
แบบ สขร.1

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ
ระหวา่งวนัท ี* 1 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562

ลําดบัที* ศนูย์ งานที*จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที*จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

รายชื*อผูเ้สนอราคา ราคาที*เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
ราคาที*ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที*คดัเลอืก

เลขที*ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที*เอกสาร

1 ศช. ซือ Image scanner III และอุปกรณ์
ประกอบจํานวน 1 เครื�อง

390,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 390,000.00 บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 390,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007446 01/04/2019

2 ศช. ซือ Refrigerated bench top centrifuge 267,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

267,500.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

267,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007447 01/04/2019

3 ศช. ซือ นํายาปรับผา้นุ่ม เพื�อทําความสะอาด
เครื�องนอนของหอ้งพักนักวจิัย

640.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 640.20 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 640.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007448 01/04/2019

4 ศช. ซือ วัสดุชา่ง ( หลอดเอสเซนเทยีล , ทอ่
อ่อนเหล็ก )

16,117.31 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด 16,117.30 บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด 16,117.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007451 01/04/2019

5 ศช. จา้ง งานซอ่มแซมพัดลมระบายอากาศหอ้ง
 MDB อาคาร BIOTEC

57,887.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็มแอลเอ มอเตอร ์เซอรว์สิ
 จํากัด

57,887.00 บรษิัท เอ็มแอลเอ มอเตอร ์เซอรว์สิ
 จํากัด

57,887.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007455 01/04/2019

6 ศช. จา้ง ซอ่มแซม ทาสกีันสนมิ โรงเรอืน 
Greenhouse ที�ผ ุและซอ่มแซมเสรมิแนว
รัวเดมิ

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด 64,200.00 บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด 64,200.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007476 01/04/2019

7 ศช. ซือ Multipette E3, with charging adapter

 and2 Combitips advanced assortment 

packs, 100-240V/50-60Hz

26,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 26,100.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 26,100.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007477 01/04/2019

8 ศช. ซือ BRAIN HEART INFUSION 9,180.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 9,180.60 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 9,180.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007478 01/04/2019
9 ศช. ซือ Calcium sulfate dihydrate "SAIL" 1,605.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 1,605.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 1,605.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007479 01/04/2019
10 ศช. จา้ง ค่าบรกิารซอ่มเครื�อง Fume Hood 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอดไีซเอนซ ์แอนด ์เคมิ

คอล จํากัด
21,400.00 บรษิัท ไอดไีซเอนซ ์แอนด ์เคมิ

คอล จํากัด
21,400.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007480 01/04/2019

11 ศช. จา้ง งานจา้งตดิตังทอ่เตมินําประปาในบอ่
เก็บนํา อาคาร Biotec Pilot Plant

10,300.00 เฉพาะเจาะจง นาย บญุสง่ กาพยแ์กว้ 10,300.00 นาย บญุสง่ กาพยแ์กว้ 10,300.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007481 01/04/2019

12 ศช. จา้ง ค่าซอ่มกลอ้งจลุทรรศน ์ยี�หอ้ NIKON 

รุ่น YS-100

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮอลลวีูด้ อนิเตอรเ์นชั�นแนล
 จํากัด

3,745.00 บรษิัท ฮอลลวีูด้ อนิเตอรเ์นชั�นแนล
 จํากัด

3,745.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007482 01/04/2019

13 ศช. ซือ FluoroDye DNA Flurescent Loading

 Dye

1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 1,498.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 1,498.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007483 01/04/2019

14 ศช. จา้ง ซอ่มระบบจา่ยนําอาคาร Greenhouse 12,399.00 เฉพาะเจาะจง นาย บญุสง่ กาพยแ์กว้ 12,399.00 นาย บญุสง่ กาพยแ์กว้ 12,399.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007484 01/04/2019
15 ศช. ซือ เครื�องอัดเสยีง 4,290.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 4,290.00 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 4,290.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007485 01/04/2019
16 ศช. ซือ 1. ปัมไดรโ์ว่ IZUMI รุ่น APS100 

ขนาด 1" จํานวน 8 ตัว  2. ปัมไดรโ์ว่ Super

 pump รุ่น SSP405S 1/2HP ทอ่2" 220V.

 จํานวน 7 ตัว 3.ปัมนํา YAMANO รุ่น 
PSP-7 จํานวน 8 ตัว 4.ปัมนํา YAMANO 

รุ่น PSP-30 จํานวน 4 ตัว

95,722.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัดกสกิรจักรกล 95,722.20 หา้งหุน้สว่นจํากกสกิรจักรกล 95,722.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007487 01/04/2019

17 ศช. ซือ วัสดุอื�นๆ (ถา่นอัลคาไลน ์, เทปผา้ , 
นํายามัสเซลิเกลด)

5,330.44 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 5,330.43 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 5,330.43 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007489 01/04/2019

18 ศช. ซือ วัสดุชา่ง (กระเบืองยาง, กาวปกูระเบือง
ยาง)

8,420.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด 8,420.90 บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด 8,420.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007490 01/04/2019

19 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้Laminar 

Flow Cabinet ยี�หอ้ NuAire

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

7,490.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

7,490.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007492 01/04/2019

20 ศช. ซือ วัสดุชา่ง (มอเตอรแ์อร ์1/8 HP) 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั�น จํากัด 3,745.00 บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั�น จํากัด 3,745.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007493 01/04/2019

21 ศช. ซือ วัสดุชา่ง ( โชค๊ประตู AXIM 

No.FC-1020)

26,775.68 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮาคอน จํากัด 26,775.68 บรษิัท ฮาคอน จํากัด 26,775.68 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007494 01/04/2019

22 ศช. ซือ FLASK TYPE SPRAY 125 ML, 

THAI

6,280.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี� จํากัด 6,280.90 บรษิัทซทีแีลบอราตอรี� จํากัด 6,280.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007495 01/04/2019

23 ศช. จา้ง ค่าอะไหล่และบรกิารซอ่มตูป้ลอดเชือ 
(BSC)

43,870.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

43,870.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

43,870.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007496 01/04/2019

24 ศช. จา้ง งานซอ่มเครื�องปรับอากาศ Split type 

หอ้ง 105 อาคาร Greenhouse

16,585.00 เฉพาะเจาะจง รา้น เอส พ ีอาร ์เครื�องเย็น 16,585.00 รา้น เอส พ ีอาร ์เครื�องเย็น 16,585.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007497 01/04/2019

25 ศช. จา้ง เปลี�ยนอะไหล่ UV 

spectrometer/Analyfic jena รุ่น Jena รุ่น
 ฆยําานส 1200

49,969.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนาไลตคิ เยน่า ฟารอ์สีต ์
(ประเทศไทย) จํากัด

49,969.00 บรษิัท อนาไลตคิ เยน่า ฟารอ์สีต ์
(ประเทศไทยจํากัด

49,969.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007498 01/04/2019

26 ศช. จา้ง SERVICE CONTRACT ANA 

PH/COND Callbration-BBS

2,482.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

2,482.40 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

2,482.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007499 01/04/2019

27 ศช. จา้ง งานปรับปรุงรางระบายนําฝนออกนอก
อาคาร PC

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ สรรพากร 40,000.00 นางสาว อรพรรณ สรรพากร 40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007500 01/04/2019
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28 ศช. จา้ง ซอ่มเครื�อง Centrifuge model Sorvall

 RC 5C PLus

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นวชิั�น แล็บซสิเต็ม จํากัด 16,050.00 บรษิัท เอ็นวชิั�น แล็บซสิเต็ม จํากัด 16,050.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007501 01/04/2019

29 ศช. ซือ pIRES Vector, 20 ug 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
25,680.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
25,680.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007502 01/04/2019

30 ศช. ซือ เครื�องดื�มชงไมโล 3 in 1 เพื�อใชส้ําหรับ
รับรองการประชมุ

3,716.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 3,716.75 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 3,716.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007503 01/04/2019

31 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื�อปฏบิัตงิานที�มปีรมิาณที�ตอ้ง
ดําเนนิการใหเ้สร็จลุล่วงมมีากกว่าแรงงาน
ของทมีวจิัย

80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรไพลนิ ใจประเสรฐิ 80,000.00 นางสาว อรไพลนิ ใจประเสรฐิ 80,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007504 01/04/2019

32 ศช. ซือ Fragment Name:F-fix 

Length:499bp, Yield: 500 ng

4,601.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,601.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,601.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007505 01/04/2019

33 ศช. ซือ Custom oligo syn,8 oligos, 197 

mers, 25 nmole

2,740.27 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,740.27 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,740.27 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007506 01/04/2019

34 ศช. ซือ Furin convertase inhibitor 

(chloromethylketone) [Decanoyl-Arg-

Val-Lys-Arg-CMK], 5mg

44,405.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
44,405.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
44,405.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007507 01/04/2019

35 ศช. ซือ Custom oligo syn,15 oligos, 303 

mers, 25 nmole

4,214.73 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,214.73 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,214.73 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007508 01/04/2019

36 ศช. จา้ง ค่าบรกิารบรรจแุละฆา่เชือผลติภัณฑ์
ตัวอย่าง (เหมารอบ)

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหภัณฑ ์เซน็จรูี� จํากัด 3,210.00 บรษิัท สหภัณฑ ์เซน็จรูี� จํากัด 3,210.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007509 01/04/2019

37 ศช. ซือ Filter Glass Disc Por.2 เพื�อสําหรับ
ใชใ้นงานวจิัย

15,515.00 เฉพาะเจาะจง ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวันชยั ณ 
วเิชยีร

15,515.00 ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวันชยั ณ 
วเิชยีร

15,515.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007510 01/04/2019

38 ศช. ซือ Custom Oligos, Syn, 4 Oligos, 88 

mers, 25 nmole

1,224.08 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,224.08 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,224.08 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007511 01/04/2019

39 ศช. ซือ Combitip sensor for Multipette plus 

incl. Service Charge

9,202.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 9,202.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 9,202.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007512 01/04/2019

40 ศช. ซือ 34155 Kimwipes 1 ply, 11x12 cm., 

box of 280, Kimberly-Clark

5,863.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� จํากัด 5,863.60 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� จํากัด 5,863.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007513 01/04/2019

41 ศช. จา้ง ค่าซอ่มเครื�อง โม่ Sakaya (เครื�องขดู
มะพรา้วขนาด 8 นิว มกีรวย)

9,469.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซากาย่า ออโตเ้มท จํากัด 9,469.50 บรษิัท ซากาย่า ออโตเ้มท จํากัด 9,469.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007514 01/04/2019

42 ศช. ซือ Liquid Nitrogen 180L, Pressure 75 

Psig

15,151.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) 

จํากัด
15,151.20 บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) 

จํากัด
15,151.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007525 02/04/2019

43 ศช. จา้ง ซอ่มตูแ้ชเ่ย็นเก็บสารเคม ี2 ประตู 
Sandenintercool

6,955.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

6,955.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

6,955.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007528 02/04/2019

44 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้Laminar 

Flow Cabinet ยี�หอ้ง NuAire

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

6,420.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

6,420.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007529 02/04/2019

45 ศช. จา้ง STANDARD REPAIR SERVIC :

EDWARDS ROTARY VACUUM PUMP

34,775.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั�ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

34,775.00 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั�ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

34,775.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007533 02/04/2019

46 ศช. จา้ง Piston Pipette Gilson P1000 

S/N:P63522K

1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 1,498.00 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 1,498.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007535 02/04/2019

47 ศช. ซือ Phire Plant Direct PCR Master Mix 

100 X 50 ul rxns

16,478.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 16,478.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 16,478.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007540 02/04/2019

48 ศช. ซือ ◌Yัeast EXTRACT 500 GM 4,622.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 4,622.40 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 4,622.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007542 02/04/2019

49 ศช. ซือ TUBE.MICRO S/C PP 2 

ML,STERILE+0 RING (100/PKG)

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิง(ไทย
แลนด)์จํากัด

2,996.00 บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิง(ไทย
แลนด)์จํากัด

2,996.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007543 02/04/2019

50 ศช. ซือ Centrifuge Tube 15ML,PLUG SEAL

 Cap,500/CS

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

17,120.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

17,120.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007544 02/04/2019

51 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้Laminar 

Flow Cabinet ยี�หอ้ง NuAire

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

19,260.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

19,260.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007545 02/04/2019

52 ศช. จา้ง CALIBRATION SERVICE LABTEC

 BW Callbration-EXC-AND-ACC

16,264.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

16,264.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

16,264.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007548 02/04/2019

53 ศช. ซือ แคปซลู เบตา้กลูแคน 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตาร ์เทรด จํากัด 54,000.00 บรษิัท เอเชยี สตาร ์เทรด จํากัด 54,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007549 02/04/2019

54 ศช. ซือ Custom oligo syn 1 oligos,20 mers,

 100 nmole,3'3 ThioMC3-D

6,206.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,206.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,206.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007550 02/04/2019

55 ศช. ซือ No. R3539S Bbs I-HF 13,096.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 13,096.80 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 13,096.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007551 02/04/2019

56 ศช. ซือ TaqMan Gene Expression Assays,

 250

68,758.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 68,758.20 บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 68,758.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007552 02/04/2019

57 ศช. ซือ นํายาทําลายเชือชนดิไรส้ไีรก้ลิ�น 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก แอดวานซ ์เทค
โนโลยี� จํากัด

16,050.00 บรษิัท บางกอก แอดวานซ ์เทค
โนโลยี� จํากัด

16,050.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007553 02/04/2019

58 ศช. ซือ N-Acetyl-D-glucosamine 21,335.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 21,335.80 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 21,335.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007554 02/04/2019
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59 ศช. ซือ NANOSEP MF 0.2UM,100/PK 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

11,770.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

11,770.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007555 02/04/2019

60 ศช. ซือ Centrifuge Tube 50 ml. Conical 

Sterilizend Re-sealable bag 

25/pk/500cs

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 14,980.00 บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 14,980.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007556 02/04/2019

61 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 4,708.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 4,708.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007557 02/04/2019

62 ศช. ซือ Lysozyme, Egg White, 5g 3,335.19 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 3,335.19 บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 3,335.19 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007560 02/04/2019

63 ศช. ซือ Custom Oligo syn,6 oligos,140 

mers,25 nmole

1,947.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,947.40 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,947.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007561 02/04/2019

64 ศช. ซือ Blocking Reagent For nucleic acid 

hybridization dan detection

28,205.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

28,205.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

28,205.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007562 02/04/2019

65 ศช. ซือ Medium Supplement (200mL/pack) 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอนวายเมด จํากัด 4,280.00 บรษิัท เอนวายเมด จํากัด 4,280.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007563 02/04/2019

66 ศช. ซือ Sp DNA Sequenicng 4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,494.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,494.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007564 02/04/2019

67 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบ (VVCT) 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั�น เซน็
เตอรจ์ํากัด

3,210.00 บรษิัทเอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั�น เซน็
เตอรจ์ํากัด

3,210.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007565 02/04/2019

68 ศช. จา้ง งานรือถอนระบบ FM200 หอ้ง 530 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฟรค์ลิเล่อร ์เอ็นจเินยีริ�ง
แอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด

32,100.00 บรษิัท ไฟรค์ลิเล่อร ์เอ็นจเินยีริ�ง
แอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด

32,100.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007566 02/04/2019

69 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้Laminar 

Flow Cabinet

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

19,260.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

19,260.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007567 02/04/2019

70 ศช. ซือ อะควาแคล-แม็ก 12 kit ,อะควา เบส 
12 kit,อะควาแอมโมเนยี 12 kit,อะควา ดี
โอ 5 kit,อะควา ไนท ์8 kit, พเีอช เทสคทิ 
5 kit, คลอรนี เทสคทิ 10 kit

23,497.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด 23,497.20 บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด 23,497.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007568 02/04/2019

71 ศช. จา้ง ค่าบรกิารบํารุงรักษาเครื�อง Freezer 

อุณหภมูติํ�า 1 ครัง ค่าบรกิารบํารุงรักษา
เครื�องกรองนํา 1 ครัง (เปลี�ยนไสก้รอง) belt

 Laboshake RO 250/16 Gerhardt. 1 ชดุ
 ,belt shaker 3017  1ชดุ,แบตเตอรี� for 

Freezer 1 ชิน

34,561.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทเีอส เทคนคิคอล จํากัด 34,561.00 บรษิัท ทเีอส เทคนคิคอล จํากัด 34,561.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007569 02/04/2019

72 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบสอบเทยีบปิเปต 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

3,852.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

3,852.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007570 02/04/2019

73 ศช. ซือ วัสดุกอ่สรา้ง (ขอ้ต่อตรงสามทาง, เทป
พันสายไฟ และสายฉีดชาํระฯลฯ)

13,147.42 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อุดมภัณฑบ์า้น
ดอน

13,147.42 หา้งหุน้สว่นจํากัด อุดมภัณฑบ์า้น
ดอน

13,147.42 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007571 02/04/2019

74 ศช. ซือ Oligonucleotides, 25 nmole (BioRP

 purification)

2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 2,247.00 บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 2,247.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007572 02/04/2019

75 ศช. ซือ Custom oligo syn, 6 oligos, 267 

mers, 25 nmole

3,713.97 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,713.97 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,713.97 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007573 02/04/2019

76 ศช. ซือ NEW BACK UP PLUS HUP DESK

 TOP (BLACK)8TB 3.5" 3 YEARS

8,239.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั�น

8,239.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั�น

8,239.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007574 02/04/2019

77 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้Lamina 

Flow Cabiner

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

6,420.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

6,420.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007575 02/04/2019

78 ศช. ซือ Sodium phosphate dibasic 

ReagentPlus,>=99.0%

5,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

5,992.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

5,992.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007576 02/04/2019

79 ศช. จา้ง สอบเทยีบ พรอ้มใบรายงานผลการ
สอบเทยีบ

13,691.72 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 13,691.72 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 13,691.72 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007577 02/04/2019

80 ศช. ซือ MICRO TIP 0.5-10UL. 1000/BAG 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

9,951.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

9,951.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007578 02/04/2019

81 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้Laminar 

Flow Cabinet

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

6,420.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

6,420.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007579 02/04/2019

82 ศช. ซือ Biohazard bag และ Autoclave Tape 7,115.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนวาแพค จํากัด 7,115.50 บรษิัท อนิโนวาแพค จํากัด 7,115.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007580 02/04/2019

83 ศช. ซือ Sod.Tungstate 100 gm. 20,062.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 20,062.50 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 20,062.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007581 02/04/2019

84 ศช. ซือ Presto Mini gDNA Bacteria Kit,100 

preps/kit

54,570.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 54,570.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 54,570.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007582 02/04/2019

85 ศช. ซือ 0.2 ml PCR Tubes with Flate Cap ,

 500 pcs.bag , 6 bags per box

8,645.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 8,645.60 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 8,645.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007583 02/04/2019

86 ศช. ซือ มอเตอร ์"TRANSTECNO" 

0.5HP380V จํานวน 3 ชดุ (มอเตอรพ์ัดลม
ระบายอากาศ)  ใชท้ดแทนของเดมิชาํรุด 
ในโรงเรอืน SQ-Gr จํานวน1 ตัว , 
SQ-NP15 จํานวน 1 ตัว และสํารอง 1 ตัว

8,399.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค.เอส.พ.ีอุปกรณ์ จํากัด 8,399.99 บรษิัท เค.เอส.พ.ีอุปกรณ์ จํากัด 8,399.99 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007584 02/04/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที* ศนูย์ งานที*จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
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ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

รายชื*อผูเ้สนอราคา ราคาที*เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
ราคาที*ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง
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การซื�อหรอืจา้ง

วนัที*เอกสาร

87 ศช. ซือ วัสดุกอ่สรา้ง (ฟตุวาลว์, น๊อต และ
เหล็กล่อ) เพื�อใชส้ําหรับเปลี�ยนฟตุวาลว์ 
บอ่ SSP และ CCP

7,412.96 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิ
วปิเมน้ท์

7,412.96 หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิ
วปิเมน้ท์

7,412.96 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007585 02/04/2019

88 ศช. ซือ กระดาษชาํระและถงุขยะดํา 23,968.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ 
1996

23,968.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยัพานชิ 
1996

23,968.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007586 02/04/2019

89 ศช. ซือ กระดาษเอกสาร 80 แกรม A4 เพื�อใช ้
สําหรับพมิพเ์อกสารของสํานักงาน

44,405.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สรุศริ ิจํากัด 44,405.00 บรษิัท สรุศริ ิจํากัด 44,405.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007587 02/04/2019

90 ศช. ซือ Toner OKI รุ่น MB472 เพื�อใชส้ําหรับ
เครื�องโทรสารของหน่วยฝึกอบรม

4,387.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเอ็นทพี ีจํากัด 4,387.00 บรษิัทเอ็นทพี ีจํากัด 4,387.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007588 02/04/2019

91 ศช. ซือ aokin Conjugate Afla B1-BSA 

(Bovine Serum Albumin), 500 ul (1 

mg/ml) in PBS

203,347.54 เฉพาะเจาะจง AOKIN AG 203,347.54 AOKIN AG 203,347.54 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007603 03/04/2019

92 ศช. ซือ PACE Genotyping Master  Mix 2x 

(Std.ROX)

288,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 288,900.00 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 288,900.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007604 03/04/2019

93 ศช. ซือ Ion 540tm Chip kit , 8 chips 314,045.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 314,045.00 บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 314,045.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007605 03/04/2019

94 ศช. จา้ง Whole Genome Sequencing by 

Pac Bio sequel,25x coverage Data 

output

424,790.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 424,790.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 424,790.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007606 03/04/2019

95 ศช. จา้ง ค่าจา้งเก็บตัวอย่างขา้วการตัดชินสว่น
ตน้ขา้วและเตรยีมตัวอย่าง

45,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐพร ภานุพงษ์ 45,000.00 น.ส.ณัฐพร ภานุพงษ์ 45,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007624 03/04/2019

96 ศช. ซือ 200 ul Universal O=Pipette Tips, 

Yellow, Bluk

4,202.96 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,202.96 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,202.96 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007628 03/04/2019

97 ศช. ซือ DNA Ladder Marker 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 1,872.50 บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 1,872.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007630 03/04/2019

98 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้Laminar 

Flow Cabinet ยี�หอ้ง NuAire

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

19,260.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

19,260.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007632 03/04/2019

99 ศช. จา้ง SERVICE CONTRACT ANA 

PH/COND

7,875.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

7,875.20 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

7,875.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007633 03/04/2019

100 ศช. จา้ง CALIBRATION SERVICE LABTEC

 BW Callbration-CS-PRE-ACC

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

2,996.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

2,996.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007634 03/04/2019

101 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบ (BBCC (Inc 2)) 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั�น เซน็
เตอรจ์ํากัด

3,210.00 บรษิัทเอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั�น เซน็
เตอรจ์ํากัด

3,210.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007635 03/04/2019

102 ศช. จา้ง สอบเทยีบ Piston Pipette 48,886.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 48,886.16 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 48,886.16 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007636 03/04/2019

103 ศช. ซือ b-Nicotinamide-adenine 

dinucleotide phosphate tetrasodium 

salt, reduced >=95.0%

39,162.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

39,162.00 บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

39,162.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007637 03/04/2019

104 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ Piston Pipette Gilson 

P2 S/N:W52481G

12,369.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 12,369.20 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 12,369.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007638 03/04/2019

105 ศช. ซือ PCR TUBE 0.2ML. Flat 

CAP,1000/BAG

5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

5,564.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

5,564.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007639 03/04/2019

106 ศช. ซือ HOLDER SYRINGE BARREL ASSY 10,379.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 10,379.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 10,379.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007640 03/04/2019

107 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 428.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 428.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 428.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007641 03/04/2019

108 ศช. ซือ Palladium 5% on Carbon (wetted 

with ca. 55% Water)

3,638.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์
 อนิสตรูเมนท ์จํากัด

3,638.00 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์
 อนิสตรูเมนท ์จํากัด

3,638.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007643 03/04/2019

109 ศช. ซือ TaqMan Universal Master Mix II, 

with UNG (2x5ml.)

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 96,300.00 บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 96,300.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007644 03/04/2019

110 ศช. จา้ง Callbration charge for Variable 

Pipette Single channel with Certificate

11,984.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

11,984.00 บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

11,984.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007645 03/04/2019

111 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 5,564.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 5,564.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007646 03/04/2019

112 ศช. จา้ง สอบเทยีบ Piston Pipette Gilson P2

 S/N:T64769J

7,982.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 7,982.20 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 7,982.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007647 03/04/2019

113 ศช. ซือ CO2 5% + O2 1% + N2 Balance 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 6,420.00 บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 6,420.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007649 03/04/2019

114 ศช. ซือ แบตเตอรี�แหง้ 6,762.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

6,762.40 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

6,762.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007650 03/04/2019

115 ศช. ซือ 50mL Filter 

Tubes,Nylon,0.45um,50/PK

6,206.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 6,206.00 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 6,206.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007651 03/04/2019

116 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบเครื�องมอืวัด 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

6,099.00 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

6,099.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007652 03/04/2019

117 ศช. ซือ สําลมีว้นตรารถพยาบาล 450 กรัม 1,155.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 1,155.60 หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 1,155.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007653 03/04/2019

118 ศช. ซือ Syringe Plastic 1ml 866.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น จํากัด 866.70 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น จํากัด 866.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007654 03/04/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที* ศนูย์ งานที*จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
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หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

รายชื*อผูเ้สนอราคา ราคาที*เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
ราคาที*ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง
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สญัญาหรอื
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วนัที*เอกสาร

119 ศช. จา้ง PH meter/Mettler 

Toledo/SevnEasy/1228275134

7,441.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

7,441.85 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

7,441.85 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007655 03/04/2019

120 ศช. ซือ BOTTLE TOP 

FILTER,150ML,45MM,.22UM

19,944.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

19,944.80 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

19,944.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007656 03/04/2019

121 ศช. ซือ AMV Reverse Transcriptase,1,000u 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
11,770.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
11,770.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007657 03/04/2019

122 ศช. ซือ Precision balance/Zepper /

ES-1200HA/CS08A3520

2,016.95 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

2,016.95 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

2,016.95 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007658 03/04/2019

123 ศช. ซือ Liquid Nitrogen 180L ,Pressure 75 

Psig

3,787.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) 

จํากัด
3,787.80 บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) 

จํากัด
3,787.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007659 03/04/2019

124 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้Laminar 

Flow Cabinet ยี�หอ้ NuAire

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

6,420.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

6,420.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007660 03/04/2019

125 ศช. จา้ง ค่าจา้งคน้หาตําแหน่งยนีที�เกี�ยวขอ้งกับ
 Heterosis ในลูกผสมแบบสองสาง

75,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง ศริพิร รุ่มสวย 75,000.00 นาง ศริพิร รุ่มสวย 75,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007661 03/04/2019

126 ศช. ซือ 02JG-ACSV130 ไวแดล 4 มล.

(100's)14.75x45 มม.+ฝาจกุ
18,254.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป 18,254.20 หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป 18,254.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007662 03/04/2019

127 ศช. ซือ HAP-100 Oligosynthesis 0.1 

umol(HAP Purification)

6,413.58 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 6,413.58 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 6,413.58 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007663 03/04/2019

128 ศช. ซือ HAP-100 Oligosynthesis 0.1 

umol(HAP Purification)

5,649.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 5,649.60 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 5,649.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007664 03/04/2019

129 ศช. ซือ HAP-200 Oligosynthesis 0.2 umol 

(HAP Purification)

4,484.37 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 4,484.37 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 4,484.37 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007665 03/04/2019

130 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,926.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,926.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007666 03/04/2019

131 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 15,408.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 15,408.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007667 03/04/2019

132 ศช. ซือ -Ura DO Supplement,10 g 11,877.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
11,877.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
11,877.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007668 03/04/2019

133 ศช. จา้ง Piton Pipette Eppendorf 0.1-2.5 ul.

 S/N:2854087

9,416.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 9,416.00 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 9,416.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007669 03/04/2019

134 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้Laminar 

Flow Cabinet

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

6,420.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

6,420.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007679 04/04/2019

135 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบสอบเทยีบปิเปต 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

3,852.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

3,852.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007683 04/04/2019

136 ศช. ซือ d-Trehalose Anhydrous 99% 25g 4,387.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
4,387.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
4,387.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007684 04/04/2019

137 ศช. จา้ง Piston Pipette Eppendorf 2-20 

ul.S/N:2281394

2,439.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 2,439.60 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 2,439.60 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007686 04/04/2019

138 ศช. จา้ง ซอ่มตูแ้ช ่-80c ยี�หอ้ง Thermo 

Forma รุ่น 5902 S/N.844241-77

1,717.35 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

1,605.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

1,605.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007688 04/04/2019

139 ศช. ซือ PENICILLIN-STREPTOMYCIN, 

100 ML

5,457.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,457.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,457.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007689 04/04/2019

140 ศช. ซือ GeneJet Plasmid miniprep Kit, 250

 preps

13,482.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,482.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,482.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007690 04/04/2019

141 ศช. ซือ ตูแ้ชแ่ข็ง 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซนัเดน้ อนิเตอรค์ูล 
(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)

15,000.00 บรษิัท ซนัเดน้ อนิเตอรค์ูล 
(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)

15,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007691 04/04/2019

142 ศช. ซือ gBlocks Gene Frangents 501-750bp 29,960.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 29,960.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 29,960.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007709 04/04/2019

143 ศช. ซือ 2SRF1-11301-013N : CN. 

MEMBRANE 8 UM. 13 MM., 100/PKG 

เพื�อสําหรับใชใ้นงานวจิัย

8,988.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,988.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,988.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007716 04/04/2019

144 ศช. ซือ Pertroleum Ether 35 -60 C เพื�อ
สําหรับใชใ้นงานวจิัย

4,194.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีซพั
พลาย

4,194.40 หา้งหุน้สว่นจํากัด เซา้ทซ์ติีซพั
พลาย

4,194.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007721 04/04/2019

145 ศช. ซือ FuGENE(R) HD Transfection 

Reagent, 5X 1ml

131,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
131,610.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
131,610.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007722 04/04/2019

146 ศช. ซือ ยางรัดขอ้มอืสดีํา 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอฟฟินเิท็ค จํากัด 4,000.00 บรษิัท แอฟฟินเิท็ค จํากัด 4,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007731 04/04/2019

147 ศช. จา้ง สอบเทยีบ Piston Pipette 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 4,494.00 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 4,494.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007732 04/04/2019

148 ศช. ซือ นํายา Fyrite Fluid, 5 ออนซ์ 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

6,420.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

6,420.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007735 04/04/2019

149 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,712.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,712.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007736 04/04/2019

150 ศช. ซือ Custom Oligos Syn, 4 Oligos,354 

mers,100 nmole

14,355.12 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 14,355.12 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 14,355.12 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007737 04/04/2019

151 ศช. Proteinase K, Molecular biology Grade, 

2x1 ml./pkg.

14,894.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 14,894.40 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 14,894.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007738 04/04/2019
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152 ศช. Recombinant Human IFN-alpha A 

(alpha 2a) Protein, 5 MU

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 17,120.00 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 17,120.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007740 04/04/2019

153 ศช. Recombinant RNasin(R) RNase 

Inhibitor,

15,504.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาฟเตอร ์แล็บ จํากัด 15,504.30 บรษิัท อาฟเตอร ์แล็บ จํากัด 15,504.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007741 04/04/2019

154 ศช. ซือ beta-NADPH  "Sigma" 48,888.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 48,888.30 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 48,888.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007742 04/04/2019

155 ศช. ซือ KB-M01-110012-10 Pall ABS,PAD 

TYPE 165(8"x10" 10 sheet/pack)

8,292.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 8,292.50 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 8,292.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007743 04/04/2019

156 ศช. ซือ Zomepirac Acyl-O-B-D-glucuronide

 5mg

69,911.66 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

69,911.66 บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

69,911.66 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007744 04/04/2019

157 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ Piston Pipette Gilson 

P2 S/N:W55954A

6,848.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 6,848.00 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 6,848.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007745 04/04/2019

158 ศช. ซือ Ethidium Bromide (10MG/ml 

solution), 5 ml/bott

2,835.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 2,835.50 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 2,835.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007746 04/04/2019

159 ศช. ซือ Gene Pulser (R) /MicroPulser (TM)

 Electroporation Cuvettes, 0.2 cm. gap

8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 8,667.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 8,667.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007747 04/04/2019

160 ศช. ซือ Anitfoam 204 "Sigma" 50 ml. 3,509.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 3,509.60 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 3,509.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007748 04/04/2019

161 ศช. ซือ Allyltrimethylsilane, Purity >98.0% 

(GC)

20,009.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์
 อนิสตรูเมนท ์จํากัด

20,009.00 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์
 อนิสตรูเมนท ์จํากัด

20,009.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007749 04/04/2019

162 ศช. ซือ GLUTAMAX I SUPPLEMENT, 100

 ML

1,829.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 1,829.70 บรษิัท กบิไทย จํากัด 1,829.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007750 04/04/2019

163 ศช. ซือ Custom oligo syn, 2 oligo, 64 mers,

 25 nmole

890.24 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 890.24 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 890.24 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007754 05/04/2019

164 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 2,568.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 2,568.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007755 05/04/2019

165 ศช. ซือ gBlocks Gene Fragments 125-250 

bp,250 ug

44,512.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 44,512.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 44,512.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007756 05/04/2019

166 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ Deep Freezer 71,604.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควอลติี คาลเิบรชั�น จํากัด 71,604.40 บรษิัท ควอลติี คาลเิบรชั�น จํากัด 71,604.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007757 05/04/2019

167 ศช. ซือ Hydroxypropyl cellulose average 

Mw -80000

34,823.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 34,823.15 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 34,823.15 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007758 05/04/2019

168 ศช. จา้ง Piston Pipette Biopette 100-1000 

ul. S/N:544060312

12,829.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 12,829.30 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 12,829.30 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007869 10/04/2019

169 ศช. จา้ง สอบเทยีบ Piston Pipette Socorex 

500-5000 ul. S/N:26081256

16,144.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 16,144.16 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 16,144.16 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007870 10/04/2019

170 ศช. ซือ ถังตม้นําไฟฟ้า 26 ซม.advance III 

ความจ ุ14.5 ลติร ตราหัวมา้ลาย
47,069.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่น สามัญ ทรโีอ โซลูชนั 47,069.30 หา้งหุน้สว่น สามัญ ทรโีอ โซลูชนั 47,069.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007871 10/04/2019

171 ศช. ซือ Acetone AR, 4L 12,058.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค ซพั
พลาย จํากัด

12,058.90 บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค ซพั
พลาย จํากัด

12,058.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007872 10/04/2019

172 ศช. จา้ง ◌ฺ◌ฺBiological Safety cabinet ยี�หอ้ 
Heal force รุ่น HFsafe-1200

9,469.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั�น เซน็
เตอรจ์ํากัด

9,469.50 บรษิัทเอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั�น เซน็
เตอรจ์ํากัด

9,469.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007873 10/04/2019

173 ศช. ซือ dNTP mix (10mM each) ,5ml 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 21,400.00 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 21,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007874 10/04/2019

174 ศช. ซือ CYSTINE HEART AGAR 500 GM 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 14,980.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 14,980.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007876 10/04/2019

175 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 15,622.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 15,622.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 15,622.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007877 10/04/2019

176 ศช. ซือ Custom oligo syn, 14 oligos,300 

mers,25 nmole

4,173.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,173.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,173.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007878 10/04/2019

177 ศช. ซือ Dulcitol,99+% 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 1,712.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 1,712.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007879 10/04/2019

178 ศช. ซือ 2-Propanol,LCMS-OPTIMA,2.5 L 

(FISHER)

17,976.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 17,976.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 17,976.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007881 10/04/2019

179 ศช. จา้ง เปลี�ยนอะไหล่เครื�อง High Pressure 

Liquid Chromatography

11,695.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 11,695.10 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 11,695.10 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007882 10/04/2019

180 ศช. ซือ 1MCG-PCR-PURE/T : PCR 

PURIFICATION FOR UNPURIFY PCR 

PRODUCT

16,478.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 16,478.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 16,478.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007884 10/04/2019

181 ศช. จา้ง ค่าบรกิารเปลี�ยน HEPA Filter 

biological Safety Cabinet ยี�หอ้ Heal 

force

68,233.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั�น เซน็
เตอรจ์ํากัด

68,233.90 บรษิัทเอส พ ีซ ีแคลลเิบรชั�น เซน็
เตอรจ์ํากัด

68,233.90 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007885 10/04/2019

182 ศช. ซือ NOVEL JUICE SUPPLED IN 6X 

LOADING BUFFER, 1 ML

3,081.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,081.60 บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,081.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007886 10/04/2019

183 ศช. ซือ เสือกาวนแ์ขนสันไซส ์L 1,177.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 1,177.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 1,177.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007887 10/04/2019

184 ศช. ซือ YEAST EXTRACT 4,622.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 4,622.40 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 4,622.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007888 10/04/2019

185 ศช. ซือ Multifit Tip 5-200ul, Yellow, 

Graduated, l10x 1,000/pkg

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 14,445.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 14,445.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007889 10/04/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที* ศนูย์ งานที*จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที*จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

รายชื*อผูเ้สนอราคา ราคาที*เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
ราคาที*ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที*คดัเลอืก

เลขที*ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที*เอกสาร

186 ศช. ซือ Custom oligo syn, 2 Oligos 70 

mers, 25 nmole

973.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 973.70 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 973.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007890 10/04/2019

187 ศช. จา้ง สอบเทยีบ Piston Pipette 2,707.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 2,707.10 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 2,707.10 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007892 10/04/2019

188 ศช. ซือ MICRO TIP 0.5-10UL. 1000/BAG 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

17,655.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

17,655.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007893 10/04/2019

189 ศช. ซือ สกอ๊ต กระดาษเชด็มอื 856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 856.00 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 856.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007894 10/04/2019

190 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,284.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,284.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007896 10/04/2019

191 ศช. ซือ Custom Oligos Syn,2 Oligos,120 

mers,25 nmole

1,669.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,669.20 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,669.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007897 10/04/2019

192 ศช. ซือ LACTOBACILLI MRS BROTH 500

 GM

10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 10,272.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 10,272.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007898 10/04/2019

193 ศช. ซือ Oligonucleotides,25 nmole 

(BioRP)Purification)

6,104.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 6,104.35 บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 6,104.35 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007899 10/04/2019

194 ศช. ซือ Fumonisin [BSA] 1 mg 49,291.47 เฉพาะเจาะจง CD Creative Diagnostics 49,291.47 CD Creative Diagnostics 49,291.47 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007901 10/04/2019

195 ศช. จา้ง ค่าจา้งตรวจวเิคราะหก์ารแสดงออก
ดา้นการสะสมปรมิาณธาตุเหล็กอลูมนิัม

70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศยามล สทิธสิาร 70,000.00 นางสาว ศยามล สทิธสิาร 70,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007912 09/04/2019

196 ศช. ซือ เครื�องผลตินําบรสิทุธิSคุณภาพสงู 470,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 470,000.00 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 470,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007917 10/04/2019

197 ศช. ซือ TIP, 200UL, Nat,Bevelrd Orifice, 

Grad,10000/CS

27,927.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

27,927.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

27,927.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007937 10/04/2019

198 ศช. ซือ เทปกาว 2 หนา้ อย่างบาง 3M  

1/2"x10 หลา เบอร ์777

477.22 เฉพาะเจาะจง รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ี
โพธพิลคุณรักษ์

477.22 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ี
โพธพิลคุณรักษ์

477.22 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007938 10/04/2019

199 ศช. ซือ DNA Trap 1 Lite 84,756.00 เฉพาะเจาะจง หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เทคโนโลยี 84,756.00 หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เทคโนโลยี 84,756.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007939 10/04/2019

200 ศช. ซือ ถงุมอืแพทย ์แบบไม่มแีป้ง เบอร ์S 

ยี�หอ้ศรตีรังโกลฟ
1,444.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร์

 จํากัด
1,444.50 บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร์

 จํากัด
1,444.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007942 10/04/2019

201 ศช. จา้ง การทําฐานขอ้มูลภาคโรคขา้ว/เพื�อใช ้
ตรวจวนิจิฉัยโรคขา้ว

9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภาพรรณ สอนฤทธิS 9,000.00 น.ส.ประภาพรรณ สอนฤทธิS 9,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007944 10/04/2019

202 ศช. จา้ง การทําฐานขอ้มูลภาพโรคขา้ว/เพื�อใช ้
ตรวจวนิจิฉัยโรคขา้ว

7,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภานนิันท ์อยู่คงดี 7,500.00 น.ส.ภานนิันท ์อยู่คงดี 7,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007945 10/04/2019

203 ศช. จา้ง ค่าจา้งดําเนนิงานการทดสอบความ
เป็นพษิเฉียบพลัน

125,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย นเรศวร (งานบรกิาร
วชิาการ)

125,000.00 มหาวทิยาลัย นเรศวร (งานบรกิาร
วชิาการ)

125,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007946 10/04/2019

204 ศช. ซือ 2-PROPANOL LC/MS 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 16,692.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 16,692.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007947 10/04/2019

205 ศช. ซือ 96 Well microplate ,nonbinding 

(40/Case)

19,581.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 19,581.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 19,581.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007948 10/04/2019

206 ศช. จา้ง การทําฐานขอ้มูลภาพโรคขา้ว/เพื��อใช ้
ตรวจวนิจิฉัยโรคขา้ว

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรตนกมล ชชูว่ย 7,000.00 นายรตนกมล ชชุว่ย 7,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007949 10/04/2019

207 ศช. ซือ TIANamp Marine Animals DNA Kit 

50 preps

4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,494.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,494.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007950 10/04/2019

208 ศช. ซือ Poly(maleic anhydride- alt -

1-octadecene) average M n 30,000-

50,000 powder (Free-flowing)

20,918.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

20,918.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

20,918.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007951 10/04/2019

209 ศช. ซือ Ferrous Sulphate, 7H20,RPE-ACS 

1000g

4,119.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
4,119.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
4,119.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007952 10/04/2019

210 ศช. จา้ง สอบเทยีบ Piston Pipette 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 7,490.00 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 7,490.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007953 10/04/2019

211 ศช. จา้ง สอบเทยีบ Piston Pipette 5,307.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 5,307.20 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 5,307.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007954 10/04/2019

212 ศช. จา้ง ค่าจา้งศกึษาคุณสมบัตคิวามไม่ชอบนํา
 และการเกาะตดิขอสปอรร์า

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลิาวัลย ์วัฒนานุกจิ 14,000.00 นางสาว วลิาวัลย ์วัฒนานุกจิ 14,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007955 10/04/2019

213 ศช. ซือ 96 Well TC 

Plate,FB,W/Lid,1/100/CS

22,416.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

22,416.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

22,416.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007956 10/04/2019

214 ศช. จา้ง Temperature Data logger with 

probe

11,665.14 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

11,665.14 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

11,665.14 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007957 10/04/2019

215 ศช. ซือ DRIPLOCK CLEAR 8.2 x 100 M - 

200 mic (พลาสตกิ)

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเทรด จํากัด 37,450.00 บรษิัท เคมเทรด จํากัด 37,450.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007958 10/04/2019

216 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้Biological

 Safety Cabinet

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

8,560.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

8,560.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007959 10/04/2019

217 ศช. จา้ง ค่าบรกิาร Preventive Maintenance 

and Calibration

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 6,420.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 6,420.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007960 10/04/2019

218 ศช. จา้ง ค่าบรกิารตรวจเชค็และซอ่มเครื�อง 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 3,745.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากัด 3,745.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007961 10/04/2019

219 ศช. จา้ง Thermal Validation T100 19,688.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี�ส ์
จํากัด

19,688.00 บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี�ส ์
จํากัด

19,688.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007962 10/04/2019

220 ศช. ซือ Tip 200uL, wide tip 

filter,pre-sterilzed, low retention

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

9,630.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007963 10/04/2019

221 ศช. จา้ง ค่าซอ่มตูเ้แชแ่ข็ง -70 C ยี�หอ้ง llshin 72,653.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บารา แลบบอราทอรี� จํากัด 72,653.00 บรษิัท บารา แลบบอราทอรี� จํากัด 72,653.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007964 10/04/2019

Page 7 of 17



แบบ สขร.1

ลําดบัที* ศนูย์ งานที*จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที*จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

รายชื*อผูเ้สนอราคา ราคาที*เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
ราคาที*ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที*คดัเลอืก

เลขที*ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที*เอกสาร

222 ศช. ซือ จานเพาะเชือพลาสตกิ 90x15 มม. 

ยี�หอ้ MedEx Plus

13,589.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร์
 จํากัด

13,589.00 บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร์
 จํากัด

13,589.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007965 10/04/2019

223 ศช. ซือ แบตเตอรี�แหง้ :Model : 12 volt 7.2 Ah

 (สําหรับเครื�อง Mass 

Spectrophotometer)

2,910.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

2,910.40 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

2,910.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007967 10/04/2019

224 ศช. HCS CELLMASK DEEP RED STAIN 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 28,890.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 28,890.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007968 10/04/2019

225 ศช. ซือ Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase 500 U

25,145.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 25,145.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 25,145.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007969 10/04/2019

226 ศช. ซือ DNASE/RNASE FREE DISTILLED

 WATER, 500 ML

44,490.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 44,490.60 บรษิัท กบิไทย จํากัด 44,490.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007970 10/04/2019

227 ศช. ซือ SIP-T328-96 PK PCRack assort 5 

ea/pkg

6,687.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 6,687.50 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 6,687.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007971 10/04/2019

228 ศช. QSP Low Retention Tips 300 ul, non-

sterile, 1000/pk

15,943.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 15,943.00 บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 15,943.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007972 10/04/2019

229 ศช. ซือ IL bottle of 10X KBB buffer 1 pkg 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยี�ส ์จํากัด 18,725.00 บรษิัทอารไ์อ เทคโนโลยี�ส ์จํากัด 18,725.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007973 10/04/2019

230 ศช. ซือ Custom oligo syn, 3 Oligos 124 

mers, 100 nmole

38,815.32 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 38,815.32 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 38,815.32 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007974 10/04/2019

231 ศช. ซือ TIPS MICRO-G,0.1-10UL,10000/CS 18,906.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

18,906.90 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

18,906.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007975 10/04/2019

232 ศช. ซือ Custom oligo syn, 2 Oligos 120 

mers, 25 nmole

1,669.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,669.20 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,669.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007976 10/04/2019

233 ศช. ซือ "Versilic"Silicone tubing 5x10 mm 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น 
จํากัด

10,700.00 บรษิัทไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากัด 10,700.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007977 10/04/2019

234 ศช. ซือ LPC54001 WMV Positive control 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� จํากัด 9,630.00 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� จํากัด 9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007978 10/04/2019

235 ศช. ซือ chloroform : isoamyl alcohol (24:1)

 Biotech Grade 200 ml/bott

3,959.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 3,959.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 3,959.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007979 10/04/2019

236 ศช. ซือ Yeastmaker Carrier DNA 5x1 ml 32,635.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
32,635.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
32,635.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007980 10/04/2019

237 ศช. ซือ สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 1,712.00 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 1,712.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007981 10/04/2019

238 ศช. ซือ 8-Well Strip,HB,PS,FB,200/CS 25,345.63 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

25,345.63 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

25,345.63 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007982 10/04/2019

239 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบเครื�องมอืวัด 3,086.95 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

3,086.95 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

3,086.95 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007983 10/04/2019

240 ศช. ซือ WSWAGL03 ถงุมอือะลูมไินซป์้องกัน
ความรอ้น

5,136.27 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 5,136.27 บรษิัท เจนบรรเจดิ จํากัด 5,136.27 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007984 10/04/2019

241 ศช. ซือ ม่านแสลทดํา ขนาด 3.80 * 2 เมตร 20,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นดพีรอ้ม 999 โดยนางพัชรา 
โชตจิติรากรณ์

20,000.00 รา้นดพีรอ้ม 999 โดยนางพัชรา 
โชตจิติรากรณ์

20,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007985 10/04/2019

242 ศช. จา้ง สอบเทยีบ Piston Pipette 2,824.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 2,824.80 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 2,824.80 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007986 10/04/2019

243 ศช. ซือ Peptide Synthesis: (S5): 

Quantity:14 mg Purity:>85%

29,746.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 29,746.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 29,746.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007987 10/04/2019

244 ศช. PLATINUM SUPERFI DNA 

POLYMERASE, 100 Units

10,486.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,486.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,486.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007988 11/04/2019

245 ศช. 75 CM2 TC Flask,CANTED, VENT 

Cap,

5/100

29,425.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

29,425.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

29,425.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007989 11/04/2019

246 ศช. ซือ วัสดุสํานักงานเครื�องคดิเลข ขาว คาสิ
โอ GX-12B-WE

1,854.88 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,854.88 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,854.88 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007990 11/04/2019

247 ศช. ซือ Microtube 1.5ML. BOIL-PROOF, 

500/BAG

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

14,445.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

14,445.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007991 11/04/2019

248 ศช. ซือ Pouring Ring, PP, GL 45, Blue 11,857.74 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

11,857.74 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

11,857.74 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007992 11/04/2019

249 ศช. ซือ UniFilter-96 GF/C White 96 well 

Barex Microplate with 1.2 um Poresize 

Case of 50

33,491.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 33,491.00 บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 33,491.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007994 11/04/2019

250 ศช. จา้ง ซอ่มเครื�อง Walk-in Incubator Room

 model NK LP 3PH

29,960.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

29,960.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

29,960.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19007995 11/04/2019

251 ศช. ซือ (+)-Biotin "SIAL" 68,480.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 68,480.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 68,480.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19007999 11/04/2019

252 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 5,350.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 5,350.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008000 11/04/2019

253 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,712.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,712.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008001 11/04/2019

254 ศช. ซือ Ethanmbutol dihydrochloride 

antimycobacterial

9,298.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

9,298.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

9,298.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008002 11/04/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที* ศนูย์ งานที*จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที*จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

รายชื*อผูเ้สนอราคา ราคาที*เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
ราคาที*ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที*คดัเลอืก

เลขที*ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที*เอกสาร

255 ศช. ซือ Aflatoxin B1 8,774.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

8,774.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

8,774.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008003 11/04/2019

256 ศช. ซือ 15ml Centrifuge Tube, Bulk,Sterile 1,947.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,947.40 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,947.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008004 11/04/2019

257 ศช. ซือ QFT-Plus tubes 35,590.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 35,590.55 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 35,590.55 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008005 11/04/2019

258 ศช. ซือ Glutathion High Capacity Magnetic

 Agarose Beads

4,729.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

4,729.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

4,729.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008007 11/04/2019

259 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 12,840.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 12,840.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008008 11/04/2019

260 ศช. ซือ Gene Pulser MicroPulser 

Electroporation Cuvettes, 0.2 cm. gap

10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 10,165.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 10,165.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008009 11/04/2019

261 ศช. ซือ Taq DNA Polymerase (recombinant) 5,778.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,778.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,778.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008010 11/04/2019

262 ศช. ซือ AGAR TECHNICAL 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 5,778.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 5,778.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008011 11/04/2019

263 ศช. ซือ GeneRuler 1 kb DNA Ladder 5x50 

ug.

4,708.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,708.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,708.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008012 11/04/2019

264 ศช. ซือ TRIZOL REAGENT, 100 ML 32,635.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 32,635.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 32,635.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008013 11/04/2019

265 ศช. จา้ง ค่าจา้งคัดกรองสารออกฤทธิSตา้น
แบคทเีรยีที�มุ่งเป้ากลมิเอสไรโบสวติชใ์น
ระดับเซลลไ์ด ้

81,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนิดาพร กองสี 81,000.00 จนิดาพร กองสี 81,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008014 11/04/2019

266 ศช. จา้ง ค่าจา้งศกึษาองคป์ระกอบของชวีมวล 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สภุาลัย ลาวรรณ์ 54,000.00 นางสาว สภุาลัย ลาวรรณ์ 54,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008019 11/04/2019

267 ศช. ซือ Carbon Dioxide Gas (Ind) Purity 

99.5% Min

1,906.74 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสเปเชี�ยลแกส๊ จํากัด 1,906.74 บรษิัท ไทยสเปเชี�ยลแกส๊ จํากัด 1,906.74 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008044 14/04/2019

268 ศช. ซือ Gene Synthesis 70,024.86 เฉพาะเจาะจง Synbio Technologies 70,024.86 Synbio Technologies 70,024.86 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008045 14/04/2019

269 ศช. ซือ Custom Oligos Syn, 7 oligos,304 

mers,25 nmole

4,228.64 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,228.64 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,228.64 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008046 14/04/2019

270 ศช. ซือ Custom oligos Syn, oligos, 207 

mers, 25 nmole

2,879.37 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,879.37 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,879.37 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008047 14/04/2019

271 ศช. ซือ RB6P78.3K 70,074.48 เฉพาะเจาะจง Synbio Technologies 70,074.48 Synbio Technologies 70,074.48 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008048 14/04/2019

272 ศช. ซือ Carbohydrate (Including Fiber) 18,832.00 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพื�อ
สถาบันอาหาร

18,832.00 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพื�อ
สถาบันอาหาร

18,832.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008049 14/04/2019

273 ศช. ซือ LN2 NITROGEN(ไนโตรเจนเหลว) 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด์
 เซอรว์สิ จํากัด

10,165.00 บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด์
 เซอรว์สิ จํากัด

10,165.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008050 14/04/2019

274 ศช. ซือ LN2 NITROGEN(ไนโตรเจนเหลว) 23,283.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด์
 เซอรว์สิ จํากัด

23,283.20 บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด์
 เซอรว์สิ จํากัด

23,283.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008051 14/04/2019

275 ศช. ซือ Immobilon NC Transfer Membrane

 33xmX3m

22,256.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 22,256.00 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 22,256.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008052 14/04/2019

276 ศช. ซือ Freund's Adjuvant, Complete cell 

Suspencion

6,794.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

6,794.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

6,794.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008053 14/04/2019

277 ศช. ซือ 
2-Methyl-l-Propanol,anhydrous,99.5%

11,213.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

11,213.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

11,213.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008054 14/04/2019

278 ศช. ซือ Syringe plastic 5ml. 100/pk "Nipro" 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น จํากัด 1,819.00 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น จํากัด 1,819.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008055 14/04/2019

279 ศช. ซือ MINISART RC4 FILTER 0.45 

UM.,50/PKG

21,956.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 21,956.40 บรษิัท กบิไทย จํากัด 21,956.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008056 14/04/2019

280 ศช. ซือ DO Supplement -Trp, 10 g 11,877.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
11,877.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
11,877.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008057 15/04/2019

281 ศช. ซือ YEAST NITROGEN  BASE w/o 

aa&amm

5,724.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 5,724.50 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 5,724.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008058 15/04/2019

282 ศช. จา้ง UPS LEONICS NBP 3 K (REPAIR

 BOARD POWER ค่าบรกิาร) ครุภัณฑ์
เลขที� 6630-020-0001-0000099-011

7,811.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชโูฟทคิ จํากัด 7,811.00 บรษิัท ชโูฟทคิ จํากัด 7,811.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008059 15/04/2019

283 ศช. ซือ LACTOBACILLI MRS BROTH 7,019.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 7,019.20 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 7,019.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008060 15/04/2019

284 ศช. ซือ SABOURAUD DEXTROSE 

BROTH 500 GM

2,354.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 2,354.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน) 2,354.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008061 15/04/2019

285 ศช. ซือ Trypsin Inhibitor Soybean Purifiled 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 13,375.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 13,375.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008062 15/04/2019

286 ศช. ซือ Counting chamber Bocco 5,029.00 เฉพาะเจาะจง เอสแอล ควอลติี ซพัพลาย โดย 
นางสาวศรนิรัตน ์โชคสัมฤทธิSผล

5,029.00 เอสแอล ควอลติี ซพัพลาย โดย 
นางสาวศรนิรัตน ์โชคสัมฤทธิSผล

5,029.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008063 15/04/2019

287 ศช. ซือ Custom Oligos Sysn, 80Oligos, 

1552 mers 25 nmole

41,510.65 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 41,510.65 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 41,510.65 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008064 15/04/2019

288 ศช. ซือ Mouse anti-verotonix 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 36,380.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 36,380.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008065 15/04/2019

289 ศช. จา้ง Counter 5000 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

3,424.00 บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

3,424.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008066 15/04/2019
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290 ศช. ซือ Plasma Membrane Protein 

Extraction Kit

25,145.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 25,145.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 25,145.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008067 15/04/2019

291 ศช. ซือ 4mL Viais Amber Glass,graduates 

spot

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 2,140.00 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 2,140.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008068 15/04/2019

292 ศช. จา้ง SERVICE CONTRACT ANA 

PH/COND Callbration-BBS

2,482.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

2,482.40 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

2,482.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008069 16/04/2019

293 ศช. ซือ Custom oligo syn, 16 Oligos 323 

mers, 25 nmole

4,492.93 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,492.93 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,492.93 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008070 16/04/2019

294 ศช. ซือ Amicon Ultra 15ml 10K 8pK 8,046.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 8,046.40 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 8,046.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008071 16/04/2019

295 ศช. ซือ Petridish Plastic, With Vents 

94.X16 mm.(480/Case)

19,581.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 19,581.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 19,581.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008072 16/04/2019

296 ศช. ซือ Anti-Mouse IgG (Whole 

molecule)-Alkaline Phosphatasa 

antibody produced in goat

15,654.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

15,654.10 บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

15,654.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008073 16/04/2019

297 ศช. ซือ Custom oligo syn, 12 oligos, 234 

mers, 25 nmole

3,254.94 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,254.94 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,254.94 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008074 16/04/2019

298 ศช. ซือ VIAL,2.0ML/F/S Internal 

Threat,500/CS

12,037.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

12,037.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

12,037.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008075 16/04/2019

299 ศช. ซือ SPATULA STAINLESS (ชอ้นขา้ง/

พายขา้ง)

3,183.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี� จํากัด 3,183.25 บรษิัทซทีแีลบอราตอรี� จํากัด 3,183.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008076 16/04/2019

300 ศช. ซือ HEPES >=99.5% (titration) 19,056.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

19,056.70 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

19,056.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008088 17/04/2019

301 ศช. ซือ Safe -Green, 6X loading dye, 1ml 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 5,778.00 บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 5,778.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008090 17/04/2019

302 ศช. ซือ Tryptic Soy Broth 500 g. 6,527.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์เอ็นจ์ 6,527.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์เอ็น 6,527.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008091 17/04/2019

303 ศช. ซือ Scal (1000 u) 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 20,330.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 20,330.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008094 17/04/2019

304 ศช. จา้ง ซอ่มหมอ้ตม้นํา ของเดมิชาํรุด
เสื�อมสภาพ

1,337.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่น สามัญ ทรโีอ โซลูชนั 1,337.50 หา้งหุน้สว่น สามัญ ทรโีอ โซลูชนั 1,337.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008096 17/04/2019

305 ศช. ซือ 12x32 Gls Srw Cap VI w/Bnd 

pre-slt with Sili/PTFE Septa 100/p

16,692.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 16,692.00 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 16,692.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008147 18/04/2019

306 ศช. ซือ D(+)Glucose Monohydrate RPH 

1000g

642.00 คัดเลอืก บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
642.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
642.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008149 18/04/2019

307 ศช. ซือ 2mL Vials kit with PP Gridded 

Box,Clear Glass Spot

26,215.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 26,215.00 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 26,215.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008150 18/04/2019

308 ศช. ซือ ZR Fungal /Bacterail DNA MiniPrer

 Kit

9,672.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

9,672.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

9,672.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008151 18/04/2019

309 ศช. ซือ Exgenc Cell SV Mini, 250 Preps 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 12,840.00 บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 12,840.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008152 18/04/2019

310 ศช. ซือ Tube Lithep PLH 13x10 0 6.0 Sibl 

GN

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 1,000.00 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 1,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008153 18/04/2019

311 ศช. ซือ ถงุซบิขนาด 7 x 10 cm,1 Kg. 2,803.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 2,803.40 หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 2,803.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008154 18/04/2019

312 ศช. ซือ กระดาวกาวย่น 1" 25 หลา 1,958.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 1,958.10 หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 1,958.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008155 18/04/2019

313 ศช. ซือ Gene Synthesis:Sgt2_gRNA1 

Len:231bp, Vector name: pUC57-

Simple, Plasmid preparation: Standard 

delivery: 4 ug (free of charge)

92,971.92 เฉพาะเจาะจง GenScript (Hong Kong) Limited 92,971.92 GenScript (Hong Kong) Limited 92,971.92 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008158 19/04/2019

314 ศช. จา้ง ค่าบรกิารซอ่มเครื�อง 
Spectrophotometer/Thermo Model 

Cenesys10 UV-VIS S/N 

2H7K236001(1 เครื�อง)

4,815.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อุปกรณ์และเคมี
วจิัย

4,815.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อุปกรณ์และเคมี
วจิัย

4,815.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008160 19/04/2019

315 ศช. จา้ง งานซอ่มเครื�องปรับอากาศ split type 

หอ้ง storage 7 อาคาร Storage

16,585.00 เฉพาะเจาะจง รา้น เอส พ ีอาร ์เครื�องเย็น 16,585.00 รา้น เอส พ ีอาร ์เครื�องเย็น 16,585.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008193 19/04/2019

316 ศช. ซือ Chlorine Hiclor 70% sodium 

process (40 กก./ถัง)

19,800.03 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากัด 19,800.03 บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากัด 19,800.03 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008194 19/04/2019

317 ศช. ซือ Freezer bag สําหรับหอ้งปฏบิัตกิาร
ความปลอดภัยทางชวีภาพ ระดับ 2

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟลคซ ์- ไอเบลิ พลาส 
จํากัด

26,750.00 บรษิัท เฟลคซ ์- ไอเบลิ พลาส 
จํากัด

26,750.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008195 19/04/2019

318 ศช. ซือ โพวดินี125 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด 18,000.00 บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด 18,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008196 19/04/2019

319 ศช. ซือ วัสดุชา่ง (สายใยลวด ,บอ๊กลม) 24,235.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด ชาญชยั แมชชนี
เนอรี�

24,235.50 หา้งหุน้สว่นจํากัด ชาญชยั แมชชนี
เนอรี�

24,235.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008197 19/04/2019

320 ศช. ซือ Submersible Pump 13,749.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม อาร ์เอ็ม จํากัด 13,749.50 บรษิัท เอ็ม อาร ์เอ็ม จํากัด 13,749.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008198 19/04/2019

321 ศช. DNase I 13,289.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 13,289.40 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 13,289.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008199 19/04/2019

322 ศช. จา้ง งานปรับปรุงเฟอรน์เิจอรห์อ้งปฏบิัตกิาร
 514 และชั นวางตดิผนัง 208+426

40,125.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 40,125.00 บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 40,125.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008200 19/04/2019

323 ศช. ซือ HDMI Repeator + Cable 9,683.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด 9,683.50 บรษิัท แอปโซลูท เวลิดว์ายด ์จํากัด 9,683.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008201 19/04/2019
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324 ศช. ซือ โต๊ะทํางานและตูล้ ินชกัขา้งโต๊ะ 30,388.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีฟอรน์เิมท จํากัด 30,388.00 บรษิัท ดเีฟอรน์เิมท จํากัด 30,388.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008202 19/04/2019

325 ศช. จา้ง งานทําความสะอาดโรงเรอืน BSL2-P 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บวิดิง แคร ์เซอรว์สิ จํากัด 28,890.00 บรษิัท บวิดิง แคร ์เซอรว์สิ จํากัด 28,890.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008203 19/04/2019

326 ศช. จา้ง งานตดิตังม่านมว้นหอ้ง 338 และงาน
ซอ่มป้ายบอกทางชั น 1 - 2

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด 21,400.00 บรษิัท อมรสวุรรณ จํากัด 21,400.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008204 19/04/2019

327 ศช. จา้ง งานปรับปรุงหอ้ง Wet Lab หอ้ง 430 -

 431 โยธี
94,160.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด 94,160.00 บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด 94,160.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008205 19/04/2019

328 ศช. ซือ เกา้อีสํานักงานสําหรับนักวจิัยหอ้ง 224

 และ 236

13,360.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 13,360.02 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 13,360.02 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008206 19/04/2019

329 ศช. ซือ NEB 5 Alpha F'I competent E.Coli 

(Hihg Efficiency) (6x0.2 ml./tube)pack.)

9,886.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 9,886.80 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 9,886.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008207 20/04/2019

330 ศช. ซือ Ultrapure Water for Molecular 

Biology 1 lt. #H20MB1001 Merck

3,317.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์เอ็นจ์ 3,317.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์เอ็น 3,317.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008208 20/04/2019

331 ศช. ซือ เทปใส แกน 1 นิว 3/4 นิวx36 หลา 635.49 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 635.47 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 635.47 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008209 20/04/2019

332 ศช. ซือ QIAquick Gel Extraction Kit 17,740.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 17,740.60 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 17,740.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008210 20/04/2019

333 ศช. จา้ง Piston Pipette Gilson P2 

S/N:Q50803L

23,097.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 23,097.02 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากัด 23,097.02 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008211 20/04/2019

334 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื�อประเมนิศักยภาพของเชือ
เห็ดราที�คัดแยกมาจํานวนมากกว่า 200 ไอ
โซเลท

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชร ีคําประเวช 50,000.00 นางสาว พัชร ีคําประเวช 50,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008212 21/04/2019

335 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 6,420.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,420.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,420.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008214 21/04/2019

336 ศช. ซือ MicroAmp optical adhesive film 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 8,560.00 บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 8,560.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008215 21/04/2019

337 ศช. ซือ ETHANOL,AR 2.5L 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 3,210.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 3,210.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008216 21/04/2019

338 ศช. ซือ Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase 500 U

43,763.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 43,763.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 43,763.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008217 21/04/2019

339 ศช. ซือ Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase 100 U

31,030.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 31,030.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 31,030.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008218 21/04/2019

340 ศช. ซือ Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase 100 U

31,030.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 31,030.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 31,030.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008219 21/04/2019

341 ศช. ซือ Taq for storage bottle 'PP' (K375) 2,086.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
2,086.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
2,086.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008220 21/04/2019

342 ศช. ซือ Custom TaqMan SNP Genotyping 

assay, (small;Non-Human) 375 rxn at 

20 uL total

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 19,260.00 บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008221 21/04/2019

343 ศช. ซือ No.R0129S Dra I 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 12,198.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 12,198.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008222 21/04/2019

344 ศช. ซือ GeneZol Reagent 2x100 ml. 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 7,490.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 7,490.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008223 21/04/2019

345 ศช. ซือ dNTP Set, 100 mM water solution, 

4x250 ul of each/pkg

11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 11,556.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 11,556.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008224 21/04/2019

346 ศช. ซือ HAP-25 Oligosynthesis 0.025 

umol(HAP Purification)

4,135.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 4,135.55 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 4,135.55 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008225 21/04/2019

347 ศช. ซือ No.R3138S al I-HF 8,089.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 8,089.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 8,089.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008226 21/04/2019

348 ศช. ซือ Agarose, 100 gm. 5,607.48 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

6,000.00 บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั�น
แนล จํากัด

6,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008227 21/04/2019

349 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารบรหิารงานระบบอาคาร
 ศช. ประจําปีงบ 2562

13,076,635.52 13,076,635.52การประกาศเชญิชวนทั�วไป วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์บรษิัท ทดีับบลวิ ฟาซลิติี เซอรว์สิ 
จํากัด
บรษิัทโปรแอ็คทฟี แมเนจเมน้ท ์
จํากัด
บรษิัท มารจ์นิอล จํากัด
บรษิัท พรอ้ม เทคโน เซอรว์สิ จํากัด

11,982,262.32
12,583,200.00
12,649,326.00
13,288,888.00

บรษิัท ทดีับบลวิ ฟาซลิติี เซอรว์สิ 
จํากัด

11,982,262.32 ราคาตํ�าสดุ PO19008228 21/04/2019

350 ศช. ซือ Alkyl Amino acetic acid/Alkyl 

amines 0.18%

69,015.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์ 69,015.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์ 69,015.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008229 22/04/2019

351 ศช. ซือ จานเพาะเลียงพลาสตกิ 90x15 มม. 13,589.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร์
 จํากัด

13,589.00 บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร์
 จํากัด

13,589.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008230 22/04/2019

352 ศช. ซือ 96 Well TC 

Plate,FB,W/Lid,1/100/CS

38,118.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

38,118.75 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

38,118.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008231 22/04/2019

353 ศช. ซือ ขวดเก็บสารพรอ้มฝาสฟี้า ขนาด 100 

มล.

44,298.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอสเอสพ.ี ซพั
พลายแอนด ์ไซเอนซ์

44,298.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอสเอสพ.ี ซพั
พลายแอนด ์ไซเอนซ์

44,298.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008232 22/04/2019

354 ศช. ซือ Data Logger 120,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอรม์ัล ไซเอนทฟิิก อคีวปิ
เมนท ์จํากัด

120,375.00 บรษิัท เทอรม์ัล ไซเอนทฟิิก อคีวปิ
เมนท ์จํากัด

120,375.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008252 25/04/2019

355 ศช. ซือ Freezer -20oC 107,000.00 เฉพาะเจาะจง สพุเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ จํากัด 107,000.00 สพุเีรยี ฟู้ด เซอรว์สิ จํากัด 107,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008270 23/04/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที* ศนูย์ งานที*จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที*จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

รายชื*อผูเ้สนอราคา ราคาที*เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
ราคาที*ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที*คดัเลอืก

เลขที*ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที*เอกสาร

356 ศช. ซือ SPOTLIGHT PRESENTATION 

REMOTE GOLD

3,959.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั�น
บรษิัท เจ.ไอ.บ.ีคอมพวิเตอร ์กรุ๊ป 
จํากัด

3,959.00

3,990.00

หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั�น

3,959.00 ราคาตํ�าสดุ PO19008273 23/04/2019

357 ศช. ซือ อะไหล่เครื�องกรองนํา 450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟิลเตอรม์ารท์ จํากัด 450.00 บรษิัท ฟิลเตอรม์ารท์ จํากัด 450.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008275 23/04/2019

358 ศช. ซือ Gene Pulser/MicroPulser 

Electroporation Cuvettes,0.2 cm. gap

10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 10,165.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 10,165.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008277 23/04/2019

359 ศช. ซือ 5-Fluoroorotic Acid 5g 24,717.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 24,717.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 24,717.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008279 23/04/2019

360 ศช. ซือ 5-Fluoroorotic Acid 5g 24,717.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 24,717.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 24,717.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008280 23/04/2019

361 ศช. ซือ 5-Fluoroorotic Acid 5g 24,717.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 24,717.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 24,717.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008280 23/04/2019

362 ศช. ซือ beta-Glucuronidase from limpets 

(Patella vulgata)Type L-II,

16,285.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

16,285.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

16,285.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008282 23/04/2019

363 ศช. จา้ง แบตเตอรี� :Model : 12 volt 9 Ah 1,690.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

1,690.60 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากัด

1,690.60 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008283 23/04/2019

364 ศช. จา้ง ค่าบรกิารซอ่มเปลี�ยนโชค๊คําฝา 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

4,280.00 บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

4,280.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008286 23/04/2019

365 ศช. ซือ NUPAGE  4-12% Bis-Tris GEL 

1.5MM 15-well 10 PER BOX

10,272.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,272.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,272.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008288 23/04/2019

366 ศช. ซือ Acetonitrile, HPLC Grade (4L) 

Duksan

69,122.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมโซน จํากัด 69,122.00 บรษิัท เคมโซน จํากัด 69,122.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008291 23/04/2019

367 ศช. ซือ gBlocks Gene Fragments 125-500 

bp

5,136.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,136.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008292 23/04/2019

368 ศช. ซือ ถงุพลาสตกิรอ้นขนาด 14" x 22" 1,059.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 1,059.30 หา้งหุน้สว่นจํากัด กษิประ 1,059.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008293 23/04/2019

369 ศช. ซือ Carriesrs for microplates and T-75 

Flasks

99,510.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์ 99,510.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์ 99,510.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008294 23/04/2019

370 ศช. ซือ Ethidium bromide.95% "SIAL" 1 g. 12,733.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 12,733.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 12,733.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008295 23/04/2019

371 ศช. ซือ Tube Lihep PLH 13x1006.0 Slbl GN 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 1,500.00 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 1,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008297 23/04/2019

372 ศช. ซือ Ibufenac>=95% (HPLC) 4,354.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

4,354.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

4,354.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008298 23/04/2019

373 ศช. ซือ สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์
 250 แผน่

2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 2,568.00 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 2,568.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008299 23/04/2019

374 ศช. ซือ Puradisc 25 Syringe Filter, 0.2um 

Polyethersulphne 50/BOX

2,407.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 2,407.50 บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 2,407.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008301 23/04/2019

375 ศช. ซือ INLAND 19 ULTRA VACUUM OIL 

(5 L/PAIL)

15,065.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั�ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

15,065.60 บรษิัท โปรดัคทฟี แวคคั�ม 
เทคโนโลย ีจํากัด

15,065.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008303 23/04/2019

376 ศช. ซือ Micro tube 2.0 ml., skirted base ,

screw cap with "O" ringcsterile,PP,box 

of 1,000

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� จํากัด 8,025.00 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� จํากัด 8,025.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008307 23/04/2019

377 ศช. ซือ Matrix 0.75 ml,blank PP,10 Latch 

racks/case sterile

31,351.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 31,351.00 บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 31,351.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008310 23/04/2019

378 ศช. จา้ง DNA Sequencing (<96rxn) 963.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 963.00 บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 963.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008311 23/04/2019

379 ศช. ซือ Glass insert,250ul,Flat 

Bottom,100/pk

17,703.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 17,703.15 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 17,703.15 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008314 23/04/2019

380 ศช. ซือ ALDRICH(R) COLORSPEC(TM) 

NMR TUBES, 7 I&

24,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

24,610.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

24,610.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008319 23/04/2019

381 ศช. จา้ง ค่าอะไหล่และบรกิารซอ่มตู ้CO2 

Incubator Model-NU-8700E s/n 

100281072805

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

18,725.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

18,725.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008324 23/04/2019

382 ศช. ซือ Beaker Low Form-Spout 1000 mL 13,064.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

13,064.70 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากัด

13,064.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008327 23/04/2019

383 ศช. ซือ 1.5ml Microcentrifuge Tubes (500 

ea/pk, 10 pk/cs)

6,848.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 6,848.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 6,848.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008344 23/04/2019

384 ศช. จา้ง ซอ่มตูแ้ชเ่ย็นเก็บสารเคม ี2 ประตู 11,235.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

11,235.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

11,235.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008345 23/04/2019

385 ศช. ซือ Dovetail Hi-C Library Preparation Kit 274,455.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 274,455.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 274,455.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008346 23/04/2019

386 ศช. ซือ QUBIT 4 QUANTITATION 

STARTER KIT

161,035.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 161,035.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 161,035.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008347 23/04/2019

387 ศช. ซือ High PCR Template Preparation kit 385,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 385,200.00 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 385,200.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008348 23/04/2019

388 ศช. ซือ Luna Universal One-Step Rt qPCR 44,875.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 44,875.80 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 44,875.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008349 23/04/2019
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แบบ สขร.1

ลําดบัที* ศนูย์ งานที*จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที*จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซี ื�อหรอื
จา้ง

รายชื*อผูเ้สนอราคา ราคาที*เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
ราคาที*ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตผุลที*คดัเลอืก

เลขที*ของ
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซื�อหรอืจา้ง

วนัที*เอกสาร

389 ศช. ซือ Fungal reseqeucning, 1Gb per 

sample

356,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงคอกจโีนมกิสอ์นิโนเวชั�น
 จํากัด

356,400.00 บรษิัทแบงคอกจโีนมกิสอ์นิโนเวชั�น
 จํากัด

356,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008350 23/04/2019

390 ศช. ซือ Hygromycin B Gold , 1 g (10x1 ml 

tubes)

10,379.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,379.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,379.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008351 23/04/2019

391 ศช. จา้ง pH meter model Eutech/pH510,s/n

 1507310

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

4,815.00 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด

4,815.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008352 23/04/2019

392 ศช. ซือ Cylinder 5000 4,290.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

4,290.70 บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

4,290.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008353 23/04/2019

393 ศช. ซือ Custom oligo syn, 1 Oligos 1199 

mers, 96 well Plate

15,194.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 15,194.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 15,194.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008354 23/04/2019

394 ศช. ซือ 1.5ml Microcentrifuge 

Tube,Clear,Comical,Lock Cap

5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,350.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,350.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008355 23/04/2019

395 ศช. ซือ DRY BLOCK HEATER BRAND 

OHAUS / USA MODEL HB2DG 

(30392085) Digital

39,162.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แองเกลิ เทคโนโลย ีจํากัด
หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

39,162.00

53,500.00

บรษิัท แองเกลิ เทคโนโลย ีจํากัด 39,162.00 ราคาตํ�าสดุ PO19008356 23/04/2019

396 ศช. ซือ Cool block, Digital setting, 220V 

and block/1.5 Centrifuge tube-capacity 

36 each

50,932.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด
บรษิัท ซนีธิ ซายน ์จํากัด

50,932.00

66,233.00

บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 50,932.00 ราคาตํ�าสดุ PO19008357 23/04/2019

397 ศช. ซือ ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว รุ่น LD50 ยี�หอ้
 Worthington พรอ้มตะกรา้ลอ้เลื�อน

61,525.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แองเกลิ เทคโนโลย ีจํากัด
หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

61,525.00

69,550.00

บรษิัท แองเกลิ เทคโนโลย ีจํากัด 61,525.00 ราคาตํ�าสดุ PO19008358 23/04/2019

398 ศช. ซือ 1ADV-EXU-1: M◌U๊PID-EXU 

HORIZONTAL GEL SYSTEM

34,133.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด
บรษิัท แล็บลดีเดอร ์จํากัด

34,133.00

37,546.30

บรษิัท กบิไทย จํากัด 34,133.00 ราคาตํ�าสดุ PO19008359 23/04/2019

399 ศช. ซือ เครื�องแยกสารพันธุกรรมแนวนอนดว้ย
กระแสไฟฟ้า

53,724.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด
บรษิัท โสภณ แลป เซน็เตอร ์จํากัด

53,724.70

55,000.00

บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 53,724.70 ราคาตํ�าสดุ PO19008360 23/04/2019

400 ศช. ซือ CellCarrier-96 Ultra 

Microplates,tissue culture treated 

black, 96-well with lid

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 11,000.00 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 11,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008363 23/04/2019

401 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื�อสบืหาและระบเุชือ
พันธุกรรมขา้ว

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุทธนา คลา้ยมงคล 15,000.00 น.ส.ศุทธนา คลา้ยมงคล 15,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008367 23/04/2019

402 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื�อสบืหาและระบเุชือ
พันธุกรรมขา้ว

15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณวรางค ์ไผทจนิดาโชติ 15,000.00 น.ส.วรรณวรางค ์ไผทจนิดาโชติ 15,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008370 23/04/2019

403 ศช. ซือ TUBE SEAMLESS OD.1"X 44,132.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติงจํากัด

44,132.15 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอกวาลว์และ
ฟิตติงจํากัด

44,132.15 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008401 24/04/2019

404 ศช. ซือ Xylan (Beechwood; purified) 50 g 62,488.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

62,488.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

62,488.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008402 24/04/2019

405 ศช. จา้ง งานปรับปรุงโครงเหล็กและผนังกัน
แมลง ผนังบานเกล็ด เหล็กรดีลอนป้องกัน
ฝนสาดรอบอาคาร PC

198,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ สรรพากร 198,000.00 นางสาว อรพรรณ สรรพากร 198,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008409 24/04/2019

406 ศช. ซือ ปากกาเนน้ขอ้ความ (แพ็ค5ดา้ม) คละสี
 YOYA

1,716.94 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,716.94 บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน) 1,716.94 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008410 24/04/2019

407 ศช. ซือ Polyinosinic-polycytidylic acid 

sodium salt TLR ligand tested

9,309.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

9,309.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

9,309.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008411 24/04/2019

408 ศช. ซือ บอ่ผา้ใบกลมเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 12 เมตร
 จํานวน 4 ใบ และ บอ่ผา้ใบกลม
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 8 เมตร  จํานวน 8 ใบ

324,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นสามัญ จอมยุทธ โดย
นายธงชยั ศลีอุดม

324,000.00 หา้งหุน้สว่นสามัญ จอมยุทธ โดย
นายธงชยั ศลีอุดม

324,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008412 24/04/2019

409 ศช. ซือ QUBIT RNA ◌ฺBR ASSAY KIT 6,698.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,698.20 บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,698.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008413 24/04/2019

410 ศช. ซือ 96 Well microplate ,nonbinding 13,054.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,054.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,054.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008414 24/04/2019

411 ศช. ซือ วัสดุชา่ง (Fire Hose Reel) 160,476.89 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค จํากัด 160,476.89 บรษิัท เอเซยีตกิ ไฟร ์เทค จํากัด 160,476.89 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008415 24/04/2019

412 ศช. ซือ DNA LoBind tubes, 1,5ml,PCR 

clean, 250pcs

2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 2,568.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 2,568.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008416 24/04/2019

413 ศช. จา้ง งานปรับปรุงหอ้ง Animal 

acclimatized และกั นหอ้ง feed and 

bedding storage

472,184.58 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด 472,184.58 บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด 472,184.58 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008417 24/04/2019

414 ศช. ซือ DNA-FREE, 50 RXN 9,908.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 9,908.20 บรษิัท กบิไทย จํากัด 9,908.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008418 24/04/2019

415 ศช. จา้ง ค่าซอ่มตูแ้ชเ่ย็นเก็บสารเคม ี2 ประตู 
Sandenintercool

8,025.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

8,025.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

8,025.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008419 24/04/2019

416 ศช. จา้ง งานซอ่มแซมม่านพรางแสงภายใน
อาคารโรงเรอืนปลูกพชืทดลอง 1

423,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วไีอ กรนี จํากัด 423,000.00 บรษิัท วไีอ กรนี จํากัด 423,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008420 24/04/2019

417 ศช. จา้ง ปรับปรุงพืนที�ดา้นขา้งอาคารเก็บวัสดุ 
1,3 โรงตาขา่ย และโรงเพาะปลูกอนุบาล

102,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 102,500.00 นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 102,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008421 24/04/2019
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418 ศช. ซือ Custom Oligos Syn,6 Oligos,310 

mers,25 nmole

4,312.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,312.10 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,312.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008422 24/04/2019

419 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 856.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 856.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 856.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008423 24/04/2019

420 ศช. ซือ Custom Oligo Syn,3 Oligos,61 

mers, 25 nmole

1,961.31 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,961.31 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,961.31 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008424 24/04/2019

421 ศช. ซือ pGEM-T Easy Vector System I, 

20rxns

27,606.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 27,606.00 บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 27,606.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008425 24/04/2019

422 ศช. ซือ Tip 200uL, wide tip 

filter,pre-sterilzed, low retention

15,782.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 15,782.50 บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 15,782.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008426 24/04/2019

423 ศช. ซือ Beta-TC-6 1x1,000,000 cells/vial 58,422.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 58,422.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 58,422.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008427 24/04/2019

424 ศช. ซือ 4314 ebmpapst 24 Vdc Axial Fan 

119x119x32mm 170m

6,741.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 6,741.00 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 6,741.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008428 24/04/2019

425 ศช. ซือ DYNAMAG-2 MAGNET 46,609.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 46,609.20 บรษิัท กบิไทย จํากัด 46,609.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008429 24/04/2019

426 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื�อเพิ�มปรมิาณไวรัส 
Infectious Spleen and Kidney Necrosis

 Virus (ISKNV) ที�ตดิในปลานลิ

84,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพทาย จรูญนารถ 84,000.00 น.ส.เพทาย จรูญนารถ 84,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008430 24/04/2019

427 ศช. ซือ AMPure XP-60 ml 321,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 321,000.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 321,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008431 24/04/2019

428 ศช. ซือ Complete iPLEX® Gold Genotyping

 Reagent Set -10 x 96 CPM

214,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลโฟมกิส ์จํากัด 214,000.00 บรษิัท ไลโฟมกิส ์จํากัด 214,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008432 24/04/2019

429 ศช. ซือ REFRIGERATOR BRAND 

SANDEN / THAILAND MODEL SDC-

1000AY CAPACITY 954 LITERS

38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แองเกลิ เทคโนโลย ีจํากัด
หา้งหุน้สว่นจํากัด อัลตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

38,520.00

44,940.00

บรษิัท แองเกลิ เทคโนโลย ีจํากัด 38,520.00 ราคาตํ�าสดุ PO19008442 25/04/2019

430 ศช. ซือ กลอ้งจลุทรรศ ์Carl Zeiss Primo Star 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วโิรฒวทิยาภัณฑ ์จํากัด
บรษิัท เอดดูเคเตอร ์จํากัด

64,200.00

79,180.00

บรษิัท วโิรฒวทิยาภัณฑ ์จํากัด 64,200.00 ราคาตํ�าสดุ PO19008451 25/04/2019

431 ศช. จา้ง ซอ่มปัX มนํา CRN15-3 สําหรับใชก้ับ
เครื�องโอโซน (เลขครุภัณฑ ์
669500001219)

12,831.78 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัดกสกิรจักรกล 13,730.00 หา้งหุน้สว่นจํากกสกิรจักรกล 13,730.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008463 25/04/2019

432 ศช. ซือ PG100N Handheld Spectral PAR 

Meter เครื�องวัดสเปกตรัมและพารามเิตอร์
แสงแอลอดีี

87,740.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปคทรัล เทคโนโลย ี
อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด
บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากัด

87,740.00

97,370.00

บรษิัท สเปคทรัล เทคโนโลย ี
อนิสทรูเมน้ท ์จํากัด

87,740.00 ราคาตํ�าสดุ PO19008465 25/04/2019

433 ศช. ซือ วัสดุชา่ง (กาวซลิโิคลน, ถงุมอืผา้, น๊อต
 และนํามัน 4T  เป็นตน้)

11,730.29 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อุดมภัณฑบ์า้น
ดอน

11,730.29 หา้งหุน้สว่นจํากัด อุดมภัณฑบ์า้น
ดอน

11,730.29 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008467 25/04/2019

434 ศช. จา้ง ซอ่มแซม sink เดมิที�ชาํรุด 37,236.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด 37,236.00 บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด 37,236.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008469 25/04/2019

435 ศช. จา้ง งานจา้งบรกิารบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมแกไ้ขลฟิตส์ง่อาหาร Module 8 ณ
 อาคาร Pilot Plant (ระยะเวลา 1 ปี เริ�ม 1 

พ.ค.62 - 30 เม.ย.63)

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โอฬาร เอเลเวเทอร ์จํากัด 8,560.00 บรษิัท โอฬาร เอเลเวเทอร ์จํากัด 8,560.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008473 25/04/2019

436 ศช. ซือ เครื�องปั�นละเอยีดตัวอย่าง Dispenser 

รุ่น T 25

98,440.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กติตสิทิธิS เอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากัด
หา้งหุน้สว่นจํากัด เพาเวอรเ์ทค 
อนิสทรูเมน้ท์

98,440.00

103,790.00

บรษิัท กติตสิทิธิS เอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากัด

98,440.00 ราคาตํ�าสดุ PO19008474 25/04/2019

437 ศช. ซือ วัสดุไฟฟ้า (เตา้รับตัวเมยี , 
MODULARแจ็คตัวเมยี )

30,813.27 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด 30,813.28 บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากัด 30,813.28 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008475 25/04/2019

438 ศช. ซือ Phase Protection Relay สําหรับ
เครื�องทําความเย็นหลัก (Chiller)

6,206.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 6,206.00 บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริ�ง จํากัด 6,206.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008477 25/04/2019

439 ศช. ซือ วัสดุชา่ง (Motor Fan Condensing, 

ใบพัด)

9,951.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั�น จํากัด 9,951.00 บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั�น จํากัด 9,951.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008480 25/04/2019

440 ศช. ซือ ไสล้วดความรอ้น MD-80 จํานวน 1 ชดุ 
 (1 ชดุ จํานวน 2 ชิน)  ใชก้ับเครื�องเชื�อ
พลาสตกิ (343200000012)

1,605.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิ
วปิเมน้ท์

1,605.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค อคิ
วปิเมน้ท์

1,605.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008481 25/04/2019

441 ศช. ซือ Ultrasonic Cleaner Model P1100D 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จเีนยีส ไซเอนซ ์จํากัด
บรษิัท ไซเอนซแ์อนดเ์มดคิอ
ลซพัพลาย จํากัด

70,620.00

73,295.00

บรษิัท จเีนยีส ไซเอนซ ์จํากัด 70,620.00 ราคาตํ�าสดุ PO19008482 25/04/2019

442 ศช. จา้ง Metagenomic Sequencing.10 

Gb,Without analysis

104,860.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 104,860.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 104,860.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008483 25/04/2019

443 ศช. ซือ เครื�องวัดปรมิาณคลอโรฟิลล ์รุ่น SPAD

 502 plus

93,625.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยวกิตอรี� จํากัด
บรษิัท เครื�องมอืวทิยาศาสตร ์จํากัด

93,625.00

100,000.00

บรษิัท ไทยวกิตอรี� จํากัด 93,625.00 ราคาตํ�าสดุ PO19008484 25/04/2019

444 ศช. ซือ Ethanol Assay Kit 94,909.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

94,909.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากัด

94,909.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008485 25/04/2019

445 ศช. ซือ Penicillin-Streptomycin, 100 ml 3,659.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,659.40 บรษิัท กบิไทย จํากัด 3,659.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008486 25/04/2019

446 ศช. ซือ POTASSIUM IODIDE, AR 1KG  

เพื�อสําหรับใชใ้นงานวจิัย
15,515.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 15,515.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 15,515.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008487 25/04/2019
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447 ศช. ซือ Low Multiplate 96 well,natural 7,532.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 7,532.80 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 7,532.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008488 25/04/2019

448 ศช. ซือ NEW BACKUP PLUS HUP 

DESKTOP (BLACK) 8TB 3.5" 3 YEARS

8,239.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั�น

8,239.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั�น

8,239.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008489 25/04/2019

449 ศช. ซือ QIAquick Gel Extraction Kit (250) 25,466.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 25,466.00 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 25,466.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008491 25/04/2019

450 ศช. ซือ ImProm-II(TM) Reverse 

Transcription System,100 reactions

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
36,380.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากัด
36,380.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008492 25/04/2019

451 ศช. ซือ MCN-740404.200ML NucleoZOI, 

200 ml./bott

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 21,400.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 21,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008493 25/04/2019

452 ศช. ซือ Optical Flat S-Cap Strip (120/pack) 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 8,346.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 8,346.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008494 25/04/2019

453 ศช. ซือ FastDigest NsiI (Mph11031) 100 

react

7,062.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,062.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,062.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008495 25/04/2019

454 ศช. ซือ Oligonucleotides,25 nmole (BioRP 

Purification)

1,447.71 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 1,447.71 บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 1,447.71 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008496 25/04/2019

455 ศช. จา้ง ค่าจา้งวเิคราะหโ์ปรตโีอมของเมล็ด
ขา้วไทย

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณศิา เกตุงามขํา 50,000.00 นางสาว ญาณศิา เกตุงามขํา 50,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008497 25/04/2019

456 ศช. ซือ Digestion Tube 250 ml Type KTG 

เพื�อสําหรับใชใ้นงานวจิัย
41,088.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น 

จํากัด
41,088.00 บรษิัทไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากัด 41,088.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008498 25/04/2019

457 ศช. จา้ง ค่าจา้งเเพื�อรดนําตน้สับปะรด จํานวน 
6,000 ตน้ สองวันต่อครัง ของ นายอุบล
รัตน ์สโีชต ิ(TOR)

18,000.00 เฉพาะเจาะจง อุบลรัตน ์สโีชติ 18,000.00 อุบลรัตน ์สโีชติ 18,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008499 25/04/2019

458 ศช. ซือ EXTRACT OF MEAT 

GRANULATED FOR MICROBIOLOGY 

500 G

4,590.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 4,590.30 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 4,590.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008500 25/04/2019

459 ศช. จา้ง Fatty acid composition 59,706.00 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพื�อ
สถาบันอาหาร

59,706.00 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพื�อ
สถาบันอาหาร

59,706.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008501 25/04/2019

460 ศช. จา้ง ค่าจา้งเเพื�อรดนําตน้สับปะรด จํานวน 
6,000 ตน้

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เรวัฒน ์ตาลเลี�ยม 18,000.00 นาย เรวัฒน ์ตาลเลี�ยม 18,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008502 25/04/2019

461 ศช. จา้ง ค่าจา้งเเพื�อทําการเตรยีมแปลงปลูก ณ
 แปลงปลูก จ. เชยีงใหม่

36,000.00 เฉพาะเจาะจง ไกรธัญ มณีสนิธุ์ 36,000.00 Mr. ไกรธัญ มณีสนิธุ์ 36,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008503 25/04/2019

462 ศช. ซือ ค่าอะไหล่เครื�อง Centrifuge Beckman

 Coulter

12,600.21 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากัด 12,600.21 บรษิัทพ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากัด 12,600.21 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008504 25/04/2019

463 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื�อทําการเปลี�ยนถา่ยวัสดุปลูก
ตน้พชืในโรงเรอืน ของ นายสันต ิอารยิะ 
(TOR)

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันต ิอารยิะ 45,000.00 สันต ิอารยิะ 45,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008505 25/04/2019

464 ศช. ซือ Porcine 1L-8 ELISA Kit 34,026.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 34,026.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 34,026.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008506 25/04/2019

465 ศช. ซือ SYTOX ORANGE NUCLEIC ACID

 STAIN, 250 UL

20,651.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 20,651.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 20,651.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008507 25/04/2019

466 ศช. ซือ 40UM Cell Strainer, Blue, 

Sterile,Individually Packaged

11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

11,556.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

11,556.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008508 25/04/2019

467 ศช. ซือ 70um Cell 

Straniner,White,Sterile,Individually 

Packaged

3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

3,852.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

3,852.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008509 25/04/2019

468 ศช. ซือ Tip 200 ul 1,300.00 เฉพาะเจาะจง หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เทคโนโลยี 1,300.00 หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เทคโนโลยี 1,300.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008510 25/04/2019

469 ศช. ซือ Syringe Filter Nylon 0.45um. 25mm.

 1000/pkg เพื�อสําหรับใชใ้นงานวจิัย
7,169.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 7,169.00 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 7,169.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008552 26/04/2019

470 ศช. ซือ WTB-LS004222-100MG Proteinase

 K 100 mg./bott

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 8,560.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 8,560.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008554 27/04/2019

471 ศช. ซือ Cover glass 22x22 mm.,box of 

1000 (5x200 pcs.), MENZEL

3,402.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� จํากัด 3,402.60 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี� จํากัด 3,402.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008555 27/04/2019

472 ศช. ซือ Helium 99.999% (UHP Grade) 7 

M3/Cyl (ทอ่ลูกคา้)

7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
7,704.00 บรษิัท แพรกซแ์อร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
7,704.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008556 27/04/2019

473 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 19,902.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 19,902.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 19,902.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008557 27/04/2019

474 ศช. ซือ ถงุพลาสตกิรอ้น 12x18 นิว 310.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 310.30 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 310.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008558 27/04/2019

475 ศช. ซือ Custom oligo syn, 8 Oligos 341 

mers, 25 nmole

4,743.31 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,743.31 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,743.31 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008559 27/04/2019

476 ศช. ซือ MiraclothMISC 

CATALOGMiraclothMISCCATALOG

11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 11,556.00 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 11,556.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008560 27/04/2019

477 ศช. ซือ 2A Peptide Antibody (3H4), 0.1 mg 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 23,540.00 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 23,540.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008561 27/04/2019

478 ศช. ซือ PureBlu DAPI  Nuclear Staining Dye 7,447.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 7,447.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 7,447.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008562 27/04/2019
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ลําดบัที* ศนูย์ งานที*จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
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ราคากลาง 
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จา้ง

รายชื*อผูเ้สนอราคา ราคาที*เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
ราคาที*ตกลง
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สญัญาหรอื
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479 ศช. ซือ Ferrous Sulphate,7H2O,RPE-ACS 

1000 g (C451877)

4,943.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
4,943.40 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากัด
4,943.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008563 27/04/2019

480 ศช. ซือ PCR DIG Probe Synthesis Kit 64,446.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

64,446.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

64,446.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008564 27/04/2019

481 ศช. จา้ง i-MyRun.N Electrophoresis Unit 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 15,515.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 15,515.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008565 27/04/2019

482 ศช. ซือ Custom oligo syn,4 oligos, 109 

mers, 25 nmole

1,516.19 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,516.19 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,516.19 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008566 27/04/2019

483 ศช. ซือ BM Condimed H1 "Roche" 118,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด
บรษิัทโปร แอคทฟี เคมคีอล จํากัด

118,770.00

134,820.00

บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากัด

118,770.00 ราคาตํ�าสดุ PO19008567 27/04/2019

484 ศช. ซือ สกอ๊ตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟนด์
 250 แผน่

1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 1,712.00 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 1,712.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008568 27/04/2019

485 ศช. ซือ ACETONITRILE HPLC 2.5L 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 3,852.00 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 3,852.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008569 27/04/2019

486 ศช. ซือ Short Finger - Tight Fitting 

one-Piece,PEEK,10/PK

6,815.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัทสยาม เจนเนอรัล อคีวปิเมน้ท์
 จํากัด

6,815.90 บรษิัทสยาม เจนเนอรัล อคีวปิเมน้ท์
 จํากัด

6,815.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008570 27/04/2019

487 ศช. ซือ Bacto Casamino Acid 500 gm #

223050 Difco

8,881.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์เอ็นจ์ 8,881.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด แซค ซายน ์เอ็น 8,881.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008571 27/04/2019

488 ศช. ซือ พาราฟิลม์ M 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 2,996.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 2,996.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008572 28/04/2019

489 ศช. ซือ DMEM High GC, w L-Glu, w Sod Py

 500 ml

44,940.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 44,940.00 บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากัด 44,940.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008573 28/04/2019

490 ศช. ซือ DNA Sequecing 1,078.56 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 1,078.56 บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด)์ จํากัด 1,078.56 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008574 28/04/2019

491 ศช. ซือ TIP 200UL. REF LINE 1000/BAG 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

9,630.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008575 28/04/2019

492 ศช. ซือ SsoAdvance Universal SYBR 28,055.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 28,055.40 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 28,055.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008576 28/04/2019

493 ศช. ซือ Diethyl pyrocarbonate >=97% 

(NMR)

14,124.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

14,124.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากัด

14,124.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008577 28/04/2019

494 ศช. ซือ Assy,1116"Tubing,Syringe Pump to

 BJQ

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 53,500.00 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 53,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008578 28/04/2019

495 ศช. ซือ 96 Well ELISA PLATE ,

FB,HB,CERTIFIED

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

26,750.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติง จํากัด

26,750.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008579 28/04/2019

496 ศช. ซือ AMPure PB (5ml) 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 38,520.00 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 38,520.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008580 28/04/2019

497 ศช. จา้ง Whole Genome Sequencing by 

PacBIO sequel, 25x coverage Data 

output 63.25 G,20 kb

424,790.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 424,790.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 424,790.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008581 28/04/2019

498 ศช. ซือ MGISEQ-2000RS High-throughput

 Sequencing Set (PE150),540G

301,461.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 301,461.80 บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 301,461.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008582 28/04/2019

499 ศช. ซือ TripoPack Ultra G Tips 0.1-10ul, 

Natural, lLow Bind, 3000/pk

33,170.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 33,170.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 33,170.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008583 28/04/2019

500 ศช. ซือ Blood & Cell Culture DNA Midi Kit 

(25)

34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 34,240.00 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 34,240.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008584 28/04/2019

501 ศช. ซือ DEPC-TREATED WATER,100 ML 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 4,066.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 4,066.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008585 28/04/2019

502 ศช. ซือ FILTERTIP 20UL. 

96/RACK,STERILE

43,335.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

43,335.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

43,335.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008586 28/04/2019

503 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารพนักงานขับรถยนต ์
ศช.ปี 2562

218,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมน แมนเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ
 จํากัด

218,280.00 บรษิัท แมน แมนเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ
 จํากัด

218,280.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008590 29/04/2019

504 ศช. ซือ Custom oligos Syn, 2 oligos, 96 

mers, 25 nmole

1,335.36 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,335.36 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,335.36 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008591 29/04/2019

505 ศช. ซือ ถงุมอืแพทย ์แบบไม่มแีป้ง เบอร ์XS 

ยี�หอ้ศรตีรังโกลฟ
2,022.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร์

 จํากัด
2,022.30 บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร์

 จํากัด
2,022.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008594 29/04/2019

506 ศช. จา้ง บรกิารรักษาความปลอดภัย ณ หน่วย
ปฏบิัตกิารร่วมดา้นการพัฒนาพันธุส์ัตวน์ํา

132,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทรักษาความปลอดภัย แอนด ์
เซอรว์สิเอส.ท.ีท.ีทวทีรัพย ์จํากัด

132,800.00 บรษิัทรักษาความปลอดภัย แอนด ์
เซอรว์สิเอส.ท.ีท.ีทวทีรัพย ์จํากัด

132,800.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008599 29/04/2019

507 ศช. ซือ HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol 

(HAP Purification)

513.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 513.60 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 513.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008600 29/04/2019

508 ศช. ซือ High Purity Grade 25 ml./bott 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 4,066.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 4,066.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008601 29/04/2019

509 ศช. ซือ Filter Chamber clear, 

Nylon,500ul,0.2um

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น จํากัด 8,025.00 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั�น จํากัด 8,025.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008602 29/04/2019

510 ศช. จา้ง ค่าบรกิารเปลี�ยนอะไหล่ Platinum 

Wire (50cm)

7,383.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 7,383.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 7,383.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008603 29/04/2019

511 ศช. ซือ MURASHIGE & SKOOG MODIFIED 13,551.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอฟฟินเิท็ค จํากัด 14,500.00 บรษิัท แอฟฟินเิท็ค จํากัด 14,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008604 29/04/2019

512 ศช. ซือ LEIBOVITZS L-15 MEDIUM 

(1X),500 ML.)

12,069.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 12,069.60 บรษิัท กบิไทย จํากัด 12,069.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008605 29/04/2019
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513 ศช. ซือ SsoAdvance Universal SYBR 

Green Supermix (500x20 ul.rxns)

28,055.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 28,055.40 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 28,055.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008607 29/04/2019

514 ศช. ซือ Hap-100 Oligosynthesis 0.1 umol 

(HAP Purification)

1,305.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 1,305.40 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 1,305.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008608 29/04/2019

515 ศช. ซือ KAPA SYBR Fast (Universal) 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 8,025.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 8,025.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008609 29/04/2019

516 ศช. ซือ Hap-25 Oligosynthesis 0.025 umol 

(HAP Purification)

680.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 680.52 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 680.52 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008610 29/04/2019

517 ศช. ซือ Sbeadex livestock 40 tests 9,000.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลโฟมกิส ์จํากัด 9,000.01 บรษิัท ไลโฟมกิส ์จํากัด 9,000.01 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008611 29/04/2019

518 ศช. ซือ กล่องเพาะเมล็ดพันธุ์ 15,354.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอส.เอ็ม.ซายน ์จํากัด 15,354.50 บรษิัท ท.ีเอส.เอ็ม.ซายน ์จํากัด 15,354.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008612 29/04/2019

519 ศช. จา้ง ตดิตัง Air Shower หอ้งเลียง
สัตวท์ดลอง B-02

144,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สกลิ ดเิวลลอปเมนท ์จํากัด 144,450.00 บรษิัท สกลิ ดเิวลลอปเมนท ์จํากัด 144,450.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008613 29/04/2019

520 ศช. จา้ง การบรหิารระบบโสตทัศนูปกรณ์และ
สว่นตกแต่งสถานที� การจัดประชมุ 
International Conference on 

Biodiversity 2019: IBD2019

1,448,598.13 1,448,598.13 วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์บรษิัท อาร.์พ.ีมเีดยี กรุ๊ป จํากัด 1,547,567.75 บรษิัท อาร.์พ.ีมเีดยี กรุ๊ป จํากัด 1,547,567.75 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19008615 29/04/2019

521 ศช. ซือ  ArcGIS for Desktop Basic V.10.5 

and ArcGIS Spatial Analyst for Desktop

271,887.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธงิคก์ ิง ท ูเรฟโวลูชั�น จํากัด 271,887.00 บรษิัท ธงิคก์ ิง ท ูเรฟโวลูชั�น จํากัด 271,887.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008620 29/04/2019

522 ศช. ซือ Laminar Flow 460,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

460,100.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากัด

460,100.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008622 29/04/2019

523 ศช. ซือ  Ice maker machine 230,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีแบรนด ์กรุ๊ป จํากัด 230,000.00 บรษิัท เอ็นท ีแบรนด ์กรุ๊ป จํากัด 230,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008625 29/04/2019

524 ศช. ซือ GT Anti-Mouse 

IgA+IgG+IgM(H+L),HSA , 1.0 mg.

27,820.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 27,820.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด วอรด์ เมดกิ 27,820.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19008632 29/04/2019

525 ศช. จา้ง ค่าบรกิารงานวจิัย 2,325,625.00 2,325,625.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยว์จิัยไพรเมทแห่งชาต ิ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

2,325,625.00 ศูนย ์ศูนยว์จิัยไพรเมทแห่งชาต ิ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

2,325,625.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO19009156 01/04/2019

526 ศช. ซือ Bench-scale submerged fermenter

 10-L

2,247,000.00 2,247,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น 
จํากัด

2,247,000.00 บรษิัทไซแอนตฟิิค โปรโมชั�น จํากัด 2,247,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO19009362 29/04/2019
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