป็นแปรงล้างหลอดทดลอง ที่มีเล้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร หรือใกล้เคียง และมีความยาว ตั้งแต่ด้าม 

จนกระทั่งถึงส่วนปลายของแปรง 12 น้ิว หรือใกล้เคียง

รายการที่ 141 แปรงล้างหลอดทดลอง (Brush) ขนาด 3 เซนติเมตร

รายสะเอียด

1. เป็นแปรงล้างหลอดทดลอง ที่มีเล้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร หรือใกล้เคียง และมีความยาว ตั้งแต่ด้าม 

จนกระทั่งถึงส่วนปลายของแปรง 12 น้ิว หรือใกล้เคียง

รายการที่ 142 แปรงล้างหลอดทดลอง (Brush) ขนาด 5 เซนติเมตร

รายละเอียด

1. เป็นแปรงล้างหลอดทดลอง ที่มีเล้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร หรือใกล้เคียง และมีความยาว ตั้งแต่ด้าม 

จนกระทั่งถึงส่วนปลายของแปรง 12 น้ิว หรือใกล้เคียง

รายการท ี่ 143 แผ ่นกรอง (Filter membrane) ความละเอ ียด 0.45 ไมโครเมตร ขนาดเล ้นผ ่านศ ูนย ์กลาง 47 

มิลลิเมตร

รายละเอียด

1. เป็น Cellulose acetate (CA) membrane ชนิด Hydrophilic ลำหรับกรองตัวอย่างในรูปฬารละลาย

2. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มิลลิเมตร และความละเอียด (Pore size) 0.45 ไมโครเมตร

3. บรรจุไม,น้อยกว่า 100 แผ่นต่อกล่อง

เ ^ลงท่ีอ.. ท่ัท่ั?ไ. . . . ^ ? . '^ ^ . ประธานกรรมการ 

(ดร.สมตักดิ้ ธรรมวงษ์)

ล ฬ ่อ .. ,C.C|.VV. '̂โ]... .̂ไ ป ี}^ :}.....กรรมการ 

(นางลาวกฤษณา ทุกอีนทร์)

1 ; , ^ _
ท่ั!'.โ:.1.1.?/..... น้ิ^??.'')พั:...กรรมการ ลฬ ่อ .........ไลาพักผ่อน)......... กรรมการ ลง!เอ..........:.......................กรรมการ

(นางลาวบิเยะวรรณ นันตาบุญ) (นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 144 แผ่นตรวจระดับนิ้าตาล (Blood Glucose Test strip)

รายละเอียด

1. เป็นแถบตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือดใข้กับเครึ่องวัดระดับ'นาตาลในเลือดรุ่น HEA-230 และ HEA-232

2. เป็นแถบตรวจวัดระดับนํ้าในเลือดรุ่น HEA-STP30

..... ..3..1เหม.าะลำ'หรับการใข้กับ.เคร่ืองวัดระดับพํ้ตาล.ในเลือดด้วยตนเอง. * 1 2

----------- 4. บรรจุในกล่อง 2-5 ข้น/กล่อง----------------------------------------------- _------------------------------------------- _ _

รายการที่ 145 พาราฟิล์ม (Parafilm) ขนาด 4 นิ้วx125 ฟุต

รายละเอียด

1. ทำด้วยพลาสติกพาราฟิล์ม มีลักษณะเป็นฟิล์มติดกับแผ่นกระดาษ มีขนาดเท่ากับ 4 น้ิว X125 ฟุต หรือใกล้เคียง

รายการที่ 146 โม้กดสิน (Wooden Tongue Depressor)

รายละเอียด

1. โม้กดลิ้น บรรจุ 100 อัน/กล่อง

2. ผ่านการฆ่าเข้อมาแล้ว

รายการที่ 147 โม้พ้นลำลี (Cotton Swab) size M

รายละเอียด

1. เป็นโม้พันสำลีที่ผ่านการฆ่าเท่ีอ บรรจุ 100 อันต่อแพ์ค

รายการที่ 148 ลูกยางปีเปต 3 ทาง (Rubber pipette filler)

รายละเอียด

1. ลูกยางปิเปต 3 ทาง สามารถใ'สิกับปิเปตฃนาด 1-10 มิลลิลิตร ลำหรับดูดสารละลายเข้ามาในปีเปต

ลงท่ีอ.??ใกัไ‘ใ £ / ^ zj3^>7Sประธานกรรมการ

(ดร.สมดักติ ธรรมวงษ์)

ลงที่อ....กัใ]กัไร์กักั.. กรรมการ

(นางสาวกฤษณา ทุกอินทร์)

ลงท่ีอ....ใ!.)’.ไ:.'!?/...... ?กักัฟ ุ.,:'-.....กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ 'พันตาบุญ)

ลงที่อ......... (ลาพักผ่อน).........กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงที่อ........กั!กัโใ!?โTT.......กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 149 สายยางอิลิโคน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7 มิลลิเมตร

รายละเอียด

1. เป็นสายยางทำจาก?ลิโคน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายโน 4 มิลลิเมตร และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7 

มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

2, ความยาวไม่นอยกว่า 15 เมตร ต่อ กลฺ&ง. * 1 2 3 4

รายการที่ 150 สายยาง?ลิโคน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มิลลิเมตร

รายละเอียด

1. เป็นสายยางทำจาก?ลิโคน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5 มิลลิเมตร และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 

มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

2. ความยาวโม,น้อยกว่า 15 เมตร ต่อ กล่อง

รายการที่ 151 ลำลิก ้อน (Cleansing Cotton Round) ขนาด 450 กรัม

รายละเอียด

1. ผลิตภัณฑ์ลำลิชนิดก้อน ผลิตจากฝัายบรืสุทธิ้ 100% ?มซับได้ดี ปราศจากสารลังเคราะห์และสารเรืองแสง 

ผ่านการฆ่าเชั้อและบรรจุตามมาตรฐาน

รายการที่ 152 ลำลีม ้วน (Cotton) ขนาด 450 กรัม

รายละเอียด

1. เป็นสำลีม้วนท่ีมีฃนาดไม,ตากว่า 450 กรัม

รายการที่ 153 หน้ากากอนามัย (Disposable Mask)

รายละเอียด

1. เป็นหน้ากากอนามัย 3 ช้ัน สวมใส่สบาย ไม,อึดลัด หายใจสะดวก บรรจุ 50 ช้ัน/กล่อง

2. ทำจากวัสดุที่ใ?ในทางการแพทย์ไม,มีส่วนผสมของยางพารา โม,ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง

3. มีประลิทธิภาพในการกรองฝ่นละอองและอนุภาคขนาดเลิกเฉลี่ย 0.1 ไมครอน ได้ถึง 99%

4. มีประลิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย ขนาดเฉล่ีย 2.8 ไมครอน ได้ถึง 99%

ลงช้ัอ.;^ ^ .'.ไ?^ลัโ/Zโวัโโโ^..ประธานกรรมการ ลงที่อ โวั?โ...!'ห์ฟ้ชั ้ .กรรมการ

(ดร.สมศักดิ้ ธรรมวงษ์) (นางสาวกฤษณา พุกอีนทร์)
จ ับ ุ% .

ลง?อ * ......กรรมการ ลง?อ...........(ลาพักผ่อน)......... กรรมการ ลงที่อ..................................กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ) (นายสรเซษฐ์ ภันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 154 หน้ากากอนามัย N95 :

รายละเอียด !

1. เป็นหน้ากากอนามัยทำจาก polypropylene ผลิตภายใต้มาตรฐานสินค้า N95

2. มีประสิทธิภาพในการกรองสูง สามารถดักจับอนุภาคของฝ่นละอองที่มีฃนาด 0.1 -  0.3 ใมครอน ใต้ถึง 95%

_ ........3. มีแถบุอสูมีเนียฺมอยู่ทางด้านบนุเที่ณที่มดวามกระซับขณะสวมใส่ _ _

-----------4__มีส-ๆยรัด 2 เค้น ทำ'จาก'วัสดุสังเคราะห์1ที่มีค'วามแดหยู่นสูง ส่วยให้สวมใส่สบาย กระซับใบหน้า ไม'อึดอัด แสะ

หายใจสะดวก

รายการที่ 155 ห่วงเขี่ยi f อ (Inoculating Loop)

รายสะเอียด I

1. เป็นห่วงเข่ียเข่ี''อ ด้ามจับทำจากอะลูมีเมียม และห่วงทำจากลวด มีความยาวของลวด 8 เซนติเมตร หรือ 

ใกล้เคียง เส้นผ่านดูนย์กลางของห่วงประมาณ 3 มีลลิเมตร หรือใกล้เคียง

2. ความยาวรวมทั้งหมด 27.5 เซนติเมตร หรือใกล้เคียง

II
รายการที่ 156 ออโตเคลปเทป แบบกระดาษ (Autoclave tape) ขนาด 3/4 นี้ว

รายละเอียด - . I

1. เป็นเทปกาวใซัในการบ่งบอกสถานะของก่าร Autoclave

2. ขนาดหน้ากว้าง 3/4 นิว ความยาว 60 หล่า หรือใกล้เคียง

3. บรรจุ 1 ม้วน/แพ์ค I

ลงซอ.fโ.....ไ..........7.ไ.....ไ........ ประธานกรรมการ

(ดร.สมศกที่ ธรรมวงษ์)

ลงข่ีอ .ไ!'!ใ:.1.1.1.รฺพฺ. .'^.ไ?.'.^....กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ มันตาบุญ)

<■
ลงข่ีอ....ป็โ}เ ^ 1̂ . . } y . i .กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์) 
’ ✓ ม ั^

ลงขี่อ........ I.(ลาฟักผ่อน)........กรรมการ

(นายสรเซษฐ์ ก้นทะคำ)

ลงขี่อ.......................... '......กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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คณะวิทยาคาฬตร์การแพทย์

ชุดท่ื 7 ประกอบด้วยรายการที่ 157 -  183 จำนวน 27 รายการ



■1.
โครงการจัดชือวัสดุวิทยาคาสตร์หรือการแพทย์ หน้า

จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e—Bidding) 

คณะวิทยาคาสตร์การแพทย์
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ชุดท่ี 7 ประกอบด้วยรายการที่ 157 -  183 จำนวน 27 รายการ

รายการที่ 157 3 M Potassium Chloride Electrolyte standard Solution ขนาด 250 มิลลิล ิตร

ราผละI/อียด j

- - -  1t เ-ป็นของเหลวใสโฝมีสี-บรรจุในขวดพลาสติก-ขนาด-250ม ีลล ิล ิตร............  ........... - - -

2. มีใบร้นรอง (Certificated) ของสารเคมี มี'โนหมดช']ยุ ระบุต้านข้างขวดซัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 

2 ปีหลังจากโต้รับของ

รายการที่ 158 Absolute ethanol 99.9% ขนาด 2.5 ลิตร

รายละเสียด I

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใสโม่มีสีและโม่มีวัตถุอื่นเรือปน บรรจุในขวดแก้วหรือ

พลาสติก ขนาด 2.5 ลิตร I

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุซัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้ อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

รายการที่ 159 Acetic acid Glacial ขนาด 2.5 ล ิตร

รายละเอียด '

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใส โม่มีสีและโฝมีวัตถุอื่นเรือปน บรรจุในขวดแก้วหรือ 

พลาสติก ขนาด 2.5 ลิตร

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุซัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

I
รายการที่ 160 Acetonitrile (HPLC grade) ขนาด 2.5 ลิตร

รายละเอียด ;

1. HPLC Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใส โม่มีสีและโม่มีวัตถุอื่นเรือปน บรรจุในขวดแก้วหรือ

พลาสติก ขนาด 100 มีลลิลิตร I

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุซัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี

หลังจากโต้รับของ I

ลงอื่ อ....tโ โ ร ร ม ก า ร  

(นางสาวกถุษณา พุกอินทร์)

๐

0

ล ง ช ่อ . .^ ? ^ ? โ . .โ ^ ? . ประธานกรรมการ 

(ดร.สมคักดิ้ ธร่รมวงษ์)

1 ■ .
ลงช่อ.....ไ'. :̂'.* 1 2.')......^??.ไ)!'ป กรรมการ่ ลงช่อ....... (ลาพักผ่อน).......กรรมการ ลงช่อ......... € ............... ......กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ 'พนตาบุญ) (นายสุรุเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)



1- ;■ 1.. โครงการลัดซื้อรัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้า

จำนวน 9 ชุด (253 รายการ)* 1 21 ด ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอมีกล์ (e-Bidding)
2/7

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 161 Alcohol 95% !

รายละIอียด i

1. เป็นของเหลวใสบรรจุในถังแกลลอน ขนาด 14.5 อิโลกรัม

2. มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ตํ่ากว่า 95%

]
รายการที่ 162 Buffer Solution pH 10.0 ขนาด 1000 มี'สลิลิตร ■

รายละเอียด

1. เป็นของเหลวใฬ มีลิหรือไม'มีสื บรรจุในฃว่ดพลาสติก ขนาด 1.000 มีลลิลิตร

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวนหมดอายุ ระบุด้านข้างขวดชดเจน โดยมีอายุการใข้งานได้อย่างน้อย

2 ปี หลังจากได้รับของ ;

รายการที่ 163 Buffer Solution pH 4.0 ขนาด 1000 มิลสิลิตร

รายละเอียด I

1. เป็นของเหลวใส มีสืหรือไม'มีลิ บ่รรจุในขวดพลาสติก ขนาด 1000 มีลสิลิตร

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มี';' 

2 ปี หลังจากได้รับของ

น้หมดอายุ ระบุด้านข้างขวดชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย

รายการที่ 164 Buffer Solution pH 7.0 ขนาด 1000 มิลลิลิตร

รายละเอียด I

1. เป็นของเหลวใส มีลิหรือไม'มีลิ บรรจุในขว!?)พลาสติก ขนาด 1000 มีลลิลิตร

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุด้านข้างขวดชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย

2 ปี หลังจากได้รับของ !

ลงข้อ..^ ! โ.'โโโ...‘โโโโโโโโ V.!ปริะธานกรรมการ 

(ดร.สมลักดี้ ธรรมวงษ์)

ลงข้อ....}!.'!?.'.'!!ไ’........ i'r?!'.!!'^..กรรมการ ลงข้อ....... (ลาพักผ่อน)

ลงข้อ / ไ โ ษ ์....ไไ|0ร่โ)?ใ'}!กรรมการ

(นางสาวกฤษณา ทุกอินทร์)

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ) (นายสุรเชษฐ์ ถันทะคำ)

..กรรมการ ลงข้อ........ ร !ุ... !..............กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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คณะวิทยาดาสตร์การแพทย์

รายการที่ 165 Diethyl ether ขนาด 2.5 ลิตร

รายละเลิศด I

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใส โม่มีลิและ'โม่ที'วัตถุอื่นเจือปน บรรจุโนขวดแก้วหรือ 

พลาสติก ขนาด 2.5 ลิตร I

. . 2 -ทีโบ'รับรอง.(Certificated)■ของสารเดที มีวันหมดอายุระบุชัดเจนโดยมีอายุการใชัทนโต้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก' ■ -■

โต้m ขอ4------------------------------------------- ะ-------1------------------------ :----------------------------------------------------------------

รายการที่ 166 Dimethyl sulfoxide 99.9% ขนาด 2.5 ลิตร

รายละเอียด I

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใส โม่มีลิและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุในขวดแก้วหรือ

พลาสติก ขนาด 2.5 ลิตร I

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี.มีวันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใชังานโต้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

โต้รับของ I

รายการที่ 167 Dimethyl sulfoxide (Cell culture Grade) ขนาด 250 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. Cell culture Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใส โม่มีลิและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุในขวดแก้ว 

หรือพลาสติก ขนาด 250 มิลลิลิตร

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใชังานโต้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

โต้รับของ I

รายการที่ 168 Ethanol (HPLC grade) ขนาด 2.5 ลิตร

รายละเอียด ;

1. HPLC Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใส โม่มีลิและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุในขวดแก้วหรือ

พลาสติก ขนาด 2.5 ลิตร I

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวับุ่หมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใชังานโต้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

โต้รับของ I

. '^ :วัโโ’โ ? . ป ี^ ] n  ะธา,นกรรมการ 

(ดร.สมศกดี้ ธรรมวงษ์)

ลงอ่ือ....โ!.'!!!!!??...... ?โ'?;?.̂ . . . . กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ 'พนตาบุญ)

ลงชัอ..... 0 . . .  ty. เฟ้!?.
1

(นางสาวกฤษณา พุกรนฑร์)

กรรมการ

ลงอื่อ...... (ลาฟักผ่อน)....... กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงอ่ือ.....,....'?โ ............'.........กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)



โครงการจัดชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้า
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 169 Folin-Ciocalteu reagent ขนาด 500 มีลลิล ิตร ,

รายละเอียด :

1. เป็นลักษณะของเหลวใสลิเหลึอง ขนาด 500 มีลลิลิตร

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของฬารเคมี มีวนหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการ'ใช้'งาน'โต้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

โต้รับของ . . 11..........  ................  ..........  1 2

รายการที่ 170 Hydrochloric acid 37% ขนาด 2.5 ลิตร

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรึอเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใฬ โม่มีสืและโม,มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุโนขวดแก้วหรือ 

พลาสติก ขนาด 2.5 ลิตร

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานใต้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

ใต้รับของ

รายการที่ 171 Hydrogen peroxide 30% ขนาด 500 มีลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นของเหลวใส หนืดกวานาเล็กน้อย บรรุ่จุในขวดลิชา ขนาดบรรจุเท่ากับ 500 มีลลิลิตร

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี 

หลังจากใต้รับของ

มีวันหมดอายุ ระบชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานใต้อย่างน้อย 2 ปี

รายการที่ 172 Kovac 'ร Reagent ขนาด 100 มิลลลิตร

รายละเอียด I

1. เป็นของเหลว บรรจุในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาดบรรจุเท่ากับ 100 มีลลิลิตร

2 .  มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีI ม ี'ว ันหมดอายุระบุช ัดเจนโดยมีอายุการใช้งานใต้อย่างน้อย2 ปี

หลังจากใต้รับของ :

ลฬ ่อ.ช ั?T :โ2โ:.£ ^ . 1 ปร ะธานกรรมการ 

(ดร.สมลักที่ ธรรมวงษ์)

ลงชื้อ.....................อ ื่ใ ? .... กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นนตาบุญ)

ลงช้ือ..

ลงช้ือ....'0ป็,โโ)?} .̂....โy 0 กรรมการ 

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

-

(ลาพักผ่อน).;....กรรมการ ลงชื้อ..................................กรรมการ

(นายสรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 173 Lactophenol Cotton Blue ขนาด 100 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นของเหลวลินํ้าเงิน และ'โม'มี1วัตถุเจือปน ขนาดบรรจุเท่ากับ 100 มิลลิลิตร

2. มีโบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการโช้งานใด้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากโด้รับของ - - ............  -......... - . . ...........................  * 1 2

รายการที่ 174 Methanol (HPLC grade) ขนาด 2.5 ลิตร

รายละเอียด I

1. HPLC Grade หรึอเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใส โม่มีลิและโม่มีรัตถุอื่นเจือปน บรรจุในขวดแก้วหรือ 

พลาสติก ขนาด 2.5 ลิตร

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีม ีร ันหมดอาย ุระบ ุช ัดเจน โดยมีอายุการใชัทนโต้อย่างน้อย2 ปี 

หลังจากได้รับของ

รายการที่ 175 Methanol ขนาด 2.5 ลิตร

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใส โม่มีลิและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุในขวดแก้วหรือ 

พลาสติก ขนาด 2.5 ลิตร

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคม ีม ีร ันหมดอาย ุระบ ุช ัดเจน โดยมีอายุการใช ัทนโด้อย่างน้อย2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

รายการที่ 176 Nitric acid 65-70% ขนาด 500 มีลลิลิตร

รายละเคียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใส โม'มีสืและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุในขวดแก้วหรือ

พลาสติก ขนาด 2.5 ลิตร I

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี) มีร ันหมดอายุระบุชัดเจนโดยมีอายุการ'ใ'ชังาน'โต้อย่างน้อย2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

ล ง ช ่อ . ' ^ โ ?..... โโกั!.ประธานกรรมการ

(ดร.สมดักที่ ธรรมวงษ์)

ลงอื่อ...ธ ^ ร ร ....ใษ์โ!!?โ'........r ...........โ...............
(นางสาวกฤษณา ทุกอินทร์)

กรรมการ

ลงอ่ือ....โ!'!ป.,!โ!'.  กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

ลงอื่อ.......(ลาพักผ่อน)....... กรรมการ

(นายส์รเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงอื่อ........โโโ.....?...............กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 177 Petroleum ether ข,พาด 2.5 สิต'ร!

รายละIอียุด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใสโม,มีลิและโม,มีวัตถุร่นเจือปน.บรรจุในขวดแก้วหรือ 

พลาสติก ขนาด 2.5 ลิตร '

......... 2. ที.ใบรับรอง (Certificated) ของสารเดที.ที'วันหนดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายการใ'รงานโต้อย่างน้อย 2 ปี

■หลัง'จาก'โต้'รับของ---------------------------------------- '------------------------ -------------------------------------------------------- --

รายการที่ 178 Sulfuric acid 95-98% ขนาด 2.5 ลิตร

รๆยุละเ'อี?เด '

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใส โม่มีลิและใม่มีวัตถุร่นเจือปน บรรจุในขวดแก้วหรือ

พลาสติก ขนาด 2.5 ลิตร j

2. มีใบวับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการ'ใ'ช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี

หลังจากโต้วับของ

รายการที่ 179 Trifluoroacetic acid ขนาด 100 มิลสิล ิตร

รายุละเอียด

1. HPLC Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใส โม่มีลิและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุในซวดแก้วหรือ
!

พลาสติก ขนาด 100 มีลลิลิตร I
2. มีใบวับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใ'รงานโต้อย่างน้อย 2 ปี

หลังจากโต้วับซอง ;

รายการที่ 180 Tween 80 ขนาด 500 มิลลิลิตร

รายละเอียด

1. เป็นของเหลวใส และ โม่มีวัตถุเจือปน ขนาดบรรจุเท่ากับ 500 มีลลิลิตร

2. มีใบวับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากโต้วับของ

ลงร่อ.?โ^โ?โโ1โ....โโโไวัโ:?โ?1 2 2ไ.ประธานกรรมการ 

(ดร.'สมคักที่ ธรรมวงษ์)

ล ง ร ่ อ . . . . ....โ^.โโ'}?เ^.

(นางสาวกถุษณา พุกอีนทร์)

กรรมการ

ลงร่อ [..(ลาพักผ่อน)......กรรมการ ลงร่อ......... โ...................... กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ) (นายสุรเชบฐ์ กันทะคำ) (นางสาววัตนา ใจบุญ)

ลงร่อ.....................?ป็โจุ?.'*.'̂ ....กรรมการ
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รายการที่ 181 Glycerol ขนาด 2.5 ลิตร

รายละเคียด

1. A.R Grade หรือดีกว่า เป็นของเหลวข้น โข้ในการให้ความนุ่มและชุ่มสัน ขนาดบรรจุเท่ากับ 2.5 ลิตร

2. มีใบรัชรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอาย  ุ ระบุชัดเจ'น โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากได้รับของ--

รายการที่ 182 ชุดนํ้ายาสำเร็จรปู ส ำ ห ร ั บ  Real-time PCR และ High-resolution melting analysis

รายละเคียด

1. เป็นชุด'พายาพร้อมใข้ลำหรับ real-time PCR

2. สามารถวิเคราะห์ PCR product ด้วยวิธี High-resolution melting analysis ได้

3. นํ้ายามีอายุอย่างน้อย 1 ปี หลังจากได้รับของ

4. ขนาดอย่างน้อย 200 reaction ต่อชุด

รายการที่ 183 Formaldehyde 35-40% ขนาด 2.5 ลิตร

รายละเคียด I

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นของเหลวใส บรรจุในขวดแก้วหรือพลาสดีก ขนาดบรรจุเท่ากับ 2.5 

ลิตร ;

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุด้านข้างขวดชัดเจน โดยมีอายุการใข้งานได้อย่างน้อย 

2 ปี หลังจากได้รับของ

ส งป ีอ .̂ ^โ *โ? โ^^โโ^^โ f ป̂ระธานกรรมการ 

(ดร.สมลักดี ธรรมวงษ์)

ลงสัอ...?โโ! J3 f} 'โ * 1 2 3 4:. . .โเ. 0 6 ^ 1 . .กรรมการ 

(นางสาวกฤษณ,า พุกอินทร์)

ลง'ข้อ.... .■/.?.ไ!|.1วั...........กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ 'พันตาบุญ)

ลงข้อ...... (ลาพักผ่อน)......กรรมการ

(นายุฬุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงข้อ..

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ
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ชุดท่ี 8 ประกอบด้วยรายการที่ 184 -  240 จำนวน 57 รายการ
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชุดที่ 8 ประกอบด้วยรายการที่ 184 -  240 จำนวน 57 รายการ

รายการที่ 184 (+)-Cdtechin ขนาด 5 กรัม

รายละเอียด :

- 1. A.R. Grade หรือเทียนเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่ลับตัวเป็นก้อนและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ * 1 2

โนขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด ช กรัม ;----------------------------------------------------------------------------------- -

2 . มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีม ีร ันหมดอาย ุระบ ุช ัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

รายการที่ 185 AAPH (2,2'-Azobis (2-methylpropionamidine) dihydrochloride ขนาด 25 กรัม

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรืออีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่ลับตัวเป็นก้อนและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

'ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 25 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีม ีร ันหมดอายุระบ ุช ัดเจนโดยมีอายุการใช้งานโต้อย ่างน ้อย2 ปี 

หลังจากโต้รับของ '

รายการที่ 186 ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) ขนาด 1 กรัม

รายละเอียด

1. มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่ลับตัวเป็นก้อนและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 1 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีม ีร ันหมดอายุระบ ุช ัดเจนโดยมีอายุการใช้งานโต้อย ่างน ้อย2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

๐ รายการที่ 187 Agarose ขนาด 500 กรัม

รายละเอียด

1. Molecular Grade หรือเทียบเท่า หรืออีกว่า มีลักษณะเป็นผง โม่ลับตัวเป็นก้อนและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุใน 

ขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

ลงอ่ือ. fcกั^ใโโโ’...?โโ)โ)'โโrf.frโประธานกรรมการ ลงที่อ 1 โ 1 โ / โ ? ! ไ ท ่ก ร ร ม ก า ร

(ดร.สมตักดี้ ธรรมวงษ) (นางสาวกถุษณา พุกอินทร์)

1 ’ _ ,  ,
ลงท่ีอ....)..)!'':.5:'.!/.... !โ)ใ!?.''.,1*.!': กรรมการ ลงที่อ เ.(ลาพักผ่อน).........กรรมการ ลงช้อ..........ก .ั....................กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ 'นนตาบุญ) (นาย่สุรเซษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 188 Alpha-naphthol ข'พาด 100 กรัม

ราผละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อน และโม่มีวัตถุอื่นเรือปน ขนาดบรรจุ 100

กรัม

2-.-มีใบรัปรอง (Certificated) ของสารเคมีม ีว ันหมดอายุระบ ุช ัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย2 ปี 

หลังจนฑโด้รับของ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------—

รายการที่ 189 Aluminium chloride hexahydrate ขนาด 1 กิโลกรัม

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ดโม่จับตัวเป็นก้อนและโม่มีวัตถุอื่นเจือปนบรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม

2 .  มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีม ีว ันหมดอายุระบุช ัดเจนโดยมีอาย ุการใช ้งานโต้อย ่างน ้อย2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

รายการที่ 190 Ammonium iron (III) sulfate hexahydrate ขนาด 500 กรัม 

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อนและโม,มีวัตถุอื่นเรือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม

2 .  มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีม ีว ันหมดอายุระบุช ัดเจนโดยมีอาย ุการใช้งานโต้อย ่างน ้อย2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

รายการที่ 191 Atropine ขนาด 5 กรัม

รายละเอียด

1. Alkaloid Standard Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อนและโม่มีวัตถุอื่น
' 1 " J ]

เจือปน บรรจุในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 5 กรัม 1

2 . มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีมีวันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปีหลังจาก

โต้รับของ

(ดร.สมศักดิ้ ธรรมวงษ์)

ะธานกรรมการ ลงอ่ือ....'CV3f&0r£l.. V* ป็.รุ่^'โ?....กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลง!ร่อ ........โป'.โ'.ป)\ใ1...กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ น้นตาบุญ)

ลงอื่อ..... (ลาพักผ่อน)........ กรรมการ

(นายสุ่รเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ
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รายการที่ 192 Blue Silica gel ขนาด 1 กิโลกรัม j

รายละเอียด !

1. เป็นเม็ดสืพัา ขนาด 1 กิโลกรัม !

2. มีใบรับรอง (Certificated) ซองสารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุด้านข้างชัดเจน โดยมีอายุการใข้งานได้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากได้รับของ ■ . . . . . . . . .  . . . . . .  * 1 2

รายการที่ 193 Bromocresol green ขนาด 25 กรัม

รายละเอียด I

1. มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ดไม่จับตัวเป็นก้;อนและไม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุในขวด,แก้วหรือพลาสติกขนาด 25

กรัม I

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีว่ันหมดอายุระบุ'ชัดเจน โดยมีอายุการใข้งานได้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

ได้รับของ

๐

รายการที่ 194 BSA fraction V ขนาด 100 กรัม

รายละเอียด

1. A.R Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อนและไม,มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 100 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใข้งานได้อย่างน้อย 2 ปี

หลังจากได้รับของ !

รายการที่ 195 Carboxymethyicellulose ขนาด 100 กรัม

รายละเอียด I
1. เป็นผงหรือเม็ด ไม,จับตัวเป็นก้อน และโม่มีเร์ตถุอ่ืนเจือปน ขนาดบรรจุ 100 กรัม

2 .  มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีม ีว ันหมดอายุระบุช ัดเจนโดยมีอายุการใข้งานได้อย่างน้อย2 ปี 

หลังจากได้รับของ

ลงซอ..,V.7Z..S.  ......ปีไ..... ประธานกรรมการ

(ดร.สมศกดิ้ ธรรมวงษ์)

_ v i l K ! C ) ( Vลฬ ่อ  .ไ.?.ป.'.,.?......ปีไ’โ:'ปี).̂ รุ,...กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ 'พันตาบุญ)

ลงชื้อ..... .0โ)£ไ?ร์1..ใ'[ปี?!?ไ:??!.กรรมการ

(นางสาวกถุษณา พุกอินทร์)

ลงชื้อ......(ลาพักผ่อน)........กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงชื้อ.........‘ไ!โ....................กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 196 Cholesterol ขนาด 25 กรัม

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อน และโม่มีวัตถุอึ่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 25 กรัม

. 2. มี-ใบรันรอง (-Certificated) ขอ-งสารเคมี, มีวันหม-ดอายุ ระบุชัดเลน-โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2-ปี -

หลังลากใต้รับของ---------------------------------------- ■--------------------------------------------------------------------------------------

รายการที่ 197 Copper sulfate anhydrous ขนาด่ 500 กรัม 

รายละเอียด '

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อนและใม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม

2 . มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีมีวันหมดอายุระบุชัดเจนโดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี-หลังลาก

โต้รับของ

รายการที่ 198 Crystal Violet ขนาด 25 กรัม

รายละเอียด

1. เป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อน และโม่มีวัตถุอื่นเจือปน ขนาดบรรจุ 25 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

รายการที่ 199 Dipotassium hydrogenphosphate ขนาด 1 กิโลกรัม

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม,จับตัวเป็นก้อนและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม I

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวัน่หมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

โต้รับของ

ลงช่อ. fโ^!โใโใ'โ...^?(โ: ^ โ^กัประธานกรรมการ

(ดร.สมศักดิ้ ธรรมวงษ์)

ลงช่อ.. ไ^.?....กรรมการ

(นางสาวกถุษ่ณา พุกอินทร์)

ลงช่อ .̂ .โ.'.1.''.โ5......โ.'.'Vโ.....กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

ลงช่อ..... (ลาพักผ่อน)........ กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ
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รายการที่ 200 DPPH (2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazyl) ขนาด 1 กรัม

ราผละเคียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ดไม่จับตัวเป็นก้อนและไม,มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 1 กรัม

2. -มีโบรับรองปCertificated)-ของสารเคมี มี-รันหมดอายุ .ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปี

หลังจากได้รับของ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

รายการที่ 201 Ferric (III) chloride hexahydrate ขนาด 500 กรัม

รายละเคียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด ไม’จับตัวเป็นก้อนและไม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

ได้รับฃอง

รายการที่ 202 Fructose ขนาด 1 กิโลกรัม

รายละเคียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด ไม่จับตัวเป็นก้อน และไม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม !

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากได้รับของ

รายการที่ 203 Gallic acid monohydrate ขนาด 100 กรัม

รายละเคียด

1. A .c .s  reagent Grade หรือเทียบเท่า หรือดกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด ไม่จับตัวเป็นก้อนและไม่มีวัตถุเจือปน 

บรรจุในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 100 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีมีรันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปีหลังจาก

ได้รับของ

_  A A 2 V T  ̂ 7?rtS2J'C&Z>  1ลงขอ....ก ้ โ . ไ . .โ..ประธานกรรมการ

(ดร.สมคักดิ้ ธรรมวงษ์)

ลงท่ีอ... .(ก้ร1)ก้:โf).. . ...กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงที่อ.....!”.:.1.,.,?...................... กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นนตาบุญ)

ลงท่ีอ......(ลาพักผ่อน)........กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ลันทะคำ)

ลงที่อ................................. กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 204 Inositol ขนาด 50 กรัม

รายละเอียด !

1. เป็นผงหรือเมีด ไม,รับตัวเป็นก้อน และไม,มีวัตถุอื่นเจือปน ขนาดบรรจุ 50 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี! มีวันห่มดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากโต้รับของ .

o

o

รายการที่ 205 L -  Tyrosine ขนาด 25 กรัม

รายละเอียด I

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเมีดไม่รับตัวเป็นก้อนและไม,มีวัตถุอื่นเจือปนบรรจุ

โนขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 25 กรัม I

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันห่มดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากได้รับของ

รายการที่ 206 Lactose ขนาด 1 กิโลกรัม

รายลทคียค

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม์ดไม่รับตัวเป็นก้อนและไม,มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย2 ปี หลังจาก

ได้รับของ

รายการที่ 207 L-Ornithine ขนาด 25 กรัม

รายละเอียด

1. เป็นผงหรือเมีด ไม,รับตัวเป็นก้อน และไม่มีวัตถุอื่นเจือปน ขนาดบรรจุ 25 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปี 

ห่ลังจากไต้รับของ

ลงช่อ.:M '̂ .'.ป?,...^ ..r ระธ,านกรรมการ 

(ดร.สมตักดิ้ ธรรมวงษ์)

ล งช ่อ ....(ฉ ุ^ .....^M l กรรมการ

(นางสาวกถุษณา พุกอินทร์)

ลงช่อ.....โ” . . . . ............ กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

J
ลงช่อ.....(ลาพักผ่อน) ....กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)

.กรรมการ
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รายการที่ 208 Malachite Green ขนาด 25 กรัม

รายละเฉียด

1. เป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อน และโม่มีวัตถุอื่นเจือปน ขนาดบรรจุ 25 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของฬารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากโต้รับของ
I

___________________________________________j______

รายการที่ 209 Methylene blue ขนาด 25 กรัม I

รายละเฉียด I

1. มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อ่นและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 25

กรัม

2 . มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีมีวันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย2 ปีหลังจาก

โต้รับของ

รายการที่ 210 Skimmed milk powder ขนาด 500 กรัม

รายละเอียด I

1. เป็นนมโร้โขมันโม่จับตัวเป็นก้อนและโม,มีวตถุอื่นเจือปน มีลักษณะเป็นผง โม,จับตัวเป็นก้อนบรรจุในขวดแก้ว
I ’  ’

หรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี ม็วันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากโต้รับของ
I

รายการที่ 211 Orcinol (3,5-Dihydroxytoluene-f hydrate) ขนาด 500 กรัม

รายละเฉียด I

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อนและโม,มีวัตถุอื่นเจือปนบรรจุ

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม j

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มวันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

ลงท่ีอ..(ไโโโ?ป?โโ..̂ .ใ.,โ^(..ป ระธาน ก รรม ก าร

(ดร.สมดักดี้ ธรรมวงษ์)

ลงท่ี'อ.....(โ!®กั{โ?{โ®โ?'!'.?...กรรมการ 

(นางสาวกถุชณา พุกอินทร์)

ลงท่ีอ.......................V..กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

ลงท่ีอ......(ล่าพักผ่อน)........ กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ



โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์ หน้า

จำนาน 9 ชุด (253 รายการ) ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e—Bidding) 8/15
% ร ร # คณะวิทยาสาสตร์การแพทย์

รายการที่ 212 Paraformaldehyde ขนาด1 กิโลกรัม

รายละเอียด

1. Reagent Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นเกลดอีขาว บรรจุขวดแก้ว#ชา ขนาด 1 กิโลกรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของลารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุด้านข้างขวดชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโด้อย่างน้อย 

2 ปี หลังจากโด้รับของ

รายการที่ 213 Phenol Crystal ขนาด 1 กิโลกรัม

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นเกล็ด#ขาว บรรจุขวดแก้ว#ชา ขนาด 1 กิโลกรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุด้านข้างขวดชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโด้อย่างน้อย 

2 ปี หลังจากได้รับชอง

รายการที่ 214 Phenolphthalein ขนาด 500 กรัม

รายละเอียด

1. มีลักษณะเป็นผงหรือเมีด โม,จับตัวเป็นก้อนและไม,มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 

กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรัน่หมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

ได้รับของ

รายการที่ 215 Potassium chloride ขนาด 1 กิโลกรัม

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเฝ็ด ไม่จับตัวเป็นก้อนและไม,มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม

2 . มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีมีรันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย2 ปีหลังจาก

ได้รับของ

ลง:ช้อ. ไ^ A . ประธานกรรมการ

(ดร.สมตักที่ ธรรมวงษ์)

ลงซ้ือ...กัป!?:?กั)....ไ'?,!.ปุ.??.}?ไโ„ ..กรรมการ 

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงซ้ือ....̂ :ไโ:.',.?!.....'ไโ.!?.;ใ;โ..... กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นนตาบุญ)

ลงซ้ือ..... (ลาพักผ่อน).......กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ
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รายการที่ 216 Potassium ferrocyanide ขนาด 500 กรัม

รา f เละเคีผด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเมีด ไม่จับตัวเป็นก้อนและไม่มีรัตถุอึ่บเจือปบ บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของฬารเคมี มีรันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

■ได้'รับของ--------------------------------------------------- ;---------------------------------------------------------------- ------------------

รายการที่ 217 Potassium hydrogen phthalate ขนาด 100 กรัม

ราฅละเคียด I

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเมีดไมจบตัวเป็นก้อนและไม่มีวัตถุอื่นเจือปบ บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาลติก ขนาด 100 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

ได้รับของ

รายการที่ 218 Potassium iodate ขนาด 500 กรัม

รายละเคียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม์ด ไม่จับตัวเป็นก้อนและไม่มีรัตถุอื่นเจือปน บรรจุ

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม I

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

ได้รับของ !
j
I

รายการที่ 219 Potassium iodide ขนาด 500 กรัม j

รายละเอียด I

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษ่ณะเป็นผงหรือเม์ด ไม่จับตัวเป็นก้อนและไม่มีรัตถุอึ่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม

2 .  มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีมีรันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย2 ปีหลังจาก

ได้รับของ

ลงช อ^.:...............รัโ....7. ประธานกรรมการ

(ดร.สมศักดิ้ ธรรมวงษ์)

ล ฬ ่อ . . . . ? ไ พ ุ^ . . . ^ . ^ ^  

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

กรรมการ

ลงช้อ v.'.n..... ^??.''.'1:0-.....กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

ลง!เอ..... (ลๆพักผ่อน)........กรรมการ

(นายสุรเซษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ
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รายการที่ 220 Potassium persulfate ขนาด 500 กรัม

รายละIอีคด I

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ทีลั่กษณะเป็นผงหรือเม็ด ไม่จันต้ว่เป็นก้อนและ'ใม่ทีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม !

2. ทีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี ทีวนหมดอายุระบุชัดเจน โดยทีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

ได้ร้น?).อ4-

รายการที่ 221 Potassium phosphate monobasic ขนาด 1 กิโลกรัม

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ทีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด ไม่จับตัวเป็นก้อนและไม่มีรัตอุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม

2. ทีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี ทีรันหมดอายุระบุชัดเจน โดยทีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

ได้รับของ

รายการที่ 222 Potassium sodium tartate ขนาด 500 กรัม

รายละเอียด I ,

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ดโม่จับตัวเป็นก้อนและไม,ทีรัตลุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม

2. ทีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี ทีรัใ:เหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2.ปี หลังจาก

ได้รับของ

รายการที่ 223 Potassium sulfate ขนาด 500 กรัม

รายสะเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ทีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด ไม่จับตัวเป็นก้อนและไม่ทีรัตลุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม

2. ทีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีทีรันหมดอายุระบุชัดเจน โดยทีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปีหลังจาก

ได้รับของ

ลงซ้ือ. . . . .ไ'* 1 2ไเ,0.®โ̂ ? ....กรรมการ 

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์) .

A 1 ว ^  ร *2 -("ลงซอ.บ.777..ไ......7...........7.......ประธานกรรมการ

(ดร.สมตักติ ธรรมวงษ์)

ลงซ้ือ ไไ'Vv7. ไ;'.ไ?..ไ^!?.ไ ■กร'รมการ ลงซ้ือ......(ลาพักผ่อน)........กรรมการ ลงซื้อ..........7....................... กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นนตาบุญ) (นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 224 Potassium thiocyanate ขนาด 500 กรัม

รายละเคียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม,จับตัวเป็นก้อนและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

โนขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม

2 . มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีมีวันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานใด้อย่างน้อย2 ปีหลังจาก 1 2

-โค้รับของ__________________________________________________ _________

รายการที่ 225 Silicone Grease ขนาด 100 กรัม

รายละเคียด

1. เป็นจาระปี ชัลิโคน โม'มีสืและโม'มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุในขวดพลาสติกหรือหลอดพลาสติก ขนาด 100 กรัม

2. ใช้สำหรับหล่อลื่นเครึ่องแก้วและอุปกรณ์ของเครื่องระเหยสุญญากาศ

รายการที่ 226 Silver nitrate ขนาด 500 กรัม

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อนและโม,มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโด้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

โต้รับของ

รายการที่ 227 Sodium acetate trihydrate ขนาด 500 กรัม

รายละเอียด I

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อนและโม,มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

โต้รับของ

ล ง ! } อ .^ ^ ! . . .  ̂ C .'.โ^โโ.......ประธานกรรมการ
(ดร.สมตักดิ้ ธรรมวงษ์)

ลงชื้อ.. ....^  .กรรมการ
(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงใ}อ ^.1™ ...... โจั!'จ ั^....กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ 'พันตาบุญ)

ลงช้ือ......(ลาพักผ่อน)........กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ลันทะคำ)

ลงชื้อ.........ณ์โT ..โโโโ........

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)

กรรมการ
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รายการที่ 228 Sodium bicarbonate ขนาด 1 กิโลกวัม

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม์ดโม,จับตัวเป็นก้อนและโม,มีวัตถุอื่นเจือปนบรรจุ

ในซวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม I

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใ?งานโต้อย่างน้อย 2 ปีหลังจาก

-โต้,รับของ_________ ______________________ _____________________ :_________________________

รายการที่ 229 Sodium carbonate ขนาด 500 กรัม

รา?เละเอี?เด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม์ด โม่จับตัวเป็นก้อนและโม,มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม I

2 . มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีมีวนหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปีหลังจาก

โต้รับของ

หน้า

12/15

รายการที่ 230 Sodium Chloride ขนาด 1 กิโลกรัม

รายละเอียด )

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลกษณะเป็นผงหรือเม์ด โม่จับตัวเป็นก้อนและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

รายการที่ 231 Sodium hydroxide ขนาด 1 กิโลกรัม

รายละเอียด I

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเมีด โม่จับตัวเป็นก้อนและโม่มีวัตถุอีนเจือปนบรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

ลงซอ.,?โ.‘โ . . . . . ท ี . . .  โ.โ. ประธานกรรมการ

(ดร.สมศักดี้ ธรรมวงษ์)

ลงช่อ.....^โ!'.1.!1........ โโรั‘โ??/.;!..กรรมการ

(นางสาวปียะวรรณ 'พนตาบุญ)

ลงช่อ... ร.. . ป ี̂ ^...กรรมการ

(นางสาวกถุษณา พุกอินทร์)

(ลาพักผ่อน).......กรรมการ

(นา?สุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงช้อ.........โโ..................... กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 232 Sodium phosphate monobasic ขนาด 1 กิโลกรัม

รายละเคียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อนและโม่มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใ'รงานโต้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก * 1 2

โต้รับของ--------------------------------------------------- :--------------------------------------------------------------------------- --------

รายการที่ 233 Sodium sulfate ขนาด 1 กิโลกรัม

รายสะเคียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อนและโม,มีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

ในขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 2 ปี หลังจาก

โต้รับของ

รายการที่ 234 Sucrose ขนาด 500 กรัม 

รายละเคียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อน และโม่มีวัตถุอื่นเจือปน ขนาดบรรจุ

500 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีม ีว ันหมดอายุระบุช ัดเจนโดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน ้อย2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

I
รายการที่ 235 Sulfanilic acid ขนาด 100 กรัม !

รายละเคียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็นผงหรือเม็ด โม่จับตัวเป็นก้อน และโม่มีวัตถุอื่นเจือปน ขนาดบรรจุ 100

กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีม ีว ันหมดอายุระบุช ัดเจนโดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน ้อย2 ปี 

หลังจากโต้รับของ

ลงอ ื่อ .^^โ^โ....^^ '.โ :^..ประธาน กรรมการ 

(ดร.สมดักดิ้ ธรรมวงษ์)

ล ง อ ื่อ . . . พ ^ . . ; ^ ^ .  .กรรมการ 

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงช่อ โ*.......กรรมการ ลงช่อ......(ลาพักผ่อน)........ กรรมการ

(นางสาวธยะวรรณ นันตาบุญ) (นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงช่อ........ ก ัโ........... ........กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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รายการที่ 236 TPTZ (2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine) ขนาด 5 กรัม

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ดไมจับตัวเป็นก้อนและไม,ทีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

โนขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 5 กรัม

2 .  ทีโบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีท ีว ันหมดอายุระน ุช ัดเจนโดยท ีอายุการ1โชังาน'โด้อย่างน้อย2 ปี 1 2

หลังสากไค้รับของ-------------------------------------- -J____ -  ______________________________ _________________

รายการที่ 237 Trichloroacetic acid ขนาด 250 กรัม

รายละเอียด

1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ทีลักษณะเป็นผงหรือเทีด ไม่จับตัวเป็นก้อน และไม,ทีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุ 

โนขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 250 กรัม

2. ทีโบรันรอง (Certificated) ของสารเคมี ทีวันหมดอายุ ระบุชัดเจน โดยทีอายุการใชังานได้อย่างน้อย 2 ปี 

หลังจากได้รับของ

รายการที่ 238 Trypan blue powder ขนาด 25 กรัม

รายละเอียด

1, ทีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด ไม่จับตัวเป็นก้อนและไม่ทีวัตถุอื่นเจือปน บรรจุโนขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 25

กรัม

2. ทีโบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีท ีว ันหมดอายุระบุช ัดเจนโดยทีอายุการโช ังานได้อย่างน้อย2 ปี 

หลังจากไค้รับของ

รายการที่ 239 Zinc 99.9% ขนาด 100 กรัม

รายละเอียด

ไ. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ทีลักษณะเป็นผงหรือเม็ด ไม่จับตัวเป็นก้อนและไม'มีวัตถุอืนเจือปนบรรจุ 

โนขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 100 กรัม

2 .ทีโบรับรอง (Certificated) ของสารเคมีที1วันหมดอายุ'ระบุชัดเจน โดยทีอายุการ'โชังานใค้อย่างน้อย2 ปีหลังจาก

ไค้รับของ

ลงท่ีอ. fบ?ไโโโโ?โ...f?ไ โ โ ! 1:ประธานกรรมการ 

(ดร.สมตักที่ ธรรมวงษ์)

ลงชัอ .ไ\โ.'.1.'.'.ไ'......โ':!?}.ไ,.ไ กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นนตาบุญ)

ลง;§0...โโเ̂ โ!.:ชุษ์
(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

กรรมการ

ลงอื่อ.....!(ลาพักผ่อน)........กรรมการ

(นายสรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงชัอ.......? ...:.....................กรรมการ

(นางสาวรัตนา โจบุญ)
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รายการที่ 240 Zinc acetate dihydrate ขนาด 500 กรัม

รายสะเดียด j
1. A.R. Grade หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีลักษณะเป็นผงหรือเมีด ไมจับตัวเป็นก้อนและไม่มีวัตถุอื่นเจือปนบรรจุ 

โนขวดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 500 กรัม

----------- 9 มี?'แรัแรดง (rprtifirntpri) ของสารเคมี มีวันหมดอายระบุชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ป็ หลังราก

ได้รับของ !

ลงช่อ. V .:ประธานกรรมการ

(ดร.สมศักดึ๋ ธรรมวงษ์)

ลงอื่อ....^.^.,.'!.'/ ไ/.T.ไ‘.V-’-..... กรรมการ

(นางสาวอยะวรรณ นันตาบุญ)

ลงช่อ..

พ อ.... .กรรมการ

(ลาพักผ่อน).. ..กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงช่อ.........‘̂ ..̂ ไไโไ........ กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)



โครงการจํดซือ ว้ส์ดุวิทยาคาฬตร์หรือการแพทย์ 

จำนาน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

คณะวิทยาคาฬตร์การแพทย์

ชุดท่ี 9 ประกอบด้วยรายการที่ 241 -  253 จำนวน 13 รายการ
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: โครงการจัดข้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้าJWL จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1/4

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชุดที่ 9 ประกอบด้วยรายการที่ 241 -  253 จำนวน้ 13 รายการ

รายการที่ 241 Ampicillin disc ขนาด 10 โมโครกรม/disc

รายละเอียด J
1. เป็นแผ่นดิสที่เคลือบด้วยยา เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง * 1 2 3

------------ 2. มิใบรับรอง (Certificatecfl-ของสารเคมี มิรันหมดอายุระบุต้านข้างหลอดชัดเจนโดยมิอายุการใช้งานโต้อย่าง

น้อย 1 ปี หลังจากโต้รับของ I '

3. ขนาด 10 โมใครกรัม/disc บรรจุ 50 disc ตอ vial

รายการที่ 242 Cefepime disc ขนาด 30 โมโครกรม/disc

รายละเอียด

1. เป็นแผ่นดิฬที่เคลือบด้วยยา เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

2. มิใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมิ มิรันหมดอายุระบุต้านข้างหลอดชัดเจน โดยมิอายุการใ§งานโต้อย่าง 

น้อย 1 ปี หลังจากโต้รับของ

3. ขนาด 30 โมโครกรัม/disc บรรจุ 50 disc ต่อ vial

รายการที่ 243 Cefotaxime disc ขนาด 30 โมโครกรัม/disc

1. เป็นแผ่นดิสที่เคสือบด้วยยา เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

2. มิใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมิ มิรันหมดอายุ ระบุต้านข้างหลอดชัดเจน โดยมิอายุฤารใข้งานโต้อย่าง 

น้อย 1 ปี หลังจากโต้รับของ

3. ขนาด 30 โมโครกรัม/disc บรรจุ 50 disc ต่อ vial

£ ^ £ .........ระธานกรรมการ

(ดร.สมลักที่ ธรรมวงษ์)

ลงข้อ...ปี{โ^โป ี....โ!.ปี®ปีฟ้ปีโ....กรรมการ 

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงข้อ ^โ).1;'.;),........ ปีโ.,5;ไ'!^..กรรมการ ลงข้อ......'(ลาฟักผ่อน)........กรรมการ ลงข้อ.........รัโ(ปีปีโโโโ..'....... กรรมการ

(นางสาวปียะวรรณ นันตาบุญ) (นายสรเซษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)



โครงการจํดที่อรัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้า

จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 2/4
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 244 Ceftazidime disc ขนาด 30 โมโครกรัม/disc

รายละเคียด

1. เป็นแผ่นต้สที่เคลือบด้วยยา เฟ้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

2. มิใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมิ มีรันหมดอายุระบุด้านข้างหลอดชัดเจน โดยมิอายุการใช้งานโด้อย่าง 

น้อย 1 ปี หลังจากใด้รับของ

------------3. ขนาด 50โมโครกรัม/disc บรรจุ 50 disc,ต่อ vial_________________________________________________

รายการที่ 245 Ciprofloxacin disc ขนาด 5 โมโครกรัม/disc

รายละเอียด '

1. เป็นแผ่นดิฬที่เคลือบด้วยยา เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

2. มิใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มิรันหมดอายุ ระบุด้านข้างหลอดชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานใด้อย่าง

น้อย 1 ปี หลังจากโต้รับของ I

3. ขนาด 5 โมโครกรัม/disc บรรจุ 50 disc ต่อ vial

รายการที่ 246 Colistin disc ขนาด 10 โมโครกรัม}disc

รายสะเอียด '

1. เป็นแผ่นดิสที่เคลือบด้วยยา เฟ้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุต้านข้างหลอดชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่าง 

น้อย 1 ปี หลังจากโต้รับของ

3. ขนาด 10 โมโครกรัม/disc บรรจุ 50 disc ต่อ vial

รายการที่ 247 Colistin ขนาด 1 กรัม

รายสะเอียด '

1. เป็นผง#ขาว บรรจุในขวด ขนาด 1 กรัม

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุต้านข้างขวดชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่างน้อย 

1 ปี หลังจากโต้รับของ

ลงที่อปี0 ( โ : ษ ์โ โ ! . ' 'ป ?ี...ประธานกรรมการ 

(ดร.สมศักดิ้ ธรรมวงษ์)

ลงท่ีอ...,0โ)รฺย์}£1...โ; .. ..กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงท่ีอ โ..โ.ปี.* 1 2 3.1.ปี......โ.'โปี1.ไ1 ....กรรมการ ลงท่ีอ......(ล้าพักผ่อน)....... กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ 'พนตาบุญ) (นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ)

ลงที่อ........ โ........................กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)



โครงการจัดช่อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้าJjJL จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e—Bidding) 3/4
รุ'^ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 248 Deoxycycline disc ขนาด 30 ไมโครกรัม/disc

รายละเคียด ;

1. เป็นแผ่นดิสที่เคลือบด้วยยา เส้นผ่านศูนยุกลาง 5 มีลลืเมตร หรือใกล้เคียง

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุด้านข้างหลอดชัดเจน โดยมีอายุการใข้งานได้อย่าง 

น้อย 1 ปี หลังจากได้รับของ 1 2 3

ต่อ vial3 'พนาด 3ก ไมโครกรัม/disc 1 เรรจุ ’รก Hisr

รายการที่ 249 Gentamicin disc ขนาด 10 ไมโครกรัม/disc

รายละเคียด I

1. เป็นแผ่นคีสที่เคลือบด้วยยา เส้นผ่านศนยุกลาง 5 มีลลืเมตร หรือใกล้เคียง
“ I .

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุด้านข้างหลอดชัดเจน โดยมีอายุการใข้งานได้อย่าง 

น้อย 1 ปี หลัง'จากได้รับของ

3. ขนาด 10 ไมโครกรัม/disc บรรจุ 50 disc ต่อ vial

รายการที่ 250 Imipenem disc ขนาด 10 ไมโครกรัม/disc 

รายละเคียด

1. เป็นแผ่นคีสที่เคลือบด้วยยา เส้นผ่านศูนยํเกลาง 5 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุด้านข้างหลอดชัดเจน โดยมีอายุการใข้งานได้อย่าง 

น้อย 1 ปี หลังจากได้รับของ

3. ขนาด 10 ไมโครกรัม/disc บรรจุ 50 disc ต่อ vial

รายการที่ 251 Kanamycin disc ขนาด 30 ไมโครกรัม/disc

รายละเคียด ;

1. เป็นแผ่นคีสที่เคลือบด้วยยา เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร หรือใกล้เคียง

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุด้านข้างหลอดชัดเจน โดยมีอายุการใข้งานได้อย่าง 

น้อย 1 ปี หลังจากได้รับของ

3. ขนาด

1ได้รับของ I

30 ไมโครกรัม/disc บรรจุ 50 disc! ต่อ vial

ช ั^ะ:?.ร ั^.ประธานกรรมการ 

(ดร.สมลักที่ ธรรมวงษ์)

ลง4อ....ต ่เร ':ช ุท !น ^
I กรรมการ

ลงช่อ.... A'!;?!'.?.......ชุเ'............. กรรมการ

(นางสาวปียะวรรณ นนตาบุญ)

ลงช่อ.

(นางสาวกฤษณา. พุกคีนทร์)

.(ลาพักผ่อน)......กรรมการ

(นายลุรเชษฐ์ กันทะคำ)

นลงซอ....... .‘ะ..โ...:................ กรรมการ

(นางสาวรัตนา ใจบุญ)



โครงการจดข้อวัสดุวิทยาคาสตร์หรือการแพทย์ หน้า
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จำนวน 9 ชุด (253 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 4/4

% ร#' คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการที่ 252 Penicillin disc ขนาด 25 โมโครกรัม/disc

รายละเอียด

1. เป็นแผ่นดิสที่เคลือบด้วยยา เล้นผ่านศูนย์กลาง 5 ร๒ ลิเมตร หรือใกล้เคียง

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีรันหมดอายุ ระบุด้านข้างหลอดชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานใต้อย่าง 

น้อย 1 ปี หลังจากได้รับของ

-----------5 ‘แบทด 9^ โม่โค'รกรัม/disc 1 1รร'จุ 50 disc ต่ค vial_________________________________________________

รายการที่ 253 Tetracycline disc ขนาด 30 โมโครกรัม/disc

รายละเอียด

1. เป็นแผ่นดิสที่เคลือบด้วยยา เล้นผ่านศูนย์กลาง 5 มีลลืเมตร หรือใกล้เคียง

2. มีใบรับรอง (Certificated) ของสารเคมี มีวันหมดอายุ ระบุด้านข้างหลอดชัดเจน โดยมีอายุการใช้งานโต้อย่าง 

น้อย 1 ปี หลังจากโต้รับของ

3. ขนาด 30 โมโครกรัม/disc บรรจุ 50 disc ต่อ vial

o

ล ง ข ้อ /ล ั^ ^ ^ ..^ .ล ั^ ^ 'ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  

(ดร.สมศ้คดิ้ ธรรมวงษ์)

ลงข้อ....โ:!.'!ไ!1.,.?......ไ??.ไ1โ’;......... กรรมการ

(นางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ)

ลงข้อ ...^ ^® ^? ..กรรมการ

(นางสาวกฤษณา พุกอินทร์)

ลงข้อ..... (ลาฟักผ่อน).......กรรมการ ลงข้อ........ if..' . .......... กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ กันทะคำ) (นางสาวรัตนา ใจบุญ)
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q

5.7 'U~';YI 1)~~3-l'l4 (th~bYl(PflYltJ) ~'ln(;l ,.
!II
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'lJ q
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6.5 hl'l'l~'l'Jf(Plhl'l

""" <S'~fl'f)hlYl"J

,rhl(Pl'l~t1J

nhlYl~coh fl"J"J3-lfl'l"J r

fl"J"J3-lfl'l"J ,-



C'c:a
"'C
iii
I
~

"'G!:c:G;2
(OJ
liO
~c:

\J~
G(OJ

C-
et:c-
liO
6:
C"c:
U
liO

-;;J
~lS=lGC"

Q)l
"QjJC""'6: >:

~ r:- ~
'7 QjJ ~C- r- ~ r:-c: ::: c;::liO Q)l «:

}~
"(("'0C- C- c: 6:c: t<:;liO r:- r:-"7 r- QjJliO tl) >: to;:

Ci: r:-et: LO 4co Qj:l<r-" ~ r- r:- >:::s::C/V ;?; 4co6: H~"" a
0> @:

;2
C";2
c-

ofF
"Q)l
~
=::
~c-c:
(OJ'l/liO
~"liOe;:
'G!:

~c-
Q)l
~GC"6:""

)~~:);



.oj

LLUU U"i. 6/2

"i1t1fl1"iU"i~3-l'l(Ufl1"i LFI"i.:Jfl1"i r.r~if'f)r)~~~VI~1~1~~{Vl~'f)n1'my.jVl~ ~1\.,l'l\.,l 9 'lf~ (253 'l1~f11'l) ~'l~~thh~m~'l1f11-DL~nVl'l'f)Un~ (e-Bidding), ,

~n1\.,lYlfi'i)'i{~1.:J

Q ~tIlg~ eimt
F1rn~~Vlm~1~(;J{f11'lLL y.jVl~~1t1U"i~Li1\.,l"i1F11

U"i~3-l1m"i1F11L~'i)-r\.,l.y\

~1~U~

,"hr.r~'lf'f)~.:JVl~~

'l1~f11'l Vl~1mVl~
'l'l~LiJ\.,lL~\.,l ( U1V1 )

1 "i'UI"i1F11 LFI"i.:Jfl1"i r.rVl:5!Jr)'ttVl1J'Yltl'l~'l'tt(;J{Vl~!Jf1'l'HWfVl~ ~'lhl'Jhl 9 "IfVI (253 'j'ltlf1'l'j) ~'Jtl1jthJ'j:;n'JVI'j'lFl'l~iL~n'Yl'j!Jllm~ (e-Bidding) 2,250.000.00 'j'l~m~~~~1L~~LL~'l. .
~ 'tt'iN~'n-d'i{'£l'l LL'i{1-d~'lVi ~ 1-d'U'l'YIii'J1-d

V13-J'ltlLV1lPl 'j'ltl~:;b ~t1 V1'J'lmn~'l,l'd dJhlb ~~-:J'tt~3-J ~~'lhll hln'l'jflVl'j'l F1'lbvhlfhl l~'tt'l3-J'l'jtl'l.!'li.J~3-J'lrnr)'ttVl~'I.h'lnf1, da •• dJ

bt~:;'j'l F1'l\Pl!JVllJ'JtI 3-J'lbtl'W3-J'l(;J'j~'l'Wl hln'l'jn'lVlhlVl'j'l F11~ bbYifOJ~-:J1~bb~:;1~ ii!J btlhlb!Jn'tt'l'j~bb fOJ-:Jb~~ b~~

F1rn:;n'j'j3-J n'l'jn'lVlhlVl'j'l mn ~'l-:J

, ~~i7~ OJr,£Jf).::7V
~-:J~'f) i.J'j:;ti'lhln'j'j~ n'l'j

(V1'j.'tt3-J~n~ ti'j'j~'J-:J~)

, (tf\\;~ '\'-l n~~~~
~-:J~!J \ \ fl'j'j3-J fl'l'J

(hl'l-:J'tt'l'Jfl~'t:lrn'l ~nflhl'Yl{)

~-:J~!J ~.!~.~~.~ ~~~ fl'j'j3-Jn'l'j

(hl'l-:J'tt'l'JUt:l:;'J'j'jrn t1hl(;J'l'I.Jqj)

~-:J:a!J (~'l'W' fl ~ !Jhl) fl'j'j3-J fl'l'J

(U'ltl'tl''jb"lf't:l~ fiu'Yl:;~i'l)'~ ...•

~.~~ ~ ..: fl".lf11'

(hl'l-:J'tt'l'Jf(;J'W'l lfOJ'l.Jqj)



bbUU 'I.h.5

~'i'I.J~~fl1'i'I.J'i~:J.J1m'i1FnLfl'i.:Jfl1'ir.r{;l:zr'il7~{;l~'VIfJ1ff1~IPl-ivl~'ilfn'ibbW'VItl ~1'kl'J'kl 9 "If{;l(253 'i1fJfl1'i) ~'JfJ~fi'I.J'i~fl'J{;l'i1fl1~bflfl'.1'i'ilijm{ (e-Bidding). . .
:J.JVl1~'VIfJ1.afJW~bfJ1

'I.J'i~bfl'VI -:l'l'Wr.r~s5'f)r)~~1j'Vlmm'tHJliVl~'f)fl'l'1LLYfVl~ ~'l'W'J'W 9 "if(9J(253 '1'ltlfl'l'1) ~')t11j1hJ'1:;fl,)~'1'lm~h~fl'Vl'1'f)ilfl~ (e-Bidding)
q q

b~1"lJ'il.:JLfl'i.:Jfl1'i 3.jVl'l1j'Vlm~m"l:;Lm

~f111.1fiti'il~~1.:J

il1fJ'I.J'i~Li31.1'i1fl1 ~f:l.I:;1J'Vlml"f'l~(p)ifl'l'1LLl"l'Vl~

bLUUL~"lJfi

V1o(,hfi 1/1

".,

l.h:;3.J'lf:l.l'1'lmt9l'l3.JLL'lJ'lJ th.4 ~'l'W'J'W LL~'W

l.h:;3.J'lf:l.l'1'l ~'l L~'f)r)'WYi ~ ~~ 2@b2
I"h~'l'1L~~LL~:;r)~"J I"hr.r(9J~mr-:lVl3.J(9J

~'l~'lJYi '1'ltlfl'l'1 VAT 7% VlmmVl~

'1,)3.JLtl'WL~'W( 'lJTVI ) '1,)3.JLtl'WL~'W( 'lJ'l'Vl )

1 r.r{'ls5'f)r)~~1j'Vlml"f'l~t9liVl~'f)fl'l'1Lt'¥WI~ ~'l'W'J'W 9 "if(9J(253 '1'ltlfl'l'1) ~')t11jfhJ'1:;fl,)~'1'l~'lflL~fl'Vl'1'f)ilfl~ 2,250,000.00 - 2,250,000.00 '1'J3.Jf1'l~~~I"i'l L~3.JLL~'J
q q

(e-Bidding)

-

I fl(9JL;]'J.dL~1.I'I.J'i~:J.J1m 2,250,000.00

I lR'J'flfltJ'i ~'2N~11.1~'il.:J LL~1.I~1V1 ~1.IU1'V1li'J1.I



~or.C)~m501UU8~a
tJ

tJ'i::~'1rn'i'1rn .

LLUUL~'lJ~ ..........••...••...........•.....•.....•..•.......•..

UUU tJ'i.4111~'1~

341,265.00

,~f), 194ntA.&
~'1tJtI"i::d4ld"i'1fl'1 : flm::~VltJ'1ff'1i'f{;l{01"iU.YiV1tJ

~2..
••..•... ,.~...

-

'ti'1itJ
"i'1tJO'1"i

~'1ld,)ld 'VI1-htJ

Fi'l-ri'f~ (tJ'1Vl) Fi'l-ri'f~U.~::U."i-3-3'1ld
'VIJ.l'1tJL'VI~

'VI,J')tJ~:: "i,)J.lFi'l-ri'f~ "i,)J.lL\)ld (tJ'lVl)

.'!flvi .•1.t1~~.fl~tJm!l'i1fUlq~1 - 2~ i'llli'J,a24 "i1fJp'l'i

1 fl'j'lElLLmWI'1'j (Separatory funnel) 'lJld'1~ 250 s:1~~~{;l'j
12 'fl"hl 1,272.00 15,264.00 15,264.00

2 fl'j'lElLLtJfl'Cl"'1'j(Separatory funnel) 'lJ"hl'1~500 s:1~~~{;l'j
12 'fl"hl 1,349.00 16,188.00 16,188.00

:; fl'l::'ifl"hl'1Wm (Watch glass) 'lJ"hl'1~ 150 s:1~~L).l(;l'j
20 i"hl 85.00 1,700.00 1,700.00

4 fl'j::'iflU~'Cl"l~vl (Cover Glass) 'lJ"hl'1(il22x22 s:1~~L).l{;l'j
100 fl'C4'fN 197.00 19,700.00 19,700.00

5 fl'l:;uflflm ..:mrl'l (Cylinder) 'lJ"hl'1(il500 s:1~~~{;l'j
30 'fl"hl 580.00 17,400.00 17,400.00

6 fl'j:;tJ'flfl{;l'l.mrl'l (Cylinder) 'lJ"hl'1(il1000 s:1~~~{;l'j
30 'fl"hl 890.00 26,700.00 26,700.00

7 'lJ'l~fi"hlfl~).l (Round bottom flask) 'lJ"hl'1(il100 s:1~~~{;l'j
21 'lJ'l(il 160.00 3,360.00 3,360.00

8 'lJ'l(ilfi"hlfl~).l (Round bottom flask) 'lJ"hl'1(il250 s:1~~~{;l'j
35 'lJ'l(il 162.00 5,670.00 5,670.00

9 'lJ'l(ilfi"hlfl~).l (Round bottom flask) 'lJ"hl'1(il500 s:1'i'l~~{;l'j
59 'lJ'l(il 197.00 11,623.00 11,623.00

10 'lJ'l(ilfi"hlfl~).l (Round bottom flask) 'lJ"hl'1(il1000 s:1~~~{;l'j
30 'lJ'l(il 270.00 8,100.00 8,100.00

11 'lJ'l(ilfi"hlfl~).l (Round bottom flask) 'lJ"hl'1(il2000 s:1~~~lil'j
29 'lJ'l(il 770.00 22,330.00 22,330.00

12 'lJ'l~Lfi'U'Cl"'1'j~:;~'1tJ~'lI'1 (Laboratory bottle Amber) 'lJ"hl'1(il50 s:1'i'l~~(;l'j
45 'lJ'l(il 473.00 21,285.00 21,285.00

13 'lJ'l~Lfi'U'Cl"'1'j~::'i'l'1tJ~'ll'1 (Laboratory bottle Amber) 'lJ"hl'1(il100 s:1~~~lil'j
60 'lI'l(il 477.00 28,620.00 28,620.00

14 'lJ'l~Lfi'U'Cl"'1'j~:;~'1tJ~'ll'1 (Laboratory bottle Amber) 'lI"hl'1(il250 s:1~~~lil'j
60 'lI'l(il 523.00 31,380.00 31,380.00 ./.">.

15 'lJ'l(ilLfi'U'Cl"'1'j'i'l:;'i'l'1tJ(Laboratory bottle) 'lJ"hl'1(il50 s:1'i'l~~{;l'j
72 'lI'l(il 132.00 9,504.00 9,504.00 (~'n1\H",)

16 'lJ'l(ilLfi'U'Cl"'l'j~:;'i'l'1tJ (Laboratory bottle) 'lI"hl'1(il100 s:1~~~lil'j
105 'lI'l(il 108.00 11,340.00 11,340.00 f ,Yf' "(~11l~' LJ

17 'lI'l(ilLfi'U'Cl"'l'j'i'l:;'i'l'1tJ(Laboratory bottle) 'lI"hl'1(il250 s:1'i'l~~{;l'j
125 'lJ'l(il 121.00 15,125.00 15,125.00 '''''orJ~~\~.•.~~~. r-'#

18 'lJ'l~LfI'U'Cl"'l'j'i'l:;~'1tJ (Laboratory bottle) 'lI"hl'1(il500 s:1'i'l~~lil'j
125 'lJ'l~ 135.00 16,875.00 16,875.00 ~~tl1;l';)~~'

'~"

19 'lI'l(ilLfi'U'Cl"'1'j'i'l:;~'1tJ (Laboratory bottle) 'lI"hl'1~ 1000 s:1~~~lil'j
95 'lJ'l(il 193.00 18,335.00 18,335.00 ;Hlf~i1~~f1rl":, ..'!

20 'lI'l(ilLfi'U'Cl"'1'j~:;~'1tJ (Laboratory bottle) 'lI"hl'1~ 2000 s:1'i'l~~lil'j
70 'lI'l(il 434.00 30,380.00 30,380.00 ~ ;:2J7~ ['J/5ZfV1J

21 'lJ'l(il,t-.l'Cl"'l'jYl;'fl).l~.hU(il (Weight bottle) 'lJ"hl'1(ilL-1{"hl~'1"hl~"hl~fl'i'l'1-328 s:1~~L).llil'j \i-3 25 s:1~~L).llil'j
2 'lI'l(il 481.00 962.00 962.00 J( ~ ~I)~\.~¥lf

'lJ'l(il,t-3'Cl"'l'jYl;'fl).l~hU(il (Weight bottle) 'lI"hl'1(ilL~"hl~'l"hl~"hl~fl~'1-.l 28 s:1'i'l~L).llil'j \i-.l 40 s:1'i'l~L).l(;l'j

I I,

22
2 'lI'l(il 481.00 962.00 962.00 y ;1 \f~ 11ft'll ~~"

23 'lI'l(il,t-.l'Cl"'1'jYl;'fl).l~.hU(il (Weight bottle) 'lI"hl'1~ L-1{"hl~'1"hl~"hl~fl'i'l'1-.l32 s:1'i'l~L).llil'j \i-.l 50 s:1'i'l~L).llil'j
2 'lI'l~ 481.00 962.00 962.00 cro~o~o~1 l

x

24 'lJ'l(il'j'fl-3-r'U~'lvi'1~:;'i'l'1tJ'i'1flLfI~'fl-.l Evaporator (Glass Receiving flask) 'lI"hl'l(il1000 s:1~~~lil'j
5 'lI'l~ 1,500.00 7,500.00 7,500.00 /Q.

/' ..
341,265.00

lfl''N01''i.rfl.:S'il-ri'f~~VltJ'1ff'1i'f{;l{'VI~'ilO1''iU.YfVltJ ~'1ld,)ld 9 'l!(;"I(253 "i'1tJ01"i) cii')tJ~fitl"i::m(;"l"i'1fl'1:aLflOVl"i'ilidm~ (e-Bidding)

i'ffl'lldvl.rfl.:S'il: J.l'VI'1~VltJ'1~m'l::LtJ'1

/



Yfl"i~fl'l"i~I'l;j''il1'l{''l1'Vltl11'11'l{IJl-iVl~'ilfl'l''iLL'W'Vlt1~1W11.l9 'l:!1Pl(253 "i1Hfl'l"i) 4i'1H1ti'l.J"i::mlPl"i11'11~iLifl'Vl"i'ililm~ (e-Bidding)

'l{m1.lv\~IPl;j''il: ~V111'VlH1~H'W::Lm

~1H'l.J"i::Lil1.l"i1l't1: I'lW::1'VlH11'11'l{IJl-ifl1"iLL'W'Vlt1

u,uu ti'l.4 Vlib~

LLUUL'tl'llYi ...............•.....•.......•................••....•.•

l:i'1::~1ru'11m .

l:i'1::~1ru'11f11tf1£J ..~~~.d.?~1en ~

25 'lJ'l(;l~t1'6~~(Erlenmeyer flask) 'lJ'\..l1(;1100 ~~~~(;I'i

26 'lJ'l(;l~t1'6~~(Erlenmeyer flask) 'lJ'\..l1(;1125~~~~IIl'i

27 'lJ'l(;l~t1'6~~(Erlenmeyer flask) 'lJ'\..l1(;1150 ~~~~IIl'i

28 'lJ'l(;l~t1'6~~(Erlenmeyer flask) 'Il'\..l1(;1500 ~~~~IIl'i

29 'Il'l(;l~t1'6~~(Erlenmeyer flask) 'Il'\..l1(;11000 ~~~~IIl'i

30 'Il'l(;l~t1'6~~(Erlenmeyer flask) 'Il'\..l1(;12000 ~~~~IIl'i

31 'Il'l(;li~'l'I1'i~::~1t1t11flfl'h~~'61 'lJ'\..l1(;160 ~~~~IIl'i Vi~'fl~~1 (Amber Reagent bottle)

32 'Il'l(;li~'l'I1'i~::~1t1t11flfl'h~~'61 'Il'\..l1(;1125 ~~~~IIl'i Vi~'fl~~1 (Amber Reagent bottle)

33 'Il'l(;li~'l'I1'i'n::~1t1t11flfl11-l~'61 'Il'\..l1(;1250 ~~~~IIl'i Vi~'fl~~1 (Amber Reagent bottle)

34 '1l'l(;lVltl(;l~'61'Il'\..l1(;110 3'l~~~IIl'i Vi~'fl~VI~'fl(;lVltl(;l

35 '1l'l(;lVltl(;l~'61'lJ'\..l1(;160 3'l~~~IIl'i Vi~'fl~VI~'fl(;lVltl(;l

36 F1~15-l"/11 (Coupling jar) LL1J1JLL'\..l'l'\..l'fl'\..l'lJ'\..l1(;170x85x40 3'l~~L~IIl'i

37 1ii'lL'lIll!Plm'fl111l(Cuvette Quartz)

38 L'Vl'fl1l~3'lLIIl'fl1LL1J1JLLvl-lLLfi'l(Glass Thermometer)

39 LLvl-lUtl'lLfl~m:a'fl~t1'l'11~LVI~t1~(Spreader)

40 LLvl-lLLtl'lFl'\..l'l'l1'i(Stirring rod) 'Il'\..l1(;1F1'l1~tI1'l8 d'l

41 LLvl-lLLtl'l~\Jtil'l1i(V-shape rod glass) 'Il'\..l1(;15 ~~~L~IIl'i

42 umfl'fl1 (Beaker) 'Il'\..l1(;150 3'l~~~IIl'i

43 umfl'fl1 (Beaker) 'lJ'\..l1(;1100 ~~~~IIl'i

44 umfl'fl1 (Beaker) 'lJ'\..l1(;1150~~~~IIl'i

45 umfl'fl1 (Beaker) 'lJ'\..l1\1l1000 il~~~IIl'i

46 umfl'fl1 (Beaker) 'lJ'\..l1(;12000 ~~~~IIl'i

47 umfl'fl1 (Beaker) 'lJ'\..l1(;13000 ~~~~IIl'i

48 umfl'fl1 (Beaker) 'Il'\..l1(;15000 ~~~~IIl'i

49 L~i'l~-l l:lLtllIl (Measuring pipette) 'lJ'\..l1(;11 ~~~~IIl'i

2 /3fItI{1)J ~,

95 'Il'l(;l

115 'lJ'l(;l

85 'lJ'l(;l

115 'lJ'l(;l

120 'lJ'l(;l

75 'Il'l(;l

40 'lJ'l(;l

40 'Il'l(;l

60 'Il'l(;l

201 'lJ'l(;l

150 'Il'l(;l

40 TJ'\..l

4 fl'C4'fl-l

75 TJ1.l

50 i'\..l

65 TJ'\..l

50 i'\..l

120 TJ'\..l

154 TJ'\..l

115 TJ'\..l

75 TJ'\..l

20 TJ'\..l

20 TJ'\..l

15 TJ'\..l

1200 TJ'\..l

.Y

V1~1mVl"l

~{';plUm() "
1(\j,lJ li,n

If . ~~
. (hAJ't\~,,;.jl.,- . s/f
'<~fJi-;'\l'fd/....:.:::'0""

',.\ ;;.",::t 11 "11') r'. .\ ~.I ,'i,oil. 1.1 ..n.II~iti.'1 f'I"I"L\ I\~.I")

)( ;;J?J>~ pr$2f')-;;;/ -
~ ~ rv;r\6\l.\'I~

'~ VA \11", It'••M'l."

X (6\l~()k ll.)
K7~.-"\--,

fi1-r'l{"l (U1'Vl) fi1-r'l{"lLL'R::LL"i'oN11.l

V11J'1H'R:: "i'1Hfi1-r'l{"l "i'1~LtJ1.l(U1'Vl)

80.00 7.600.00 7.600.00

130.00 14.950.00 14.950.00

178.00 15.130.00 15.130.00

107.00 12.305.00 12.305.00

168.00 20.160.00 20.160.00

319.00 23.925.00 23.925.00

36.00 1.440.00 1.440.00

59.00 2.360.00 2.360.00

67.00 4.020.00 4.020.00

13.00 2.613.00 2.613.00

18.00 2.700.00 2.700.00

432.00 17.280.00 17.280.00

7.933.00 31.732.00 31.732.00

69.00 5.175.00 5.175.00

37.00 1.850.00 1.850.00

25.00 1.625.00 1.625.00

22.00 1.100.00 1.100.00

69.00 8.280.00 8.280.00

73.00 11.242.00 11.242.00

85.00 9.775.00 9.775.00

180.00 13.500.00 13.500.00

200.00 4.000.00 4.000.00

650.00 13.000.00 13.000.00

980.00 14.700.00 14.700.00

32.00 38,400.00 38,400.00

V1"hH~11.l'11.l"i1Hfl1"i

55'" ~'---'~Hm'i

-a1~U

~IJlYi ~_



-R1~1J ~1'1.l,)'I.l vl1.hlJ
fi1-1~~ (1J1V1) fi1-1~~U'a::U'i""1'1.l

Vl~1lJLVllJl
'i1lJfl1'i

VlU,)lJ 'a:: 'i')~fi1-1~~ 'i,)~L;J'I.l (1J1V1)

50 L).l-B''l~'' ULtJ(;l (Measuring pipette) 'll'\.,\1(;l5 ~~~~(;l~ 301 fl'\.,\ 43.00 12,943.00 12,943.00

51 L).l-B'')~"ULtJ(;l (Measuring pipette) 'll'\.,\1~ 10 ~~~~~~ 275 fl'\.,\ 48.00 13,200.00 13,200.00

52 V1~'il~rJ1U~1~¥J1~hr1L~'\.,\ (microhematocrit tube blue tip) 55 fl~:;t1'ilfl 67.00 3,685.00 3,685.00

53 V1~'il~l1lflfhlf (Durham tube) 'll'\.,\1~ 6x50 ~~~L).l(il~ 1000 :8'\.,\ 4.00 4,000.00 4,000.00

54 V1~'il~Yl~~'il,,¥J1Lfl~m (Test tube with screw cap) 'll'\.,\1~ 16x150 ~~~L).l(il~ 300 V1~'il~ 50.00 15,000.00 15,000.00

55 V1~'il~V1lJ~'i'1'1~'r'l~'il).l'flm"LL~" (Dropper tube) 'll'\.,\1~ 5 ti'l 40 fl'\.,\ 12.00 12.00 480.00

328,170.00

. ~•.•.••._. (...... _ ti)
Rru:'I)l\mt~1~tti 1rn~lLtt,}n

-1' ~2J;;;£5/r.2.I?5?~
~ 5

J(' ff\~ W 1\~(hW, V I \

4-" -4 \l~Illn ~~y\
\.~ (~0401b )

x/~.



LL1.J1.JL\'l1JYi .

U1.J1.J 1.J'i.4'V1~1Yi

1.J'i::~1t1l'i1f11 .

1.l'i::~1t1l'i1fl1l\i1~ ~~.4.~ "'lPfll\~'']
j (S.~tN ~l

~1t1t1"S::Lfl'l.l'i11'11: I'Im::1Yltl1ff1~1JI{f11"SLL~Yltl

fh1~~ (lJ1Yl)
fh1~~LL'R:;

-R1ilJ "S1t1f11'i ~1'1.l7'1.l V1ld7t1 LL'i.N1'1.l V1).l1t1LVI~

V1ld7t1'R:: "S7).lfh1~~ "S7).lL;J'I.l(lJ1Yl)

1!~Yi,;5 t1'i;;OtlUA'JfJi1fJf'l1~ 56,.. 95 cn'l.l,)'I.l

,

56 f1'i')af1'i'fl-lYi~1~~mL'U'Ufh~m') (Plasticfunnel) 'll~1VlL~~~.h~r,)~~fl~1-l 150 il'R~L).lI1l'i 20 'fi'~ 115.00 2.300.00 2.300.00

57 fl'i::'U'flf1~Vlm (Syringe) 'll~1Vl 5 il'R~~I1l'i
11 ml'fl-l 202.00 2.222.00 2.222.00

58 f1'i::'U'flfl~Vlm (Syringe) 'll~1Vl 10 il~~~I1l'i
15 ml'fl-l 275.00 4.125.00 4.125.00

59 f1'i::'U'flfll1l'NYi~1~~fl (PlasticCylinder) 'll~1Vl 10 il~~~I1l'i
45 '1i~ 87.00 3.915.00 3.915.00

60 fl'i::'U'flfll1l'l-lYi~1~~fl (PlasticCylinder) 'll~1Vl 50 il~~~I1l'i
85 '1i~ 117.00 9.945.00 9.945.00

61 f1'i::'U'flfll1l'l-lYi'R1~~fl (Plastic Cylinder) 'll~1Vl 100 il'R~~I1l'i
85 '1i~ 142.00 12.070.00 12.070.00

62 fl'i::'U'flfll1l'l-lYi~1~~fl (PlasticCylinder) 'll~1Vl 1000 il~~~I1l'i
57 'fi'~ 465.00 26.505.00 26.505.00

63 ml'fl-lfl'i::Vl1'e1~1Vl-r'UL~Cryo Tube 'll~1Vl 2 il'R~~I1l'i (~1~,)~ 81 'li'fl-l)
20 mi'fl-l 75.00 1.500.00 1.500.00

64 mi'fl-lY'l~1~~fl~1Vl-r'UL~ Cryo Tube 'll~1Vl 2 il'R~~I1l'i (~1~'l~ 100 'li'iN)
30 fl'tl'fl-l 150.00 4.500.00 4.500.00

65 fl'tl'fl-lL~~1'Rvl'll~1Vl 100 LL~Wfl'tl'fl-l
30 fl'tl'fl-l 240.00 7.200.00 7.200.00

66 '117VlJ1fl~~(Wash bottle) 'll~1Vl 500 il'R~~I1l'i
85 'll,)Vl 113.00 9.605.00 9.605.00

67 'll'lVlL~mVla'flVlI1l1U'U'UL~'ll~1Vl 5 il'R~~I1l'i
2 LL~rI 350.00 700.00 700.00

68 L~).lL~m:5'flYi~1~~fl
1 fl'tl'fl-l 1.265.00 1.265.00 1.265.00

69 fi'l~'lI1l(ifYi~1~~fl (Cuvette plastic) 'll~1Vl 1.5 il'R~~I1l'i
3 fl'tl'fl-l 595.00 1.785.00 1.785.00

70 "I1~Yi'R1~~mhVl-r'U-6-l~1'iLL'U'Udiamond-shaped n~LL'U~(weighing boat) 'll~1Vl 5 il'R~~I1l'i 3 L~~I'I 590.00 1.770.00 1.770.00 /"'7~"

71 "I1~Y'l~1~~fl~1Vl-r'U-6-l~1'iL~'U'Udiamond-shaped n~~L'U~(weighing boat) 'll~1Vl 25 il'R~~I1l'i
4 LL~I'I 1.720.00 6.880.00 6.880.00

1',it';)
Ijl!rfl~:~

72 "I1~~Yi1::Lia-lL:5'flY'l'R1~~fl (Plastic Petri dish)
9 fl'tl'fl-l 1.982.00 17.838.00 17.838.00 f'( '~.~r t-,. '" I ~

7'3 Vl~'flVlL'lf~I1l~Yl'ln(Centrifuge tube) 'll~1Vl 15 il'R~~I1l'i
95 ~L~rI 289.00 27,455.00 27,455.00 ':'':;']~f} SJ!

\ .. 't ,.:-:t.

74 Vl~'flVlL'lf~I1l~Yl7n(Centrifuge tube) 'll~1Vl 50 il'R~~I1l'i
65 LL~rI 325.00 21,125.00 21.125.00

~ ,--:-/!.~~~.~~~1

,~ #~

75 ~7fl'i'fl-l'fl1Vl1'i~ia-l~:5'fllL'U'U~Vl~Vln'U'll')Vl"'!\Yqj1f111'f(Bottle - top vacuum filter) 2 LVl'R 4.000.00 8.000.00 8.000.00 ;'\;U ::1:~~n;n;.:t\ ~ ni')lfltYlV

76 Yi'l1-lfi'lL'lI1l(if(Rackfor Cuvette)
102 '1i~ 420.00 42.840.00 42.840.00 .>r ~2f;;-;$ g(?f)-.:;;4'

77 ~,)1-lVl'R'flI1lYl~'fl14Yi~m.JyhUVl(PCRtube Rack) 'll~1Vl 96 'li'fl-l
10 '1i~ 115.00 1.150.00 1.150.00 ~ Mv-t\.(\ 'hI~~\.l V\~

78 Yl1Vl'R'flVlYlVl'R'fl-l~'ll17'll~1Vl 13 il'R~L).lI1l'i(Cap for test tube)
'fi'~

v I
500 2.00 1.000.00 1.000.00 -'r i\lAIIIN ~~i.t\

79 Yl1V1'R'flVlYlVl~'fl-l~'lf).l~'ll'l.l1Vl13 il'R~L).lI1l'i(Cap for test tube)
500 '1i~ 2.00 1.000.00 1.000.00 (bl1m~)

\

X

80 Yl1V1~'flVlY1Vl~'fl-l~LLVl-l'llU1Vl 13 il'R~L).lI1l'i(Cap for test tube)
500 '1i~ 2.00 1.000.00 1.000.00 ~Q-

81 Yl1V1'R'flVlY1Vl~'fl-l~J1L~~'ll~1Vl 13 il'R~L).lI1l'i(Cap for test tube) 500 <fi'~ 2.00 1.000.00 hOOO.OO
-/

tl'l'Nfl'l'i~,,:5't11~~1Yltl1fmfj;l{V1~'tIfl'l"SLL~Vltl ~1'1.l7'1.l9 'I{" (253 "S1t1fl'l'i) ~7t11fitl"S:;m""S11'11{jL~f1Yl'i'tlnfl'l~ (e-Bidding)

~m'l.lYl~,,:5't1: ).lVl11Yltl1';t1~:;LtI1
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tfl'i'lfl'1"i~11l:l'il1'l'1'Cil~V1mFl1'l'1'1JI{'VI~'ilfl'1"iLLY'lVltl ~1l.l';ll.l 9 ,,!11l(253 'i1t1fl'1"i) ~';ItI~fi1.J"i::ml1l"i1f11-BLflflVl"i'ilUfl-R (e-Bidding)

'l'I'ml.lYi~l1I:S'il: ~'VI1~V1t11';t1Y'l::Ltl1

e:J1t1U"i::Lill.l'i1f11 : f1n.l::~V1t11F11'l'1'1JI{fl1'iUY'lVltl

:l ~V'l~ ~

LLUU tl'i.41'1ibYi

LLUUL"1ltl~ ......••.....•...•••.•....•..•.••..•.•....•.......•....

tl'i::~'1tu'i'1f1'1 ..............................................

tl'i::~'1tu'i'1f1'1L~EJ M,.I.tl)~ a'l~~mmn'.........................................

~1~\J 'i1t1fl1"i ~1l.l';ll.l 'VIU';ItI
fh1'l'1'Cil (\J1V1)

fh1'l'1'CilLLfl::

LL"i'l'l1'1.l 'VI~1t1l'VIlJ!

96 ii'1l'l.l~mI1'i'i:n(;)'\.lL'i'l'l'l' LU'1l{ 0 (Stainlessspatula No. 0)

97 ii'1l'\.l~fl'l'l'1'i'l'l'L(;)'I.lL'i'l'l'l' LU'1l{ 5 (Stainless spatula NO.5)

98 ~(;H-h~(;) ~1'\.l':l'\.l 14 i'\.l (Dissecting set)

99 ~1'\.ltff'lLVI~f1'i11V1~UihL'i(;) (Stand and base for burette)

100 (;)~LLfl'i'l':l1'1V1'i'l'1l(;)V1(;)'i'l'1l'l (Stainless Steel Rack) 'lJ'\.l1(;) 13x100 3'l'i'l~L:l-J(;)'i (~1'\.l':l'\.l 5x10 'li'1l'l)

101 (;)~LLfl'i'l':l1'1V1'i'l'1l(;)V1(;)'i'l'1l'l (Stainless Steel Rack) 'lJ'\.l1(;) 16x150 3'l'i'l~L:l-J(;)'i (~1'\.l':l'\.l 5x1O 'li'1l'l)

102 (;)~LLfl'i'l':l1'1V1'i'l'1l(;)V1(;)'i'l'1l'l (Stainless Steel Rack) 'lJ'\.l1(;) 25x150 3'l'i'l~L:l-J(;)'i (~1'\.l':l'\.l 5x10 'li'1l'l)

103 ~~Uti':ll'Jfl~~LU'i'l (Crucible Tong) 'lJ'\.l1(;) 10 ii'':l

104 UflLfl'1l{'l'I'L(;)'\.lL'i'l'l'l' ~~4'u (Stainless Beaker) 'll'\.l1(;) 1 ~(;)'i

105 UflLfl'1l{'l'I'L(;)l..IL'i'l'l'l' ~~4'u (Stainless Beaker) 'lJl..I1(;) 2 ~(;)'i

106 tJ1fl~ULLUU~Lil'J':l (TissueForcep) 'lll..l1(;) 5.5 ii'':l

70 fll..l 212.00 14,840.00 14,840.00

60 fll..l 129.00 7,740.00 7,740.00

25 ~(;) 1,033.00 25,825.00 25,825.00

5 ~(;) 264.00 1,320.00 1,320.00

100 fll..l 223.00 22,300.00 22,300.00

100 fl'\.l 242.00 24,200.00 24,200.00

88 fll..l 316.00 27,808.00 27,808.00

7 fll..l 123.00 861.00 861.00

60 fll..l 420.00 25,200.00 25,200.00

50 fll..l 550.00 27,500.00 27,500.00

10 fll..l 90.00 900.00 900.00

178,494.00 ./rt~W~f"Wf ;~'tl
~'H)\t ,.;

~~.:?~?,'
. ,; ••..:";~ ',7

. i'JU',! J[
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~

~

.>r'

.}
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",

U"i::l-l1{l.j"i1~1 .

U"i::l-l1{l.j"i1~11~U.~:~.~~.~.~.?~ t'Q1"
V1~'lfJLVI~

LLLJUL~'tI~ .....••...........•.....................•.............•

LLLJU U"i.4 V1ib~

fh-i''tl'iP!LL~::LL''i-3-3'l'Ufh-i''tl'iP! (U'lVl)

V1~'1fl4'l'U'1'U"i'lflfl'l"i

!L 1&4110l.J ~l

107 9i'')m'fJ~LLUrlViL~tJ (Disposable filters with mouthpieces)
2 f1'&'i'fJ~ 23,220.00 15,052.00 46,440.00

108 ~"l'i'iJ'lf1~'-ILLuui'ln'fJf1 'lI'-1'l~ 20 ~\JI'i
11 ~" 2,380.00 26,180.00 26,180.00

109 ~"l'i'i'Col'l'iLrli'l"'lf1f1'l'iVWI'Cl'fJ" 'lIU'l~ 20 ~\JI'i
106 ~" 180.00 19,080.00 19,080.00

110 tl"Yl'Cl'l'tl'~f1~'lVl-rU~tl'-l (Stomacher bag)
10

.: 1,930.00 19,300.00 19.300.00LLYlI'1

111 tl"s:l'fJVl'Nf1'l"mYlV1~ LLUUi'lLL1J"L"ll'ii M (Glove Size M)
140 f1'Cl'fJ" 130.00 18,200.00 18,200.00

112 tl"s:l'fJV1'l"f1'l'iLLYlV1~LLuui'lmJ" L"ll'ii S (Glove Size S)
140 f1'Cl'fJ" 130.00 18,200.00 18,200.00

113 tl"s:l'fJV1'l"f1'l'iLLYl'Vl~LLuui'lmJ" L"ll'ii L (Glove Size L)
90 f1'Cl'fJ" 130.00 11,700.00 11,700.00

114 tl"s:l'fJL'-IL(J\'iL'1fii S (Nitrile Gloves Size S)
115 f1'Cl'fJ" 257.00 29,555.00 29,555.00

115 tl"~'fJL'-IL(J\'i L"ll'ii M (Nitrile Gloves Size M)
115 f1'Cl'fJ~ 257.00 29,555.00 29.555.00

116 tl~~'fJL'-IL(J\'i L'1fii L (Nitrile Gloves Size L)
110 f1'Cl'fJ~ 257.00 28,270.00 28,270.00

117 tl~~'fJ~.h\Pl~ LLUUL~~mJ~ L"ll'ii S (Surgical gloves size S) 55 f1'&'i'fJ~ 185.00 10,175.00 10.175.00

118 tl~s:l'fJyh\Pl~ LLUUL~~LLU~L'1fii M (Surgical gloves size M) 55 f1'Cl'fJ~ 185.00 10.175.00 10.175.00 I ..",~f,",

119 tl~~'fJYh9i'~ LLUUL~~LLU~ L"ll'ii L (Surgical gloves size L) 45 f1'Cl'fJ~ 185.00 8.325.00 8.325.00 I :';~?i.::tY,.".~r'i~,
27~ '.,'f ~

r •• 'iH
\' c. {:~ ~-~\} tJJ\\(,. 'W'<:<afJ,;I\\~

~-~~,~/
it

:'.tH~ir.U1r(,a~~ni~l1~\tt\j

~'l~U

e:I'lfltl"i::L~'U"i'lf'f'l : f'ftl.l::~V1fl'lf'f'l'tl'lJl-in1"iLLVmtl

tf'f"i-3n1"i..r~:zr'i)-i''tl'iP!~V1fl'lff'1'tl'lJl-iVl~'i)n1''iLLYfYltl4'lWl'U 9 'l!~(253 "i'lfln1"i) ~'1fl~1h.J"i::m~"i'lf'f1-aL~flVl"i'i)ilfl-R (e-Bidding)
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LFl"i-lfl'l"i..rlil;f'il-r~~~h'1tJ'lff'l~l'l{lIl~'ilfl'l'mY"V1tl -i'l'l.l,)'I.l 9 ,?!lil(253 "i'lllfl'l"i) ~,)lI~th.h::fl')lil"i'lFn~iL~flVl"i'ililfl-a (e-Bidding)

~fI'l'l.lfi..rlil;f'il: ~V1'l~V1l1'l~lI'V4::LlI'l

~'lll\.h::Li4'1.l"i'lfil'l : fil~::~V1l1'lff'l~l'l{fl'l"iLLYmtl

LLtJtJ u'j.4 'VIih~

LLtJtJL'il"llYi .............•..................••.....................

U'j::~.,{U'j.,rn .

U'j::Wl{U'j.,fl.,t\'lfJ ~~.~~~6.~~1~S'\~
~ l3J191t1\.! s&l

fh-r~~ (1.J'lVl)
fh-r~~LL~:: lIl~'lllLVI~

-R'liU "i'lllfl'l"i -i'l'l.l,)'I.l V1\d,)1I LL"i-l-l'l'l.l

1Il\d,)1I~:: "i,)~l'h-r~~ "i,)~LtJ'I.l (1.J'lVl)

1A~Q U.~fl'ilU~Qfl"i'1l1n1ti~ .120 -~5~..n1l~)d ~7~1flff1'i

120 fl"l:;m'l'lm'tl~ LU'tl{ 1 (Filter Papers NO.1)'IJ'I.l1lill-1i'l.l~1'1.lI'J'I.lrJm:n-l12.5L"l!'I.l~iL~l'l"l 22 fl'l'l'tl-l 311.00 6.842.00 6.842.00

121 m:;m'l'lfl"l'tl~ LU'tl{ 1 (Filter Papers NO.1)'ll'l.l1(jlL-1i'l.l~1'1.lI'J'I.lrJmn-l24 L"l!'I.l~iL~l'l"l 16 fl'l'l'tl-l 1,250.00 20.000.00 20.000.00

122 fl"l:;mt~lf1"l'tl~ LU'tl{ 2 (Filter Papers NO.2)'ll'l.l1(jlL-1i'l.l~1'1.lI'J'I.lrJmn~12.5 L"l!'I.l~iL~l'l"l 2 fl'l'l'tl~ 555.00 1.110.00 1.110.00

123 fl"l:;m'l'lm'tl-l LU'tl{ 4 (Filter Papers No.4) 'll'l.l1(jlL-1i'l.l~1'1.lI'J'I.lrJfl'i'l1-l12.5L"l!'I.l~iL~l'l"l 4 fl'l'l'tl-l 516.00 2,064.00 2.064.00

124 fl"l:;m'l'li~'fI1"l (Weighing Papers) 'll'l.l1lil 10 x 10 L"l!'I.l~iL~l'l"l
20 fl'l'l'tl~ 159.00 3,180.00 3,180.00

125 m:;lil1'1'1~l'l~'fI1lilfh pH LLUUl'l-tUU1'1.lf11"l1lil1-14 pH (Litmus paper)
12 l'l-tu 519.00 6.228.00 6.228.00

126 m:;m'l'l1lil pH LLUUUniversal
35 fl'l'l'tl~ 321.00 11,235.00 11.235.00

127 lfl~~Ulil (Mortar and pestle) 'll'l.l1lilL-1i'l.l~1'1.lI'J'I.lrJfl'i'l1-l10L"l!'I.l~iL~l'l"l
16 'lllil 330.00 5.280.00 5,280.00

128 lfl~-lUlil (Mortar and pestle) 'll'l.l1lilL-1i'l.l~1'1.lI'J'I.lrJfl'i'l1-l13L"l!'I.l~iL~l'l"l
6 'lllil 614.00 3,684.00 3.684.00

129 L~~L~m~'tl(Inoculating Needle)
100 Y)'I.l 18.00 1,800.00 1,800.00

130 L~~L"I1:;tJ'i'l1~ii')lU'tl{ 30 G (General Lancets)
31 fl'l'l'tl~ 80.00 2,480.00 2,480.00

131 L~~l"l1:;L~'tllil (Blood Lancets)
30 fl'l'l'tl~ 86.00 2.580.00 2.580.00

132 rl~~LU'i'l ( Crucible) 'll'l.l1lil 30 s:l'i'l~~l'l"l
100 Y)'I.l 143.00 14,300.00 14.300.00

133 rl~~LU'i'l( Crucible) 'll'l.l1lil 50 s:l'i'l~~l'l"l
100 Y)'I.l 104.00 10,400.00 10,400.00

134 'lf1~"l:;LVlm"l!"l1s:lrl(Evaporating dish) 'll'l.l1lilL-1i'l.l~1'1.lI'J'I.lrJfl'i'l1-l100 s:l'i'l~L~l'l"l
20 i1')~ 331.00 6.620.00 6.620.00 ~...:.;~~~;.-~'

135 ~1'1.lvf-l'll,)lilfi'l.lfl'i'l~(Laboratory cork ring)
20 Y)'I.l 350.00 7,000.00 7.000.00 rn~i. ~~ n 1

LLyJ~LL~LVI~flm'l.l~1"l(Magnetic stirrer) 'll'l.l1lil20x8 s:l'i'l~h~l'l"l
Y)'I.l

',f ,.

136
55 103.00 5,665.00 5.665.00 ' ~ r"'''lf \i

~ •••. ~ :,_.f ~: 1 ..•.

137 LLyJ-lLL~LVI~flfl'J'I.l~1"l(Magnetic stirrer) 'll'l.l1lil40x8 s:l'i'l~L~l'l"l
65 Y)'I.l 122.00 7.930.00 7,930.00

~,'~. .J"~.;" "'-:tf;
" :.:?rn;\'cl"./

138 LLtJ"l-li:llil~N(Dusting brush) 'IJ'I.l1liloX'JLLtJ"l-l2 ii'J
Y)'I.l

'"""- .•. ..:-,.,

12 30.00 360.00 360.00 f' ~I"~ ,.:".,"'1(1 ••••••. f.~"'--",,,~ ,I'

139 LLtJ"l-l~1~V1'il'tllilVl(jl'i'l'tl-l(Brush) 'IJ'I.l1lil1.3 L"l!'I.l~iL~l'l"l
65 Y)'I.l 23.00 1,495.00 1,495.00

• -, • ,._ •. , ' •••.i 411 iJU'll'it

---- ~

140 LLtJ"l-l~1-lVl'i'l'tllilYilil'i'l'tl-l(Brush) 'IJ'I.l1lil1.5 L"l!'I.l~iL~l'l"l
45 Y)'I.l 24.00 1.080.00 1,080.00 A- ~~X~ 5)(5Y~':;V

141 LLtJ"l-l~1-lVl'il'tllilYilil'i'l'tl-l(Brush) 'IJ'I.l1lil3 L"l!'I.l~iL~l'l"l
45 Y)'I.l 26.00 1,170.00 1.170.00 M~ 'V'J~<V\7~

142 LLtJ"l-l~1~V1'i'l'tllilYl(jl'i'l'tl-l(Brush) 'IJ'I.l1lil5 L"l!'I.l~iL~l'l"l
Y)'I.l

v t

45 40.00 1,800.00 1,800.00 '~lhlllC'i ~~'I'"X

143 Ll~'I.lm'tl~ (Filter membrane) rl,)1~'i'l:;L~~lil 0.45 ~lrl"lL~l'l"l 'll'l.l1lilL-1i'l.l~1'1.lI'J'I.lrJfl'i'l1-l47 s:l'i'l~L~l'l"l 5 fl'l'l'tl-l 3.217.00 16.085.00 16,085.00 (6D~()~D11 ")
\

..),-

144 LL~'I.ll'l"l'l"l"l:;~UJ1l'l1'i'l(Blood GlucoseTest Strip)
20 fl'l'l'tl~ 410.00 8.200.00 8.200.00 ~/~

-/ '
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fi11'i{~ (U1Y1)
fi11'i{~LL'a:: 'Vl~1fJL'VllJ!

"hi\J "i1fJfl1"i
r.i1'U')'U 'Vl'l.l')fJ LL"i~~1'U

'Vl'l.l,)fJ~:: "i')~fi11'i{~ "i,)~LtJ'U (U1Y1)

145 W1'11Yl~3-<(Porafilm) 'll'U1~ 4 if'"Jx125lilil
17 fl'i'l'fl~ 839.00 14.263.00 14.263.00

146 1iifl~i'U (WoodenTongue Depressor)
20 fl'i'l'fl~ 70.00 1,400.00 1,400.00

147 1ii~'U~'1~ (Cotton Swab) size M
40

.: 111.00 4.440.00 4.440.00LLWrI

148 ~mmULUIn 3 Yl'1-.1(Rubber pipette filler)
320 fl'U 272.00 87.040.00 87.040.00

149 'a"'1£Jm~lB~lrl'U'll'U'1~L-1i'U~'1'UrJ'U~fl'i'l1-.1fl1£J'U'ilfl7 s:l'l'l~L3-<In'1
4 fl'l'l'il-.1 971.00 3,884.00 3.884.00

150 1'I1£Jm-.1lB~lrl'U'll'U'WlL-1i'U~'1'UrJ'U~fl'l'l'1-.1fl1£J'U'ilfl8 s:l'l'l~L3-<In'1
5 fl'l'l'il-.1 1.115.00 5.575.00 5,575.00

151 ~'1~fi'il'U(Cleansing Cotton Round) 'll'U1~ 450 flf3-<
15 LL~r1 79.00 1.185.00 1.185.00

152 ~'1~ii')'U (Cotton) 'll'U1~ 450 flf3-<
30 ii'"J'U 153.00 4.590.00 4.590.00

153 V1ii1mfl'il'U'1~£J(Disposable Mask)
110 fl'l'l'fl-.1 92.00 10.120.00 10,120.00

154 V1ii1mfl'f)'U1~£JN95
160 ;l'U 35.00 5.600.00 5,600.00

155 vi,)-.1L~mt'il(Inoculating Loop)
100 fl'U 18.00 1.800.00 1.800.00

'J'~5.;l<~~
r~i~itl{lii' •

156 'il'illInLrI'l'lULYlULL\J\Jfl'1::~1"fl(Autoclave tape) 'll'U1~ 3/4 if'"J
8 ii')'U 300.00 2,400.00 2,400.00 Evfr ",~;~'

2908850
r

~ (6)'11~n~C~ )~/r'



lR"i..:Jn1"i~~:K'il-r'tl'~~VJfJ'lfl1't1'~{V1~'iln1"m'YU'lti ~11.1'J1.I9 "lf~ (253 "i1fJn1"i) ~'JfJ~fi1J"i::fl'J~'i1miiL~flVJ"i'il~fl~ (e-Bidding). .
'tI'fI11.1Yl~~:K'il: I-IVl1~VJfJ'l~m~::LfJ1

utJtJ tJ"iA ....,~1yj

utJtJL~'!IVi .

V1~1fJLVI~

'4\)'111/1'1

.)r nJi;
~ 1Y\~
~

tJ"i::~1t'U"i1l'l1 .

tJ"i::~1t'U"i1l'l1L~tJr.!1K~m~v~t~"91q~ ,.........................................

i11fJ1J"i::L~1.I"i1R1 : Rm::~VJfJ'lfl1't1'11I{n1"iLL~VJtI

3- ~cl\.l ~2.

~1~U I I.~o~ V1U'JfJ
Fh-r'tl'~ (U1VJ) Fh-r'tl'~LLa::LL"i..:J..:J11.1

'i1fJfl1"i

V1u'JfJa:: 1 "i'J~Fh-r'tl'~ "i'J~L;]1.I (U1VJ)

"(91~ 7 t11;:fl'ilU~?!I!i'ltJfl1!i~ 1~7 - 185 '1i1U'U4 27 ''Wfl'l!i

157 3 M Potassium Chloride Electrolyte Standard Solution 'Il'l..l1~250 ~l'l~~l1I"j 2 'Il,)~ 1,000.00 2,000.00 2,000.00

158 Absolute ethanol 99.9% 'lJW1~2.5 ~l1I"j 8 'IJ,)~ 824.00 6,592.00 6,592.00

159 Acetic acid Glacial 'IJ'I..l1~2.5 ~(;l"j 7 'Il,)~ 599.00 4,193.00 4,193.00

160 Acetonitrile (HPLC grade) 'Il'l..l1~2.5 ~(;l"j 3 'IJ,)~ 1,275.00 3,825.00 3,825.00

161 Alcohol 95% 57 tl..:J 1,250.00 71,250.00 71,250.00

162 Buffer Solution pH 10.0 'IJ'I..l1~1000 ~1'l~~(;l"j 2 'Il,)~ 1,989.00 1,989.00 3,978.00

163 Buffer Solution pH 4.0 'Il'l..l1~1000 ~1'l~~(;l"j 2 'Il,)~ 1,131.00 2,262.00 2,262.00

164 Buffer Solution pH 7.0 'IllJ1~ 1000 ~1'l~~(;l"j 2 'IJ,)~ 1,131.00 2,262.00 2,262.00

165 Diethyl ether 'Il'l..l1~2.5 ~(;l"j 2 'Il,)~ . 1,401.00 2,802.00 2,802.00

166 Dimethyl sulfoxide 99.9% 'Il'l..l1~2.5 ~(;l"j 4 'Il,)~ 4,501.00 18,004.00 18,004.00

167 Dimethyl sulfoxide (Cell culture Grade) 'Il'l..l1~250 ~1'l~~(;l? 6 'Il,)~ 2,507.00 15,042.00 15,042.00

168 Ethanol (HPLCgrade) 'Il'l..l1~2.5 ~(;l? 4 'IJ,)~ 1,740.00 6,960.00 6,960.00

169 Folin-Ciocalteu reagent 'Il'l..l1~500 ~1'l~~(;l? 1 'Il,)~ 3,146.00 3,146.00 3,146.00

170 Hydrochloric acid 37% 'Il'l..l1~2.5 ~(;l"j 7 'Il,)~ 517.00 3,619.00 3,619.00

171 Hydrogen peroxide 30% 'Il'l..l1~500 ~1'l~~\Pl"j 1 'Il,)~ 845.00 845.00 845.00

172 Kovac's Reagent 'IJ'I..l1~100 ~1'l~~(;l"j 6 'Il,)~ 642.00 3,852.00 3,852.00

173 Lactophenol Cotton Blue 'Il'l..l1~100 ~1'l~~(;l"j 10 'Il,)~ 745.00 7,450.00 7,450.00

174 Methanol (HPLC grade) 'Il'l..l1~2.5 ~(;l"j 4 'Il,)~ 420.00 1,680.00 1,680.00

175 Methanol 'Il'l..l1~2.5 ~(;l"j 9 'Il,)~ 429.00 3,861.00 3,861.00

176 Nitric acid 65- 70% 'IJ'I..l1~500 ~1'l~~(;l"j 3 'Il,)~ 617.00 1,851.00 1,851.00

177 Petroleum ether 'Il'l..l1~2.5 ~\Pl"j 2 'Il,)~ 1,051.00 2,102.00 2,102.00

178 Sulfuric acid 95-98% 'Il'l..l1~2.5 ~(;l"j 1 'Il,)~ 484.00 484.00 484.00

179 Trifluoroacetic acid 'Il'l..l1~100 ~1'l~~(;l"j 2 'Il,)~ 3,780.00 7,560.00 7,560.00

180 Tween 80 'Il'l..l1~500 ~1'l~~(;l"j 3 'Il,)~ 1,605.00 4,815.00 4,815.00

.y (~~McM)
/Q-

"" 7~'



'ii,~u I I -.$''I.I'J'I.I I vn.i'JfI I ~h.)~~ (U'lYl) f>h.)~~U.~~u. ~-3-3''I.I

I
~'f1fl'~

V1~'flLVlIJl

V1"j'JfI~~ ~'J~fh.)it~ ~'J~LtJ'I.I (U'l'VI)
181 Glycerol 'IJ'I.l'1~ 2.5 ~\Jl'j 10 'IJ,)~ 1,481.00 14,810.00 14.810.00
182 'l!~,hJTcl''1L~~~tJW'1V11''tJ Real-time peR LL~:: High-resolution melting analysis 1 'l!~ 2,000.00 2.000.00 2,000.00
183 Formaldehyde 35-40% 'IJ'I.l'1~ 2.5 ~\Jl'j 20 'IJ,)~ 640.00 12.800.00 12.800.00

210,045.00
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LF'l"i-3O'l"i-.r(;l;f'i)-r'i{~~'VI!J'lFT'l'i{lPI{V1~'i)O'l"iLLYfYJfI~'l~~~ 9 '!(;l (253 "i'l!J0'l"i) ~~!J~fitJ"i::fl~(;l"i'lF'l'l:aL~fl'VI"i'i)\lfl'Ci (e-Bidding)

'i{m~vt-.r(;l;f'i): a.lVI'l~'VIfJ'l';!JY4::L!J'l

r:J'l!JtJ"i::L~~"i'lF'l'l : F'lfU::~'VI!J'lFT'l'i{lPI{fl'l"iL1.Y4'V1f1

~ 1~6U 'Q2.

Ll.UU th.4 Vl~1~

Ll.UUL~'!J~ •...•••.•••••••••••••.....•.......•.•.•.........•.•••••

l.h::~1fl.l"i1f11................................................

l.h::~1fl.l"i1f11L~tJfM..lI~~~d',tl~(JS~Q.........................................

184 (+)-Catechin 'lJU11'i 5 nf3-l 1 I 'lJ'l(;l

185 MPH (2,2'-Azobis (2-methylpropionamidine) dihydrochloride 'lJU11'i 25 nf3-l 2 T 'lJ'l1'i

186 ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) 'lJW11'i 1 nf3-l 1 I 'lJ'l1'i

187 Agarose 'lJU1(;l 500 nf3-l 2 I 'lJ'l1'i

188 Alpha-naphthol 'lJU11'i 100 nf3-l 1 I 'lJ'l1'i

189 Aluminium chloride hexahydrate 'lJU11'i 1 nl'l'lnf3-l 1 I 'lJ'l1'i

190 Ammonium iron (III) sulfate hexahydrate 'lJU11'i 500 nf3-l 3 I 'lJ'l1'i

191 Atropine 'lJU11'i 5 nf3-l 2 'lJ'l1'i

192 Blue Silica gel 'lJU1(;l 1 nl-"mf3-l 5 ~'l

193 Bromocresol green 'lJU11'i 25 nf3-l 2 'lJ'l1'i

194 BSA fraction V 'lJU11'i 100 nf3-l 1 I 'lJ'l1'i

195 Carboxymethylcellulose 'lJU11'i 100 nf3-l 2 1 'lJ'l1'i

196 Cholesterol 'lJU11'i 25 nf3-l 2 I 'lJ'lv]

197 Copper sulfate anhydrous 'lJU11'i 500 nf3-l 1 I 'lJ'l1'i

198 Crystal Violet 'lJU1(;l 25 nf3-l 5 I 'lJ'l1'i

199 Dipotassium hydrogenphosphate 'lJU11'i 1 nL'l'lnf3-l 2 I 'lJ'l1'i

200 DPPH (2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazyl) 'lJU11'i 1 nf3-l 2 I 'lJ'l1'i

201 Ferric (III) chloride hexahydrate 'lJU11'i 500 nf3-l 1 I 'lJ'l1'i

202 Fructose 'lJU11'i 1 nl'l'lnf3-l 1 I 'lJ'l1'i

203 Gallic acid monohydrate 'lJU11'i 100 nf3-l 1 I 'lJ'l1'i

204 Inositol 'lJU11'i 50 nf3-l 1 I 'lJ'l1'i

205 L - Tyrosine 'lJU11'i 25 nf3-l 2 T 'lJ'l1'i

~i'liu "i'l!Jfl'l"i ~'lWJ~ V1~~!J
Fh-r'i{~ (U'l'VI) I

Fh-r'i{~LL'l'l::

LL"i-3-3'l~

I "i~a.lL;J~ (U'l'VI)

4,290.00 4,290.00 4,290.00

3,196.00 3,196.00 6,392.00

7,320.00 7,320.00 7,320.00

10,843.00 21,686.00 21,686.00

2,100.00 2,100.00 2,100.00

1,862.00 1,862.00 1,862.00

1,301.00 3,903.00 3,903.00

5,744.00 11,488.00 11,488.00

157.00 785.00 785.00

4,576.00 9,152.00 9,152.00

5,670.00 5,670.00 5,670.00

1,765.00 3,530.00 3,530.00

3,000.00 6,000.00 6,000.00

2,706.00 2,706.00 2,706.00

800.00 4,000.00 4,000.00

922.00 1,844.00 1,844.00

5,702.00 11,404.00 11,404.00

1,157.00 1,157.00 1,157.00

2,215.00 2,215.00 2,215.00

4,249.00 4,249.00 4,249.00

2,550.00 2,550.00 2,550.00

2,265.00 4,530.00 4,530.00

V1a.1'lfJLVI~
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~h~\J 'l1t1fl1'l ~1W)'U lIIld7t1
fhr'R~(\J1'V1)

Fh7'R~LL~::

LL'l.:l.:l1'U 1II1-11t1LlII~

206 ILactose 'lIkl1V1 1 fiL'C'lnf3-l

207 L-Ornithine 'lIkl1V1 25 nf3-l

208 Malachite Green 'lIkl1(;1 25 nf).l

209 Methylene blue 'lIkl1(;1 25 nf3-l

210 Skimmed milk powder 'lIkl1(;1 500 nf3-l

211 Orcinol (3.5-Dihydroxytoluene-1 hydrate) 'lIkl1(;1 500 nf).l

212 IParaformaldehyde 'lIkl1(;1 1 fiL'C'lnf3-l

213 Phenol Crystal 'lIkl1(;1 1 fiL'C'lnf3-l

214 Phenolphthalein 'lIkl1(;1 500 nf).l

215 IPotassium chloride 'lIkl1(;1 1 fiL'C'lnf3-l

216 Potassium ferrocyanide 'lIkl1(;1 500 nf3-l

217 Potassium hydrogen phthalate 'lIkl1(;1 100 nf).l

218 Potassium iodate 'lIkl1(;1 500 nf).l

219 Potassium iodide 'lIkl1(;1 500 nf).l

220 Potassium persulfate 'lIkl1(;1 500 nf3-l

221 Potassium phosphate monobasic 'lIkl1V1 1 fiL'C'lnf3-l

222 IPotassium sodium tartate 'lJkl1V1 500 nf3-l

223 IPotassium sulfate 'lIkl1(;1 500 nf3-l

224 IPotassium thiocyanate 'lIkl1(;1 500 nf3-l

225 ISilicone Grease 'lIkl1V1 100 nf3-l

226 Silver nitrate 'lIkl1(;1 500 nf3-l

227 Sodium acetate trihydrate 'lIkl1(;1 500 nf).l

228 ISodium bicarbonate 'lIkl1(;1 1 fiL'C'lnf).l

229 Sodium carbonate 'lJkl1(;1 500 nf3-l

230 Sodium Chloride 'lIkl1(;1 1 fiL'C'lnf).l

231 Sodium hydroxide 'lJkl1(;1 1 fiL'C'lnf).l

232 Sodium phosphate monobasic 'lIkl1(;1 1 fiL~1f1f3-l

2

10

1

2

5

3

1

1

2

1

2

1

4

1

1

8

24
3

'lI')(;I

'IJ')(;I

'lI')(;I

'IJ')(;I

'lI')(;I

'IJ')(;I

'lI')(;I

'IJ')(;I

'IJ')(;I

'IJ')(;I

'lI')(;I

'IJ')(;I

'IJ')V1

'IJ')(;I

'IJ')(;I

'IJ')(;I

'lI')(;I

'IJ')(;I

'll')(;1

'VI'C'l'fl(;l

'll')(;1

'IJ')(;I

'll')(;1

'll')(;1

'll')(;1

'lI')V1

'IJ')(;I

lIIld7t1~::

803.00

2,100.00

1.819.00

662.00

2,000.00

6,557.00

2.100.00

1,600.00

1.992.00

535.00

900.00

1,105.00

2,484.00

3.045.00

872.00

933.00

703.00

718.00

1,315.00

1.170.00

5,691.00

690.00

368.00

519.00

248.00

358.00

877.00

'l7I-1Fh7'R~

803.00

4,200.00

18,190.00

662.00

2.000.00

13,114.00

2.100.00

8.000.00

1.992.00

1.605.00

900.00

1,105.00

2,484.00

3.045.00

872.00

933.00

703.00

1,436.00

1,315.00

2,340.00

5,691.00

2,760.00

368.00

519.00

1,984.00

8,592.00

2,631.00

'l7I-1LtI'U (\J1'V1)

803.00

4,200.00

18,190.00

662.00

2.000.00

13.114.00

2,100.00

8,000.00

1.992.00

1,605.00

900.00

1,105.00

2,484.00

3,045.00

872.00

933.00

703.00

1,436.00

1,315.00

2,340.00

5,691.00

2,760.00

368.00

519.00

1,984.00

8,592.00

2,631.00 ~
V
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~ I,

A'lt)if6! (tJ'lVl)
A'lt)if6!LL'R::

~'l~tJ "i'ltlO'l"i -i'lU'Ud ",,,j'1t1 LL"i.:l.:l'lU "'3-l'ltlL"'~ q

V1"j'1t1'R:: "i'13-lA'lt)if6! "i'13-lLtJU (tJ'lVl)

233 Sodium sulfate 'IJ'W'WI 1 iil'Cln{:l-l 3 'IJ'l111 596.00 1,788.00 1,788.00

234 Sucrose 'IJ'W111l 500 n{:l-l -' 10 'IJ'l111 530.00 5,300.00 5,300.00

235 Sulfanilic acid 'IJ'W111l 100 n{:l-l 2 'IJ'l111 1,315.00 2,630.00 2,630.00

236 TPTZ (2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine) 'IJ'W111l 5 n{:l-l 2 'IJ'l111 6,587.00 13,174.00 13,174.00

237 Trichloroacetic acid 'IJ'W111l 250 n{:l-l 1. 'IJ'l1fi 2,000.00 2,000.00 2,000.00

238 Trypan blue powder 'IJ'W111l 25 n{:l-l 1 'IJ'J1fI 1,070.00 1,070.00 1,070.00

239 Zinc 99.9% 'IJ'W111l 100 n{:l-l 2 'IJ'l111 1,908.00 3,816.00 3,816.00
.,~

240 Zinc acetate dihydrate 'IJ'W111l 500 n{:l-l 1 'IJ'l111 1,020.00 1,020.00 1,020.00 .'It~

fJ

239,975.00 r" '~~~~au.~~.
.; )"'? ~....;/.~~~ •
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Lfl"3'lm"3ilPl;f'il-)~~~Ylf.l'lff'l~lPl{V1~'ilm'1Lb'WYltl ~'lW~~ 9 'l!lPl (253 '1'ltlm'1) ~'Jtl~fitl"3::mlPl'1'lm~L~flYl"3'il~fl-R (e-Bidding)
LLlJlJ u'i.4vl'ibvt

Ll.lJlJL'l'l'llVi .•.•.•.•.•.•..•....•.•..•..•..•..•...•.•..........•....

f,

~m~YiilPl;f'il: J.lVl'l~Ylf.l'l~tl'W::Ltl'l

~1tltl"3::Li1~'1'lfl'l : flnl::~Ylf.l'lf{'l~lPl{fl'l"3LL'WYltl

;). ~8W ,Gf,2

U'i::~1{\J'11rn .

U'i::~1{\J'i1rnt~u..«l!~~~.~~.~.~Sl\.trlaBl1

V1J.l'ltlLVI~
fi'l-)~~Lb'a::LL"3'l'l'l~fh-)~~ (1.J'lYl)

V1~htl~'l~'J~'1'ltlfl'l'1

241 Ampicillin disc 'lJ'W1lPl 10 ll-.;[I'1~f1-r~/disc
5 V1'a'fllPl 190.00 950.00 950.00

242 Cefepime disc 'lJ'W1lPl 30 1~LI'1~f1-r~/disc
5 V1'a'fllPl 190.00 950.00 950.00

243 Cefotaxime disc 'lJ'W1lPl 30 1~LI'1'if1f~/disc
5 V1'a'fllPl 190.00 950.00 950.00

244 Ceftazidime disc 'lJ'W1lPl 30 1~LI'1~f1-r~/disc
5 V1'a'fllPl 190.00 950.00 950.00

245 Ciprofloxacin disc 'lJ'W1lPl 51~ LI'1~f1f~/disc
5 V1'a'fllPl 190.00 950.00 950.00

246 Colistin disc 'lJ'W1lPl 10 1~LI'1~f1f~/disc 5 V1'a'fllPl 190.00 950.00 950.00

247 Colistin 'lJ'W1lPl 1 f1-r~
2 'lJ'JlPl 7.441.00 14.882.00 14.882.00

248 Deoxycycline disc 'lJ'W1lPl 30 1~LI'1'if1f~/disc
5 V1'a'fllPl 190.00 950.00 950.00

249 Gentamicin disc 'lJ'W1lPl 10 1~Lmf1-r~/disc
10 V1'a'fllPl 190.00 1.900.00 1,900.00

250 Imipenem disc 'lJ'W1lPl 10 1~LI'1~f1f~/disc
5 VI 'a 'fllPl 190.00 950.00 950.00

251 Kanamycin disc 'lJ'W1lPl 30 1~LI'1~f1f~/disc
10 V1'a'fllPl 190.00 1.900.00 1,900.00

252 Penicillin disc 'lJ'W1lPl 251~ LI'1~f1-r~/disc
10 .V1'a'fllPl 190.00 1.900.00 1.900.00

253 Tetracycline disc 'lJ'W1lPl 30 1~LI'1~f1f~/disc
5 V1'a'fllPl 190.00 950.00 950.00

I f ~. ~ ..""

29.132.00 ~.... ;;>1
•. ,;i'1~

-a'l~t1

~
'4I,J"'lIl(v

" , ~. . ..t:
\. ;"'.1.;1',;ttl ri1~ ~ 1 n i'i11'tfiiti

.>r ~jJ r~ 0)/2)/)::;'11'

~ lie l.'1I'f
1

\f~"""'J~
\~

.)('

nm,h~{/1.(l;/~.



at'

va,ravalado
fi1?q rl8o ?dq1 yr eJ 1 Fnd nirtio fi'l? u?'r yr E qr ut u I %-91 (253 rt et n rr )qq

t).aalradaC
fi ? sl6tJ t vt't't Fttl Fl16 tff fl yr ?o il fl d ( e - B i d d i n g )

:.irg fr u u a or { ? 1 Fn {c qi vr a rcn d n4 vtt o n r t u v{ vr Ei

jo.i
?infr. .q1u?u .f,1etfl1? (trgnr?fi...............)
I

u?riyrl nqfi.l tru.



I

v-a€4€
t1 er fl 'l ? ? 6t Fr ? yt Et 1 F[1 d 9f € 14 50 fl 1 € tt y't ![ Et.l

?Istiil ilrrnoufiasmun.rd 1 - 24
q

VACA
f,1eJfl'lr iaor?uE r ntaninTofl'l?rrvrr 6 astfi Iq9

.9.
:Jrvnou6?s?'lttfl1afi t - 24 oiruru 24 etante



fn:.rnrrdqdoidqivrenaranirionrruxrnd oiru':u 9 a.a l2s3 11aa11\ drsi6il:vnrq:rnr616nr:ofind (e-Bidding)

;- .!aloluilqo1,o : Url1214g1ngilttg1

41srlt!rilut,.ln't : noir2t4g1d15l9ln1tu'lrg

A'I'IIJ

1

t1gn1f

fl:rs$und1l (Seporotory funnel) !u1tt 250 finaAq:

a.lu.tu

12

tlu2g

o1-l

n11dq (u,lvr) a125lqUArUr.!.!1U
14x'lgttnrl

yil{1 g ay t2rn125ln r?ulfru (u1il)

2 n51sr.LUnf,']r (Seporotory funnel) 11.1'lFt SO0 fia66olt 12 a'lJ

3 n53efllJlfifl1 (wotch gloss) ?u1o 150 nn6rxn: 20 ?u

4 n:sqnifiaTari (Cover Gloss) :Jr1q 22x22 *raa-trfi: 100 flaa.l

5 nlvlonnl.rLrfi? (cylinder) ?u1n 5oo fin66eri 30 ou

6 n:nonnlrufir (cylinder) ?u.rri '1000 f,nAAqt 50 ou

7 ?infiuna! (Round bottom flosk) luln 1OO ftaaaor 21 x1n

I ilofiunaN (Round bottom flosk) !u'rn 250 fia66ttr 35 1l1Ot

9 n?nrilnax (Round bottom flosk) 1lJlor 5oo fiaAaor 59 ?l'20

10 rcoiunau (Round bottom flosk) ?ll1n 1000 il'n66nt 50 ?J10\

11 nrnfiiJnnr (Round bottom flosk) ?u1n 2000 fi466n: 29 1'tq

12 trnrFlrar:avnrsdtr (Loborotory bottle Amber) 11Jln 50 fin66ni 45 tlFt

13 mnrirar:a:argdtr (Loborotory bottle Amber) nuln 1oo nnaAni 60 ??o

14 ninr6udlrn;6ruAr1 (Loborotory bottle Amber) r1J'tn 250 flnfi6or !to

15 !cnr6uar:asars (Loborotory bottle) rr.r''rn 50 na66q: ?10

16 iiorfi:iar:nvars (Loborotory bottle) tuln 1oo iaAAni 105 ?J'-lo.

17 n?oriuf,itasalu (Loborotory bottle) nt.t1n 250 fiafi60r 125 11q

18 n?ar61.rf,1raia1s (Loborotory bottle) n'!1n 5OO fia66or: 125 n1a

19 rrrirfiuar:avars (Loborotory bottle) nrJ']rr lOOO finfiAor 95 lJC FI

20 nlnUill6tll^vals (Loborotory bottle) ?u1n 2ooo f,aaanr 70 a1n,

21 n?nt'.:(1rfliosl,.hilo (weight bottte) iulFr rduilruqltinnr.r 28 fiadrxnr {.! 25 fiaArNni 2 11n

!?nildisrrioildlilo (weiqht bottle) ?uln rfiuilruqudnar.: 28 fiadrrn: q.i 40 +rn6Lilor 2 nlFr

rrni'lar:r,iiorr'lriln (weight bottle) ?!1q rdlilruqr.rrinnr.r 32 fiafirNq: q.: 50 ,ra6Lunt 2 11n

24 tcor:o.:i:.ror",:ira:a1sc1nrn€o.t Evoporotor (Gloss Receiving flosk) nuln lOOo f,aAAeE 5 n1n

60



at'

va,ravalado
fi1?q rl8o ?dq1 yr eJ 1 Fnd nirtio fi'l? u?'r yr E qr ut u I %-91 (253 rt et n rr )qq

t).aalradaC
fi ? sl6tJ t vt't't Fttl Fl16 tff fl yr ?o il fl d ( e - B i d d i n g )

:.irg fr u u a or { ? 1 Fn {c qi vr a rcn d n4 vtt o n r t u v{ vr Ei

jo.i
?infr. .q1u?u .f,1etfl1? (trgnr?fi...............)
I

u?riyrl nqfi.l tru.



<VACdC
€1 Et fl 1f ?G[O?yt Et',l Ff',ldgf ?14 ?O fl 1€ ltyt il g

.l

?tolii 2 ilavnoufias€1etn1? ti zs - 55
q

va€A
r1tJfl'r€ iaorivrer Ftlr.n:iv:,ofl1?lu^rvr 6 z,nfi zqq

. t)-
ilrvnou6?sJ?1sfl1efr zs - 55 oiruau 51 tretnrt



Inflnrts-odoidqiruraraniuianr:uxrd iruzu 9 qo (25g r1sfl1r) drgi6rltsnrctrnr6rfinvr:ofinC (e-Bidding)

i-!
alo.luylcq1,o : r,tyl12vlg1dgy{glg1

,llStlt!rilut1a1 : nflJ2vtg1fi1d9ttn1tutrvlg

uuu rl:.a yfirri

uuuratfi......

ill:x1fxt1a1.......

r.l::rrrumnrGs......

a.Iqu

25

51gn1t

(Erlenmeyer flosk) !u1n 100 i666nr

e1u?'l

95

r'1u?g

?1n

driaq (uril) n12dqltntul.!.!11J
r'til19tr,1n

yl td3 52,.lFt12d6l srrriu (uryr)

26 rior?ilduvj (Erlenmeyer flosk) ruln 125 finAAnr 115 n101

27 t2ri?ilu'oi (Erlenmeyer flosk) ?uln 150 finAAqr 85 11fi

28 rin?ilnu{ (Erlenmeyer flosk) n!1n 500 f,n66qr 115 110\

29 n2nilrtr?j (Erlenmeyer flosk) ?u1o|IOOO fiaA6n: 120 a1n

ir?niil{N{ (Erlenmeyer flosk) ruln 2000 fia66nr 75 110\

5'1 riotdd156:dlu!1nfi{1idxl nxln 60 fid66nr nioudr (Amber Reogent bottle) 40 11n

xrotcidlrnialu!rnn{rrdtr l)rlrot 125 fia66n: n5orilr (Amber Reogent bottle) 4A n10t

35 mn?dar':a;nru:Jrnnir.:dtr !illor 250 fia66n: niolil'r (Amber Reogent bottle) 60 lCFr

54 1't0ruilaa11 nil1n 10 
'raa6nr 

vl5oilxaoorun 201 't101

35 ucflrurrdg't tlJ'to 60 unaaq5 v{loiluaonruo 150 XlOt

56 nqf,.: eri lCoupting jor) ll1.r!ttu?uox ?!''rn 70x85x40 finh!r.]or: 40 ou

37 6q rrqg{nroin (cuvette ouortz) 4 nao.t

ryroiTnfi tqo{uuruvi.:ufir (Gloss Thermometer) 75 ou

39 rvi.: uic rndurdoXr..lff 1sl Lu6sl.r (Spreoder) 50 xu

40 ruvirufirnuar: (Stirring rod) n!1nn21Na1? I f,,) 65 ou

41 wirufirgrldr':'(V-shope rod gloss) nuln 5 fiaA$ro, 50 8u

42 inrns5 (Beoker) tulo 50 fia6Ant 120 olJ

45 flnrno5 (Beoker) nuln 1oo fiaaAnr 154 ou

44 finrno{ (Beoker) rl!1a 150 ilaaAqi 115 o1J

45 inrno{ (Beoker) ru1fl looo f,n66qr 75 o'rl

46 flnrnod (Beoker) ?u1o 2ooo fi466flr 20 au

47 f,nrnoi (Beoker) !u1n Sooo iaaaq. 20 or.l

48 flnrno{ (Beoker) ruln 5ooo f,nAaor 15 ou

49 rldrdr ilu.ln (Meosurinq pipette) nuln t fin66n: 1200 ou



n.lcu t1?rfl'tt c'lu2u r't!J2t
ririaq (uryr) fi12dqUA3Ut{.t1u

vtil1gtfin

uu2Bay f?xa126lo :rrrfru (urr)
50 rlt'rir iulo (Meosuring pipette) ?u1q S fia66n: 501

51 rut'rir iulor (Meosuring pipette) !u1o to fin66nr 275 olJ

52 - ). -t ^,aann'rnn1-r,lldu'Iiu (microhemotocrit tube blue tip) 55 nl,rofl
55 vaood'nfirs (Durhom tube) ?!1fi 6x50 finhun: 1000 ?u

54 yaooynaorllrrndg? Oest tube with screw cop) !u1o 16x150 na6!Nu, 300 vaa0t

55 raaonysoar:n5aN1nfl1.run.l (Dropper tube) tu,tri 5 f,? 4A olJ



at'

va,ravalado
fi1?q rl8o ?dq1 yr eJ 1 Fnd nirtio fi'l? u?'r yr E qr ut u I %-91 (253 rt et n rr )qq

t).aalradaC
fi ? sl6tJ t vt't't Fttl Fl16 tff fl yr ?o il fl d ( e - B i d d i n g )

:.irg fr u u a or { ? 1 Fn {c qi vr a rcn d n4 vtt o n r t u v{ vr Ei

jo.i
?infr. .q1u?u .f,1etfl1? (trgnr?fi...............)
I

u?riyrl nqfi.l tru.



.,J^Ad4C
?1 et fi'lf, ?d0t? yt sJ 1 Ff1d9f ?14f o fl 1 3 ttfl yt EtI

%qd 5 ilrvnaufias?1trn1?ii so - 95q

?'lsfl1r icofiilflr maniuiofl'l?luy{yr 6 taii s9q

rJrvnoufi?eJf,1rJfl'rrii so - 95 niruru 40 menrr



Tat.rnrt{adoiaqirnuraraniuEanrtuxvrti iruru 9 qe (25s 11un1r) firsi6il:cnznrrar6r6nra:afinC (e-Bidding)

a- I
do,Irrvle'l?lo : l{vl12t4g1ng'.{tltl1

i,lsil:srftu:rar : nfuJ6vrslmdqSnrtuytrf

uuu rJ':.a urirr'

n,lou

56

t1gfi1t

(Plostic funnel) rurorr&ueiruqutinn'r.r 150 fiaAtxn:

i1u2u

20

lru2t

ou

ririan (urvr)
a1r619Ufr:

lllrt.t,lu t tJlgtl,igt

vtu2ga3 5?Nn12dO :rrril (uryr)

57 nrluan6nsl (Syringe) ruln 5 fia66ori 11 flAO.l

58 n::uondngr (Syringe) lllr'rFr 10 fin^fin: '15 flafl.:

59 nr:!ofl911.:via166a (Plostic cylinder) 1l!1fr 10 fta66nt 45 oll

60 arluonq2.lnaldftn (Plostic cylinder) 1r']n 50 r]-aaaq5 85 ou

ot n5lljaflm1.lv{a1(fifl (Plostic cylinder) fl!']n 100 fin6Aqt 65 €u

OZ n5rlonfl,).:,1a1f,fin (Plostic cylinder) 1r1fl 1000 iaa6mr 57 ou

63 nrio.:n:lorurirviuld cryo tube ?uln 2 fiafifiq5 ("i"ru?! 81 do{) 20 nAo.:

64 nrio.:nnraor-nairviu'ld cryo Tube ruln 2 f,aann: ("i'ru?u 1oo ?ia.:) 30 nno.t

65 naio.:tria1ar{ turo 1oo trl.iwndo.r 30 flao.t

66 lcnrlrnn"u (Wost bottle) ru1o 5OO f,aAani 85 11n

67 t,:ntriervsonqr ruulfi ?u1rl s fin66q: 2 Rvl n

66
d;X

rfl 1.r r'0u t{ovra1flnfl 1 nao.!

69 artrnqit{arafin (Cuvette plostic) lx'rFr 1.5 fiaaAnr flao.t

70 c1l-lyrdldfifiti'r4i]lilar:uru diomond-shoped firuru (weighing boot) tu'rn 5 flafififi: It'l.tFl

71 e'uy,rn1flfind1vri!i'.rar:uurJ diomond-shoped fi!uur.r lweighing boot) ru'rn Z5 fla66sr: 4 Ltl1 n

si
9'rurr1!rnfl.:!7o yiald0fl (Plostic Petri dish) 9 nno.t

vaont unSfi2fi (Centrifuge tube) ?u1n 15 iaAnn: 95 ttrn

74 uaontrun3fird (Centrifuge tube) nrr1n 50 f,nA6ort 65 [vln

75 - 2 I ---nlfllo.,o11rr'l5tns{tiouUUgntlnflUnlnrFUfUlfllfi (Bottle - top vocuum tilter) 2 Ir.ra

76 firr{fictrnr{ (nock for Cuvette) 102 ou

77 fi,:r.:vasofi6ori niorrlrin (PCR tube Rock) rl11n 90 do.: 10 o!

78 alryaanrorao.rdrrr llu'rn 13 fia6usr: (Cop for test tube) 500 oI

79 illaaonrnaor6lruq !r1n 15 fiahuro: (Cop for test tub€) 500 oll

80 rhvaanrnno.rdun.r ruln 15 f,aarilq: (Cop for test tube) 500 ou

E1 iluaonyrnao.:drirt3u ruln 13 finhtxnt (Cop for test tube) 500 ou

. r"-.,".,-.^"f^-



a'tqu t19fl15 t"lu2u vtu2tl
ririao (urvr)

ff12drUfi:

ut\r{1u !tlJ']g ly n

vltJ2ga3 t2un12d9t :,:rriu (urvr)

82 ilrynsnvnnordrvdo.: rurn 15 f,aalr]nr (cop for test tube) 500 olJ

83 fl'rdtgoiitJorr,{n1fl6fl (Posture Pipette Plostic) ruln 5 f,aAAnt 762 ou

84 uaooTiltn:rgunSfiori (Microcentrifuge tube) n!1n 1.5 fia66qt 12 ttiln

65 r.raaoTlTn:rtlqlfi2fi (Microcentrifuge tube) ilJ1n z f,n66q: 14 lvln

86 uaan'(Nh:rruqlflrd drr (amber Microcentrifuge tube) n!1n 1.5 fia66o.: lliln

87 fuh:Iorrooiuraia 96,tqx (96 well Microtitre plote (U-Shop€) 50 ou

66 I}]ln':f,rilnfiJ (Micropipette tip) ?1.11n tO Irln:fin: q.r

69 Illn:ir:Jnfiil (Micropipette tip) luln tooo Trln:6or: 26

90 Illn:ilulsrfiil (Micropipette tip) ru'rn zoo hln:6sr: 25 fl\:

91 Trln:iulsrfirl niornrio.t (Micropipette tip with box) flu1n 2OO'f1rlnrant 28 nnD.l

92 IlrTn:iuJnfi:.J ltiounrio.: (Micropipette tip with box) rtrln IOOOIxTrrrdnt 28 nao.:

93 irr{uaonhTn:rgun3flrfi (Microcentrifuge tube rqck) ruln 5x16 rio.r 93 gu

94 vaan n' d ori (pcR tube) ?u.rn 0.2 fin66n: 2 lvl n

95 vic.rrdardonnrafi n rrlrln 1o Ixlnr6q, nno.:
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v^ a € 4 d
?1 et fl 'l f, ? d 9t ? r g lFnfil nlnlafi1lltyt yt Elq

rlelii 4 ilevnaufiaer,rsn,r?;i go - 106q

vadadA
?'t EJ fI',I 3 ?d 9f ? t4 EJ',I Fnd niyl1o fl 1 ? tLl^t yt il 11 91Vt 49q

rJrsnoufi?EJ?'rEJfl1rfi go - 1oo niruru 11 mgnrr
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i- .Y
flo.luyl9ffga : &ll12'lS1AS}lJttl1

drgrltvrfiutrnr : a{urang1fl1dr{nr:unrri

n't9tu

96

t1Etfl''lt

ruo{ O (Stoinless spotulo No. 0)

Q1U2U

70

,tu2g

ou

driao (urvr)
nl2dquat

ut.t.:1u vtulgryn

vi!2gat

212.O4

f2}ln11dn :rrrriu (urr)

97 fioufi'nar:ornuraa l,tja{ 5 (Stoinless spotulo No. 5) 60 ou 129.00

98 qnr.iTd'o "r"ruru 14 du (Dissecting set) 25 ta 1,053.00

99
td.

,1ud.lrxda?ilviLrtrlLin (Stond ond bose for burette) 5 t0l 264.O4

100 nsllttl.:il.rnnoorvrorno.i (Stoinless Steel Rock) sulo 15x'1oo f,aaurn: ("irucu 5"10 rio.l) 100 a.lJ 223.QQ

101 n!!rn5{?1.!1.laonrnao.r (stoinless steel Rock) r!1n 16x150 fiaarNn: {irucu 5x1o rio.l) 100 ou 242.OO

102 q3rlnl.:?l{uaoqvrfiao.: (stoinless steel Rock) ?'H'rfi 25x150 fiaarilo: ("iruru 5,to do.r) 88 ou 316.00

'103 fi6rdrun16rfia (Crucible Tong) lr.r1q 10 fie 7 o1J 123.OO

104 finrnoiareuraa fi{{! (Stoinless Beoker) lu'rn 1 An: 60 ElJ 42O.OO

105 inrno{atnrtaa firadu (Stoinless Beoker) llJ'tn 2 6qi 50 ol.t 550.00

luo
AS

ilrnfiuuuufiriur (Tissue Forcep) nuln 5.5 ih 10 ou 90.00
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.,,A4dC
31 et fl 1€'.rd 01xnet1 F[1da5u5a fl 1 5 rrl^t r g

q

annii 5 rJtvnoufias?'rErn1?d rcz - 1I9q

VAdA
?'rErfl'If, {rgfirsr ataniuTofllf,rry{il 6 rr;afi s9q
, rr-iltsnaufi?eltltJfl'rzfi loz - 119 niruru 15 rtgntr



. v.!- -Tnt{nr:dqilaiaqinata:'aalniari,ttutrvld irrlr I qq (253 tlanlr) firsiG:J:sneqtln16r6nilrafifld (e-giaaing)

a-Zdn'lilil4Ago : XU12?1t'lfftlt{3lg,l

aJ1?tilt!rilut1n,l : ntus?!4g,ld,ldntn'ltuy{ytg

ulu rl':.a raririi

orr,otd.................

ilr:x1fu11n1..........

!::lrru':rnrTors....

alqu

107

t,lgn,lt

oicn:o.:u!nrfi 6e (Disposoble filters with mouthpieces)

9',1u2!.1

2

}l!J29

nao{

n1?d'l (u1r) n1?dauatut{rt'tu
ril1gu,t0t

fiu?gni t2rn'r25lrl 12xrfru (ulyt)

'108 d'rldrirnduuuufiffon zuro 20 aor: 11 n.:

109 ti'.:tdar: rnrr'crnn'nrnaon ?ul n 20 Anr 106 fi.:

110 qnna'tdandlxiudrju (Stomocher bog) '10 Ityln

111 n.:fiomrrnr:unrri u:J!fiur].:'(gd M (Glove size M) 140 flnon

112
d *Y

nrfrort.:nr:rn,ryrri rrr.rrl-rrrlr ttd S (Glove Size S) 140 flao.i

113 tlsfiorr.rnr:ul^ryrri llrfiurJ.:'(td L (clove Size L) 90 flao.:

114 q.rfioTu'fq:Itd s (Nitrile Gloves size s) 115 nao.t

115 qlfio'fuTm lrd M (Nitrite Gtoves size M) 115 flno.:

116 q.rfialuTor:'(rd L (Nitrile Gloves size L) 110 nnO.l

117
2ta v, r-

q.!froAj'rsrn [!!tl.lILr]l.r l,nd S (Surgicol gloves size S) 55 flnon

118 qrfioaird'n uuu'(iln'url.: Ttd M (Surgicol gloves size M) 55 flaa.:

119 qu'oilrd'o Lruu'frin'Llfl.r ltd L lsurgicot gloves size L) 45 nao.:
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f,1Et

!qfr
I

LraCdd
fi 1 ?? fr o xnul Fl1f, 91 314 30 fl 1 ? ttyt il et.l

6 :Jtrn aufrlt)f,1ern1? Ei tzo - 156

valA
r1erfl'l€ foor?ilEJr ntanin?lafi'r?r[]rr fr aofi a9l

.9.
ilrsnoud?EJr1EJfl'refr lzo - 150 nirueu zr etunte
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)-!

flfl.lUilCarilo ; Irl'l114g1figl,lJls'l

rhuil:crfiurrnr : norlaili,T d1frn{nr:uyud

uuu !:.a virfi

ruu,nrd............

il::rtru.:tat..-.....

r.l'::rrs:rnrlna.....

n,1qu
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f,1Pl filt

nrrnlunlo.l rua{ 1 (Filter Popers No.1) !t"l1orfiu,.j,u6udna.t.r 12.5 rrufilr.lell

c..lu2u uu?g

flno.t

n12do (u1r4)
n126IqUAt

ut.:.:1u

t{ll1utu9l

5?&n1?dO :rrrflu (urvr)

121 fll:olunio., ruo{ 1 (Filter Popers No.1) rurnrduilrlgutina,t.r 24 rtu6l}]nt to nAO.:

122 flryn1lnion ruo{ 2 (Filter Popers No.2) rurarrfiuilruqutinal{ 12.5 rtufiLr]mt 2 nao.,

123 flr30'r!frlo.] l,uoi 4 (Filter Popers No.4) lu.torduil1uqudnn1.r '12.5 L{uq-t}1mt 4 nao.i

124 nl:fi1!f.rd'rt (Weiqhing Popers) ru1ot 10 x 10 rtugt-!ilni 20 fl4o.1

125 nl;o1!6nrid iorrir pu *uunri'utilrnr:in t-14 pH (Litmus poper) 12 9rnu

126 n7zalrlio, pH luu Universol naO\t

127 (Mortor ond pestle) nil1o!fi!il1trquriflnr.t 1O liu6r&qt to lfl

12E Ind.:urr (Mortqr ond pestle) rulordrrltrqurinnrt ls lsufirilnl 6 qo

129 r{+rriu tdo (lnoculoting Needle) 100 ou

130 r{*rrcr:ilarsdr ruoi so c (cenerot Loncets) 31 flna'l

131 r61nc1 grn'an (Blood Loncets) 30 nao.t

132 n?Aria ( Crucible) nuln gO ian6q: 100 ou

IJJ n?61!-a ( Crucible) ru'rq SO fiaaaor: 100 ol.l

134 !1r.1t:L'nsra:'rfin (Evoporoting dish) ?il1olduni1ilqudnaN 1OO !a6urnr 20 n?s

135 f,1uoi.!1?nfiunnx (Loborotory cork ring) 20 ou

tco uyiruilry6nn.ruart (Mognetic stirrer) fll],tFt 20x8 finAtilflr 55 o!
137 ruyir uil ry6nn.luarl (Mognetic stirrer) ?u,tn 40 x8 l-n6 wn: 65 ou

158 tt!i.u]nll.! (Dusting brush) ?t.tlo1i'?rlilrn 2 fi? 12 ou

1ao rril:.:drrvnaovoao{ (Brush) ?u'rn 1.3 rt!6lt1ol 65 ou

140 tr:lrnd1.luaooxoao.: (Brush) nuln 1.5 $ufitxnt 45 o1.l

141 rurJ:.:6r.ruaonyoaz{ (Brush) ?lu1ol 3 ltufi rrnl 45 ou

142 rurj:.:6r.:raaoorono.r (Brush) lurn 5 rsufi ur ql: 45 oll

143 rdun:al (Filter membrone) nr1}la:ro'gn 0,45 turn rduilruqurinaln 47 fi nAurni 5 fl4O.1

144 (Blood Glucose Test Strip) 20 flao\:



alqu f'tgn1l 91U21J uu2tJ
eirian (urvr)

Fl,l2dOUAJ

ltt.:.:1u

rr{1t tt4n

uu2gaJ l2r,ln1.,6tn :znriu (uryr)

145 lrr:rfidr (Porofilm) zilro 4 d?x125 yln 17 naon

146 Iinadu (wooden Tongue Depressor) 20 n6a.i

147 Ifirt'utir6 (cotton Swob) size M 40 LLl\N

148 qnfl1.lililn 5 ra'rn (Rubber pipette filler) 320 o1-l

149 --tf,rsulnBa-[nu rurnrdualruqudnni.rnlrluofl 7 fi a6run: 4 naon

150 ^-ta1ufl r.!ia-tnu rurnrduilruqudnal.rn'rsuon I fi ahrln: 5 nno.i

151 drdfiau (Cleonsing Cotton Round) rurn 450 nil 15 W\N

tir6:icu (Cotton) rurn a5O niil 30 11?u

153 y:irnrnaurn"u (Disposoble Mosk) 110 nno.r

154 uirnrnourrYu Ng5 160 {u

155 vi.r.:rdu rdo (tnoculoting Loop) 100 o1.l

rf,b oolorrnar.Jrvril ttuun5yo'tu (Autoclove tope) luro 3/4 dr I
'.t.t1-l
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;-.xflfl1lJl41n.do : ilI12l,ttJ1fltit{Jtg1

drGJil:yrfi utror : aanzlnatdtdn6nr:unrnri

ULU

ur]r r.lr.a v;irfi

!r:lrru:rn1Tos.....
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157

5'lgn1t

5 M Potossium Chloride Electrolyte Stondord Solution !u,to 250 infifin:

?'lu?u

2

ilu?g

11Cr

n.r.ld'l (u1vl) n'rzdqUAJUl.!.11U
r.tr.l,.ltJtl4n

fiu2gaJ r1xi1;dE r?xriu (u114)

158 Absolute ethonol 99.9% ru']fl 2.5 60lr 8 11t)

159 Acetic ocid Glociol nulo 2.5 6fl? 7 ?llrl

160 Acetonitrile (HPLC grode) rl.l1fl 2.5 6ot ttFl

161 Alcohol 95% 57 n.i

162 Buffer Solution pH 10.0 ?'u1o 1000 f,nafin: 2 Alfi

163 Buffer Solution pH 4.0 tu'rrl 1000 f,n66sr: 2 lto

164 Buffer Solution pH 7.0 ruln 10O0 ilaaa-n: 2 110

165 Diethyl ether ?u1o 2.5 6nr 2 ?'ro

166 Dimethyl sulfoxide 99.9% ?u,to 2.5 Afir 4 11ct

167 Dimethyl sulfoxide (Cell culture crode) ?u1n 250 iaAAnr 6 1?fl

168 Ethonol (HPLC grode) ru'lfl 2.5 aol 4 t.tfl

169 Folin-Ciocolteu reogent !u1o 500 inaan: 1 ?,tft

170 Hydrochloric ocid 37/o flu1fl 2.5 6ni 7 fl?o

'17'l Hydrogen peroxide 50% ?u1n 500 ,laaanr 1 t?fi

172 Kovoc 's Reogent ?u']fl 100 finafinr 6 1?fr

173 Loctophenol Cotton Blue ?u1fl 100 fiaaanr 10 t?fr

174 Methonol (HPLC grode) ?u'ln 2.5 6nt 4 ??u

175 Methonol !u'lo 2.5 6nt I fl?fl

176 Nitric ocid 65-70% ?u1n 500 fiaaam: 5 t?rl

177 Petroleum ether flu'tq 2.5 6n: 2 ?J1o,

178 Sulfuric ocid 95-98% rxln 2.5 Anr ,l t,to

'179 Trifluoroocetic ocid tuln 100 Fa66o: 2 t'tfi

180 tween 6u ?u10 5(]0 llannoi ? ?lrl

da't ' rl::nou.fi?smsn1;fi 1 52 - i8i'iruru z?t':rsnrt'.'r.



a1'|u t1gn1f, c1''l?U ,lu2g
ririaq turvr) n,l,ldnUAJltf.:.11u

t4ll'tgu4tl

,tu2gn3 12r{ri,lidrl fiilrflu (u1vr)

181 Glycerol rurn 2.5 6n: 10 \1n

182 Reol-time PCR LLar High-resolution melting onolysis 1 AA

185 Formoldehyde 35-40% lJu'to 2.5 An1 20 t,to



at'

va,ravalado
fi1?q rl8o ?dq1 yr eJ 1 Fnd nirtio fi'l? u?'r yr E qr ut u I %-91 (253 rt et n rr )qq

t).aalradaC
fi ? sl6tJ t vt't't Fttl Fl16 tff fl yr ?o il fl d ( e - B i d d i n g )

:.irg fr u u a or { ? 1 Fn {c qi vr a rcn d n4 vtt o n r t u v{ vr Ei

jo.i
?infr. .q1u?u .f,1etfl1? (trgnr?fi...............)
I

u?riyrl nqfi.l tru.



€1 Er fl 1 ?faqi vr Er t nta niytda n r r uil u eit

l^Ei 8 ilryn aufres?1gfl'r? Ei rcl - 24o.l

vadA
f,1glfl'lt ?6[q?ileJ'I nlan4v#ofl'r?tty{yr 6 7;ofi alt

tL

u?yflougf?Er?'rerfl'lafi nl - 240 niruru sr :;1iln1i
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li

;-!
do,.luytQo?'o : r.tTt,.l2ru.lngrrJtg,.|

alrsrl:crfi umnr : nruciylsrf,ran{nr:unvrd

uur rl:.a yrfi'rii

uulJ r,41,v]................

il::urru:ror........

U::lrru:rnrfns..

n'tqu

1E4

t1gfl1f

(+)-Cotechin ?ru']fl 5 n;,]

e1u?u

1

fiu2g

?2n

n12dq (il1r)
al2dquat

ur.t.!1rJ 1'lr{1tltr4cl

fiu2gn! 511la12dFI f?ilrflu (u'tvt)

185 AAPH (2,2'-Azobis (2-methylpropionomidine) dihydrochloride ?u1o 25 niN 2 ?'lFl

186 ABTS (2,2'-ozino-bis (3-ethylbenahiozoline-6-sulphonic ocid) ?u1q 1 flilr 1 ?t10r

187 Agorose nll1n 500 nin 2 11Ct

188 Alpho-nophthol zulo 1OO niil 1 11101

169 Aluminium chloride hexohydrote ?u1o t fiTanil 1 1J1Ot

190 Ammonium iron (lll) sulfote hexohydrote ?ulq 5OO nirl 3 1',to

191 Atropine zurn 5 niu 2 ?J141

192 Blue Silico gel ?uln t filaniu fr.t

193 Bromocresol green ?lu'to 25 niil 2 11q

194 BSA froction V ?u'rn 1OO ni:.r 1 z?fr

195 Corboxymethylcellulose zurn 100 nil 2 11,]

t:rcl Cholesterol ?u'in 25 frirl 2 r?fl

197 Copper sulfote onhydrous ?u1a 5OO nil 1 1101

198 Crystol Vlolet ?1u1fl 25 niil ??fl

199 Dipotossium hydrogenphosphote ?uTq 1 nTnfliil 2 11ql.

200 DPPH (2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrozyl) rurn t nix 2 11o.

201 Ferric (lll) chloride hexohydrote ?il1n 5OO nr"N 1 1191

202 Fructose ?u'rri t fiTanir 1 4101

Gollic ocid monohydrote luln lOO nix 1 11n

204 Inositol ?u'rq 50 niil 1 1101

205 L - Tyrosine ?ru1o 25 niN 2 11n

184 - 24o



a,.lnu :1tlfl1f q1u2'lr fiu2a
n125lo (U'lvl)

n12dot]nC

tlt{t{t1u vll.l'l?,lyt9l

fiu2ga3 t2iln12do r?ilrflu (ulyt)
206 Loctose zulq t fiTnnil 1 'r10t

207 L-Ornithine ?rJra 25 fliN 2 11Ft

208 Molochite Green zurq 25 nin 10 11f].

209 Methylene blue zurn 25 nin 1 11n

210 Skimmed milk powder ?ulo 5OO nit] 1 1101

211 Orcinol (3,5-Dihydroxytoluene-1 hydrote) rurn 500 nin 2 ?1n

212 Poroformoldehyde ?u.rn 1 fiTaniN 1 1,]191

213 Crystol zulo t fiTnnil 5 ?']1Ol

214 ?u1n 5OO fl;r.l 1 ?l1A

215 Potossium chloride ruln t fiTnniu 3 11A\

zto Potossium ferrocyonide ?il1o 5OO niil 1 'il101

217 Potossium hydrogen phtholote ?u,tq lOO niN 1 11n

218 Potossium iodote ?u1o 500 niil 1 11Ct

219 Potossium iodide ?u,to 500 nil 1 11Ft

220 persulfote zulo 5OO nil 1 1141

221 phosphote monobosic ?u1n 1 fiTaniN 1 ?,]1n

222 sodium tortote ?u,tq 5OO nilr 1 llFr

Potosslum sulfote ?u1o 500 nirl 2 1)')91

224 Potossium thiocyonote tu'rn 5OO nin 1 ?2n

225 Silicone Greose ?ulo 1OO nir.l 2 fi^2fi

zzo Silver nitrote zula 5OO niil 1 1191

227 Sodium ocetote trihydrote ?u,]fi 5OO ni?] 4 11n

zzo bicorbonote zulq 1 fiTanirl 1 ?]191

229 corbonote zulo 5OO nin 1 1J1n

Sodium Chloride ?u1o 1 nlnnix E 1191

231 Sodium hydroxide ?ulo 1 fiTaniil 24 7J101

232 Sodium phosphote monobosic ?u1ot 1 fi16fliu 11Ct



a'l9tu t1gfl'lt c1u2tJ !ru,l?j
n126to (U1vr)

a12dqtlaJ

rtf.i.t,.lu ?ll11gtyt9l

ylu?Bnt l?}ln12f,q r2xrflu (u..Ivr)

Sodium sulfote gu1fl 1 filonil ??o

234 Sucrose ?u'ro 5OO nin 10 110],

235 Sullonilic ocld 1u'toi 100 nix 2 't191

236 TPTZ (2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triozine) lurn 5 nin 2 ??fl

Trichloroocetic ocid lu'tn 250 nilr 1 aln

238 Trypon blue powder zurrr 25 nin 1 t'tq

2?O Zinc99.9% ?u1fl 1oO nir.l 2 11fi

240 Zinc ocetote dihydrote ?u'rn 5OO niil 1 1101
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:1gn1f

disc uyrn tO Txh:nin/disc

s1u?u

5

vlu1tt

1.1nOO

rirr-aq (urvr) n126lOttAtUf .!.11U
fir1glilrl

t4u2gat t2rn1?do r?Nriu (u1n)

242 Cefepime disc ?u1n s0TrTn:niudisc 5 uaaFr

243 Cefotoxime disc tultr SO'(rTn:niridisc 5 1-lnArl

244 Celtozidime disc ru'rrr SO'(rTn:nin/disc 5 1.1aoo

Ciprofloxocin disc !u1n S ln1n:nix/disc 5 uaafi

246 Colistin disc nulo 1O IuTn5niu/disc 5 vnon

247 colistin sulo 1 fliN 2 ?J1ot

248 Deoxycycline disc til1n SO Tlln:nil/disc 5 vaao

249 Gentomicin disc rlu1fl t0 hTn:nir/disc 10 vaoo

250 lmipenem disc tu'rFr t0 hh:ni:r/disc 5 ynoo

251 Konomycin disc flu1o so TlTnr:niUdisc 10 tlazu

252 Penicillin disc ?u1n 25'fNTnrniN/disc 10 uaoo

255 Tetrocycline disc fl urn gO'(rTnr:nir.r/disc 5 tlaorl

i
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