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1 ศช. ซื�อ วัสดุวทิยาศาสตร ์( เอทลิแอลกอฮอล ์95% ) 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากัด 6,955.00 บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากัด 6,955.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010848 01/08/2022

2 ศช. ซื�อ Seakem LE Agarose,500 g. 18,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ โฟกัส จํากัด 18,200.00 บรษิัท แล็บ โฟกัส จํากัด 18,200.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010849 01/08/2022

3 ศช. ซื�อ TRIZOL REAGENT, 100 ML 29,441.05 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 29,441.05 บรษิัท กบิไทย จํากัด 29,441.05 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010850 01/08/2022

4 ศช. ซื�อ PIERCE SUPERSIGNAL WEST PICO PLUS ECL, 200ML 20,950.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 20,950.60 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 20,950.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010855 01/08/2022

5 ศช. จา้ง เทปูนเสรมิเหล็กเพื/อปรบัระดับพื�นที/นํ�าขงั และร ื�ออฐิบล็อกพื�นที/กลุ่ม
อาคาร Greenhouse

49,600.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุทัศน ์โตใหญ่ 49,600.00 นาย สุทัศน ์โตใหญ่ 49,600.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22010857 01/08/2022

6 ศช. ซื�อ Pipet-Lite Pipette Multi L8-1200XLS+ 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 48,150.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 48,150.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010861 01/08/2022

7 ศช. ซื�อ KATO III; Gastric Carcinoma; Human 30,281.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 30,281.00 บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 30,281.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010863 01/08/2022

8 ศช. จา้ง งานตรวจเช็คระบบดับเพลงิของเครื/อง Walk-in Fume Hood พรอ้ม
ทดสอบถัง CO2

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฟรค์ลิเล่อร ์เอ็นจเินยีร ิ/งแอนดเ์ซอรว์สิ 10,700.00 บรษิัท ไฟรค์ลิเล่อร ์เอ็นจเินยีร ิ/งแอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด 10,700.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22010864 01/08/2022

9 ศช. ซื�อ ortho-Phosphoric acid 85% “LAB-SCAN”  2.5 l. 9,309.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,309.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,309.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010865 01/08/2022

10 ศช. ซื�อ แก๊สคารบ์อนไดอ๊อกไซด ์ขนาด 30 กโิลกรมั (1 ท่อ) 14,263.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกยีร ์อนิเตอร ์วสิชั/น เอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 14,263.10 บรษิัท เกยีร ์อนิเตอร ์วสิชั/น เอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 14,263.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010866 01/08/2022

11 ศช. ซื�อ His Tag Antibody, 500 ug 54,249.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 54,249.00 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 54,249.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010875 01/08/2022

12 ศช. ซื�อ No.431943 125mL PC ERL Flask, Vent Cap, S 19,474.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 19,474.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 19,474.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010876 01/08/2022

13 ศช. ซื�อ PCR 8- strip tube,0.2 ml clear (125/Pack) 6,387.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,387.90 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,387.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010878 01/08/2022

14 ศช. ซื�อ Stericup Quick Release-GP2 46,994.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 46,994.40 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 46,994.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010879 01/08/2022

15 ศช. ซื�อ BOTTLE AY, PP 2‐1/4X6‐1/2 (BOX‐6) 22,999.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากัด 22,999.99 บรษิัทพ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง จํากัด 22,999.99 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010887 01/08/2022

16 ศช. ซื�อ KF STREPTOCOCCUS AGAR 21,571.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 21,571.20 บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 21,571.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010900 01/08/2022

17 ศช. ซื�อ TRYPSIN TPCK TREATED FROM*BOVINE PANCREA 4,740.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 4,740.10 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 4,740.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010901 01/08/2022

18 ศช. ซื�อ Avicel PH-101 “SIAL” 250 g. 10,389.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 10,389.70 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 10,389.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010902 01/08/2022

19 ศช. ซื�อ Ethanol absolute, ExpertQ®, ACS, Scharlau-Unitywewell 9,886.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูนทิวีเีวล จํากัด 9,886.80 บรษิัท ยูนทิวีเีวล จํากัด 9,886.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010903 01/08/2022

20 ศช. ซื�อ No.3917 96-Well Solid White FB, PS, TC Plate, w/ Lid, S 78,110.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 78,110.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 78,110.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010904 01/08/2022

21 ศช. ซื�อ 3-Picolylamine "TCI" 25 ML 18,478.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 18,478.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 18,478.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010910 02/08/2022

22 ศช. ซื�อ Liquid Nitrogen 180L , Pressure 75 Psig 20,811.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 20,811.50 บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 20,811.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010917 02/08/2022

23 ศช. ซื�อ 5-SA TOOLS, TWEEZERS 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,173.00 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,173.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010919 02/08/2022

24 ศช. ซื�อ ฝากดขวดยาฉีดขนาดเล็ก (PACK=1,000 PCS) 2,193.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอส.ท.ีเอ็น.(1508) เทรดดิ�ง 2,193.50 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอส.ท.ีเอ็น.(1508) เทรดดิ�ง 2,193.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010920 02/08/2022

25 ศช. ซื�อ Supprt Film Grids, Carbon Film, 400 Mesh, Copper 16,478.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 16,478.00 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 16,478.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010923 02/08/2022

26 ศช. ซื�อ Cantilever Model : ACTA-50, Brand : APPNANO, Number : 50

 pcs/set, Coating : Al

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทภูดศิณ์เทค จํากัด 48,150.00 บรษิัทภูดศิณ์เทค จํากัด 48,150.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010924 02/08/2022

27 ศช. ซื�อ ชุดตรวจการตั �งทอ้ง Early P-check 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามโนวาส จํากัด 10,000.00 บรษิัท สยามโนวาส จํากัด 10,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010925 02/08/2022

28 ศช. ซื�อ T4 DNA LIGASE (1 U/L), 100 UNITS 7,222.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,222.50 บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,222.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010930 02/08/2022

29 ศช. ซื�อ XHOI, 10 U/UL, 2000 UNITS 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 40,125.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 40,125.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010931 02/08/2022

30 ศช. จา้ง จา้งออกแบบและจัดพมิพค์ู่มอือุตสาหกรรมมันสําปะหลัง จํานวน 3 

คู่มอื
177,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดอะ อสีท ์ดไีซน ์จํากัด

บรษิัท เคลย ์จํากัด
บรษิัท จูนพับลชิชิ/ง จํากัด

176,550.99

186,180.00

181,365.00

บรษิัท เดอะ อสีท ์ดไีซน ์จํากัด 176,550.99 เสนอราคาต่อสุด PO22010932 02/08/2022

31 ศช. จา้ง บรกิารบํารงุรกัษาเครื/อง High throughput Screening System for 

microbia bioproduct

289,076.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 289,076.55 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์จํากัด 289,076.55 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22010933 02/08/2022

32 ศช. จา้ง ค่าบรกิารบารงุรกัษาอุปกรณ์เคร ื/องคอมพวิเตอร,์ อุปกรณ์จัดเก็บ
ขอ้มูลภายนอก

209,720.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แทนเจอรนี จํากัด 209,720.00 บรษิัท แทนเจอรนี จํากัด 209,720.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22010934 02/08/2022

33 ศช. ซื�อ Alcoh-AX 95% 18 lt. (New Gallon) BP-1 31,832.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด แซค ซายน ์เอ็นจ์ 31,832.50 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แซค ซายน ์เอ็นจ์ 31,832.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010956 03/08/2022

34 ศช. ซื�อ เม็ดพลาสตกิ Anti-fogging Masterbatch และ Anti-blocking 

Masterbatch

34,026.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเวยีนท ์คัลเลอรแ์รน้ท ์(ประเทศไทย) 34,026.00 บรษิัท เอเวยีนท ์คัลเลอรแ์รน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด 34,026.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010957 03/08/2022

35 ศช. ซื�อ 15 ML Centrifuge tube (Autoclavable) 50/PKG, 214,627.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จํากัด 214,627.99 บรษิัทเอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จํากัด 214,627.99 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010959 03/08/2022

36 ศช. ซื�อ Liquid Transfer Trough 50 ml, Sterilized (1/pkg,80/cs) 191,530.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 191,530.00 บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 191,530.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010960 03/08/2022

37 ศช. ซื�อ Alpha-Zingiberene,0.5MG 119,829.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด 119,829.30 บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด 119,829.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010961 03/08/2022

38 ศช. จา้งที/ปรกึษา จา้งที/ปรกึษาโครงการประเมนิความปลอดภัยทางชวีภาพ
ดา้นอาหารของพชืดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยนี ดา้นชวีวทิยาระดับ
โมเลกุล จํานวน ๗ กรณี  (อ.รกัชนก โคโต)

245,000.00 การจา้งที/ปรกึษา วธิเีฉพาะเจาะจงมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 245,000.00 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 245,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22010964 04/08/2022

39 ศช. จา้ง ทํารถเขน็บันได 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โมเดริน์ โซลูชั/น เอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 62,060.00 บรษิัท โมเดริน์ โซลูชั/น เอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 62,060.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22010965 04/08/2022

40 ศช. ซื�อ IRD-1 (59G8) Rabbit mAb  ขนาด 100 ul 210,683.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 210,683.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 210,683.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010981 05/08/2022

41 ศช. ซื�อ ทโีพล ์เพยีว นํ�ายาลา้งจาน 3600 มล. 2,616.15 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 2,616.15 หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 2,616.15 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22010983 05/08/2022

42 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 36 Oligos, 995 mers, 25 nmole 13,840.45 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,840.45 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,840.45 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011033 07/08/2022

43 ศช. ซื�อ DODECANE, REAGENTPLUS, >= 39,889.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 39,889.60 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 39,889.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011034 07/08/2022

44 ศช. ซื�อ PLATE 24 WELL, TC, FOR INSERT, 1/PK, 50/CS 74,948.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 74,948.15 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 74,948.15 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011035 07/08/2022

45 ศช. ซื�อ Genomic DNA Clean & Concentrator Kit (100 Preps) 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 35,310.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 35,310.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011036 07/08/2022

46 ศช. ซื�อ GENEJET RNA CLEANUP & CONCENTRATION MICRO 

KIT, 50 PREPS

34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 34,240.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 34,240.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011037 07/08/2022

47 ศช. ซื�อ CRYOVIAL PP, 1.8 ML., EXTERNAL CAP, 50/PKG 43,409.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 43,409.90 บรษิัท กบิไทย จํากัด 43,409.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011038 07/08/2022

48 ศช. ซื�อ 200UL FILTER TIP,STR,96/RACK,10/CS 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด 23,112.00 บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด 23,112.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011039 07/08/2022

49 ศช. ซื�อ Vet Bovine/Swine Plate 77,280.75 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ 77,280.75 หา้งหุน้ส่วนจํากัด คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ 77,280.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011040 07/08/2022

50 ศช. ซื�อ TaqMan MGB Probe 6,000 pmol (6FAM) 25,252.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 25,252.00 บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 25,252.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011041 07/08/2022

51 ศช. ซื�อ Recombinant Human VEGF L65 Protein, 10 ug 62,311.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 62,311.45 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 62,311.45 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011042 07/08/2022

52 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารทดสอบและไดส้ารสกัดที/ใหผ้ลดใีนระดับ
หอ้งทดลอง บ่อ กระชังมคีวามพรอ้มสําหรบัการทดลอง

59,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย มะรตัน์ 59,400.00 นายวันชัย มะรตัน์ 59,400.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011043 07/08/2022

53 ศช. ซื�อ DNEASY POWERWATER 132,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 132,680.00 บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 132,680.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011044 07/08/2022

54 ศช. ซื�อ GS2a5nDisk Extreme Portable SSD, SDSSDE61 2TB, USB 

3.2 Gen 2, Type C Type A comp

13,963.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด พันธุท์พิย ์อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั/น 13,963.50 หา้งหุน้ส่วนจํากัด พันธุท์พิย ์อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั/น 13,963.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011045 07/08/2022

55 ศช. จา้ง เหมาบรกิารส่งงานตรวจวเิคราะหแ์ละงานวเิคราะหข์องโครงการ 45,800.00 เฉพาะเจาะจง นางพณิทพิย ์คดพมิพ์ 45,800.00 นางพณิทพิย ์คดพมิพ์ 45,800.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011046 07/08/2022

56 ศช. จา้ง เหมาบรกิารวเิคราะหป์รมิาณแป้งโดยวธิตีาม มอก. ปรมิาณความชื�น 66,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประชุม โพธิ?ชอ้ย 66,000.00 นางสาว ประชุม โพธิ?ชอ้ย 66,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011047 07/08/2022

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง เดอืนสงิหาคม 2565
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ
ระหว่างวนัที	 1 - 31 สงิหาคม 2565
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แบบ สขร.1

ลําดบั
ที	

ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง (บาท)

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

57 ศช. จา้ง เหมาบรกิารตรวจวเิคราะหป์รมิาณเยื/อในตัวอย่าง ค่าความเป็นกรด-

ด่าง
58,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจํารสั คดพมิพ์ 58,000.00 นางจํารสั คดพมิพ์ 58,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011048 07/08/2022

58 ศช. จา้ง เหมาบรกิารตรวจวเิคราะหป์รมิาณแป้งดว้ยวธิเีอนไซม ์ปรมิาณอะ
มโิลสดว้ยวธิไีอโอดนี

68,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายสุนยี ์เกตุแกว้ 68,000.00 นางสาว สายสุนยี ์เกตุแกว้ 68,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011049 07/08/2022

59 ศช. จา้ง เหมาบรกิารวเิคราะหป์รมิาณโปรตนี ปรมิาณเถา้ และปรมิาณไขมัน 39,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววจิติรา นพคุณ 39,000.00 นางสาววจิติรา นพคุณ 39,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011050 07/08/2022

60 ศช. จา้ง เหมาบรกิารเตรยีมตัวอย่างสําหรบังานวเิคราะห ์ เป็นผูช้่วยในงานขึ�น
รปูผลติภัณฑ ์การทดลองสูตร

47,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา งามเนตร์ 47,200.00 นางสาวสุกัญญา งามเนตร์ 47,200.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011051 07/08/2022

61 ศช. จา้ง ซอ่มเครื/องสํารองไฟ ยี/หอ้ PCM รุน่ SMK-1000A 1,091.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 1,091.40 บรษิัทเพาเวอรเ์มตคิ จํากัด 1,091.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011052 07/08/2022

62 ศช. ซื�อ Titrant for Titratable Acidity in vinegar mini (120 mL) 44,640.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด 44,640.40 บรษิัท ฮานนา อนิสทรเูมน้ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด 44,640.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011053 07/08/2022

63 ศช. ซื�อ Alkyl Amino acetic acid/Alkyl amines 2% 64,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์ 64,200.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์ 64,200.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011054 07/08/2022

64 ศช. ซื�อ Youtility Bottle 500 ml, 4/pk, Duran 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดจิ ีซายน ์อนิสทรเูมนท ์จํากัด 5,350.00 บรษิัท โปรดจิ ีซายน ์อนิสทรเูมนท ์จํากัด 5,350.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011055 07/08/2022

65 ศช. ซื�อ Butyraldehyde>98.0%(GC), 25mL, TCI/Japan CAS.123-72-8 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด 84,958.00 บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด 84,958.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011056 07/08/2022

66 ศช. ซื�อ Pipet-Lite Pipette Multi L12-1200XLS+ 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 48,150.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 48,150.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011057 07/08/2022

67 ศช. ซื�อ Gene Synthesis 96,929.43 เฉพาะเจาะจง Synbio Technologies LLC 96,929.43 Synbio Technologies LLC 96,929.43 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011058 07/08/2022

68 ศช. ซื�อ เลอืดแกะปลอดเชื�อ (Sterile Sheep Blood) 200 cc 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอนวายเมด จํากัด 4,280.00 บรษิัท เอนวายเมด จํากัด 4,280.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011059 07/08/2022

69 ศช. ซื�อ SeaPlaque AGAROSE 125 g 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 47,080.00 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด 47,080.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011060 07/08/2022

70 ศช. ซื�อ ถุงมอืแบบไม่มแีป้งศรตีรงั size XS 18,799.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 18,799.90 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 18,799.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011061 07/08/2022

71 ศช. ซื�อ Total Nitric Oxide and Nitrate/Nitrite Parameter Assay Kit, 2 

plate

77,361.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์ 77,361.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.วาย.อาร.์ 77,361.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011062 07/08/2022

72 ศช. จา้ง Calibration charge for Single channelpipette 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 1,070.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 1,070.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011063 07/08/2022

73 ศช. ซื�อ Ethanol 99.9% (ขวดแกว)้ AR.grade (2.5 ลติร/ขวด) 3,638.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 3,638.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 3,638.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011064 07/08/2022

74 ศช. ซื�อ Ethyl gallate “SIAL” 100 g. 15,921.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 15,921.60 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 15,921.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011065 07/08/2022

75 ศช. ซื�อ 15ml Centrifuge Tube, Bulk, Sterile 500/case 25,787.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 25,787.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 25,787.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011066 07/08/2022

76 ศช. ซื�อ Goat Anti-Pig IgG H&L (HRP) 1 mg 43,335.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 43,335.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 43,335.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011067 07/08/2022

77 ศช. ซื�อ ID Gene PRRSV Triplex, 100 reactions 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จักรมารต์นิ อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 29,000.00 บรษิัท จักรมารต์นิ อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 29,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011068 07/08/2022

78 ศช. จา้ง บํารงุรกัษาเครื/อง NMR model Bruker 500MHz 272,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บรเูกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจ ีจํากัด 272,850.00 บรเูกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจี 272,850.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011091 08/08/2022

79 ศช. ซื�อ myo-Inositol, 500 g/bot. 48,257.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี/ จํากัด 48,257.00 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี/ จํากัด 48,257.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011109 08/08/2022

80 ศช. ซื�อ QIAAMP POWERFECAL PRO DNA KIT (50) 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 48,150.00 บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 48,150.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011110 08/08/2022

81 ศช. ซื�อ Flow Cell (R9.4.1) 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ อารท์ เซอรว์สิ จํากัด 300,000.00 บรษิัท ไบโอ อารท์ เซอรว์สิ จํากัด 300,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011112 08/08/2022

82 ศช. ซื�อ 720-PLT5522EAQ

CUST PN:

MFR PN: PLT5 522EA_Q

15,712.32 เฉพาะเจาะจง Mouser Electronics,  Inc 15,712.32 Mouser Electronics,  Inc 15,712.32 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011113 08/08/2022

83 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร Clave วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั�ง สารเคม ีทั �ง
ก่อนและหลังใช ้

68,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจริชัญา อุบลเสมา 68,040.00 นางสาวจริชัญา อุบลเสมา 68,040.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011114 08/08/2022

84 ศช. ซื�อ Custom oligos Syn, 2 oligos, 90 mers, 25 nmole 1,251.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,251.90 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,251.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011115 08/08/2022

85 ศช. ซื�อ DNAZOL REAGENT, 100 ML 12,454.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด 12,454.80 บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด 12,454.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011116 08/08/2022

86 ศช. ซื�อ Microwell Plates 96 Flate Bottom 50/pk 14,102.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 14,102.60 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 14,102.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011117 08/08/2022

87 ศช. ซื�อ 50 Pcs of NANOSENSORS™ uniqprobe AFM Probes 78,655.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 78,655.70 บรษิัท พเีอ็มซ ีเทคโนโลย ีจํากัด 78,655.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011118 08/08/2022

88 ศช. ซื�อ Bruker AFM Probe RTESPA-525 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เครส นาโนโซลูชั/น (ประเทศไทย) จํากัด 27,285.00 บรษิัท เครส นาโนโซลูชั/น (ประเทศไทย) จํากัด 27,285.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011119 08/08/2022

89 ศช. ซื�อ Bedaquiline (fumarate) 100 mg 38,734.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 38,734.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 38,734.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011120 08/08/2022

90 ศช. ซื�อ ค่าวัสดุวทิยาศาสตร ์(40K ZEBA SPIN DESALTING COLUMN) 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 12,305.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 12,305.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011121 08/08/2022

91 ศช. ซื�อ ALEXA FLUOR 488 GOAT ANTI-HUMAN IgG (H L) 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,272.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,272.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011122 08/08/2022

92 ศช. ซื�อ GenScript Quote No: U747PHG230 11,062.80 เฉพาะเจาะจง GenScript Biotech (Singapore) PTE.LTD. 11,062.80 GenScript Biotech (Singapore) PTE.LTD. 11,062.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011123 08/08/2022

93 ศช. ซื�อ Glass bead dia. 4 mm. (1 กโิลกรมั/แพ็ค) 1,262.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 1,262.60 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แล็ป วัลเล่ย์ 1,262.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011124 08/08/2022

94 ศช. ซื�อ Beaker with handle tall shape, 250 mL 13,867.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 13,867.20 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 13,867.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011125 08/08/2022

95 ศช. ซื�อ Flask, Boiling Round Bottom 2000ML. Joint 29/32, 

Glassco#057.202.34

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี/ จํากัด 10,700.00 บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี/ จํากัด 10,700.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011127 08/08/2022

96 ศช. ซื�อ วัสดุงานบา้นงานครวั เพื/อจัดซื�อกระดาษชําระและถุงขยะดํา 23,818.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด อมรชัยพานชิ 1996 23,818.20 หา้งหุน้ส่วนจํากัด อมรชัยพานชิ 1996 23,818.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011128 08/08/2022

97 ศช. ซื�อ 1TFS-SYN-A46636 : GENEART GIBSON ASSEMBLY EX 

MASTER  MIX, 50 RXNS

57,576.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 57,576.70 บรษิัท กบิไทย จํากัด 57,576.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011129 08/08/2022

98 ศช. ซื�อ Trehalose Assay Kit, 100 assays (manual) /1000 assays 

(microplate) /1100 assays (auto-analyser)

16,692.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด 16,692.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด 16,692.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011130 08/08/2022

99 ศช. ซื�อ แฟ้มเอกสาร เพื/อใชส้ําหรบัจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของสํานักงาน 4,622.40 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรกัษ์ 4,622.40 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรกัษ์ 4,622.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011131 08/08/2022

100 ศช. ซื�อ D-(+)-Maltose monohydrate (1 Kg) 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 12,733.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 12,733.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011132 08/08/2022

101 ศช. ซื�อ SODIUM HYDROGEN CARBONATE, AR 500G 11,176.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 11,176.15 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 11,176.15 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011133 08/08/2022

102 ศช. ซื�อ PIPETTES, STERILE PS/FILTER 5 ML (200/box) 28,622.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี/ จํากัด 28,622.50 บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี/ จํากัด 28,622.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011134 08/08/2022

103 ศช. ซื�อ เคร ื/องซกัผา้ฝาบน TOSHIBA รุน่ AW-UK1100HT 10kg 8,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูเนี/ยน ออดโิอ จํากัด 8,490.00 บรษิัท ยูเนี/ยน ออดโิอ จํากัด 8,490.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011135 08/08/2022

104 ศช. ซื�อ 3,3-Dimethylbutyraldehyde, CAS2987-16-8, >97.0%(GC), 25mL 41,601.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรเูมนท์ 41,601.60 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรเูมนท์ 41,601.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011137 08/08/2022

105 ศช. ซื�อ B-Carotene,synthetic, >=95% (25 mg) 11,267.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 11,267.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 11,267.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011138 08/08/2022

106 ศช. ซื�อ วัสดุวทิยฯ์ (37% Formaldehyde 2.5L./ Acetic acid 2.5L./ 95% 

Alcohol 18L. /50ml. Fask และกระดาษกรอง GC-50 Dia. 47mm.)

12,198.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด แอล.บ.ีซายน์ 12,198.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แอล.บ.ีซายน์ 12,198.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011139 08/08/2022

107 ศช. ซื�อ FASTDIGEST MLUI, 100 RXNS 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 4,173.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 4,173.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011140 08/08/2022

108 ศช. ซื�อ เอทลิแอลกอฮอล ์95% 15 กก. 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากัด 2,782.00 บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากัด 2,782.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011141 08/08/2022

109 ศช. จา้ง Parasite whole genome sequencing,1 GB,without analysis 28,890.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 28,890.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 28,890.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011142 08/08/2022

110 ศช. ซื�อ Freezer -80°C 980,000.00 980,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด 980,000.00 บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด 980,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011199 22/08/2022

111 ศช. ซื�อ BM Condimed H1 (100 mL) 154,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 154,080.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 154,080.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011201 09/08/2022

112 ศช. ซื�อ DEEP WELL PLATE, PP 0.8 ML.,V BOTTOM, 25/CASE 136,532.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 136,532.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 136,532.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011202 09/08/2022

113 ศช. ซื�อ 1.5ML TUBE, SNAPLOCK, 500/BAG, 10/CS 210,255.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 210,255.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 210,255.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011203 09/08/2022

114 ศช. จา้ง วเิคราะหล์ําดับเบสเมตาจโีนมกิดเีอนเอ ดว้ย Next-generation 

sequencing

184,575.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 184,575.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 184,575.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011204 09/08/2022

115 ศช. ซื�อ P.vannamei nauplius (ลํ�านตัว) 135,639.62 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัลจบีา จํากัด 135,639.62 บรษิัท อัลจบีา จํากัด 135,639.62 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011205 09/08/2022

หนา้ที/ 2 จาก 8



แบบ สขร.1

ลําดบั
ที	

ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง (บาท)

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

116 ศช. จา้ง เพื/อวเิคราะหล์ําดับเบสดเีอนเอ 18S rRNA gene ดว้ยวธิ ีAmplicon

 sequencing Amplicon sequencing, 18S (V4) with specific primer

173,340.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 173,340.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 173,340.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011206 09/08/2022

117 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 87 mers, 25 nmole 108,476.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 108,476.60 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 108,476.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011207 09/08/2022

118 ศช. ซื�อ จัดซื�อ Control Valve ของระบบปรบัอากาศ 28,087.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บุญบวร เอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 28,087.50 บรษิัท บุญบวร เอ็นจเินยีร ิ/ง จํากัด 28,087.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011248 11/08/2022

119 ศช. จา้ง ค่าบรกิารตรวจเช็คและปรบัแต่งความเรว็ลมตูป้ลอดเชื�อ ยี/หอ้ 
NuAire Model: NU-440-600e S/N:9471111504  (เลขครภุัณฑ ์◌◌ุุ
669500001186-0000)

5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 5,885.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 5,885.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011250 11/08/2022

120 ศช. ซื�อ 15ML TUBE, CONICAL, SCREW, STR,500 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 8,988.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 8,988.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011251 11/08/2022

121 ศช. ซื�อ PAC_AQ002 (25 กก.ฝกระสอบ) 10,000.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากัด 10,000.01 บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากัด 10,000.01 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011252 11/08/2022

122 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารเก็บตัวอย่างจากฟารม์เพาะเลี�ยงปลานลิและปลา
กะพงขาว และขอ้มูลสภาพแวดลอ้ม

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค ์เจรญิไวย์ 60,000.00 นางสาวอรอนงค ์เจรญิไวย์ 60,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011254 11/08/2022

123 ศช. จา้ง ค่าบรกิารซอ่มเครื/องเขย่า (Shaker) 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอดไีซเอนซ ์แอนด ์เคมคิอล จํากัด 3,424.00 บรษิัท ไอดไีซเอนซ ์แอนด ์เคมคิอล จํากัด 3,424.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011255 11/08/2022

124 ศช. ซื�อ เกลอืมารเีนี/ยม ขนาด 7 กก./ถุง บรรจุกล่องละ 3 ถุง 10,785.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 10,785.60 บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 10,785.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011257 11/08/2022

125 ศช. ซื�อ TRIZOL REAGENT, 100 ML 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 22,470.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 22,470.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011258 11/08/2022

126 ศช. ซื�อ Ribonuclease A from bovine pancreas 80 Kunitz units/mg 

(RNASE A)

81,534.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 81,534.00 บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 81,534.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011259 11/08/2022

127 ศช. ซื�อ 0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps, low profile, clear 3x1 

pk

12,519.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 12,519.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 12,519.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011260 11/08/2022

128 ศช. จา้ง จัดทําเฟอรน์เิจอรส์ําหรบัโรงเรอืนเลี�ยงแมลง 203,621.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 203,621.00 บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 203,621.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011261 11/08/2022

129 ศช. ซื�อ วัสดุวทิยฯ์ (อะควาแอม-แอมโมเนยี เทสคทิ และคลอรนี เทสคทิ) 4,571.04 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด 4,571.04 บรษิัท แอ๊ดวา้นฟารม์่า จํากัด 4,571.04 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011262 11/08/2022

130 ศช. จา้ง จา้งทดสอบความสามารถของไวรสัเด็งกี/ชนดิที/ตดิเชื�อไดเ้พยีงหนึ/ง
รอบ ในการกระตุน้แอนตบิอดชีนดิยับยั �งการเพิ/มจ านวนของเชื�อในหนู
ทดลอง

130,618.00 เฉพาะเจาะจง สถานบรกิารสุขภาพเทคนคิการแพทยแ์ละกายภาพบําบัด130,618.00 สถานบรกิารสุขภาพเทคนคิการแพทยแ์ละกายภาพบําบัด130,618.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011265 11/08/2022

131 ศช. ซื�อ เอทลิแอลกอฮอล ์95% 15 กก. 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากัด 5,564.00 บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากัด 5,564.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011267 12/08/2022

132 ศช. ซื�อ 15MLCENTRIFUGETUBE,PP,STER,500/CS 32,314.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 32,314.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 32,314.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011268 12/08/2022

133 ศช. ซื�อ Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 100 U 69,550.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 69,550.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 69,550.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011269 12/08/2022

134 ศช. ซื�อ Peroxidase from horseradish “SIAL” 25 KU 11,609.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 11,609.50 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 11,609.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011270 12/08/2022

135 ศช. ซื�อ gBlocks Gene Fragments 2001-2250 bp ,1000 n 86,349.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 86,349.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 86,349.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011271 12/08/2022

136 ศช. ซื�อ Total Starch Assay Kit (AA/AMG), 100 assays per kit 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด 29,425.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด 29,425.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011272 12/08/2022

137 ศช. ซื�อ Amicon Ultra 15ml 10K 24p 53,072.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 53,072.00 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 53,072.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011273 12/08/2022

138 ศช. ซื�อ 2 ml screw neck ND8 Vial, Clear, 100/pk 26,536.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไรทไ์ซน ์เทรดดิ�ง จํากัด 26,536.00 บรษิัทไรทไ์ซน ์เทรดดิ�ง จํากัด 26,536.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011274 12/08/2022

139 ศช. จา้ง เพื/อวเิคราะหล์ําดับเบสดเีอนเอ Fungus whole genome 

sequencing,2 GB,without analysis

52,430.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 52,430.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 52,430.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011275 12/08/2022

140 ศช. ซื�อ GRIESS REAGENT (MODIFIED) 3,969.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 3,969.70 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 3,969.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011277 12/08/2022

141 ศช. ซื�อ Kinetex 2.6u EVO C18 100A New Column 100 x 2.1 mm - P/N

 : 00D-4725-AN

46,224.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 46,224.00 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 46,224.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011279 12/08/2022

142 ศช. ซื�อ Ultragrade performance vacuum oil 15 ขนาด 1 L 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรเฟสชั/นแนลแวคคัมพารท์เนอรส์ จํากัด 4,173.00 บรษิัท โปรเฟสชั/นแนลแวคคัมพารท์เนอรส์ จํากัด 4,173.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011281 12/08/2022

143 ศช. ซื�อ 1.5 mL Amber Short Thread Vial w/Write-on Spot, 9mm 

Thread,Size 11.6 x 32 mm (100/pk)

5,953.48 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยู อาร ์ไซเอนทฟิิค จํากัด 5,953.48 บรษิัท ยู อาร ์ไซเอนทฟิิค จํากัด 5,953.48 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011282 12/08/2022

144 ศช. ซื�อ 13mm0.22 Nylon Syringe filter (100/pk) 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศริอินิสตรเูมน้ท ์จํากัด 4,494.00 บรษิัท ศริอินิสตรเูมน้ท ์จํากัด 4,494.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011284 12/08/2022

145 ศช. ซื�อ Finntip 5 ml, 54/tray 6,580.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 6,580.50 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 6,580.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011285 12/08/2022

146 ศช. ซื�อ AGAR BACTERIOLOGICAL 500GM 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 49,220.00 บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 49,220.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011287 12/08/2022

147 ศช. ซื�อ 1TFS-CB-HMMCPL : HUMAN MICROSOMES, 50 DONORS,

 0.5 ML.

52,708.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 52,708.20 บรษิัท กบิไทย จํากัด 52,708.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011288 12/08/2022

148 ศช. ซื�อ Custom RNA Oligos Syn, 13 Oligo, 281 mers, 100 nmole 73,778.64 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 73,778.64 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 73,778.64 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011290 12/08/2022

149 ศช. จา้ง บํารงุรกัษาเชงิป้องกัน (Preventive Maintenance)  รวม PM Kit

สําหรบัเคร ื/อง GC7890

33,037.32 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอจเิลนต ์เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย)จํากัด 33,037.32 บรษิัท เอจเิลนต ์เทคโนโลยสี ์(ประเทศไทย)จํากัด 33,037.32 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011291 12/08/2022

150 ศช. ซื�อ Gene Pulser/MicroPulser Electroporation Cuvettes, Genomic 

DNA Mini Kit (Blood/CC) without Proteinase K

37,621.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 37,621.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 37,621.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011292 12/08/2022

151 ศช. ซื�อ ANGLE ROTOR 24x2/1.5 ML 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 21,400.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 21,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011293 12/08/2022

152 ศช. ซื�อ ขวดแกว้สําหรบัเลี�ยงเชื�อ ขนาด 2 ลติร ดา้นบนมที่ออากาศ 2 ท่อ 
ดา้นขา้งมที่อนํ�าเขา้-ออก 3 ท่อ

18,404.00 เฉพาะเจาะจง ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวันชัย ณ วเิชยีร 18,404.00 ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวันชัย ณ วเิชยีร 18,404.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011294 12/08/2022

153 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 16 Oligos, 811 mers, 25 nmole 11,281.01 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 11,281.01 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 11,281.01 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011295 12/08/2022

154 ศช. ซื�อ Thermocouple ชนดิ Inconel ขนาด 3.2 x 300 มลิลเิมตร 40,660.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด สวนหลวง เอ็นจเินยีร ิ/ง 40,660.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด สวนหลวง เอ็นจเินยีร ิ/ง 40,660.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011296 12/08/2022

155 ศช. ซื�อ o-Anisidine, >= 99% (500 g) 4,023.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,023.20 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,023.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011297 12/08/2022

156 ศช. ซื�อ Sodium bicarbonate, suitable for hybridoma, =>99.5% (500 g) 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 5,457.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 5,457.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011298 12/08/2022

157 ศช. ซื�อ Mini-PROTEAN TGX Precast Gels 4-15%, 12,069.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 12,069.60 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 12,069.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011300 12/08/2022

158 ศช. จา้ง ซอ่มเครื/องทํานํ�าแขง็เกล็ด 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอส.ท ีเอ็นจเินยีรร์ ิ/ง แอนด ์ทูลส ์จํากัด 20,330.00 บรษิัท ท.ีเอส.ท ีเอ็นจเินยีรร์ ิ/ง แอนด ์ทูลส ์จํากัด 20,330.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011301 12/08/2022

159 ศช. ซื�อ Combitips advanced 1.0 mL (color code: yellow), 100 pcs. 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 53,928.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 53,928.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011302 12/08/2022

160 ศช. ซื�อ Electrolyte 3 mol/L KCl, 250mL 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 2,568.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 2,568.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011303 12/08/2022

161 ศช. จา้ง จา้งเก็บตัวอย่างและตรวจวเิคราะหค์ุณภาพอากาศและเสยีง 107,624.88 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติ�ง เซอรว์สิ จํากัด 107,624.88 บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอนซลัติ�ง เซอรว์สิ จํากั 107,624.88 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011444 17/08/2022

162 ศช. ซื�อ INT BB TBS 3x500ml 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 28,890.00 บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 28,890.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011447 18/08/2022

163 ศช. ซื�อ Bortezomib "Merck" 5MG 12,604.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 12,604.60 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 12,604.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011448 18/08/2022

164 ศช. ซื�อ Microcentrifuge tubes PP, 1.5ml, 500/PK 995.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั/น จํากัด 995.10 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั/น จํากัด 995.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011454 18/08/2022

165 ศช. ซื�อ PCR 8-STRIP, FLAT CAPS 0.2 mL, pack 125 ชิ�น (Cat No. 

AX2-PCR0208FCPC)

16,264.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 16,264.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 16,264.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011455 18/08/2022

166 ศช. ซื�อ Research plus G 0.1-2.5uL dark gray, incl. epT.I.P.S. box 33,705.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 33,705.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 33,705.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011456 18/08/2022

167 ศช. ซื�อ GENEJET PLASMID MINIPREP KIT, 250 PREPS 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 39,590.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 39,590.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011461 18/08/2022

168 ศช. จา้ง 1MCG-CS-rRNA : 26S rRNA SEQUENCING 48,685.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 48,685.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 48,685.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011462 18/08/2022

169 ศช. ซื�อ Rack for Cryovial 2 ml ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 15x15 mm. จาน
วนช่อง 20x20 ch.

61,257.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีจ ไซเอนซ ์จํากัด 61,257.50 บรษิัท บเีจ ไซเอนซ ์จํากัด 61,257.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011463 18/08/2022

170 ศช. ซื�อ QIAquick Gel Extraction kit (250) 54,092.78 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 54,092.78 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 54,092.78 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011464 18/08/2022

171 ศช. ซื�อ ค่าวัสดุวทิยาศาสตร ์(Phosphate buffered saline “SIAL” 100 TAB) 7,318.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,318.80 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,318.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011465 18/08/2022
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172 ศช. ซื�อ Hybri-Care Medium (Powder) 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 8,988.00 บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย) จํากัด 8,988.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011466 18/08/2022

173 ศช. จา้ง ซอ่มเครื/อง HPLC model Waters 2695e ใหเ้คร ื/องสามารถใชง้าน
ไดต้ามปกติ

38,948.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 38,948.00 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 38,948.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011467 18/08/2022

174 ศช. ซื�อ วัสดุวทิยาศาสตรส์ําหรบัใชใ้นการบํารงุรกัษาเชงิป้องกันเครื/อง 
Autoclave

28,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด 28,500.00 บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากัด 28,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011468 18/08/2022

175 ศช. ซื�อ Temperature Controller "Primus" TMP-48-R-N-A 36,080.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไพรมัส จํากัด 36,080.40 บรษิัท ไพรมัส จํากัด 36,080.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011469 18/08/2022

176 ศช. ซื�อ แบตเตอรี/แหง้ : Brand : Poweroad, Model : 12 volt 7.2 Ah 23,283.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด 23,283.20 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด 23,283.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011470 18/08/2022

177 ศช. ซื�อ SH1019 (# SH1019) Cell Spreader, L-shape, PP, 

E.O/Gamma-sterile, (1pc/pack)

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 3,745.00 บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 3,745.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011471 18/08/2022

178 ศช. ซื�อ PIERCE SNAKESKIN DIALYSIS, 10K, 35MM, 10.5M 

ผลติภัณฑ ์THERMO FISHER SCIENTIFIC, U.S.A.

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 14,980.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 14,980.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011472 18/08/2022

179 ศช. ซื�อ กรดอาซติกิ ขนาด 2.5 ลติร 28,515.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากัด 28,515.50 บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากัด 28,515.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011477 18/08/2022

180 ศช. ซื�อ NdeI 4x4000u 14,620.48 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 14,620.48 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 14,620.48 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011478 18/08/2022

181 ศช. ซื�อ SEAGATE ONE TOUCH WITH PASSWORD PROTECTION

 5TB BLACK (STKZ5000400)/3Y

4,066.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด พันธุท์พิย ์อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั/น 4,066.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด พันธุท์พิย ์อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั/น 4,066.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011479 18/08/2022

182 ศช. ซื�อ Water, Optima LC/MS grade, UHPLC-UV Gradient Suit., 4L, 

GL

43,228.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 43,228.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 43,228.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011480 18/08/2022

183 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 3 Oligos, 59 mers, 25 820.69 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 820.69 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 820.69 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011481 18/08/2022

184 ศช. ซื�อ PANTUM CP2xx/CM22xx Black/ Negro 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทนปิดา้ กรุป๊ จํากัด 20,544.00 บรษิัทนปิดา้ กรุป๊ จํากัด 20,544.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011482 18/08/2022

185 ศช. ซื�อ Sodium sulfate anhydrous, AR 1 KG 24,663.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 24,663.50 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 24,663.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011483 18/08/2022

186 ศช. ซื�อ Pipette Tips RC LTS 1200μL 1000A/1 96,835.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 96,835.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 96,835.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011484 18/08/2022

187 ศช. ซื�อ Native Human IgE protein (Azide free),100 micrograms 20,758.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส(์ประเทศไทย 20,758.00 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส(์ประเทศไทย 20,758.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011485 18/08/2022

188 ศช. ซื�อ Micro Centrifuge tube 5ml Sterilized (180/box)   23,411.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 23,411.60 บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 23,411.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011486 18/08/2022

189 ศช. ซื�อ 96-Well Clear FB, PS, TC Plate w/ Lid, S 12,626.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 12,626.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 12,626.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011487 18/08/2022

190 ศช. ซื�อ Oligonucleotide synthesis, 0.050 umole 3,715.04 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 3,715.04 บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 3,715.04 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011488 18/08/2022

191 ศช. ซื�อ GAS PAK EZ ANAEROBE 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 5,350.00 บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 5,350.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011489 18/08/2022

192 ศช. ซื�อ Ribonuclease A from bovine pancreas 80 Kunitz units/mg 

(RNASE A)

31,672.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 31,672.00 บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 31,672.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011490 18/08/2022

193 ศช. ซื�อ 1QIA-12866-25: RNEASY POWER SOIL TOTAL RNA KIT 

(25)

30,837.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 30,837.40 บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 30,837.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011491 18/08/2022

194 ศช. ซื�อ เกลอืมารเีนี/ยม ขนาด 7 กก./ถุงบรรจุกล่องละ 3 ถุง 20,223.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 20,223.00 บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 20,223.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011492 18/08/2022

195 ศช. ซื�อ KAPA SYBR® FAST qPCR Master Mix (2X) Universal (1 ml; 

100 x 20 ul reactions)

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 32,100.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 32,100.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011493 18/08/2022

196 ศช. ซื�อ StreptavidinAVIDIN/BIOTINdinAVIDIN/BIOTIN REAGENTS 

10MG

38,273.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 38,273.90 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 38,273.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011494 18/08/2022

197 ศช. จา้ง DNA Sequencing 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 3,852.00 บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด 3,852.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011495 18/08/2022

198 ศช. ซื�อ KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) Universal (1ml; 

100 x 20 u l reactions)sts

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 32,100.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 32,100.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011496 18/08/2022

199 ศช. ซื�อ Reverse Transcriptase Assay, colorimetric (1 kit containing 14

 components) 100 tests

25,728.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 25,728.15 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 25,728.15 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011497 18/08/2022

200 ศช. ซื�อ CHLOROFORM (1% EtOH), AR 4 L 10,186.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 10,186.40 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 10,186.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011498 18/08/2022

201 ศช. ซื�อ Glass beads, acid-washed (100 g) 7,468.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 7,468.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 7,468.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011499 18/08/2022

202 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารจัดทําขอ้มูลปรมิาณสารสําคัญ สําหรบั
กระบวนการผลติพลูคาวภายในโรงเรอืนปลูกพชืทดลอง

42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐตกิา แห่งสมัย 42,000.00 นางสาวณัฐตกิา แห่งสมัย 42,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011500 18/08/2022

203 ศช. จา้ง เหมาวเิคราะหร์อ้ยละปรมิาณของแขง็ เป็นผูช้่วยเตรยีมตัวอย่างใน
ขั �นตอนการเตรยีมแป้งดัดแปร

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววจิติรา นพคุณ 24,000.00 นางสาววจิติรา นพคุณ 24,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011504 18/08/2022

204 ศช. ซื�อ AnaeroPack - Anaero 2.5 L (10 pcs/pack) 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอนวายเมด จํากัด 3,210.00 บรษิัท เอนวายเมด จํากัด 3,210.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011506 18/08/2022

205 ศช. จา้ง ซอ่มเครื/องกลั/นวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจน ยี/หอ้ Gerhardt รุน่ 
VAPODEST 300

8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช เทคโนโลย ีจํากัด 8,346.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช เทคโนโลย ีจํากัด 8,346.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011507 18/08/2022

206 ศช. ซื�อ IRF3 POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL 77,735.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 77,735.50 บรษิัท กบิไทย จํากัด 77,735.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011510 18/08/2022

207 ศช. ซื�อ LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 23,507.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 23,507.90 บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 23,507.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011513 18/08/2022

208 ศช. ซื�อ PPM-Plant Preservative Mixture 100 ml. #PCT 46,566.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด แซค ซายน ์เอ็นจ์ 46,566.40 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แซค ซายน ์เอ็นจ์ 46,566.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011515 18/08/2022

209 ศช. ซื�อ 15 ML. CENTRIFUGE TUBE, AUTOCLAVABLE, 50/PKG 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 15,408.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 15,408.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011517 18/08/2022

210 ศช. ซื�อ MultiplateTM 96-well PCR Plates, low profile, unskirted, white 61,289.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 61,289.60 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 61,289.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011518 18/08/2022

211 ศช. ซื�อ 10UL TIP, CLEAR, 96/RACK 27,927.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 27,927.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 27,927.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011519 18/08/2022

212 ศช. จา้ง สอบเทยีบและปรบัแต่งค่าความเรว็ลม Biosafety Cabinet 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 19,260.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 19,260.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011520 18/08/2022

213 ศช. ซื�อ Dichloromethane, 99.5%, AR/ACS, 4 L 9,330.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 9,330.40 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 9,330.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011521 18/08/2022

214 ศช. ซื�อ ACETONE, AR 20L 3,145.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 3,145.80 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 3,145.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011522 18/08/2022

215 ศช. ซื�อ Isomaltohexaose 45,796.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด 45,796.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด 45,796.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011523 18/08/2022

216 ศช. ซื�อ กระดาษเช็ดมอื เพื/อใหบ้รกิารดา้นสุขอนามัยที/ดตี่อพนักงาน 19,260.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด อมรชัยพานชิ 1996 19,260.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด อมรชัยพานชิ 1996 19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011524 18/08/2022

217 ศช. ซื�อ Quick-RNA Viral 96 Kit (4 x 96 Preps) 38,092.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 38,092.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 38,092.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011525 18/08/2022

218 ศช. ซื�อ Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 500 U 26,750.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 26,750.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 26,750.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011526 18/08/2022

219 ศช. ซื�อ 2ml Vial with Cap and Septa PTFE/SIlicon (100/pk) 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศริอินิสตรเูมน้ท ์จํากัด 4,708.00 บรษิัท ศริอินิสตรเูมน้ท ์จํากัด 4,708.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011527 18/08/2022

220 ศช. จา้ง 1MCG-CS-rRNA : 26S rRNA SEQUENCING 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 20,865.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 20,865.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011528 18/08/2022

221 ศช. ซื�อ 2 ml., Sterile Cryogenic Vials (Cryotubes), Polypropylene " 

Nalgene™ "(25 pcs./pack) OD:13.5 mm.; H: 48.3 mm.

44,458.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีจ ไซเอนซ ์จํากัด 44,458.50 บรษิัท บเีจ ไซเอนซ ์จํากัด 44,458.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011529 18/08/2022

222 ศช. ซื�อ ถุงพลาสตกิรอ้น ขนาด 7 x 11", 500 g. 4,750.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 4,750.80 หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 4,750.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011530 18/08/2022

223 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารดูแลระบบนํ�า เดอืนกันยายน  2565 8,450.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค ์ศรทีองคง 8,450.00 นายชาญณรงค ์ศรทีองคง 8,450.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011531 18/08/2022

224 ศช. ซื�อ L shaped cell spreader 500/case 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 9,630.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011532 18/08/2022

225 ศช. ซื�อ ALZET OSMOTIC PUMP MODEL 2ML4 115,872.90 เฉพาะเจาะจง DURECT Corporation 115,872.90 DURECT Corporation 115,872.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011533 18/08/2022

226 ศช. ซื�อ   LN2 NITROGEN(ไนโตรเจนเหลว) 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 12,733.00 บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 12,733.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011534 18/08/2022

227 ศช. จา้ง งานบรกิารป้องกันและกําจัดปลวก (เร ิ/มตั �งแต่วันที/ 1 ตุลาคม 2565 

จนถงึ 30 กันยายน 2566)

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ออลนวิ เพส คอนโทรล เซอรว์สิ จํากัด 42,800.00 บรษิัท ออลนวิ เพส คอนโทรล เซอรว์สิ จํากัด 42,800.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011535 18/08/2022

228 ศช. ซื�อ Lysozyme from hen egg white 50 g. 17,740.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 17,740.60 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 17,740.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011536 18/08/2022

229 ศช. ซื�อ Vial,screw,2ml,clr,WrtOn,cert,1000CS 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 28,248.00 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 28,248.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011537 18/08/2022

หนา้ที/ 4 จาก 8



แบบ สขร.1

ลําดบั
ที	

ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง (บาท)

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

230 ศช. จา้ง บํารงุรกัษาเครื/องเชงิป้องกัน และการ calibration เคร ื/อง LC 

MS/MS ยี/หอ้ Thermo Scientific+High throughput screening system

 Model Ultimate3000

480,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน ์สเปค จํากัด 480,000.00 บรษิัท ซายน ์สเปค จํากัด 480,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011538 18/08/2022

231 ศช. ซื�อ DURA สายยางซลิโิคน 5 X 8 mm. ยาว 15 m./box  Cat.no. 

G000733

12,198.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ แมททเีรยีล จํากัด 12,198.00 บรษิัท ไซน ์ไดแอกนอสตกิ แมททเีรยีล จํากัด 12,198.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011539 18/08/2022

232 ศช. ซื�อ SPME Arrow 1.10mm: DVB/C-WR/PDMS 152,154.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน ์สเปค จํากัด 152,154.00 บรษิัท ซายน ์สเปค จํากัด 152,154.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011540 18/08/2022

233 ศช. ซื�อ โพรเทคสส์บู่เหลวลา้งมอืพรอพโพลสิ 250 มล. 11,657.65 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 11,657.65 หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 11,657.65 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011541 18/08/2022

234 ศช. ซื�อ Carbon dioxide IND 27 KGS V.320 722.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสเปเชี/ยลแก๊ส จํากัด 722.25 บรษิัท ไทยสเปเชี/ยลแก๊ส จํากัด 722.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011543 18/08/2022

235 ศช. ซื�อ 15 ml PP Centrifuge tube, CentriStar Cap, S 500/case 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 11,235.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 11,235.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011544 18/08/2022

236 ศช. จา้ง เหมาตรวจวเิคราะหล์ักษณะทางพันธุกรรมของตัวอย่างเพลี�ย
กระโดดสนีํ�าตาลดว้ยเครื/องหมายพันธุกรรม SNP

102,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยว์ทิยาศาสตรข์า้ว 102,000.00 ศูนยว์ทิยาศาสตรข์า้ว 102,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011545 18/08/2022

237 ศช. ซื�อ 1.5ML TUBE, SNAPLOCK, 500/BAG 13,803.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 13,803.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 13,803.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011546 18/08/2022

238 ศช. ซื�อ HisTrap High Performance (pack of 5 ชิ�น x 1 mL) Cytiva 

17-5247-01

62,274.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 62,274.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 62,274.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011547 18/08/2022

239 ศช. ซื�อ Silanization solution I (1 L) 12,294.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 12,294.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 12,294.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011548 18/08/2022

240 ศช. ซื�อ High-efficiency 120-minute Physiologic Fluid/Native Sample Kit 286,760.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด 286,760.00 บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด 286,760.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011549 18/08/2022

241 ศช. ซื�อ Gene Synthesis 117,525.72 เฉพาะเจาะจง Synbio Technologies LLC 117,525.72 Synbio Technologies LLC 117,525.72 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011550 18/08/2022

242 ศช. ซื�อ RPMI 1640, 1X , w L-glu 1L 8,268.96 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 8,268.96 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 8,268.96 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011551 18/08/2022

243 ศช. จา้ง ทดสอบความปลอดภัยของวัคซนีพอีารอ์ารเ์อสตน้แบบในสุกร 391,950.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 391,950.00 มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 391,950.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011552 18/08/2022

244 ศช. ซื�อ iTaq Universal SYBR Green Supermix (500x20ul rxns) 82,529.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 82,529.10 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 82,529.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011553 18/08/2022

245 ศช. ซื�อ FBS SA SOURCED-100 ml 12,797.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 12,797.20 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 12,797.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011554 18/08/2022

246 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมากอ้นเชื�อสดราบวิเวอเรยีที/ม ีคุณภาพปราศจากการ
ปนเปื�อน

100,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุวรรณ เกษมปาน 100,000.00 นาย สุวรรณ เกษมปาน 100,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011591 19/08/2022

247 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมากอ้นเชื�อสดราบวิเวอเรยีที/ม ีคุณภาพปราศจากการ
ปนเปื�อน

100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต ์กอเจรญิ 100,000.00 นายอนันต ์กอเจรญิ 100,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011593 19/08/2022

248 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารศกึษาขอ้มูลดา้นการตลาด วเิคราะห ์และศกึษา
คุณสมบัตขิองนํ�าตาล

75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวรา รดัเกลา้โชตเิสถยีร 75,000.00 นางสาวณัฐวรา รดัเกลา้โชตเิสถยีร 75,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011594 19/08/2022

249 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารการเพาะเลี�ยงจุลนิทรยี์ 34,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชัตพ์งษ์ กจิรตันกาญจน์ 34,000.00 นายรชัตพ์งษ์ กจิรตันกาญจน์ 34,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011595 19/08/2022

250 ศช. จา้ง Single Pass DNA Sequencing 35,306.79 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 35,306.79 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 35,306.79 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011599 21/08/2022

251 ศช. จา้ง จา้งบํารงุรกัษาอุปกรณ์ Power Meter 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิทเิกรชั/น มชีัวรเ์มนท ์โซลูชั/น จํากัด 26,750.00 บรษิัท อนิทเิกรชั/น มชีัวรเ์มนท ์โซลูชั/น 26,750.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011601 21/08/2022

252 ศช. ซื�อ จัดซื�อปัC มนํ�าเสยี (Submersible Pump) 13,199.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จ.ีท.ีเอส. (บางกอก) จํากัด 13,199.52 บรษิัท จ.ีท.ีเอส. (บางกอก) จํากัด 13,199.52 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011602 21/08/2022

253 ศช. ซื�อ Phusion DNA Polymerase 500 U 3 packs (1) 214,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 214,000.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 214,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011629 23/08/2022

254 ศช. ซื�อ 2-Methyltretrahydrofuran (CAS No. 96-47-9) Pack size : 160 

KG / drum

120,000.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทคโนเวชั/น อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 120,000.50 บรษิัท เทคโนเวชั/น อนิเตอรเ์นชั/นแนล จํากัด 120,000.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011630 23/08/2022

255 ศช. ซื�อ วัสดุวทิยฯ์ (คลอรนี 65%  และโพวดินี 125) 140,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด 140,000.00 บรษิัท แอ๊ดวา้นฟารม์่า จํากัด 140,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011632 23/08/2022

256 ศช. ซื�อ วัสดุงานครวัและวัสดุสํานักงาน เพื/อใชส้ําหรบัดําเนนิกจิกรรมงาน
ต่างๆ ของสํานักงาน

5,061.10 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรกัษ์ 5,061.10 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรกัษ์ 5,061.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011646 23/08/2022

257 ศช. จา้ง Amplicon sequencing, 18S (V4) with specific primer, 100K 

Taq, without analysis

86,670.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 86,670.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 86,670.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011647 23/08/2022

258 ศช. ซื�อ E.Z.N.A. Plasmid Mini kit I (200 preps) 22,149.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด 22,149.00 บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด 22,149.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011648 23/08/2022

259 ศช. จา้ง ซอ่มแซมเครื/อง Biological Safety Cabinet Class II Model 

NU-543-400E

74,365.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 74,365.00 บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด 74,365.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011656 24/08/2022

260 ศช. ซื�อ CHES, >=99% (100 g) 18,243.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 18,243.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 18,243.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011657 24/08/2022

261 ศช. ซื�อ L-shaped cell spreader, 500/cs 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 6,420.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 6,420.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011659 24/08/2022

262 ศช. ซื�อ 50ML TUBE, CONICAL, SCREW, STR, 500/CS 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 24,075.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 24,075.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011661 24/08/2022

263 ศช. จา้ง งานซอ่มบํารงุลฟิตข์นของ Module 6 ตั�งแต่วันที/ 1 ก.ย. 2565 - 31 

ส.ค. 2566

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย อนิโนเวชั/น ลฟิท ์จํากัด 26,750.00 บรษิัท ไทย อนิโนเวชั/น ลฟิท ์จํากัด 26,750.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011663 24/08/2022

264 ศช. จา้ง Shaker Kuhner model SBM-W s/n937002.219 Front panel with

 LCD-44 board drive

59,385.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิแทคท ์เทคนคิอล จํากัด 59,385.00 บรษิัท อนิแทคท ์เทคนคิอล จํากัด 59,385.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011664 24/08/2022

265 ศช. ซื�อ Acetonitrile HPLC , 4L 73,830.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ขอบคุณ 2562 จํากัด 73,830.00 บรษิัท ขอบคุณ 2562 จํากัด 73,830.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011666 24/08/2022

266 ศช. ซื�อ Antiseptic 95% (แกลลอน 20 ลติร) 51,424.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์ ีโฮลดิ�ง (ไทยแลนด)์ จํากัด 51,424.20 บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ�ง(ไทยแลนด)์จํากัด 51,424.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011667 24/08/2022

267 ศช. ซื�อ Research plus G 3-pack option 35,096.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 35,096.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 35,096.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011668 24/08/2022

268 ศช. ซื�อ 03AD-R20206 แรค็พลาสตกิสําหรบัไมโครทิ�วป์ 96ช่อง พรอ้มฝา 
PP

3,595.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุป๊ 3,595.20 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุป๊ 3,595.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011669 24/08/2022

269 ศช. ซื�อ Qiagen plasmid midi kit (25) 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 16,050.00 บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 16,050.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011670 24/08/2022

270 ศช. ซื�อ FASTDIGEST DPNI, 100 RXNS 11,342.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 11,342.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 11,342.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011671 24/08/2022

271 ศช. ซื�อ D (+) – Galacturonic acid monohydrate   25 g 30,388.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 30,388.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 30,388.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011672 24/08/2022

272 ศช. ซื�อ ep TIPS Standard 0.1-10ul, 1,000 tips(2 bags x 500tips ) 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 19,795.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 19,795.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011673 24/08/2022

273 ศช. ซื�อ L-Glutamic Acid Assay Kit, 60 assays (manual) /600 assays 

(microplate) /700 assays (auto-analyser)

19,474.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด 19,474.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด 19,474.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011674 24/08/2022

274 ศช. ซื�อ Loop 10 ul 17,441.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 17,441.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 17,441.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011675 24/08/2022

275 ศช. ซื�อ Cat.No. 28620 กระดาษเช็ดมอื 3,210.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 3,210.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 3,210.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011676 24/08/2022

276 ศช. จา้ง 26S rRNA SEQUENCING 51,467.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 51,467.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 51,467.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011677 24/08/2022

277 ศช. ซื�อ Exgene Cell SV, mini, 250 preps 35,176.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 35,176.25 บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 35,176.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011679 24/08/2022

278 ศช. ซื�อ GENEJET GEL EXTRACTION KIT, 250 PREPS 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 22,470.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 22,470.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011680 24/08/2022

279 ศช. ซื�อ Glass bead G8772 ขนาด 100 g 6,687.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 6,687.50 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 6,687.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011681 24/08/2022

280 ศช. ซื�อ  Liquid Nitrogen 180L 4,162.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 4,162.30 บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย) จํากัด 4,162.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011682 24/08/2022

281 ศช. ซื�อ Petridish Plastic,With Vents 94.X16mm.(480/Case) 14,124.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 14,124.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 14,124.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011683 24/08/2022

282 ศช. ซื�อ Multi 0.2 ml. Single PCR tube, Natural,10x1000/pack 36,000.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 36,000.02 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 36,000.02 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011684 24/08/2022

283 ศช. ซื�อ STORAGE BOX 100 HOLES, KEEP -70C 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 19,260.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011685 24/08/2022

284 ศช. ซื�อ 6.5mm Transwell, 0.4um Pore, PET Membrane, S 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 24,075.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 24,075.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011686 24/08/2022

285 ศช. ซื�อ Monarch Total RNA miniprep Enzyme Pack 44,084.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 44,084.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 44,084.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011687 24/08/2022

286 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 8 Oligos, 216 mers, 25 nmole 3,004.56 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,004.56 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,004.56 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011688 24/08/2022

287 ศช. ซื�อ 250ul Glass BMI/Spring,100/pk 5,328.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั/น จํากัด 5,328.60 บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชั/น จํากัด 5,328.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011689 24/08/2022

288 ศช. จา้ง ซอ่ม Fermenter รุน่ ◌ฺBiostat B แกนปั/น Vessel ขนาด 5 L 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิแทคท ์เทคนคิอล จํากัด 49,755.00 บรษิัท อนิแทคท ์เทคนคิอล จํากัด 49,755.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011690 24/08/2022
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289 ศช. จา้ง ซอ่มเครื/อง HPLC model DIONEX Ultimate 3000RS 62,291.66 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 62,291.66 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 62,291.66 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011691 24/08/2022

290 ศช. ซื�อ NucleoBond Xtra Midi 2 kits 63,130.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 63,130.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 63,130.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011692 24/08/2022

291 ศช. ซื�อ PrestoTM Endotoxin Free Mini Plasmid Kit 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 3,852.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 3,852.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011693 24/08/2022

292 ศช. ซื�อ PLATE DRY CLI STREP AUTO 117,000.01 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ 117,000.01 หา้งหุน้ส่วนจํากัด คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ 117,000.01 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011694 24/08/2022

293 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาการพัฒาชุดตรวจแลมป์สําเรจ็รปู ในการออกแบบและ
ผลติชุดคทิสําหรบัตรวจวัดการเพิ/มปรมิาณดเีอ็นเอ  เพื/อการตรวจหา
เชื�อจุลนิทรยีก์่อโรคในกุง้

171,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไดมอนด ์พาย จํากัด 171,200.00 บรษิัท ไดมอนด ์พาย จํากัด 171,200.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011695 24/08/2022

294 ศช. ซื�อ Reverse Transcriptase Assay, colorimetric (1 kit containing 14

 components) 100 tests

25,728.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 25,728.15 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 25,728.15 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011696 24/08/2022

295 ศช. ซื�อ  CHROMagar StepB (5L) 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็กไทย ไซเอนซ ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 25,680.00 บรษิัท แม็กไทย ไซเอนซ ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 25,680.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011697 24/08/2022

296 ศช. ซื�อ KB-051-20003-500 Colloidal Gold 40 nm, OD1, 500 ml 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 14,980.00 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 14,980.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011698 24/08/2022

297 ศช. ซื�อ KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) Universal (1 ml; 

100 x 20 ul reactions)

40,125.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 40,125.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 40,125.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011699 24/08/2022

298 ศช. ซื�อ D-GALACTOSE 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 9,630.00 บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011700 24/08/2022

299 ศช. ซื�อ ImProm-II(TM) Reverse Transcription System, 100 reactions 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 22,470.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 22,470.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011701 24/08/2022

300 ศช. ซื�อ GOAT ANTI-HUMAN IgE SECONDARY ANTIBODY, 

BIOTIN, 1 MG.

19,217.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 19,217.20 บรษิัท กบิไทย จํากัด 19,217.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011702 24/08/2022

301 ศช. ซื�อ Ribonuclease A (RNase A), High purity grade, 500 mg 32,421.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 32,421.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 32,421.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011703 24/08/2022

302 ศช. ซื�อ PCR 8- strip tube,0.2 ml clear (125/Pack) 21,293.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,293.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,293.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011704 24/08/2022

303 ศช. ซื�อ Phusion High-Fidelity DNA polymerase 500 U 80,250.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 80,250.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 80,250.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011705 24/08/2022

304 ศช. ซื�อ Phusion High-Fidelity DNA polymerase 500 U 53,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 53,500.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 53,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011706 24/08/2022

305 ศช. ซื�อ AZIDO-DPEG 23-AMINE 1000MG 94,951.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 94,951.80 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 94,951.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011707 24/08/2022

306 ศช. ซื�อ Custom Oligonucleotides 60 oligos 1954 mers 25 nmole 27,180.14 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 27,180.14 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 27,180.14 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011708 24/08/2022

307 ศช. ซื�อ LumiFlash™ Prime Chemiluminescent Substrate, HRP System 6,580.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 6,580.50 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 6,580.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011709 24/08/2022

308 ศช. ซื�อ ขอซื�อผงหมกึปริCนทด์ํา 15,301.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมโทรซสิเต็มสค์อรป์อเรชั/นจํากัด (มหาชน 15,301.00 บรษิัท เมโทรซสิเต็มสค์อรป์อเรชั/นจํากัด (มหาชน 15,301.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011710 24/08/2022

309 ศช. ซื�อ FTA-1, FLASK-TRAP ASPIRATOR 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 20,330.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 20,330.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011711 24/08/2022

310 ศช. ซื�อ HTS03669 KM09877 SEW06377 SPB02824 S01274 

RH01763 SP00630

19,676.97 เฉพาะเจาะจง Maybridge is a trading name of Fisher Scientific UK Ltd19,676.97 Maybridge is a trading name of Fisher Scientific UK Ltd19,676.97 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011713 24/08/2022

311 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารเพาะเลี�ยงราเพื/อผลติสารเมตาโบไลต์ 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เสกข ์บัวเจรญิ 24,000.00 นาย เสกข ์บัวเจรญิ 24,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011715 24/08/2022

312 ศช. จา้ง จา้งหมาบรกิารการทดสอบการใชต้ัวเรง่ปฏกิริยิาในระบบปฏกิรณ์เชงิ
แสงและประเมนิความเป็นไปไดใ้นเชงิเศรษศาสตรข์องระบบปฏกิรณ์เชงิ
แสง

70,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นพรตัน ์สุรยิะไชย 70,000.00 นาย นพรตัน ์สุรยิะไชย 70,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011720 24/08/2022

313 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 30 Oligos, 639mers, 100nmole 16,409.52 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 16,409.52 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 16,409.52 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011722 24/08/2022

314 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารเตรยีมช่อดอกสําหรบัสรา้งยอดอ่อนปลอดเชื�อ
เขา้สู่ระบบการสรา้งตน้พันธุ ์

22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันต ิอารยิะ 22,000.00 นายสันต ิอารยิะ 22,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011723 24/08/2022

315 ศช. ซื�อ GF-1 Tissue DNA Extraction kit (Prateinase K included) 100 

preps

81,320.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 81,320.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 81,320.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011724 24/08/2022

316 ศช. ซื�อ แบตเตอรร์ ี/แหง้: Brand: Vision, Model: 12 volt 7.2 Ah 727.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด 727.60 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย จํากัด 727.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011725 24/08/2022

317 ศช. ซื�อ Gene synthesis ,4 ug (pMAL-RT 

trunc408a_pMAL-c4x-1-H(RBS)

26,108.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 26,108.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 26,108.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011726 24/08/2022

318 ศช. ซื�อ GENERULER 100BP PLUS DNA LADDER, 50UG 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 14,980.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 14,980.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011727 24/08/2022

319 ศช. ซื�อ LE Agarose 25,680.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 25,680.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 25,680.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011728 24/08/2022

320 ศช. ซื�อ ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit (50 preps) 40,114.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 40,114.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 40,114.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011729 24/08/2022

321 ศช. ซื�อ EDTA,Bioreagents grade, 500 g 12,786.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 12,786.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 12,786.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011730 24/08/2022

322 ศช. ซื�อ DNA/RNA Shield (250 ml) 14,252.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 14,252.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 14,252.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011731 24/08/2022

323 ศช. ซื�อ Picrylsulfonic acid solution 5% (W/V) I 10ML 19,420.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 19,420.50 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 19,420.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011732 24/08/2022

324 ศช. ซื�อ Azocasein 5 g. 17,280.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 17,280.50 บรษิัท เมอรค์ จํากัด 17,280.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011733 24/08/2022

325 ศช. ซื�อ Bottle Lab, GL 45 screw-cap, 2000 mL 3,466.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 3,466.80 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 3,466.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011734 24/08/2022

326 ศช. จา้ง 1MCG-CS-rRNA : 16S/18S rRNA SEQUENCING 50,076.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 50,076.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 50,076.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011735 24/08/2022

327 ศช. ซื�อ QIAQUICK GEL EXTRACTION KIT (250) 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 80,250.00 บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 80,250.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011736 24/08/2022

328 ศช. ซื�อ POTATO DEXTROSE BROTH 500 GM/PC 15,579.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 15,579.20 บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 15,579.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011737 24/08/2022

329 ศช. ซื�อ Agarose (Molecular Biology Grade), 500 g 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 16,050.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 16,050.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011738 24/08/2022

330 ศช. จา้ง Dual Lid Heater PCB For C1000 thermal cycler 48x48 well 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 21,400.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 21,400.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011739 24/08/2022

331 ศช. ซื�อ SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ, 100 RXN 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 47,080.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 47,080.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011740 24/08/2022

332 ศช. ซื�อ Anti-DNA-RNA Hybrid Antibody, clone S9.6 16,788.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 16,788.30 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 16,788.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011741 24/08/2022

333 ศช. ซื�อ ชุดนํ�ายาที/ใชใ้นการตรวจหาโปรตนีดว้ยเทคนคิ Neutralization โดย
ใชไ้วรสัตัวแทน

930,900.00 930,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 930,900.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ จํากัด 930,900.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011762 24/08/2022

334 ศช. ซื�อ QX200 ddPCR EvaGreen Supermix (5 x 5mL) 166,481.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 166,481.30 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 166,481.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011767 24/08/2022

335 ศช. ซื�อ Ammonium Sulfate 1 kg. Merck 42,318.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด แซค ซายน ์เอ็นจ์ 42,318.50 หา้งหุน้ส่วนจํากัด แซค ซายน ์เอ็นจ์ 42,318.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011777 24/08/2022

336 ศช. ซื�อ THERMAL SEAL RTS, NON-STERILE, 100/PKG 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 81,320.00 บรษิัท กบิไทย จํากัด 81,320.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011778 24/08/2022

337 ศช. ซื�อ ฟองนํ�าเพาะเมล็ด (Seed cultivation mat) 61,525.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 61,525.00 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 61,525.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011779 24/08/2022

338 ศช. ซื�อ Lactobacilli MRS Broth 11,812.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 11,812.80 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 11,812.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011780 24/08/2022

339 ศช. ซื�อ CELLine 1000 Flask 3/cs Gamma Irradiated 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด 87,740.00 บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด 87,740.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011781 24/08/2022

340 ศช. ซื�อ REINFORCED CLOSTRIDIAL MED. 45,667.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 45,667.60 บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 45,667.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011782 24/08/2022

341 ศช. ซื�อ QIAQUICK PCR PURIFICATION KIT (50) 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 16,050.00 บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 16,050.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011784 24/08/2022

342 ศช. ซื�อ 200UL TIP, CLEAR, GRADUATED, 1000/BAG 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 16,050.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 16,050.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011785 24/08/2022

343 ศช. ซื�อ Ethyl methanesulfonate liquid 8,549.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 8,549.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 8,549.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011792 24/08/2022

344 ศช. ซื�อ ENZCHEK 3C-LIKE PROTEASE (3CLPRO) 69,239.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 69,239.70 บรษิัท กบิไทย จํากัด 69,239.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011796 24/08/2022

345 ศช. ซื�อ Sod. Acetate Anhydrous 1 kg. Qrec 3,980.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 3,980.40 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 3,980.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011806 24/08/2022

346 ศช. ซื�อ  HYBRIDOMA-SFM, 1X10L 89,719.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 89,719.50 บรษิัท กบิไทย จํากัด 89,719.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011809 24/08/2022

347 ศช. ซื�อ SLIDE-A-LYZER MINI DIALYSIS, 10K, 0.5ML, 25/PK 38,841.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 38,841.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 38,841.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011813 24/08/2022

348 ศช. ซื�อ Zinc chloride, 98% "SIAL" 5 g. 59,299.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 59,299.40 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 59,299.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011815 24/08/2022

349 ศช. ซื�อ Sodium Sulphide x-hydrate 500g 1,551.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,551.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 1,551.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011819 24/08/2022

350 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 129 mers, 25 nmole 7,831.33 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,831.33 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,831.33 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011822 24/08/2022

351 ศช. ซื�อ Kojibiose 15,729.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด 15,729.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล อนิดัสทร ีจํากัด 15,729.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011823 24/08/2022
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352 ศช. ซื�อ สายยาง ซลิโิคน 2 มว้น 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 5,350.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคลเอส พ ีกลาส แอนด์ 5,350.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011824 24/08/2022

353 ศช. ซื�อ 2 mL Short Thread Vial, 1,923.86 เฉพาะเจาะจง บรษิัทสยาม เจนเนอรลั อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 1,923.86 บรษิัทสยาม เจนเนอรลั อคีวปิเมน้ท ์จํากัด 1,923.86 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011825 24/08/2022

354 ศช. ซื�อ n-Heptane 1ml 4,782.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 4,782.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 4,782.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011826 24/08/2022

355 ศช. ซื�อ Round bottom flask 1000 mL with socket 29/32 19,741.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 19,741.50 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 19,741.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011827 24/08/2022

356 ศช. ซื�อ Brain Heart Infusion 500G 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 3,317.00 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 3,317.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011828 24/08/2022

357 ศช. ซื�อ VertiSep™ UPS C18, 5um, HPLC COLUMN 56,924.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 56,924.00 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 56,924.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011829 24/08/2022

358 ศช. ซื�อ สก๊อตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 2,762.27 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 2,762.27 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 2,762.27 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011831 24/08/2022

359 ศช. ซื�อ (# GC4902-500G) myo-Inositol, 500g 26,846.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 26,846.30 บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 26,846.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011832 24/08/2022

360 ศช. ซื�อ Mitragynine solution, Ampule of 1 mL 13,203.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 13,203.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 13,203.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011833 24/08/2022

361 ศช. ซื�อ Andrographolide “Supelco” 5 mg. 60,487.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 60,487.10 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 60,487.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011834 24/08/2022

362 ศช. ซื�อ LYNX Rapid Alkaline Phosphatase Antibody 22,416.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 22,416.50 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 22,416.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011835 24/08/2022

363 ศช. จา้ง เหมาบรกิารงานค่าการวเิคราะห ์Glycemic Index (GI) ปรมิาณ
ไซยาไนด ์และปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด์

47,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุรสัวด ีสมบูรณ์วทิย์ 47,500.00 นางสุรสัวด ีสมบูรณ์วทิย์ 47,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011836 24/08/2022

364 ศช. จา้ง เหมาบรกิารการวเิคราะหป์รมิาณอะมโิลสดว้ย Amylose content 

(Amperometric)

39,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ สนิศุข 39,000.00 นางสาวจุฑามาศ สนิศุข 39,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011837 24/08/2022

365 ศช. จา้ง เหมาบรกิารการวเิคราะหป์รมิาณแป้ง (% Starch) (Glucoamylase 

method, GOPOD)

45,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา แผ่นเงนิ 45,500.00 นางสาวสุพัตรา แผ่นเงนิ 45,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011838 24/08/2022

366 ศช. ซื�อ High glossy thermal paper, 110 mm.X18 m. 24,717.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี/ จํากัด 24,717.00 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี/ จํากัด 24,717.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011839 24/08/2022

367 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารปลูกและดูแลตน้ขา้วที/ใชใ้นการประเมนิลักษณะ
ตา้นทานโรคไหม ้โรคขอบใบแหง้ และความทนนํ�าท่วมฉับพลัน เลี�ยง
ขยายเชื�อสาเหตุโรค

36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ/งฤทัย เซ ี/ย 36,000.00 นางสาวหนึ/งฤทัย เซ ี/ย 36,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011852 25/08/2022

368 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารฟอกฆ่าเชื�อจากเหงา้สดกระชายดํา 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นันทนัช หนูบูรณ์ 45,000.00 นางสาว นันทนัช หนูบูรณ์ 45,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011864 25/08/2022

369 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารรวบรวมพันธ◌์ ุและดเีอ็นเอมะเขอืเทศ 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ยุพนิ สอนโสม 90,000.00 นางสาว ยุพนิ สอนโสม 90,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011870 25/08/2022

370 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารเพาะเมล็ดและดูแลตน้กลา้พรกิ 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นริญั มณีเนตร 50,000.00 นาย นริญั มณีเนตร 50,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011893 25/08/2022

371 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารดําเนนิการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื/อกระชายดํา 69,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒชิัย ธรรมอนันตธ์าดา 69,000.00 นายวุฒชิัย ธรรมอนันตธ์าดา 69,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011906 25/08/2022

372 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารจัดเตรยีมเอกสารต่างๆ ของโครงการฯ ตรวจสอบ
และจัดเตรยีมขอ้มูลแบบสอบถามขอ้มูลเกษตรกร ปฏบิัตงิาน ณ พื�นที/
จังหวัดนครปฐม

26,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุวพัชร พรหมรกัษา 26,000.00 น.ส. สุวพัชร พรหมรกัษา 26,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011907 25/08/2022

373 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารดูแลความเรยีบรอ้ยของแปลงปลูกขยายเมล็ด
พันธุ ์จัดทําสรปุจํานวนเมล็ดพันธุข์า้วคงเหลอืในโครงการและกรอกผล
ขอ้มูลทางการเกษตร

26,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พมิพน์ภิา ฤกษ์ประทานชัย 26,000.00 น.ส. พมิพน์ภิา ฤกษ์ประทานชัย 26,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011909 25/08/2022

374 ศช. ซื�อ Quick RNA Viral Kit (50 Preps) 10,004.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 10,004.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 10,004.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011920 25/08/2022

375 ศช. ซื�อ DICHLOROMETHANE (AMYLENE), AR ขนาด 4L 20,372.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 20,372.80 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 20,372.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011921 25/08/2022

376 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 25 nmole 9,469.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 9,469.50 บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 9,469.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011923 25/08/2022

377 ศช. ซื�อ Deoxyribonucleic acid sodium salt from salmon testes D1626 ,

250 mg

2,974.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,974.60 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,974.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011925 25/08/2022

378 ศช. จา้ง Single Pass DNA Sequencing [AG04650418] 13,321.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,321.50 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,321.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011927 25/08/2022

379 ศช. ซื�อ BlockPro 1min protein free blocking buffer 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 21,400.00 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 21,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011928 25/08/2022

380 ศช. ซื�อ กอ้นเห็ดพเิศษ 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยร์วมสวนเห็ดบา้นอรญัญกิ จํากัด 13,910.00 บรษิัทศูนยร์วมสวนเห็ดบา้นอรญัญกิ จํากัด 13,910.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011930 25/08/2022

381 ศช. จา้ง microbial Draft mappedWhole genome sequencing (library 

preparation & sequencing,Without Analysis)

21,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,400.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,400.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011932 25/08/2022

382 ศช. ซื�อ DNA Base Desalt, 0.025 nmole 20F 2,375.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 2,375.40 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 2,375.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011933 25/08/2022

383 ศช. ซื�อ No.4099 Stripettor Ultra Pipet Controller 15,087.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 15,087.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 15,087.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011934 25/08/2022

384 ศช. จา้ง งานปรบัปรงุเฟอรน์เิจอรห์อ้งปฏบิัตกิาร 212 เปลี/ยนชุดควบคุม Fume

 Hood หอ้ง 346

47,294.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 47,294.00 บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 47,294.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011935 25/08/2022

385 ศช. จา้ง ซอ่ม Distillation ยี/หอ้ Gerhardt และ Turbosog Scrubber 73,348.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช เทคโนโลย ีจํากัด 73,348.50 บรษิัท ดเีคเอสเอช เทคโนโลย ีจํากัด 73,348.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011937 25/08/2022

386 ศช. ซื�อ 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride 25 g. 7,329.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,329.50 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,329.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011938 25/08/2022

387 ศช. ซื�อ LACTOBACILLI MRS BROTH 7,875.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 7,875.20 บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 7,875.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011939 25/08/2022

388 ศช. ซื�อ Copper(II) sulfate pentahydrate7758-99-8 7,982.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์ ีโฮลดิ�ง (ไทยแลนด)์ จํากัด 7,982.20 บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ�ง(ไทยแลนด)์จํากัด 7,982.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011940 25/08/2022

389 ศช. ซื�อ  Research plus G 3-pack option 

2(2-20uL/20-200uL/100-1000uL)

36,273.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 36,273.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 36,273.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011972 26/08/2022

390 ศช. ซื�อ LB BROTH LENNOX 20,415.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 20,415.60 บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 20,415.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011974 26/08/2022

391 ศช. ซื�อ  Sterilized Petri Dish Plastic 14g (PS) 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรวชิั/น ไซแอนตฟิิค จํากัด 13,375.00 บรษิัท โปรวชิั/น ไซแอนตฟิิค จํากัด 13,375.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011975 26/08/2022

392 ศช. ซื�อ สก๊อตตก์ระดาษเช็ดมอือนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 1,841.51 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 1,841.51 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 1,841.51 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011976 26/08/2022

393 ศช. ซื�อ ถุงมอืแพทย ์แบบไม่มแีป้ง เบอร ์S ยี/หอ้ศรตีรงัโกลฟ 2,054.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร ์จํากัด 2,054.40 บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร ์จํากัด 2,054.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011977 26/08/2022

394 ศช. ซื�อ ACETONITRILE, HPLC 4L 4,344.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,344.20 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากัด 4,344.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011978 26/08/2022

395 ศช. ซื�อ  VertiPure™ PTFE Syringe Filters 13mm 0.45um 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,173.00 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,173.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011979 26/08/2022

396 ศช. ซื�อ Atlantis® T3 5µm 4.6x20mm GD Crt (2/pk) 16,082.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช เทคโนโลย ีจํากัด 16,082.10 บรษิัท ดเีคเอสเอช เทคโนโลย ีจํากัด 16,082.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011980 26/08/2022

397 ศช. ซื�อ Glass Bead 4 mm. 3,894.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ไทยวกิตอรี/ เทรดดิ�ง 3,894.80 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ไทยวกิตอรี/ เทรดดิ�ง 3,894.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011981 26/08/2022

398 ศช. ซื�อ Inline Regulator 0-10 Bar 11,663.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อัลตแิมค คอมเมอรเ์ชยีล จํากัด 11,663.00 บรษิัท อัลตแิมค คอมเมอรเ์ชยีล จํากัด 11,663.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011982 26/08/2022

399 ศช. ซื�อ Sabinene≥98.5%CAS 3387-41-5 (Extrasynthese) 18,040.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด 18,040.20 บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด 18,040.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011983 26/08/2022

400 ศช. ซื�อ ค่าตัวอย่างปลากะพงขาวตดิเชื�อ Photobacterium 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส ซ ีเฮลทเ์ทค จํากัด 5,000.00 บรษิัท เอส ซ ีเฮลทเ์ทค จํากัด 5,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011984 26/08/2022

401 ศช. ซื�อ ค่าอวัยวะปลากระพงตดิเชื�อแบคทเีรยีก่อโรค 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส ซ ีเฮลทเ์ทค จํากัด 25,000.00 บรษิัท เอส ซ ีเฮลทเ์ทค จํากัด 25,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011985 26/08/2022

402 ศช. ซื�อ REVERSED-PHASE COLUMN, 4.6 × 250 MM 98,846.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด 98,846.60 บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากัด 98,846.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011987 26/08/2022

403 ศช. ซื�อ Round bottom flask 500 mL with socket 29/32 24,765.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 24,765.15 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 24,765.15 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011988 26/08/2022

404 ศช. ซื�อ Thor-Filament-Assembly 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ ไซเอนซ ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 98,868.00 บรษิัท แล็บ ไซเอนซ ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 98,868.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011989 26/08/2022

405 ศช. ซื�อ ALEXA FLUOR (R) 488 PHALLO, 300 U. 42,307.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 42,307.80 บรษิัท กบิไทย จํากัด 42,307.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011990 26/08/2022

406 ศช. ซื�อ LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 23,507.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 23,507.90 บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 23,507.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011991 26/08/2022

407 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 80 mers, 25 nmole 26,364.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 26,364.80 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 26,364.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011992 26/08/2022

408 ศช. ซื�อ PM996 Parafilm M Roll 4” x 125’ 2,273.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 2,273.75 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 2,273.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011993 26/08/2022

409 ศช. ซื�อ 50mL PP Centrifuge Tube, CentriStar Cap, Rack, S 13,054.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 13,054.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 13,054.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011994 26/08/2022

410 ศช. จา้ง วเิคราะหค์ุณภาพตัวอย่างอาหาร 58,101.00 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพื/อสถาบันอาหาร 58,101.00 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพื/อสถาบันอาหาร 58,101.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22011995 26/08/2022

411 ศช. ซื�อ  15ml Centrifuge Tube, Bulk, Sterile 500/case 12,893.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 12,893.50 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 12,893.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011996 26/08/2022

412 ศช. ซื�อ XBridge Phenyl 5µm 4.6 x 250mm Column 64,989.66 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช เทคโนโลย ีจํากัด 64,989.66 บรษิัท ดเีคเอสเอช เทคโนโลย ีจํากัด 64,989.66 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011997 26/08/2022

413 ศช. ซื�อ NOTI, 10 U/UL, 500 UNITS 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 14,980.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด 14,980.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22011998 26/08/2022

414 ศช. ซื�อ LB BROTH MILLER 7,147.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 7,147.60 บรษิัท ไวท้ก์รุป๊ จํากัด (มหาชน) 7,147.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22012000 26/08/2022
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415 ศช. ซื�อ DB-1 10m, 0.18mm, 0.18um, LTM 98,145.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดส์ยามกรุป๊ จํากัด 98,145.75 บรษิัท เวลิดส์ยามกรุป๊ จํากัด 98,145.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22012002 26/08/2022

416 ศช. ซื�อ UV Tube for TLC Visualizer 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จํากัด 19,260.00 บรษิัท แลมบด์า้ ไซเอนตฟิิค จํากัด 19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22012003 26/08/2022

417 ศช. ซื�อ Plasmocin treatment (50 mg) (2 x 1 ml) 42,693.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 42,693.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 42,693.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22012006 26/08/2022

418 ศช. ซื�อ Tissue Grinders, 60mm; Type of Tissue 44,191.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตร โซลูชั/น จํากัด 44,191.00 บรษิัท ไตร โซลูชั/น จํากัด 44,191.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22012008 26/08/2022

419 ศช. ซื�อ RNASE INHIBITOR (CLONED) 40 U/UL 13,332.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 13,332.20 บรษิัท กบิไทย จํากัด 13,332.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22012009 26/08/2022

420 ศช. ซื�อ MRS-broth 500g.#110661,Merck 19,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทยูเนี/ยน ซายน ์จํากัด 19,800.00 บรษิัทยูเนี/ยน ซายน ์จํากัด 19,800.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22012010 26/08/2022

421 ศช. ซื�อ Single Channel 3x10 AF, PM, 3x10 AR 11,864.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 11,864.16 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 11,864.16 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22012012 26/08/2022

422 ศช. จา้ง เหมาบรกิารเตรยีมอุปกรณ์มาตรฐานในหอ้งปฏบิัตกิาร 130,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกว้ตา เบี�ยเลี/ยม 130,000.00 นางสาวแกว้ตา เบี�ยเลี/ยม 130,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22012013 26/08/2022

423 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารเก็บตัวอย่างกระชายดําจากแต่ละพื�นที/ 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง กุง้ ชวกจิศริ ิ 45,000.00 นาง กุง้ ชวกจิศริ ิ 45,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22012022 30/08/2022

424 ศช. จา้ง ค่าบรกิารวเิคราะหต์ัวอย่างนา้เสยี 50 ตัวอย่าง 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส เอส ซ ีออยล ์จํากัด 17,120.00 บรษิัทเอส เอส ซ ีออยล ์จํากัด 17,120.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22012033 30/08/2022

425 ศช. ซื�อ L-Histidine 98% 100g 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,778.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 5,778.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22012036 30/08/2022

426 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารขยายตน้พันธุใ์นระบบเพาะเลี�ยงเนื�อเยื/อพชื ของ
ตน้พันธุข์มิ�นชันพันธุด์ ี

54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวล ีสะอมิิ 54,000.00 นางสาวเกวล ีสะอมิิ 54,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22012037 30/08/2022

427 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารเพื/อขยายตน้พันธุใ์นระบบเพาะเลี�ยงเนื�อเยื/อ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ชัยอาวุธ 54,000.00 นางสาวกชพร ชัยอาวุธ 54,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22012038 30/08/2022

428 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารบันทกึขอ้มูลผลการปลูกในโรงเรอืน 
SMART-Greenhouse ตลอดช่วงชวีติของตน้ขมิ�นชัน

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรินิตา เกษมสุขไพศาล 60,000.00 นางสาวสรินิตา เกษมสุขไพศาล 60,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22012039 30/08/2022

429 ศช. ซื�อ 200ul, Filter Tip Clear, Sterile,Low-Retention, DnaseRnase 

free,Non-pyrogenic (96/box)

13,374.79 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ อารท์ เซอรว์สิ จํากัด 13,374.79 บรษิัท ไบโอ อารท์ เซอรว์สิ จํากัด 13,374.79 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22012040 30/08/2022

430 ศช. ซื�อ pGEM-T Easy Vector System I, 20 reactions 16,478.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 16,478.00 บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 16,478.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22012041 30/08/2022

431 ศช. ซื�อ Alcohol-A 95-96% 18 Lt. Commercial 23,968.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 23,968.00 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 23,968.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22012042 30/08/2022

432 ศช. จา้ง กระชังพรอ้มโครงกระชัง PVC ขนาด 74.5 x 19.5 x 24.5 เซนตเิมตร 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสรฐิ พศิวงศ์ 48,000.00 นายประเสรฐิ พศิวงศ์ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22012043 30/08/2022

433 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารพัฒนาชุดตรวจแลมป์สําเรจ็รสูําหรบัใชง้านรว่มกับ
เครื/องวัดความขุน่ เพื/อการตรวจหาเชื�อจุลนิทรยีก์่อโรคในกุง้

160,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพจนธร พรหมบุญ 160,000.00 นายพจนธร พรหมบุญ 160,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22012044 30/08/2022

434 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารพัฒนาชุดตรวจแลมป์สําเรจ็รสูําหรบัใชง้านรว่มกับ
เครื/องวัดความขุน่ เพื/อการตรวจหาเชื�อจุลนิทรยีก์่อโรคในกุง้

120,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ศราวุฒ ิศริธิรรมจักร 120,000.00 นาย ศราวุฒ ิศริธิรรมจักร 120,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนดPO22012045 30/08/2022

435 ศช. ซื�อ GR-IQ2000WSSV IQ series detection kit  (WSSV), 200 rxns  1

 kit. GR-IQ2000TSV IQ2000 series detection kit (TSV), 200 rxns 1 

kit.

104,860.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 104,860.00 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 104,860.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนดPO22012055 30/08/2022
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