
แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ ศนูย ์ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง  วงเงนิทีจ่ดัซือ้หรอื

จดัจำ้ง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วธิซีือ้หรอืจำ้ง รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก  รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

 (บำท)

เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีข่องสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำร

ซือ้หรอืจำ้ง

วนัทีเ่อกสำร

1 ศช. ซือ้ SC1208 Chemical Peptide Synthesis: Peptide 1 5,873.48 เฉพาะเจาะจง GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

5,873.48 GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

5,873.48 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007102 02/05/2022

2 ศช. ซือ้ Liquid Nitrogen 180L 16,649.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

16,649.20 บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

16,649.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007314 01/05/2022

3 ศช. ซือ้ ไสก้รอง Inline Filter 12,626.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทเีอส เทคนคิคอล จ ากัด 12,626.00 บรษัิท ทเีอส เทคนคิคอล จ ากัด 12,626.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007315 01/05/2022

4 ศช. จา้ง จัดท าทางลาดครอ่มรางกันมดส าหรับโรงเรอืนเลีย้งแมลง 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรเีดคคอเรทกรุป๊ จ ากัด 22,470.00 บรษัิท ทรเีดคคอเรทกรุป๊ จ ากัด 22,470.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007335 02/05/2022

5 ศช. ซือ้ BUTAN-1-OL, AR 4L 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ ากัด 20,544.00 บรษัิท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ ากัด 20,544.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007337 02/05/2022

6 ศช. ซือ้ Methanol ACS Basic  (UHDPE),  Scharlau_Unitywewell 24,128.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ยนูทิวีเีวล จ ากัด 24,128.50 บรษัิท ยนูทิวีเีวล จ ากัด 24,128.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007338 02/05/2022

7 ศช. ซือ้ Refrigerated centrifuge 1,700,000.00 1,032,333.33 การประกาศเชญิชวนท่ัวไป 

วธิปีระกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

บรษัิท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

830,000.00 บรษัิท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

830,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007350 10/05/2022

8 ศช. ซือ้ คลอรนีแบบเกล็ดไมน่อ้ยกวา่70% ขนาด 40กก./ถัง 80,840.00 เฉพาะเจาะจง รา้น พ ีเอ็ม โภคภัณฑ ์(โดยนาง

บษุบา ศริแิพทย)์

80,840.00 รา้น พ ีเอ็ม โภคภัณฑ ์(โดยนาง

บษุบา ศริแิพทย)์

80,840.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007355 02/05/2022

9 ศช. จา้ง เหมาบรกิารทดสอบผลของโกสตโ์พรไบโอตกิส ์ตอ่การกระตุน้ 

IgA และการป้องกันการตดิเชือ้ S. Typhimurium ในหนูทดลอง

150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพล มงคลกาวลิ 150,000.00 นายภานุพล มงคลกาวลิ 150,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007417 05/05/2022

10 ศช. จา้ง เหมาบรกิารทดสอบผลของโกสตโ์พรไบโอตกิส ์ตอ่การกระตุน้ 

IgA และการป้องกันการตดิเชือ้ S. Typhimurium ในหนูทดลอง

150,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชตุกิาญจน ์สขุจอ้ย 150,000.00 นางสาวชตุกิาญจน ์สขุจอ้ย 150,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007428 05/05/2022

11 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารประสานงานและอบรมถา่ยทอดชดุองคค์วามรูแ้ละ

เทคโนโลยสีมัยใหม่

180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจริา อภัยโส 180,000.00 นางสาวเจนจริา อภัยโส 180,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007447 06/05/2022

12 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารประสานงานและอบรมถา่ยทอดชดุองคค์วามรูแ้ละ

เทคโนโลยสีมัยใหม่

180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐพล โพธิน์ยิม 180,000.00 นาย รัฐพล โพธิน์ยิม 180,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007449 06/05/2022

13 ศช. จา้ง เหมาบรกิารเตรยีมตวัอยา่งสารประกอบฟีนอลกิและแทนนนิทีพ่บ

ในปรมิาณสงูจากยาอมฯ และผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติ

120,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบษุกร บญุแกว้ 120,000.00 นางสาวบษุกร บญุแกว้ 120,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007475 07/05/2022

14 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารเพือ่การสงัเคราะหส์ารเคมี 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กนกพล อภโิช 54,000.00 นาย กนกพล อภโิช 54,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007476 08/05/2022

15 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารเพือ่การสงัเคราะหส์ารเคมี 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรอนงค ์วรศลิป์ 90,000.00 นางสาว อรอนงค ์วรศลิป์ 90,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007477 08/05/2022

16 ศช. ซือ้ Reactor ชนดิหนา้แปลนสองชัน้ กน้แบน OD ชัน้ใน 50 mm OD

 ชัน้นอก 60 mm สงู 240 mm ชัน้ในหา่งกัน 10 mm

24,877.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็น เค แลบอราทอร ี

(ประเทศไทย) จ ากัด

24,877.50 บรษัิท เอ็น เค แลบอราทอร ี

(ประเทศไทย) จ ากัด

24,877.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007478 08/05/2022

17 ศช. ซือ้ InstantBlue Coomassie Protein Stain (1000 ml) 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ ากัด 32,100.00 บรษัิท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ ากัด 32,100.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007479 08/05/2022

18 ศช. ซือ้ Avian Tuberculin PPD, 5 ml. 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จักรมารต์นิ อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จ ากัด

4,500.00 บรษัิท จักรมารต์นิ อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จ ากัด

4,500.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007480 08/05/2022

19 ศช. จา้ง ซอ่มเครือ่งชั่่ง Metter รุน่ AT261 หมายเลขครภัุณฑ ์ 

6670-002-0001-0000024-000ใหก้ลบัมาใชง้านไดเ้ต็มประสทิธภิาพ

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คอนเนคซายนเ์ทค จ ากัด 12,840.00 บรษัิท คอนเนคซายนเ์ทค จ ากัด 12,840.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007481 08/05/2022

20 ศช. ซือ้ Wizard(R) Genomic DNA Purification Kit, 100 Isolations( 

300ul)

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด

8,025.00 บรษัิท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด

8,025.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007482 08/05/2022

21 ศช. ซือ้ WAKO® D(+)-Arabitol 1g. Keep at RT. License : No 

Required

1,391.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

1,391.00 บรษัิท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

1,391.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007483 08/05/2022

22 ศช. ซือ้ PHIRE GREEN HOT START II PCR M ASTER MIX 25,894.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 25,894.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 25,894.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007484 08/05/2022

23 ศช. จา้ง ซอ่มเครือ่ง PCR model BIORAD PTC 1148 MJ Mini 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส่ ์

 จ ากัด

5,350.00 บรษัิท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส่ ์

 จ ากัด

5,350.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007485 08/05/2022

24 ศช. ซือ้ Conical tube 50 ml B-EZ 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 6,099.00 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 6,099.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007486 08/05/2022

25 ศช. ซือ้ TRANSFER PIPETS (อัมพร) 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 6,420.00 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 6,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007487 08/05/2022

26 ศช. ซือ้ D-MEM,  FETAL BOVINE SERUM (อัมพร) 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 18,725.00 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 18,725.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007488 08/05/2022

27 ศช. ซือ้ Dewar Flask Cylindrical with metal cover, 1 L, Type 9C 90,511.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์

เคมภัีณฑ ์จ ากัด

90,511.30 บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์

เคมภัีณฑ ์จ ากัด

90,511.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007489 08/05/2022

28 ศช. ซือ้ Pipette Tips RT LTS 1000µL F 768A/8 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จ ากัด

12,840.00 บรษัิท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จ ากัด

12,840.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007490 08/05/2022

29 ศช. ซือ้ Bottle Lab GL 45 screw-cap 500 mL 4,515.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์

เคมภัีณฑ ์จ ากัด

4,515.40 บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์

เคมภัีณฑ ์จ ากัด

4,515.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007491 08/05/2022

30 ศช. ซือ้ CELL T.C. DISH 60x15 MM., 500/CASE 45,261.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 45,261.00 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 45,261.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007492 08/05/2022

31 ศช. จา้ง ซอ่มเครือ่ง Centrifuge model Beckman Avanti J-25 16,993.10 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ ีซ ีแอล โฮลดิง้ จ ากัด 16,993.10 บรษัิทพ ีซ ีแอล โฮลดิง้ จ ากัด 16,993.10 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007493 08/05/2022

32 ศช. ซือ้ 90 X 15 mm Petri Dish, Sterile, 500/Case 6,441.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 6,441.40 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 6,441.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007494 08/05/2022

33 ศช. ซือ้ 1-200uL Fit Bulk Packed Pipet Tip, Yellow, NS 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

14,766.00 บรษัิท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

14,766.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007495 08/05/2022

34 ศช. ซือ้ Centrifuge Tube 15ml, Conical, Sterilized (25/pk, 500/cs) 23,754.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จ ากัด

23,754.00 บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จ ากัด

23,754.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007496 08/05/2022

35 ศช. ซือ้ Microcentrifuge tube 1.5 ml, Hycon 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีท.ีเครือ่งมอืวทิย ์จ ากัด 27,820.00 บรษัิท พ.ีท.ีเครือ่งมอืวทิย ์จ ากัด 27,820.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007497 08/05/2022

36 ศช. ซือ้ TLC Aluminium Sheets silica gel 60 F254 56,175.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จ ากัด 56,175.00 บรษัิท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จ ากัด 56,175.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007498 08/05/2022

37 ศช. ซือ้ ACRYLAMIDE/BIS-ACRYLAMIDE SOLUTION 30% 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 4,494.00 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 4,494.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007499 08/05/2022

38 ศช. ซือ้ 1,5ml Short Thread Vial w/ Graduated Marking Spot, 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ ากัด 10,700.00 บรษัิท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ ากัด 10,700.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007500 08/05/2022

39 ศช. ซือ้ แบตเตอรีแ่หง้ : Brand : Accu, Model : 12 volt 18 Ah 6,762.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 

จ ากัด

6,762.40 บรษัิท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 

จ ากัด

6,762.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007501 08/05/2022

40 ศช. ซือ้ Oligosynthesis 25 umol HAP length 11-59 base 13,854.36 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จ ากัด 13,854.36 บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จ ากัด 13,854.36 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007502 08/05/2022

41 ศช. ซือ้ Luna Universal qPCR Master Mix 19,056.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 19,056.70 บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 19,056.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007503 08/05/2022

42 ศช. ซือ้ Yeastmaker Carrier DNA 5 x 1 ml 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด

32,528.00 บรษัิท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด

32,528.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007504 08/05/2022

43 ศช. ซือ้ Pipette tip 10ML, 100ชิน้ /แพ็ค 23,497.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค ซพั

พลาย จ ากัด

23,497.20 บรษัิท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค ซพั

พลาย จ ากัด

23,497.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007505 08/05/2022

44 ศช. ซือ้ Potassium Dihydrogen Phosphate RPE-ACS 1000g 7,104.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

7,104.80 บรษัิท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

7,104.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007506 08/05/2022

45 ศช. ซือ้ POTATO DEXTROSE AGAR  500 GM/PC 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไวท้ก์รุป๊ จ ากัด (มหาชน) 13,482.00 บรษัิท ไวท้ก์รุป๊ จ ากัด (มหาชน) 13,482.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007507 08/05/2022

46 ศช. ซือ้ Custom Oligos Syn, 3 Oligos, 160 mers, 25 nmole 2,225.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 2,225.60 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 2,225.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007508 08/05/2022

47 ศช. ซือ้ PLATE COUNT AGAR 500 GM/PC. 33,448.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไวท้ก์รุป๊ จ ากัด (มหาชน) 33,448.20 บรษัิท ไวท้ก์รุป๊ จ ากัด (มหาชน) 33,448.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007509 08/05/2022

48 ศช. ซือ้ Streptomycin sulfate, <i> BioChemica</i>, 25 g 1,369.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 1,369.60 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 1,369.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007510 08/05/2022

49 ศช. ซือ้ กลอ้งวงจรปิดเพือ่ใชใ้นพืน้ทีโ่รงเรอืนเลีย้งแมลง 50,504.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 

จ ากัด

50,504.00 บรษัิท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 

จ ากัด

50,504.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007511 09/05/2022

50 ศช. จา้ง ตดิตัง้มา่นอากาศ (Air Curtain) 32,945.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทย โมเดริน์ เทรด จ ากัด 32,945.30 บรษัิท ไทย โมเดริน์ เทรด จ ากัด 32,945.30 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007512 09/05/2022

51 ศช. ซือ้ Incubator shaker 945,500.00 945,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

945,500.00 บรษัิท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

945,500.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007513 09/05/2022

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดัซือ้จดัจำ้ง เดอืนพฤษภำคม 2565

ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำติ

ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภำพแหง่ชำติ

ระหวำ่งวนัที ่1 - 31 พฤษภำคม 2565

หนา้ที ่1 จาก 7



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ ศนูย ์ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง  วงเงนิทีจ่ดัซือ้หรอื

จดัจำ้ง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วธิซีือ้หรอืจำ้ง รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก  รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

 (บำท)

เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีข่องสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำร

ซือ้หรอืจำ้ง

วนัทีเ่อกสำร

52 ศช. จา้ง ลา้งหลงัคาโรงเรอืนทดลองมาตรฐานความปลอดภัยทางชวีภาพ 

(BSL2-P)

49,519.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อมรสวุรรณ จ ากัด 49,519.60 บรษัิท อมรสวุรรณ จ ากัด 49,519.60 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007514 09/05/2022

53 ศช. จา้ง Preventive Maitenance 957,650.00 957,650.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บรเูกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์

เอจ ีจ ากัด

957,650.00 บรเูกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจี 957,650.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007520 09/05/2022

54 ศช. ซือ้ คลอรนี 65% ขนาด 40 กโิลกรัม/ถัง 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์า่ จ ากัด 50,000.00 บรษัิท แอ๊ดวา้นฟารม์า่ จ ากัด 50,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007525 10/05/2022

55 ศช. ซือ้ BREED-S (อาหารพอ่แมพั่นธุก์ุง้) 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิวอเตอร ์จ ากัด 17,000.00 บรษัิท อนิวอเตอร ์จ ากัด 17,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007526 10/05/2022

56 ศช. ซือ้ LIPOFECTAMINE 2000 REAGENT, 0.75 ML 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 18,725.00 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 18,725.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007566 10/05/2022

57 ศช. จา้ง งานจา้งเปลีย่นอปุกรณ์ Expansion Valve และ Flow Switch  

ส าหรับเครือ่งท าความเย็นหลกั (Chiller) No.2

227,482.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัน่ 

จ ากัด

227,482.00 บรษัิทแม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัน่ 

จ ากัด

227,482.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007600 11/05/2022

58 ศช. ซือ้ เครือ่งซกัอบผา้ส าหรับใชใ้นโรงเรอืนเลีย้งแมลง 19,153.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด กรงุเทพบรกิาร

แก๊ส

19,153.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด กรงุเทพบรกิาร

แก๊ส

19,153.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007601 11/05/2022

59 ศช. จา้ง สอบเทยีบปิ เปต single channel พรอ้มเอกสารรับมาตรฐาน 

ISO17025

35,727.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จ ากัด

35,727.30 บรษัิท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จ ากัด

35,727.30 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007619 11/05/2022

60 ศช. ซือ้ GenEx™ Tissue SX 300ul, 500 prep 32,693.85 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เยส-ซายน ์จ ากัด 32,693.85 บรษัิท เยส-ซายน ์จ ากัด 32,693.85 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007620 11/05/2022

61 ศช. ซือ้ AsmKit AmbWrtVial GrCap PTFE/redSi 100pk 4,001.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟายนส์เปค จ ากัด 4,001.80 บรษัิท ฟายนส์เปค จ ากัด 4,001.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007621 11/05/2022

62 ศช. ซือ้ ปุ๋ ยสตูร 16-20-0 (ขนาดบรรจ ุ 50 กก/กส) 18,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สงิหท์องเกษตรภัณฑ์ 18,600.00 หจก.สงิหท์องเกษตรภัณฑ์ 18,600.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007622 11/05/2022

63 ศช. ซือ้ กระดาษเช็ดเลนส ์(คมิไวท)์280แผน่(11x21 cm.) 1,123.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด ท.ีซ.ี สถาพร 

กรุป๊

1,123.50 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ท.ีซ.ี สถาพร 

กรุป๊

1,123.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007623 11/05/2022

64 ศช. ซือ้ Proteinase K, 20 mg/ml, 1 ml 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 9,630.00 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 9,630.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007624 11/05/2022

65 ศช. ซือ้ DNeasy PowerWater Kit (50) 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 

จ ากัด

85,600.00 บรษัิท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 

จ ากัด

85,600.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007625 11/05/2022

66 ศช. จา้ง STANDARD SEQUENCING SERVICE 29,997.45 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 29,997.45 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 29,997.45 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007626 11/05/2022

67 ศช. ซือ้ T7 RiboMAX(TM) Express RNAi System 29,211.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 

จ ากัด

29,211.00 บรษัิท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 

จ ากัด

29,211.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007627 11/05/2022

68 ศช. ซือ้ GenEx Tissue SX 300ul, 500 prep 65,387.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เยส-ซายน ์จ ากัด 65,387.70 บรษัิท เยส-ซายน ์จ ากัด 65,387.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007628 11/05/2022

69 ศช. ซือ้ Volumetric flask wide neck with new PE stopper class A, 

blue scale 5 mL, Clear

1,936.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์

เคมภัีณฑ ์จ ากัด

1,936.70 บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์

เคมภัีณฑ ์จ ากัด

1,936.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007629 11/05/2022

70 ศช. ซือ้ EcoRV 1x4000u 8,410.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 8,410.20 บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 8,410.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007630 11/05/2022

71 ศช. จา้ง 16S/18S rRNA SEQUENCING 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 83,460.00 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 83,460.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007631 11/05/2022

72 ศช. จา้ง Single Pass DNA Sequencing 11,588.10 เฉพาะเจาะจง บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จ ากัด

11,588.10 บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จ ากัด

11,588.10 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007632 11/05/2022

73 ศช. ซือ้ SC Single Drop Out: -Ura - 100 gram 8,613.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สมารท์ ไซเอนซ ์จ ากัด 8,613.50 บรษัิทสมารท์ ไซเอนซ ์จ ากัด 8,613.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007633 11/05/2022

74 ศช. ซือ้ ECOS 9-5 JM109,> 10^8 cfu/ug 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จ ากัด 12,840.00 บรษัิท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จ ากัด 12,840.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007634 11/05/2022

75 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารบ ารงุรักษาเครือ่งจักร จ านวน 1 งาน (ระหวา่งวนัที่

 1 เดอืนมถินุายน 2565 ถงึวนัที ่30 เดอืนกันยายน 2565)

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตพุล นลินอ้ย 35,000.00 นายจตพุล นลินอ้ย 35,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007636 11/05/2022

76 ศช. ซือ้ วสัดงุานบา้นงานครัว (ผงซกัฟอก+น ้ายาปรับผา้นุ่ม) 893.45 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี

โพธพิลคณุรักษ์

893.45 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ี

โพธพิลคณุรักษ์

893.45 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007637 11/05/2022

77 ศช. ซือ้ วสัดงุานบา้นงานครัว เพือ่จัดซือ้กระดาษช าระและถงุขยะด า 21,988.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด อมรชัยพานชิ 

1996

21,988.50 หา้งหุน้สว่นจ ากัด อมรชัยพานชิ 

1996

21,988.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007638 11/05/2022

78 ศช. จา้ง จา้งเหมาวเิคราะหต์วัอยา่ง 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

32,100.00 บรษัิท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

32,100.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007642 11/05/2022

79 ศช. ซือ้ EXPRESSION MEDIUM, transfection kit 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 80,250.00 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 80,250.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007643 11/05/2022

80 ศช. จา้ง Single Pass DNA Sequencing 5,457.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 5,457.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 5,457.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007644 11/05/2022

81 ศช. ซือ้ 50mL PP Centrifuge Tube, Plug Seal Cap, Rack, S 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

26,750.00 บรษัิท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

26,750.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007645 11/05/2022

82 ศช. ซือ้ 1.7 mL Microcentrifuge tube ,Natural ,10x1,000/pack 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอแอคทฟี จ ากัด 25,680.00 บรษัิท ไบโอแอคทฟี จ ากัด 25,680.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007646 11/05/2022

83 ศช. ซือ้ Gene synthesis:WT-CALB, 988bp, 4 μg 21,614.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 21,614.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 21,614.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007647 11/05/2022

84 ศช. ซือ้ NYLON Membrane Filters, 47mm, 1.20 um, 100/PK 11,449.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จ ากัด 11,449.00 บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จ ากัด 11,449.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007648 11/05/2022

85 ศช. ซือ้ Digital Temperature Controller “TOHO” Type 

TTM-004W-R-A

59,208.45 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เดมเทค จ ากัด 59,208.45 บรษัิท เดมเทค จ ากัด 59,208.45 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007649 11/05/2022

86 ศช. ซือ้ gBlocks Gene Fragments 2501-2750 bp 54,784.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 54,784.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 54,784.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007650 11/05/2022

87 ศช. จา้ง วเิคราะห ์METAGENOME SEQUENCING 1MCG-NG-16S 62,980.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 62,980.20 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 62,980.20 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007651 11/05/2022

88 ศช. ซือ้ Adonitol, 99% 5 g 6,409.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 6,409.30 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 6,409.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007652 11/05/2022

89 ศช. ซือ้ ไนโตรเจนเหลว (LN2) 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 

แอนด ์เซอรว์สิ จ ากัด

12,733.00 บรษัิท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 

แอนด ์เซอรว์สิ จ ากัด

12,733.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007653 11/05/2022

90 ศช. ซือ้  Liquid Nitrogen 180L 8,324.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

8,324.60 บรษัิท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

8,324.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007654 11/05/2022

91 ศช. ซือ้ CLICK PROTEIN ENRICHMENT 56,635.10 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 56,635.10 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 56,635.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007655 11/05/2022

92 ศช. ซือ้ 4-Nitrophenyl 

[2-[3-[(Prop-2-yn-1-yloxy)methyl]-3H-diazirin3-yl]ethyl] 

Carbonate, >95.0%(HPLC) "TCI" 100MG

43,046.10 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 43,046.10 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 43,046.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007656 11/05/2022

93 ศช. ซือ้ MagnaBind™ Goat Anti-Rabbit IgG, 50 mL 52,965.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไตร โซลชูัน่ จ ากัด 52,965.00 บรษัิท ไตร โซลชูัน่ จ ากัด 52,965.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007657 11/05/2022

94 ศช. ซือ้ Eppendorf Tubes 5.0 mL, 200 pcs. 13,054.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซายนไ์บรท์ จ ากัด 13,054.00 บรษัิท ซายนไ์บรท์ จ ากัด 13,054.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007658 11/05/2022

95 ศช. ซือ้ PROLONG GOLD ANTIFADE REAGENT, 5x2 ML 18,949.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 18,949.70 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 18,949.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007659 11/05/2022

96 ศช. ซือ้ MAMMOCULT HUMAN MEDIUM KIT 75,756.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

75,756.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

75,756.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007660 11/05/2022

97 ศช. ซือ้ 96 Well PCR Plate 0.2ml, Semi Skirt, Clear, A12 Cut 

Compatible with ABI Machine (25/Pack)

20,287.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 20,287.20 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 20,287.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007661 11/05/2022

98 ศช. ซือ้ QUBIT ASSAY TUBES 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 6,955.00 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 6,955.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007662 11/05/2022

99 ศช. ซือ้ Ssofast EVA Green SMX 200R 11,256.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส่ ์

 จ ากัด

11,256.40 บรษัิท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส่ ์

 จ ากัด

11,256.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007663 11/05/2022

100 ศช. จา้ง ซอ่มเครือ่งส ารองไฟฟ้า (UPS) 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอรเ์มตคิ จ ากัด 5,350.00 บรษัิทเพาเวอรเ์มตคิ จ ากัด 5,350.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007664 11/05/2022

101 ศช. ซือ้ Microtube 1.5 ml 1,000 ชิน้/pack 9,621.44 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จวิณัฐ เคมคิอล จ ากัด 9,621.44 บรษัิท จวิณัฐ เคมคิอล จ ากัด 9,621.44 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007665 11/05/2022

102 ศช. ซือ้ Bacillus subtilis subsp. subtilis KO7 8,126.00 เฉพาะเจาะจง The Ohio State University/ 

Bacillus Genetic Stock Center

8,126.00 The Ohio State University/ 

Bacillus Genetic Stock Center

8,126.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007677 12/05/2022

103 ศช. ซือ้ Agilent Bio WAX,NP5,4.6x50mm,PK guard 77,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เวลิดส์ยามกรุป๊ จ ากัด 77,250.00 บรษัิท เวลิดส์ยามกรุป๊ จ ากัด 77,250.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007681 12/05/2022

104 ศช. ซือ้ Alliance® Solvent Manager 30,762.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ ากัด 30,762.50 บรษัิท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ ากัด 30,762.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007696 12/05/2022

105 ศช. ซือ้ METHANOL, HPLC 2.5L 2,311.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ ากัด 2,311.20 บรษัิท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ ากัด 2,311.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007698 13/05/2022

106 ศช. ซือ้ C1251.0005 (+) -Catechin hydrate, 98% “SIAL” 5 g. 20,522.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 20,522.60 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 20,522.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007699 13/05/2022

107 ศช. ซือ้ ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMSURE 

ACS,ISO,REAG.

3,359.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมอรค์ จ ากัด 3,359.80 บรษัิท เมอรค์ จ ากัด 3,359.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007700 13/05/2022

108 ศช. ซือ้ No.430829 50mL PP Centrifuge Tube, CentriStar Cap, S 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

12,840.00 บรษัิท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

12,840.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007701 13/05/2022

หนา้ที ่2 จาก 7



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ ศนูย ์ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง  วงเงนิทีจ่ดัซือ้หรอื

จดัจำ้ง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วธิซีือ้หรอืจำ้ง รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก  รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

 (บำท)

เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีข่องสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำร

ซือ้หรอืจำ้ง

วนัทีเ่อกสำร

109 ศช. ซือ้ สยีอ้มแกรม Gram stain set (450 gm x 4 bottle) 1,551.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด แล็ป วลัเลย่์ 1,551.50 หา้งหุน้สว่นจ ากัด แล็ป วลัเลย่์ 1,551.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007702 13/05/2022

110 ศช. ซือ้ Li-polymer accumulator for Xplorer/ Xplorer Plus 2,728.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซายนไ์บรท์ จ ากัด 2,728.50 บรษัิท ซายนไ์บรท์ จ ากัด 2,728.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007703 13/05/2022

111 ศช. ซือ้ No.AS0011 Petri Dishes, 60x15mm,S 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

2,247.00 บรษัิท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

2,247.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007704 13/05/2022

112 ศช. ซือ้ Plunger tip for syringe pack of 5 pcs. 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จ ากัด 13,910.00 บรษัิท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จ ากัด 13,910.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007705 13/05/2022

113 ศช. จา้ง วเิคราะหห์าล าดบัเบสตลอดจโีนม 62,715.00 เฉพาะเจาะจง Genotypic Technology Pvt. 

Ltd.

62,715.00 Genotypic Technology Pvt. 

Ltd.

62,715.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007706 13/05/2022

114 ศช. ซือ้ pUC_pmHp11dIII_GFP Gene Synthesis 45,447.10 เฉพาะเจาะจง Synbio Technologies 45,447.10 Synbio Technologies 45,447.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007707 13/05/2022

115 ศช. ซือ้ CellTiter-Glo® 2.0 Assay; 100 ml 24,481.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจ ากัด 24,481.60 บรษัิท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจ ากัด 24,481.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007708 13/05/2022

116 ศช. ซือ้ Sodium Hydroxide Solution ( 400g/l ) 500ML 7,623.75 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อารเ์คมกีา้ แลบ จ ากัด 7,623.75 บรษัิท อารเ์คมกีา้ แลบ จ ากัด 7,623.75 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007709 13/05/2022

117 ศช. ซือ้ ผงวุน้ตรานางเงอืก ถังละ 10 กโิลกรัม 47,181.65 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เดลตา แล็บบอราตอรี ่

จ ากัด

47,181.65 บรษัิท เดลตา แล็บบอราตอรี ่

จ ากัด

47,181.65 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007710 13/05/2022

118 ศช. ซือ้ Alcoh A 95% 18L. 40,266.24 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จวิณัฐ เคมคิอล จ ากัด 40,266.24 บรษัิท จวิณัฐ เคมคิอล จ ากัด 40,266.24 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007711 13/05/2022

119 ศช. ซือ้ TURBO PUMP SYSTEM Consist of ; 499,690.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท นวิแม็ก จ ากัด 499,690.00 บรษัิท นวิแม็ก จ ากัด 499,690.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007712 13/05/2022

120 ศช. จา้ง (Rice) Eukaryotic Transcriptome ( PE150 data output 9G 

with analysis)

110,424.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 110,424.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 110,424.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007713 13/05/2022

121 ศช. ซือ้ Data Logger 103,576.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด ผศุด ีเอ็นเตอร์

ไพรส์

103,576.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ผศุด ีเอ็นเตอร์

ไพรส์

103,576.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007714 13/05/2022

122 ศช. จา้ง ปรับปรงุซอ่มแซมงานเดนิระบบตดิตัง้ถัง Reactor พรอ้มอปุกรณ์ 187,364.49 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พาสเจอร ์มลิเลนเนยีม 

จ ากัด

187,364.49 บรษัิท พาสเจอร ์มลิเลนเนยีม 

จ ากัด

187,364.49 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007715 13/05/2022

123 ศช. ซือ้ ถงุมอืมแีป้งศรตีรัง M และ L 1,669.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จวิณัฐ เคมคิอล จ ากัด 1,669.20 บรษัิท จวิณัฐ เคมคิอล จ ากัด 1,669.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007716 13/05/2022

124 ศช. ซือ้ น ้ายาลา้งจาน ส าหรับสขุอนามัยทีด่ตีอ่สขุภาพของพนักงาน 3,017.40 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ี

โพธพิลคณุรักษ์

3,017.40 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ี

โพธพิลคณุรักษ์

3,017.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007717 13/05/2022

125 ศช. จา้ง การจา้ง วเิคราะหต์วัอยา่ง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง งานบรกิารโปรตโิอมกิส ์คณะ

เทคนคิการแพทย ์

มหาวทิยาลยัมหดิล

30,000.00 คณะเทคนคิการแพทย ์

มหาวทิยาลยัมหดิล

30,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007720 14/05/2022

126 ศช. ซือ้ Freezing cardbox, 16well, for tube 50 ml 	 7,549.92 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 

จ ากัด

7,549.92 บรษัิท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 

จ ากัด

7,549.92 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007721 14/05/2022

127 ศช. ซือ้ DNEASY POWERWATER KIT (100)	 95,230.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอดไีซน ์จ ากัด 95,230.00 บรษัิท ไบโอดไีซน ์จ ากัด 95,230.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007722 14/05/2022

128 ศช. ซือ้ LAMP-1 (D2D11) XP Rabbit mAb, 100 ul 47,294.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 47,294.00 บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 47,294.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007723 14/05/2022

129 ศช. ซือ้ PhenoPlate 96-well, black, optically clear flat-bottom 

tissue-culture treated, lids, case of 50

15,065.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จ ากัด 15,065.60 บรษัิท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จ ากัด 15,065.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007724 14/05/2022

130 ศช. ซือ้ 1IVM-A21202 : ALEXA FLUOR 488 DONKEY 

ANTI-MOUSE, 0.5 ML.

28,579.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 28,579.70 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 28,579.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007725 14/05/2022

131 ศช. ซือ้ kinetex 2.6um C18 100A LC column 75x3mm, Ea 48,636.32 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ ากัด 48,636.32 บรษัิท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ ากัด 48,636.32 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007726 14/05/2022

132 ศช. ซือ้ Nalpha-Acetyl-L-lysine 97% , 1 g. 14,445.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 14,445.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 14,445.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007727 14/05/2022

133 ศช. ซือ้ 150x25MM, TC Culture Dish 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

9,202.00 บรษัิท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

9,202.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007728 14/05/2022

134 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารเก็บตวัอยา่งใบมัน ดนิ อณุหภูม ิความชืน้ทีแ่ปลง

ส ารวจ และเก็บผลแมลงในหอ้งปฏบิัตกิาร

26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวทิย ์ยอดปะนัน 26,000.00 นายประวทิย ์ยอดปะนัน 26,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007729 14/05/2022

135 ศช. ซือ้ 9mm Open Top Cap, PP, Blue, with PTFE/White 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จ ากัด 34,240.00 บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จ ากัด 34,240.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007730 14/05/2022

136 ศช. ซือ้ Custom Oligos Syn, 6 Oligos, 162 mers, 25 nmole 2,253.42 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 2,253.42 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 2,253.42 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007731 14/05/2022

137 ศช. ซือ้ Alkyl Amino acetic acid/Alkyl amines 2% , 21,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ็น.วาย.อาร.์ 21,400.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ็น.วาย.อาร.์ 21,400.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007732 14/05/2022

138 ศช. ซือ้ GoTaq(R) Green Master Mix, 1000 Reactions 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด

26,750.00 บรษัิท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด

26,750.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007733 14/05/2022

139 ศช. ซือ้ gBlocks® Gene Fragments 1501-1750 bp 18,190.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 18,190.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 18,190.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007734 14/05/2022

140 ศช. ซือ้ HEPES, 99.5% 100 g. 	 51,231.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 51,231.60 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 51,231.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007735 14/05/2022

141 ศช. ซือ้ 2 ml screw neck ND8 Vial, Clear, 100/pk 11,021.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิทไรทไ์ซน ์เทรดดิง้ จ ากัด 11,021.00 บรษัิทไรทไ์ซน ์เทรดดิง้ จ ากัด 11,021.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007736 14/05/2022

142 ศช. ซือ้ QUBIT dS DNA HS ASSAY KIT 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 11,556.00 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 11,556.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007737 14/05/2022

143 ศช. ซือ้ Supor® 450 Membrane Disc Filters 0.45 μm - 47 mm, 

plain (100/pk)

50,009.23 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คลารติสั จ ากัด 50,009.23 บรษัิทคลารติสั จ ากัด 50,009.23 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007738 14/05/2022

144 ศช. จา้ง วเิคราะห ์Sequence Eukaryotic Transcriptome – Strand 

Specific, 1 GB, Without analysis

82,925.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 82,925.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 82,925.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007741 14/05/2022

145 ศช. ซือ้ ddPCR SMX PRBS nodUTP 200RXN 43,228.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส่ ์

 จ ากัด

43,228.00 บรษัิท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส่ ์

 จ ากัด

43,228.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007742 14/05/2022

146 ศช. จา้ง คา่บรกิารซอ่มเครือ่ง Rotary/Heidolph Model Hei-Vap S/N 

2001447650518

3,745.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด อปุกรณ์และ

เคมวีจัิย

3,745.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด อปุกรณ์และ

เคมวีจัิย

3,745.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007743 14/05/2022

147 ศช. ซือ้ วสัดวุทิยาศาสตรเ์พือ่เป็นอะไหลส่ ารองในการซอ่มเครือ่ง Freeze 

Dryer

23,005.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โปรเฟสชัน่แนลแวคคมั

พารท์เนอรส์จ ากัด

23,005.00 บรษัิท โปรเฟสชัน่แนลแวคคมั

พารท์เนอรส์จ ากัด

23,005.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007744 14/05/2022

148 ศช. จา้ง ซอ่มเครือ่ง Speed Vacuum Microcentrifuge model Thermo 

Scientific Savant SPD 1010

21,721.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นวชิัน่ แล็บซสิเต็ม จ ากัด 21,721.00 บรษัิท เอ็นวชิัน่ แล็บซสิเต็ม จ ากัด 21,721.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007745 14/05/2022

149 ศช. จา้ง ซอ่มเครือ่ง Autoclave model AMSCO SG-120 #2 95,765.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอสเค เมดคิอล

 แอนด ์เอนจเินยีริง่

95,765.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอสเค เมดคิอล

 แอนด ์เอนจเินยีริง่

95,765.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007746 14/05/2022

150 ศช. ซือ้ อะไหลส่ าหรับซอ่มเครือ่ง UPS (1.6 KVA) model Leonics Ultra

 sine 1600 (ของเครือ่ง Real-Time PCR model BIO-RAD CFX96

 #1)

2,910.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 

จ ากัด

2,910.40 บรษัิท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 

จ ากัด

2,910.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007747 14/05/2022

151 ศช. ซือ้ TRIM (D-2 24,396.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอแอคทฟี จ ากัด 24,396.00 บรษัิท ไบโอแอคทฟี จ ากัด 24,396.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007748 14/05/2022

152 ศช. ซือ้ Presto Mini Plasmid Kit,GenepHlow Gel/PCR extraction Kit 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 9,202.00 บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 9,202.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007749 14/05/2022

153 ศช. ซือ้ คา่วสัดวุทิยาศาสตร ์(ViSafe Green Stain 10000X in 

water,Incuwater-Clean)

4,258.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 4,258.60 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 4,258.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007750 14/05/2022

154 ศช. จา้ง บรกิารบ ารงุรักษาและลา้งเครือ่ง RO Water ใหพ้รอ้มใชง้าน 36,915.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด พ.ีเค.เทค-เอ็นจิ

เนยีริง่

36,915.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด พ.ีเค.เทค-เอ็นจิ

เนยีริง่

36,915.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007751 14/05/2022

155 ศช. จา้ง Preventive Maintenance Agilent Liquid chromatography 

include PM Kit for Pump and standard autosamplers

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เวลิดเ์ทค เอ็นเตอรไ์พรส ์

จ ากัด

37,450.00 บรษัิท ออสทค์อนส ์อนิดสัตรสี ์

จ ากัด

37,450.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007752 14/05/2022

156 ศช. จา้ง งานบ ารงุรักษาเครือ่งผลติแก๊ส ยีห่อ้ง PEAK Scientific  

Preventive Maintenance (PM) 1 time with Annual Kit PEAK 

model N118LA- S/N:A08-03-79

90,950.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ออสทค์อนส ์อนิดสัตรสี ์

จ ากัด

90,950.00 บรษัิทเวลิดเ์ทค เอ็นเตอรไ์พรส ์

จ ากัด

90,950.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007753 14/05/2022

157 ศช. ซือ้ SC1010 Gene synthesis:SP-OpEN4 612bp 38,474.74 เฉพาะเจาะจง GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

38,474.74 GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

38,474.74 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007754 15/05/2022

158 ศช. ซือ้ Custom Oligos Syn, 61 Oligos, 1315 mers, 25 nmole 18,291.65 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 18,291.65 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 18,291.65 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007755 15/05/2022

159 ศช. จา้ง คา่จา้เหมาบรกิารช าทอ่นพันธุม์ันส าปะหลงั เพือ่สรา้งยอดออ่น

เขา้สูร่ะบบการสรา้งตน้พันธุม์ันส าปะหลงัปลอดโรค

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวฒุชิัย ธรรมอนันตธ์าดา 45,000.00 นายวฒุชิัย ธรรมอนันตธ์าดา 45,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007756 15/05/2022

หนา้ที ่3 จาก 7



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ ศนูย ์ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง  วงเงนิทีจ่ดัซือ้หรอื

จดัจำ้ง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วธิซีือ้หรอืจำ้ง รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก  รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

 (บำท)

เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีข่องสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำร

ซือ้หรอืจำ้ง

วนัทีเ่อกสำร

160 ศช. จา้ง คา่จา้งเหมาบรกิารช าทอ่นพันธุม์ันส าปะหลงั เพือ่สรา้งยอดออ่น

เขา้สูร่ะบบการสรา้งตน้พันธุม์ันส าปะหลงั

66,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนัต ิอารยิะ 66,000.00 นายสนัต ิอารยิะ 66,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007757 15/05/2022

161 ศช. ซือ้ Transfer Pipets 3mL, Individually Packed, Sterile, 500 

pieces/pack

4,483.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จักรมารต์นิ อนิเตอรว์ริอน

เทค จ ากัด

4,483.30 บรษัิท จักรมารต์นิ อนิเตอรว์ริอน

เทค จ ากัด

4,483.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007758 15/05/2022

162 ศช. ซือ้ No.3599 96-Well Clear FB, PS, TC Plate w/ Lid, S 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

11,770.00 บรษัิท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

11,770.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007759 15/05/2022

163 ศช. ซือ้ Oligonucleotides, 25 nmole (HAP) 5,363.91 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด

5,363.91 บรษัิท ยทูไูบโอ (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด

5,363.91 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007760 15/05/2022

164 ศช. จา้ง คา่อปุกรณ์ซอ่มอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับซอ่ม Main Power Supply 

เครือ่ง Molecula Devices รุน่ SpectraMax MS

7,062.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอแอคทฟี จ ากัด 7,062.00 บรษัิท ไบโอแอคทฟี จ ากัด 7,062.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007761 15/05/2022

165 ศช. ซือ้ Pipette Tips RT LTS 200μL F 960A/10 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จ ากัด

31,030.00 บรษัิท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จ ากัด

31,030.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007762 15/05/2022

166 ศช. จา้ง คา่สอบเทยีบเครือ่ง biosafety cabionet & Autoclave 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมกกะฟิล จ ากัด 9,095.00 บรษัิท เมกกะฟิล จ ากัด 9,095.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007763 15/05/2022

167 ศช. ซือ้ Gene Synthesis:Avian corona.virus HKU15 spike gene, 4ug 206,617.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 206,617.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 206,617.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007764 16/05/2022

168 ศช. ซือ้ Pomalidomide-PEG3-NH2 hydrochloride, ≥95% "Sigma- 

Aldrich" 50MG

27,798.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 27,798.60 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 27,798.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007765 16/05/2022

169 ศช. ซือ้ ขออนุมัตจัิดซือ้ซอฟตแ์วร ์Graphpad Prism 9 Academic 

software

59,850.00 เฉพาะเจาะจง GraphPad Software, LLC 59,850.00 GraphPad Software, LLC 59,850.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007766 16/05/2022

170 ศช. ซือ้ Disposable Syringe Filter Unit Dismic-13 CP 14,338.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

14,338.00 บรษัิท อัซ ไซแอนซ ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

14,338.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007767 16/05/2022

171 ศช. ซือ้ ANTIMICROBIC VIAL P 12,947.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไวท้ก์รุป๊ จ ากัด (มหาชน) 12,947.00 บรษัิท ไวท้ก์รุป๊ จ ากัด (มหาชน) 12,947.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007768 16/05/2022

172 ศช. ซือ้ Anti-DDDDK tag (Binds to FLAG® tag sequence) antibody 

(100 μg)

67,410.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ ากัด 67,410.00 บรษัิท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จ ากัด 67,410.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007769 16/05/2022

173 ศช. จา้ง ซอ่มเครือ่ง HPLC (VLV Rebuilt kit) 39,055.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ ากัด 39,055.00 บรษัิท สทิธพิรแอสโซซเิอส จ ากัด 39,055.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007770 16/05/2022

174 ศช. ซือ้ Graphite Ferrule 0.8 ID, foruse with columns 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซายน ์สเปค จ ากัด 31,030.00 บรษัิท ซายน ์สเปค จ ากัด 31,030.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007771 16/05/2022

175 ศช. ซือ้ Isobutyric Acid CAS RN: 79-31-2 , (TCI) 58,957.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 

จ ากัด

58,957.00 บรษัิท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 

จ ากัด

58,957.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007772 16/05/2022

176 ศช. ซือ้ MEM/EBSS w L-glu2 x 5 L 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 11,770.00 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 11,770.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007773 16/05/2022

177 ศช. ซือ้ 96U-well, Non-treated, 180/cs 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 12,198.00 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 12,198.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007774 16/05/2022

178 ศช. ซือ้ Alcoh-A 95% 18 L 15,729.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จวิณัฐ เคมคิอล จ ากัด 15,729.00 บรษัิท จวิณัฐ เคมคิอล จ ากัด 15,729.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007775 16/05/2022

179 ศช. ซือ้ METHANOL HPLC,FISHER#A452-4 28,611.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ยแูอนดว์ ีโฮลดิง้ (ไทย

แลนด)์ จ ากัด

28,611.80 บรษัิท ยแูอนดว์โีฮลดิง้(ไทย

แลนด)์จ ากัด

28,611.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007776 16/05/2022

180 ศช. ซือ้ 96F-well Nunclon, 50/cs 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 14,124.00 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 14,124.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007777 16/05/2022

181 ศช. จา้ง จัดท าเฟอรน์เิจอรภ์ายในโรงเรอืนเลีย้งแมลง 493,484.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จ ากัด 493,484.00 บรษัิท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จ ากัด 493,484.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007797 17/05/2022

182 ศช. จา้ง ปรับปรงุพืน้ทีใ่นหอ้งปฏบิัตกิารวจัิย และตดิตัง้ระบบดดูไอสารเคมี

 ชนดิ ตูด้ดูไอสารเคม ี(Fume Hood) ขนาด 4000 x 1037 x 2700 

มม. (WxDxH) พรอ้มระบบดดูไอสารเคมรีว่มกัน ส าหรับตูด้ดูไอสารเคมี

 (Fume Hood)

499,904.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จ ากัด 499,904.00 บรษัิท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จ ากัด 499,904.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007799 17/05/2022

183 ศช. ซือ้ Subscription add-on, 3 activations, expires on September 

19, 2022

6,047.53 เฉพาะเจาะจง GraphPad Software, LLC 6,047.53 GraphPad Software, LLC 6,047.53 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007809 17/05/2022

184 ศช. ซือ้ Malachite Green isothiocyanate "Invitrogen" 10MG 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 37,450.00 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 37,450.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007810 17/05/2022

185 ศช. ซือ้ Pipet-Lite LTS Pipette SL-10XLS+ 28,355.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จ ากัด

28,355.00 บรษัิท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จ ากัด

28,355.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007811 17/05/2022

186 ศช. ซือ้ Syringe Plastic 1ml, 200/pk, Nipro 9,175.25 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัน่ 

จ ากัด

9,175.25 บรษัิท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัน่ 

จ ากัด

9,175.25 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007812 17/05/2022

187 ศช. ซือ้ สารฟอรม์าลดไีฮด ์เพือ่ใชส้ าหรับฆา่เชือ้ภายในหอ้งปฏบิัตกิาร 556.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

556.40 บรษัิท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

556.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007819 17/05/2022

188 ศช. ซือ้  5mL Stripette, PS, Paper/Plastic, S 9,255.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

9,255.50 บรษัิท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

9,255.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007850 18/05/2022

189 ศช. จา้ง คา่จา้งเหมาบรกิารการเก็บตวัอยา่งสตัวท์ดลอง ตวัอยา่ง

สิง่แวดลอ้มบอ่เลีย้ง การสกัด RNA และ DNA

390,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฑมิพกิา เทพสวุรรณ์ 390,000.00 นางสาวฑมิพกิา เทพสวุรรณ์ 390,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007851 18/05/2022

190 ศช. ซือ้ Plant Canopy Analyzer + Leaf Area Meter 1,196,795.00 1,264,383.33 การประกาศเชญิชวนท่ัวไป 

วธิปีระกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

บรษัิท วนิ สยาม จ ากัด

บรษัิท ไทยวกิตอรี ่จ ากัด

1,190,000.00

1,295,000.00

บรษัิท วนิ สยาม จ ากัด 1,190,000.00 ราคาต า่สดุ PO22007853 19/05/2022

191 ศช. ซือ้ เครือ่งเขยา่ควบคมุอณุหภูมแิบบตัง้พืน้ 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอสพซี ีอารท์ ีจ ากัด 250,000.00 	บรษัิท เอสพซี ีอารท์ ีจ ากัด 250,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007859 19/05/2022

192 ศช. จา้ง งานจา้งเปลีย่นอปุกรณ์ Power Meter 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิทเิกรชัน่ มชีัวรเ์มนท ์

โซลชูัน่ จ ากัด

40,125.00 บรษัิท อนิทเิกรชัน่ มชีัวรเ์มนท ์

โซลชูัน่

40,125.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007860 19/05/2022

193 ศช. ซือ้ มว้นผา้คลมุดนิ SPEC : Premium ขนาดกวา้ง 2.5 x ยาว 50 เมตร 51,119.89 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซ.ีพ.ีสหอตุสาหกรรม จ ากัด 51,119.89 บรษัิท ซ.ีพ.ีสหอตุสาหกรรม จ ากัด 51,119.89 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007863 19/05/2022

194 ศช. ซือ้ Murashige & Skoog Basal Medium W/ Vitamins, 100L 23,603.13 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สมารท์ ไซเอนซ ์จ ากัด 23,603.13 บรษัิทสมารท์ ไซเอนซ ์จ ากัด 23,603.13 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007864 19/05/2022

195 ศช. ซือ้ MIDISART 2000 FILTER 0.2 UM., 25/PKG 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 38,520.00 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 38,520.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007865 19/05/2022

196 ศช. ซือ้ Human/Hamster ACE-2 Antibody, 500 ug 30,709.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทย แคน ไบโอเทค จ ากัด 30,709.00 บรษัิท ไทย แคน ไบโอเทค จ ากัด 30,709.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007867 19/05/2022

197 ศช. ซือ้ 1TFS-AB-MA532307 : ACE2 ANTIBODY, 100 UL. 27,413.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 27,413.40 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 27,413.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007868 19/05/2022

198 ศช. ซือ้  TRIZOL REAGENT, 100 ML 36,861.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 36,861.50 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 36,861.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007869 19/05/2022

199 ศช. จา้ง ซอ่มเครือ่ง ICP-OES AVIO 200 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอรเ์มตคิ จ ากัด 60,990.00 บรษัิทเพาเวอรเ์มตคิ จ ากัด 60,990.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007870 19/05/2022

200 ศช. ซือ้ Purified anti-HMGB1 ; 100 ug 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน์

 จ ากัด

31,565.00 บรษัิท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน์

 จ ากัด

31,565.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007871 19/05/2022

201 ศช. ซือ้ HPN2 Filter kit 267,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 267,500.00 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 267,500.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007872 19/05/2022

202 ศช. จา้ง ตดิตัง้ฉากสแตนเลสของประตโูรงเรอืนเลีย้งแมลง  และซอ่มแซม

การท างานของชดุควบคมุ Heater ของชัน้ใตด้นิ

10,539.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรเีดคคอเรทกรุป๊ จ ากัด 10,539.50 บรษัิท ทรเีดคคอเรทกรุป๊ จ ากัด 10,539.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007873 20/05/2022

203 ศช. จา้ง งานจา้งปรับปรงุพืน้ทีช่ัน้ 1 Module 8 เพือ่เป็นพืน้ทีท่ างานทมี

วจัิย IFBT

62,060.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ตัง้กมิฮง เอ็นจเินยีริง่ จ ากัด 62,060.00 บรษัิทตัง้กมิฮง เอ็นจเินยีริง่ จ ากัด 62,060.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22007880 20/05/2022

204 ศช. ซือ้ อะควา บราวน ์ขนาด 500 กรัม/ซอง 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์า่ จ ากัด 5,136.00 บรษัิท แอ๊ดวา้นฟารม์า่ จ ากัด 5,136.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007883 20/05/2022

205 ศช. ซือ้ Formalin 37% 2.5L. 4 ขวด Acetic acid 2.5L. 3 ขวด TCB 

Agar 500g. 3 ขวด TSA Agar 500g. 1 ขวด  95% Alcohol 18L. 5 

กล. ถงุมอืไมม่แีป้ง ไซส ์s 30 กลอ่ง แบบมแีป้ง ไซส ์M 6 กลอ่ง 

Sodium metasillicate 5H2O 500g 2 ขวด กระดาษกรอง # 1 Dia 

125mm. 20 กลอ่ง ขวดพลาสตกิฯ

37,475.68 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด แอล.บ.ีซายน์ 37,475.68 หา้งหุน้สว่นจ ากัด แอล.บ.ีซายน์ 37,475.68 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007895 20/05/2022

206 ศช. ซือ้ Exgene Cell SV mini 250 prep   2 EA  Ribonuclease A from

 bovine pancreas min. 80 Kunitz units/mg (RNASE A) 3 EA   

1.5 ml, Flat bottom ,clear 1000ea/pkg 10 Pkg

58,582.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เยส-ซายน ์จ ากัด 58,582.50 บรษัิท เยส-ซายน ์จ ากัด 58,582.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007896 20/05/2022

207 ศช. ซือ้ Freeze dryer 1,800,000.00 2,098,000.00 การประกาศเชญิชวนท่ัวไป 

วธิปีระกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1,798,000.00 บรษัิท เมดทิอป จ ากัด 1,798,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007898 20/05/2022

หนา้ที ่4 จาก 7



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ ศนูย ์ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง  วงเงนิทีจ่ดัซือ้หรอื

จดัจำ้ง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วธิซีือ้หรอืจำ้ง รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก  รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

 (บำท)

เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีข่องสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำร

ซือ้หรอืจำ้ง

วนัทีเ่อกสำร

208 ศช. ซือ้ ระบบครภัุณฑโ์รงเรอืนปลกูพชือัจฉรยิะในพืน้ที ่EECi ต าบลป่ายบุ

ใน อ าเภอวงัจันทร ์จังหวดัระยอง 1 ระบบ Portable Photosynthesis

 System

3,000,000.00 3,354,000.00 การประกาศเชญิชวนท่ัวไป 

วธิปีระกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

บรษัิท แล็บควปิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

2,600,000.00 บรษัิท แล็บควปิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

2,600,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22007901 20/05/2022

209 ศช. จา้ง จา้งบ ารงุรักษาและซอ่มแซมระบบจา่ยไฟฟ้าแรงสงู - แรงต า่ 

อาคาร ศช. ตัง้แต ่1 ม.ิย. 2565 - 31 พ.ค.2566

261,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พคี เอ็นจเินยีริง่ จ ากัด 261,080.00 บรษัิท พคี เอ็นจเินยีริง่ จ ากัด 261,080.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008069 25/05/2022

210 ศช. จา้ง คา่จา้งเหมาบรกิารรว่มจัดเตรยีมระบบปลกูพชืแบบไฮโดรโปนกิส์

เพือ่การปลกูฟ้าทะลายโจรในโรงเรอืน smart greenhouse

86,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรภัทร กาศโอสถ 86,000.00 นายจักรภัทร กาศโอสถ 86,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008073 25/05/2022

211 ศช. ซือ้ MOE Annual License (Government 3token 1,099,976.25 1,099,976.25 เฉพาะเจาะจง MOLSIS Molecular Simulation 

and Informatics Systems

1,099,976.25 MOLSIS Molecular Simulation 

and Informatics Systems

1,099,976.25 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008074 25/05/2022

212 ศช. ซือ้ SC1645 Economy gene synthesis:HlZEP_N59t Length: 

2118bp

198,171.38 เฉพาะเจาะจง GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

198,171.38 GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

198,171.38 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008077 25/05/2022

213 ศช. จา้ง คา่จา้งเหมาบรกิารจัดท าขอ้มลูปรมิาณสารส าคญั ส าหรับ

กระบวนการผลติพลคูาวภายในโรงเรอืนปลกูพชืทดลอง

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐตกิา แหง่สมัย 60,000.00 นางสาวณัฐตกิา แหง่สมัย 60,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008081 25/05/2022

214 ศช. จา้ง คา่อะไหลแ่ละบรกิารซอ่มตูป้ลอดเชือ้ 102,185.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จ ากัด

102,185.00 บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จ ากัด

102,185.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008106 25/05/2022

215 ศช. ซือ้ Tungsten lamp, PDA-3000 100,445.18 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อารเ์คมกีา้ แลบ จ ากัด 100,445.18 บรษัิท อารเ์คมกีา้ แลบ จ ากัด 100,445.18 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008107 25/05/2022

216 ศช. จา้ง Mold fee PLA filament 500g x 40rolls with plastic spools, 

vacuum pack silica gel.

167,241.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฮอทตี ้โพลเีมอร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

167,241.00 บรษัิท ฮอทตี ้โพลเีมอร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

167,241.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008108 25/05/2022

217 ศช. จา้ง คา่บ ารงุรักษาเครือ่งแยกชนดิสารโดยใชข้องเหลว 229,194.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บรเูกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์

เอจ ีจ ากัด

229,194.00 บรเูกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจี 229,194.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008109 25/05/2022

218 ศช. ซือ้ SunFire Prep C18 OBD 10μm 19x250mm Colum 138,543.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด

138,543.60 บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย)

จ ากัด

138,543.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008110 25/05/2022

219 ศช. จา้ง คา่จา้งเหมาบรกิารพัฒนาตน้แบบผลติภัณฑเ์ครือ่งส าอาง 69,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกลุนษิฐ ์จริชวาลา 69,000.00 นางสาวกลุนษิฐ ์จริชวาลา 69,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008111 25/05/2022

220 ศช. จา้ง คา่จา้งดหมาบรกิารท าบรสิทุธิร์คีอมบแินนทเ์อนไซม์ 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐา แกว้สวาท 90,000.00 นางสาวณัฎฐา แกว้สวาท 90,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008112 25/05/2022

221 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารการเก็บตวัอยา่งอากาศและการเพาะเลีย้งจลุนิทรยี์ 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชตพ์งษ์ กจิรัตนกาญจน์ 17,000.00 นายรัชตพ์งษ์ กจิรัตนกาญจน์ 17,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008113 25/05/2022

222 ศช. จา้งทีป่รกึษา จา่ยคา่ตอบแทนผูเ้ชีย่วชาญโครงการประเมนิความ

ปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของถ่ัวเหลอืงดดัแปลงพันธกุรรม 

GMB151 ( อ.ผกามาส ปรุนิทราภบิาล)

30,000.00 การจา้งทีป่รกึษา วธิี

เฉพาะเจาะจง

นางสาว ผกามาส ปรุนิทราภบิาล 30,000.00 นางสาว ผกามาส ปรุนิทราภบิาล 30,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008114 25/05/2022

223 ศช. จา้งทีป่รกึษา จา่ยคา่ตอบแทนผูเ้ชีย่วชาญโครงการประเมนิความ

ปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของถ่ัวเหลอืงดดัแปลงพันธกุรรม 

GMB151 ( อ.ราตร ีทวชิากรตระกลู )

35,000.00 การจา้งทีป่รกึษา วธิี

เฉพาะเจาะจง

นางสาว ราตร ีทวชิากรตระกลู 35,000.00 นางสาว ราตร ีทวชิากรตระกลู 35,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008115 25/05/2022

224 ศช. ซือ้ Liptoma ขนาดบรรจ ุ300กรัม/ซอง 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มารนี ลดีเดอร ์จ ากัด 6,000.00 บรษัิท มารนี ลดีเดอร ์จ ากัด 6,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008123 26/05/2022

225 ศช. ซือ้ GoTaq G2 Flexi DNA Polymerase, 500u 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด

12,840.00 บรษัิท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด

12,840.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008124 26/05/2022

226 ศช. ซือ้ Tripopack muti 0.2 ml PCR tube, natural, 3,000/pkp 86,884.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอแอคทฟี จ ากัด 86,884.00 บรษัิท ไบโอแอคทฟี จ ากัด 86,884.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008125 26/05/2022

227 ศช. ซือ้ QIAGEN Multiplex PCR Kit (100) 99,398.72 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จ ากัด 99,398.72 บรษัิทเอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จ ากัด 99,398.72 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008126 26/05/2022

228 ศช. ซือ้ Reagent, SPRIselect, 60 mL 71,690.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอแอคทฟี จ ากัด 71,690.00 บรษัิท ไบโอแอคทฟี จ ากัด 71,690.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008127 26/05/2022

229 ศช. ซือ้ TaqMan Fast Advanced Master Mix (1 x 5 mL), 500 rxn at 

20 u

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ยนีพลสั  จ ากัด 26,750.00 บรษัิท ยนีพลสั  จ ากัด 26,750.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008128 26/05/2022

230 ศช. ซือ้ Rotary evaporator 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์

เคมภัีณฑ ์จ ากัด

300,000.00 บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์

เคมภัีณฑ ์จ ากัด

300,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008130 26/05/2022

231 ศช. ซือ้ TRIZOL REAGENT, 100 ML 38,284.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 38,284.60 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 38,284.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008131 26/05/2022

232 ศช. ซือ้ QIAamp PowerFecal Pro DNA (50) 14,090.83 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 14,090.83 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 14,090.83 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008132 26/05/2022

233 ศช. ซือ้ หลอดเก็บเลอืด Clotted blood ขนาด 5.0 ml (ฝาแดง) 2,608.66 เฉพาะเจาะจง รา้นเวทแอนนีม่อลล์ 2,608.66 รา้นเวทแอนนีม่อลล์ 2,608.66 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008133 26/05/2022

234 ศช. ซือ้ Precision Plus Protein All Blue Standards 2 x 500 ul 11,384.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 11,384.80 บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 11,384.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008134 26/05/2022

235 ศช. ซือ้ 200UL TIP, CLEAR, GRADUATED, 1000/BAG 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

17,655.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

17,655.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008135 26/05/2022

236 ศช. ซือ้ Eight-tube strip, for 0,2 ml PCR Tubes, pack of 120 pcs 11,342.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซายนไ์บรท์ จ ากัด 11,342.00 บรษัิท ซายนไ์บรท์ จ ากัด 11,342.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008136 26/05/2022

237 ศช. ซือ้ 50mL PP Centrifuge Tube, Plug Seal Cap, Rack, S 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

13,375.00 บรษัิท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

13,375.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008137 27/05/2022

238 ศช. ซือ้ Disposable Teflon Liner 100/pk 25,466.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จ ากัด 25,466.00 บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จ ากัด 25,466.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008138 27/05/2022

239 ศช. ซือ้ SEPHADEX LH-20, 100G 42,190.10 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั

พลาย จ ากัด

42,190.10 บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั

พลาย จ ากัด

42,190.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008139 27/05/2022

240 ศช. ซือ้ Extract Thimbles 33X100mm, 25/pk, Whatman #2800-330 3,974.52 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัน่ 

จ ากัด

3,974.52 บรษัิท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัน่ 

จ ากัด

3,974.52 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008140 27/05/2022

241 ศช. ซือ้ PURIFLASH_SILICA HP_15UM_F0040_FLASH COLUMN,

 Interchim/France

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์

 อนิสตรเูมนท ์จ ากัด

4,815.00 บรษัิท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์

 อนิสตรเูมนท ์จ ากัด

4,815.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008141 27/05/2022

242 ศช. ซือ้ 0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps, low profile 13,289.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จ ากัด 13,289.40 บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จ ากัด 13,289.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008142 27/05/2022

243 ศช. ซือ้ ถงุพลาสตกิรอ้น ขนาด 7 x 11", 500 g 13,803.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด กษิประ 13,803.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด กษิประ 13,803.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008143 27/05/2022

244 ศช. ซือ้ Guanidine hydrochloride 99% "SIAL" 100 g. 21,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 21,400.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 21,400.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008144 27/05/2022

245 ศช. ซือ้ Column,Chromato,with frit and beaded 

rim,TPFE-stpc,dia20mm,L400mm.

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

10,700.00 บรษัิท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

10,700.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008145 27/05/2022

246 ศช. ซือ้ "Nitto" Variable Area Flowmeter 30,602.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟลโูทรล (ประเทศไทย) 

จ ากัด

30,602.00 บรษัิท ฟลโูทรล (ประเทศไทย) 

จ ากัด

30,602.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008146 27/05/2022

247 ศช. จา้ง คา่สอบเทยีบ Biosafety Cabinet 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมกกะฟิล จ ากัด 21,400.00 บรษัิท เมกกะฟิล จ ากัด 21,400.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008147 27/05/2022

248 ศช. ซือ้ SC1010 Gene synthesis:AoPNP-Protein Length:933bp 30,008.16 เฉพาะเจาะจง GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

30,008.16 GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

30,008.16 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008148 27/05/2022

249 ศช. จา้ง ซอ่มเครือ่ง Flow Cytometer เปลีย่นชดุ Kit 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 58,850.00 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จ ากัด 58,850.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008149 27/05/2022

250 ศช. จา้ง เก็บตวัอยา่งและตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ 49,107.65 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติง้ 

เซอรว์สิ จ ากัด

49,107.65 บรษัิท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติง้ 

เซอรว์สิ จ ากั

49,107.65 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008157 27/05/2022

251 ศช. ซือ้ Custom oligo Taqman probe 25 nmole 425,325.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จ ากัด 425,325.00 บรษัิทเอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จ ากัด 425,325.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008177 27/05/2022

252 ศช. ซือ้ Recombinant Porcine IFN-alpha (Mammalian) Protein, 

100000 UN

27,499.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทย แคน ไบโอเทค จ ากัด 27,499.00 บรษัิท ไทย แคน ไบโอเทค จ ากัด 27,499.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008179 27/05/2022

253 ศช. จา้ง ซอ่มตูป้ลอดเชือ้ยีห่อ้ NuAire รุน่ NU-440-400E S/N 

140178092110

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จ ากัด

3,745.00 บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จ ากัด

3,745.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008180 27/05/2022

254 ศช. ซือ้ KB-M01-110048-100 Backing Card, 8 x 30.158 cm, 100 

sheet/pack

28,087.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จ ากัด 28,087.50 บรษัิท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จ ากัด 28,087.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008182 27/05/2022

255 ศช. จา้ง Single Pass DNA Sequencing 23,379.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จ ากัด

23,379.50 บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จ ากัด

23,379.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008190 27/05/2022

256 ศช. จา้ง เหมาตรวจวเิคราะหห์าล าดบัเบสทัง้จโีนมของฟ้าทะลายโจร 82,000.00 เฉพาะเจาะจง ศนูยว์ทิยาศาสตรข์า้ว 82,000.00 ศนูยว์ทิยาศาสตรข์า้ว 82,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008193 27/05/2022

257 ศช. ซือ้ ISOMALTOSE "TCI" 1G 36,005.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 36,005.50 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 36,005.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008194 27/05/2022

258 ศช. ซือ้ Erlenmeyer Flask narrow, 50ml, Case of 12 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไตร โซลชูัน่ จ ากัด 3,424.00 บรษัิท ไตร โซลชูัน่ จ ากัด 3,424.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008195 27/05/2022

หนา้ที ่5 จาก 7



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ ศนูย ์ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง  วงเงนิทีจ่ดัซือ้หรอื

จดัจำ้ง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วธิซีือ้หรอืจำ้ง รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก  รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

 (บำท)

เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีข่องสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำร

ซือ้หรอืจำ้ง

วนัทีเ่อกสำร

259 ศช. ซือ้ Maltononaose DP9 25 mg 60,134.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด อนิฟินติี ้

สแตนดารด์

60,134.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด อนิฟินติี ้

สแตนดารด์

60,134.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008196 27/05/2022

260 ศช. จา้ง คา่จา้งเหมาบรกิารท าบรสิทุธิร์คีอมบแินนทเ์อนไซม์ 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศนิ ีกหุลา้ 32,000.00 นางสาวเกศนิ ีกหุลา้ 32,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008207 29/05/2022

261 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารสกัดและพัฒนากระบวนการแยกสว่นกลุม่สารเคมี

ส าคญัในสารพฤกษเคมี

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดลุยวตั รุง่เชตุ 60,000.00 นาย ดลุยวตั รุง่เชตุ 60,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008208 29/05/2022

262 ศช. จา้ง ศกึษาสมบัตลิกินนิในคอมโพสติ 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวรศิา วจิารณกลุ 60,000.00 นางสาวปวรศิา วจิารณกลุ 60,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008209 29/05/2022

263 ศช. ซือ้ Cuvette, semi-micro, 1.6ml, PS, PK100 ‘VWR 

APPARATUS, UK’

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 3,210.00 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 3,210.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008210 29/05/2022

264 ศช. ซือ้ Carbon Dioxide Gas (Ind) Purity 99.5% Min 1,906.74 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยสเปเชีย่ลแก๊ส จ ากัด 1,906.74 บรษัิท ไทยสเปเชีย่ลแก๊ส จ ากัด 1,906.74 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008211 29/05/2022

265 ศช. ซือ้ 9mm Open Top Cap, PP, Blue, with PTFE/White Silicone 

Septa, 100/PK "VERTICAL®"

18,939.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จ ากัด 18,939.00 บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จ ากัด 18,939.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008212 29/05/2022

266 ศช. ซือ้ 20 CLEAR VIAL WITH TEFLON LINER STORAGE CAP 

(100/PKG)

28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซทีแีลบอราตอรี ่จ ากัด 28,890.00 บรษัิทซทีแีลบอราตอรี ่จ ากัด 28,890.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008213 29/05/2022

267 ศช. ซือ้ Methyl acetate, 99%, extra pure, 1 L (ACROS) 13,503.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จ ากัด 13,503.40 บรษัิท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จ ากัด 13,503.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008214 29/05/2022

268 ศช. ซือ้ แร็คพลาสตกิส าหรับไมโครทวิป์ 96 ชอ่ง พรอ้มฝา PP	 2,996.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด ท.ีซ.ี สถาพร 

กรุป๊

2,996.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด ท.ีซ.ี สถาพร 

กรุป๊

2,996.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008215 29/05/2022

269 ศช. ซือ้ 10UL TIP, CLEAR, 1000/BAG 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

6,420.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

6,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008216 29/05/2022

270 ศช. จา้ง บรกิารบ ารงุรักษาเครือ่ง Centrifuge Beckman Coulter 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ ีซ ีแอล โฮลดิง้ จ ากัด 18,190.00 บรษัิทพ ีซ ีแอล โฮลดิง้ จ ากัด 18,190.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008217 29/05/2022

271 ศช. ซือ้ Nile Red ,100g		 5,927.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,927.80 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,927.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008218 29/05/2022

272 ศช. ซือ้ Econo-Column Chromatography Columns, 1.5 × 5 cm 

(2/pack)	

19,998.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 19,998.30 บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 19,998.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008219 29/05/2022

273 ศช. ซือ้ Dichloromethane AR 4 L 	 26,065.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด เซา้ทซ์ติีซ้พั

พลาย

26,065.20 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เซา้ทซ์ติีซ้พั

พลาย

26,065.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008220 29/05/2022

274 ศช. ซือ้ SODIUM PYRUVATE SOLUTION, 100 ML 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 1,284.00 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 1,284.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008221 29/05/2022

275 ศช. ซือ้ PHUSION HIGH-FIDELITY DNA POLYMERASE (2U/UL), 

100 UNITS

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

14,980.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

14,980.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008222 29/05/2022

276 ศช. ซือ้ mini-PROTEIN Tetra Cell 2 gel system 1.0 thickness 55,426.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 55,426.00 บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 55,426.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008223 29/05/2022

277 ศช. ซือ้ แบตเตอรีแ่หง้ : Brand : Poweroad, Model : 12 volt 7.2 Ah 29,104.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 

จ ากัด

29,104.00 บรษัิท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 

จ ากัด

29,104.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008224 29/05/2022

278 ศช. ซือ้ 1IVG1-12800-017 : D-MEM, 10x1L 16,884.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 16,884.60 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 16,884.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008225 29/05/2022

279 ศช. ซือ้ Strata-X-CW 33 μm Polymeric Weak Cation, 200 mg / 3 

mL, Tubes, 50/Pk

54,482.26 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอบ ีซายเอกซ ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

54,482.26 บรษัิท เอบ ีซายเอกซ ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

54,482.26 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008226 29/05/2022

280 ศช. ซือ้ Horse Anti-Mouse IgG Antibody (H+L) Peroxidase , 1 mg 30,388.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 30,388.00 บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 30,388.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008227 29/05/2022

281 ศช. ซือ้ D(+)Glucose Anh. RPE-ACS 500g (C454336) 7,597.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

7,597.00 บรษัิท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด

7,597.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008228 29/05/2022

282 ศช. ซือ้  Antibiotic Assay discs, 6mm 1000/PK ‘WHATMAN UK’ 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 7,383.00 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 7,383.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008229 29/05/2022

283 ศช. ซือ้ Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 100 U 20,442.35 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 20,442.35 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 20,442.35 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008230 29/05/2022

284 ศช. ซือ้ Gene Synthesis:6J1S_SS, 4ug 80,250.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 80,250.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 80,250.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008231 29/05/2022

285 ศช. ซือ้ Multiplate PCR 96 well clear (25/pack) 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 10,486.00 บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 10,486.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008232 29/05/2022

286 ศช. ซือ้ Agilent Herculase II Fusion DNA Plymerase,200rxn 

Size:200 rxn

10,111.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จโีนแม็กซ ์เทคโนโลยสี ์

จ ากัด

10,111.50 บรษัิท จโีนแม็กซ ์เทคโนโลยสี ์

จ ากัด

10,111.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008233 29/05/2022

287 ศช. ซือ้ Supor® 450 Membrane Disc Filters, 0.45 μm - 47 mm, 

plain (100/pk

77,685.21 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คลารติสั จ ากัด 77,685.21 บรษัิทคลารติสั จ ากัด 77,685.21 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008234 29/05/2022

288 ศช. ซือ้ dNTP Mix, 10 mM each 5x1 ml 35,852.49 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 35,852.49 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 35,852.49 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008235 29/05/2022

289 ศช. ซือ้ Universal Gard tip, Low retention, Sterilized, Filter, 1250ul 

(96/rack)

7,383.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จ ากัด

7,383.00 บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์

จ ากัด

7,383.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008236 29/05/2022

290 ศช. จา้ง Yeast WGS 2 GB with analysis 14,980.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 14,980.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด วอรด์ เมดกิ 14,980.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008237 29/05/2022

291 ศช. ซือ้ EZ link NHS-Biotin 100 mg 16,157.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 16,157.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 16,157.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008238 29/05/2022

292 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารท า infectious-clone plasmids และ mutant 

genes

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฎฐณชิา อนิทรเกษม 35,000.00 นางสาว ศฎัฐณชิา อนิทรเกษม 35,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008239 29/05/2022

293 ศช. ซือ้ 0.4UM INSERT FOR 6 WELL, TRANSPARENT 43,977.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

43,977.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

43,977.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008240 29/05/2022

294 ศช. ซือ้ KAPPA-CARRAGEENAN, SULFAT 12,979.10 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมอรค์ จ ากัด 12,979.10 บรษัิท เมอรค์ จ ากัด 12,979.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008241 29/05/2022

295 ศช. ซือ้ Primary Corneal Epithelial Cells; Normal Human 60,455.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย)

 จ ากัด

60,455.00 บรษัิท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย)

 จ ากัด

60,455.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008242 29/05/2022

296 ศช. ซือ้ Transwell, 0.4um Pore, PET Membrane, S 72,225.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

72,225.00 บรษัิท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

72,225.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008243 29/05/2022

297 ศช. ซือ้ MagTec ViroNA Kit: NanoMagnetic beads for Viral Nucleic

 Acid and Total RNA Extraction  100 Reactions

39,643.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอเอนทสิท ์จ ากัด 39,643.50 บรษัิท ไบโอเอนทสิท ์จ ากัด 39,643.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008244 29/05/2022

298 ศช. ซือ้ Luna Universal qPCR Master Mix  2x1 Kit 18,361.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 18,361.20 บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 18,361.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008245 29/05/2022

299 ศช. ซือ้ VC DNA ladder Mix (ready-to-use), 50 ug 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 4,280.00 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 4,280.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008246 29/05/2022

300 ศช. ซือ้ Nylon Net Filter 0.45 um pore size, hydrophilic nylon 

membrane, 47 mm diameter 100/PK

16,852.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 16,852.50 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 16,852.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008247 29/05/2022

301 ศช. ซือ้ 15mL PP Centrifuge Tube, Plug Seal Cap, S 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

4,494.00 บรษัิท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค

มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด

4,494.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008248 29/05/2022

302 ศช. ซือ้ แบตเตอรแหง้ : Brand : Poweroad, Model : 12 volt 9 Ah 1,690.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 

จ ากัด

1,690.60 บรษัิท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 

จ ากัด

1,690.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008249 29/05/2022

303 ศช. ซือ้ innuDRY Standard PCR MasterDRY - 200 reactions 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อนาไลตคิ เยน่า ฟารอ์สีต ์

(ประเทศไทย) จ ากัด

36,380.00 บรษัิท อนาไลตคิ เยน่า ฟารอ์สีต ์

(ประเทศไทยจ ากัด

36,380.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008250 29/05/2022

304 ศช. ซือ้ 0.1-10uL Pipet Tip, Natural, NS 1000/Pack 6,660.75 เฉพาะเจาะจง บรษัิทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จ ากัด 6,660.75 บรษัิทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จ ากัด 6,660.75 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008251 29/05/2022

305 ศช. ซือ้ BPX70, 30mx0.25mmID,0.25um(df) Capillary Column 32,902.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อมาน ีคอรป์อเรชัน่ จ ากัด 32,902.50 บรษัิทอมาน ีคอรป์อเรชัน่ จ ากัด 32,902.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008252 29/05/2022

306 ศช. ซือ้ 10F-S-0.6310ULSYRINGE 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พาราไซแอนตฟิิค จ ากัด 2,033.00 บรษัิท พาราไซแอนตฟิิค จ ากัด 2,033.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008253 29/05/2022

307 ศช. ซือ้ Diisobutylaluminum hydride solution 1.0 M in THF  100ML 22,641.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 22,641.20 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 22,641.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008254 29/05/2022

308 ศช. ซือ้ P/N#8044813(GAUGE VACUUM-COLD CATHODE) 50,290.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บรเูกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์

เอจ ีจ ากัด

50,290.00 บรเูกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจี 50,290.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008255 29/05/2022

309 ศช. ซือ้ MYP AGAR 500 g 11,128.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด คลนีคิอลได

แอกโนสตคิส์
11,128.00 หา้งหุน้สว่นจ ากัด คลนีคิอลได

แอกโนสตคิส์
11,128.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008256 29/05/2022

310 ศช. ซือ้ Needle Fused Silica, 2.4uL, nano Viper, ID 100um 5,387.45 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อารเ์คมกีา้ แลบ จ ากัด 5,387.45 บรษัิท อารเ์คมกีา้ แลบ จ ากัด 5,387.45 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008257 29/05/2022

311 ศช. ซือ้ PBS, 1x, w/o Cal Mag, Phe Red 1L 68,811.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 68,811.70 บรษัิท แบงเทรดดิง้ 1992 จ ากัด 68,811.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008258 29/05/2022

312 ศช. ซือ้ Petri dish 60x15 mm box of 500 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เดลตา แล็บบอราตอรี ่

จ ากัด

10,700.00 บรษัิท เดลตา แล็บบอราตอรี ่

จ ากัด

10,700.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008260 29/05/2022

313 ศช. ซือ้ Agarose SERVA Wide Range, 500 g	 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 

จ ากัด

14,980.00 บรษัิท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 

จ ากัด

14,980.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008261 29/05/2022

หนา้ที ่6 จาก 7



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ ศนูย ์ งำนทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจำ้ง  วงเงนิทีจ่ดัซือ้หรอื

จดัจำ้ง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วธิซีือ้หรอืจำ้ง รำยชือ่ผูเ้สนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก  รำคำทีต่กลงซือ้หรอืจำ้ง

 (บำท)

เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีข่องสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำร

ซือ้หรอืจำ้ง

วนัทีเ่อกสำร

314 ศช. ซือ้ PIERCE PHOSPHOPROTEIN ENRICHMENT KIT 10 

COLUMNS

83,460.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

83,460.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

83,460.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008262 29/05/2022

315 ศช. ซือ้ 200ul LTS Pipette tip, low retention, pre-sterilized, filter,960

 tips in 10 racks of 96

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิทไรทไ์ซน ์เทรดดิง้ จ ากัด 14,445.00 บรษัิทไรทไ์ซน ์เทรดดิง้ จ ากัด 14,445.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008263 29/05/2022

316 ศช. ซือ้ 2 mL Short Thread Vial, Amber w/Write-on Spot, 17,098.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิทสยาม เจนเนอรัล อคีวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

17,098.60 บรษัิทสยาม เจนเนอรัล อคีวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

17,098.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008264 29/05/2022

317 ศช. ซือ้ Standard DON-Solid 10 mg 90,522.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซแีพค อนิเตอร ์จ ากัด 90,522.00 บรษัิท ซแีพค อนิเตอร ์จ ากัด 90,522.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008265 29/05/2022

318 ศช. ซือ้ FBS SOUTH AMERICAN, 50 ML 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จ ากัด 14,124.00 บรษัิท กบิไทย จ ากัด 14,124.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008266 29/05/2022

319 ศช. ซือ้ 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-treated 

Microplates, Individually Wrapped, with Lid, Sterile "Corning" 

100 EA

7,554.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 7,554.20 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 7,554.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008267 29/05/2022

320 ศช. ซือ้ Quick-load 1 kb Extend DNA Ladder, 1.25 ml 10,229.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 10,229.20 บรษัิท ธรีะเทรดดิง้ จ ากัด 10,229.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008268 29/05/2022

321 ศช. ซือ้ Filter Tips Sterilized DF10ST in Rack for P10 (10 rack/960

 pieces)

28,569.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หรกิลุ ซายเอนซ ์จ ากัด 28,569.00 บรษัิท หรกิลุ ซายเอนซ ์จ ากัด 28,569.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008269 29/05/2022

322 ศช. ซือ้ TMB (Soluble Substrate)QUQUANTITATIVE 

IMMUNOASSAYS "Merck" 100 ML

12,540.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 12,540.40 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จ ากัด 12,540.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008270 29/05/2022

323 ศช. ซือ้ 2-(2'-Hydroxy-5'-methyl-phenylbenzotriazole) 15,333.10 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เทคโนเวชัน่ อนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ากัด

15,333.10 บรษัิท เทคโนเวชัน่ อนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ากัด

15,333.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008271 29/05/2022

324 ศช. ซือ้ MAGPIX? PerformanceVerification Kit 44,169.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมอรค์ จ ากัด 44,169.60 บรษัิท เมอรค์ จ ากัด 44,169.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008272 29/05/2022

325 ศช. ซือ้ (+/-)-Propranolol HCl 1 g. 2,482.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,482.40 หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,482.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008273 29/05/2022

326 ศช. ซือ้ PIERCE FLEXMIX CALIBRATION SOLUTION, 10ML 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

20,865.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

20,865.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008274 29/05/2022

327 ศช. จา้ง คา่จา้งเหมาบรกิาร ท าการเตรยีมแปลงปลกู ณ แปลงปลกูของ 

ลคักีซ้ดีอโกร จ.เชยีงใหม่

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรธัญ มณีสนิธุ์ 30,000.00 นายไกรธัญ มณีสนิธุ์ 30,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008275 29/05/2022

328 ศช. จา้ง เก็บตวัอยา่งจากฟารม์เพาะเลีย้งปลานลิและปลากะพงขาว และ

ขอ้มลูสภาพแวดลอ้ม สกัดดเีอ็นเอและอารเ์อ็นเอ

96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชัรชัย มเีมตตา 96,000.00 นายวชัรชัย มเีมตตา 96,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008276 29/05/2022

329 ศช. จา้ง คา่จา้งเหมาบรกิารจัดท าขอ้มลูส าหรับกระบวนการผลติบัวบก ใน 

smart greenhouse

32,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววณชิชา ชอ่มะลิ 32,000.00 นางสาววณชิชา ชอ่มะลิ 32,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008277 29/05/2022

330 ศช. ซือ้ (-)-Epicatechin, CAS 490-46-0,>97.0%(HPLC), (TCI) 174,838.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 

จ ากัด

174,838.00 บรษัิท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 

จ ากัด

174,838.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008278 30/05/2022

331 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารปลกูและดแูลหวักระชายด า 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒุ ิสอนน า 9,000.00 นายณัฐวฒุ ิสอนน า 9,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008281 30/05/2022

332 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารปลกูและดแูลหวักระชายด า 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะมาศ สวา่งนอ้ย 9,000.00 นางสาวปิยะมาศ สวา่งนอ้ย 9,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008285 30/05/2022

333 ศช. จา้ง คา่จา้งเหมาบรกิาร การบันทกึขอ้มลูผลการปลกูในโรงเรอืน 

SMART-Greenhouse

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรินิตา เกษมสขุไพศาล 60,000.00 นางสาวสรินิตา เกษมสขุไพศาล 60,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008287 30/05/2022

334 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารพัฒนาตน้ออ่นกระชายด า 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อารยิะ ทองคนทา 15,000.00 นาย อารยิะ ทองคนทา 15,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008288 30/05/2022

335 ศช. จา้ง เหมาบรกิารศกึษาภูมทัิศนต์ลาด ก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจติติพ์ร ธรรมจนิดา 55,000.00 นางสาวจติติพ์ร ธรรมจนิดา 55,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008297 30/05/2022

336 ศช. จา้ง งานจัดจา้งเปลีย่นทอ่น ้าเย็นส าหรับเครือ่งปรับอากาศ และงานฝ้า

เพดานบรเิวณโถงลฟิตแ์ละโถงส านักงานชัน้ 5

291,393.53 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด กชกรวงศากรุป๊ 291,393.53 หา้งหุน้สว่นจ ากัด กชกรวงศากรุป๊ 291,393.53 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008299 30/05/2022

337 ศช. ซือ้ ป้ัมแช ่10HP 6"50Hz3pH380V และ LOF6-240*127 54,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แมกซ ์โฟลว ์อันดสัทรี ้

จ ากัด

54,700.00 บรษัิท แมกซ ์โฟลว ์อันดสัทรี ้

จ ากัด

54,700.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008304 30/05/2022

338 ศช. จา้ง คา่จา้งเหมาบรกิารการผลติไลซนิ และเตรยีมสารตัง้ตน้แบคทเีรยี

เพือ่ตรวจสอบแอคตวิติแีละประสทิธภิาพของไลซนิ

91,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตกร ลิม้รจุวิฒัน์ 91,500.00 นายกฤตกร ลิม้รจุวิฒัน์ 91,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008305 30/05/2022

339 ศช. ซือ้ เข็มขดัรัดทอ่ เคเบิล้ไทรส์ขีาว 4",10" ดอกสวา่น 23/64" น ้ามันรมิู

ลา่ #40  น ้ามัน 2T (1L)  ใบตดัหญา้ทรงเหลีย่ม 16" ฝาครอบใบมดี

ตดัหญา้ สายพาน  B34. B43 กาวทาทอ่ ก๊อกน ้า ขอ้งอ 90x1/2"  ขอ้

ตอ่ตรงลด 2"x1" เทปพันเกลยีว ดอกสวา่นขนาดตา่งๆ

13,277.63 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากัด อดุมภัณฑบ์า้น

ดอน

13,277.63 หา้งหุน้สว่นจ ากัด อดุมภัณฑบ์า้น

ดอน

13,277.63 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008308 30/05/2022

340 ศช. จา้ง งานตดิตัง้ชดุตรวจวดัคา่ pH และ EC ของสารละลาย 45,000.01 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อะโกรวแ์ล็บ จ ากัด 45,000.01 บรษัิท อะโกรวแ์ล็บ จ ากัด 45,000.01 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008312 30/05/2022

341 ศช. จา้ง งานปรับสภาพพืน้ทีแ่ละเสรมิตน้ไมเ้พือ่ท าแนวรัว้บรเิวณกลุม่

อาคาร Greenhouse

69,900.00 เฉพาะเจาะจง นาย สทัุศน ์โตใหญ่ 69,900.00 นาย สทัุศน ์โตใหญ่ 69,900.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้ก าหนด PO22008315 30/05/2022

342 ศช. ซือ้ ป้ัมแช ่5HP 6" 380volt/50Hz/3 phase  และ PVC ADT4"*6"B 76,399.99 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอช ซ ีพ ีป๊ัม (ไทยแลนด)์

 จ ากัด

76,399.99 บรษัิทเอช ซ ีพ ีป๊ัม (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด

76,399.99 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008316 30/05/2022

343 ศช. ซือ้ Cooling unit  และ Heating unit 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟายนส์เปค จ ากัด 100,000.00 บรษัิท ฟายนส์เปค จ ากัด 100,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008320 30/05/2022

344 ศช. ซือ้  Dichloromethane GPR. grade 20L 15,065.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ ากัด 15,065.60 บรษัิท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จ ากัด 15,065.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008321 30/05/2022

345 ศช. ซือ้ Supor 200, 47MM,Plain,100/PK 140,170.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

140,170.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ

เมน้ท ์จ ากัด

140,170.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008322 30/05/2022

346 ศช. ซือ้  Ethyl acetate  AR, 20 L	 136,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ขอบคณุ 2562 จ ากัด 136,960.00 บรษัิท ขอบคณุ 2562 จ ากัด 136,960.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008323 30/05/2022

347 ศช. ซือ้ perfectION comb CN 57,343.98 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จ ากัด

57,343.98 บรษัิท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 

(ประเทศไทย) จ ากัด

57,343.98 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้ก าหนด PO22008325 30/05/2022
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