
แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

1 ศช. ซื�อ ชุดReactor 337,050.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคล เอส
 พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล

337,050.00 หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมี
คอล

337,050.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004090 02/01/2020

2 ศช. ซื�อ SPIN DOWN MICROCENTRIFUGE 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

9,500.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

9,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004091 02/01/2020

3 ศช. ซื�อ S/S SCREW CAP TUBE 2.0ML. 500/BAG 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

9,630.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004092 02/01/2020

4 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 8 Oligos, 240 mers, 25

 nmole

3,338.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,338.40 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,338.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004093 02/01/2020

5 ศช. ซื�อ ลวดเสยีบกระดาษกลม 33 มม. เงนิ 2,484.72 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 2,484.75 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 2,484.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004094 02/01/2020

6 ศช. จา้งที0ปรกึษา ใหค้ําปรกึษาดา้นการจัดการระบบ
มาตรฐาน Cordex GMP ในโรงงานอุตสาหกรรม

200,000.00 การจา้งที0ปรกึษา 
วธิเีฉพาะเจาะจง

นาย คณติ ปฏพิัทธาภริมย์ 200,000.00 นาย คณติ ปฏพิัทธาภริมย์ 200,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004116 02/01/2020

7 เช็ค จา้ง ค่าจา้งดูแลแปลงทดลอง ขยายสายพันธุ ์
สําหรับทดลองลักษณะฟีโนไทป์

54,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธรีศักดิ; ชูพลาย 54,000.00 นาย ธรีศักดิ; ชูพลาย 54,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004132 03/01/2020

8 เช็ค จา้ง ค่าจา้งเพื0อสกดัดเีอ็นเอและทดสอบ
ประสทิธภิาพเครื0องหมายดเีอ็นเอที0พัฒนาได ้

94,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ภักชนา หนูบา้นเกาะ 94,500.00 นางสาว ภักชนา หนูบา้นเกาะ 94,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004136 03/01/2020

9 เช็ค ซื�อ  UV-VIS Spectrophotometer Model : UV1900 420,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 420,000.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 420,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004185 06/01/2020

10 ศช. ซื�อ Human IFN gamma High Sensitivity ELISA

 Kit (1x96 tests)

32,849.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 32,849.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 32,849.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004188 06/01/2020

11 ศช. ซื�อ 6 WELL CELL CULTURE PLATE, 50/CASE 13,439.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 13,439.20 บรษิัท กบิไทย จํากดั 13,439.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004189 06/01/2020

12 ศช. ซื�อ Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion 

Calibration Solution 10 ml

22,898.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 22,898.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 22,898.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004190 06/01/2020

13 ศช. ซื�อ แอลกอฮอล ์95% 18 ลติร (สํารอง) 8,400.00 เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสัชกรรม 8,400.00 องคก์ารเภสัชกรรม 8,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004228 06/01/2020

14 ศช. ซื�อ Liquid Nitrogen 180L 7,575.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย)

 จํากดั
7,575.60 บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย)

 จํากดั
7,575.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004229 06/01/2020

15 ศช. ซื�อ 125 ul. Matrix Pipette Tips 384,10 racks of 

384 tips/case 'MATRIX,

62,595.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 62,595.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 62,595.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004230 06/01/2020

16 ศช. ซื�อ 96 Well TC Plate,RB,W/Lid,1/50/CS 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

2,407.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

2,407.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004231 06/01/2020

17 ศช. ซื�อ Slide No.7101 1,123.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 1,123.50 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 1,123.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004232 06/01/2020

18 ศช. ซื�อ สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 6,848.00 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 6,848.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004233 06/01/2020

19 ศช. ซื�อ Pouring Ring,PP,GL 45,Blue 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

4,280.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

4,280.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004234 06/01/2020

20 ศช. ซื�อ Volumetric flask with new PE stopper class

 A,blue scale 250 mL,Clear

8,474.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

8,474.40 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

8,474.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004235 06/01/2020

21 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn,2 Oligos,50 mers,25 

nmole

695.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 695.50 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 695.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004236 06/01/2020

22 ศช. ซื�อ CELL T.C.DISH 60X15 MM.,500/CASE 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,066.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,066.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004237 06/01/2020

23 ศช. ซื�อ Venusil HILIC 3um, 2.1x150mm "Agela" 28,462.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั0น 
จํากดั

28,462.00 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั0น 
จํากดั

28,462.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004238 06/01/2020

24 ศช. ซื�อ Lipofectamine 2000 19,688.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 19,688.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 19,688.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004239 06/01/2020

25 ศช. ซื�อ Avrll, SalI, SacII 12,583.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 12,583.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 12,583.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004240 06/01/2020

26 ศช. ซื�อ 8mm,2ml,Clear glass screw vial with wirte 

on patch 100pc/pk (BOROSIL)

6,890.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 6,890.80 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 6,890.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004241 06/01/2020

27 ศช. ซื�อ Conical Tubes 50 mL,sterile,bulk500pcs 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 17,120.00 บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 17,120.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004242 06/01/2020

28 ศช. ซื�อ Dimethyl sulfoxide>=99.5% (GC),plant cell 

culture tested

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

2,996.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

2,996.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004243 06/01/2020

29 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 4,922.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,922.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,922.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004244 06/01/2020

30 ศช. ซื�อ Xylenes AR 8,881.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เซา้ทซ์ติี�ซัพ
พลาย

8,881.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เซา้ทซ์ติี�ซัพ
พลาย

8,881.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004245 06/01/2020

31 ศช. ซื�อ MACROSEP ADV 10KD 24/PK 26,482.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

26,482.50 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

26,482.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004246 06/01/2020

32 ศช. ซื�อ 1.7ml Microcentrifuge Tube,Natural, l 

10x1,000/pack

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 12,840.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 12,840.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004247 06/01/2020

33 ศช. ซื�อ LCN1065-800-010 Tip superslik 

200UL.,10x1000ea/pkg

8,132.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 8,132.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 8,132.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004248 06/01/2020

34 ศช. ซื�อ Unstained Protein MW Marker,2 x 1 mL. 11,877.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,877.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,877.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004249 06/01/2020

35 ศช. ซื�อ สกอ๊ตเทป 3M 3/4"x36 หลา เบอร ์500 858.14 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

858.14 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

858.14 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004250 06/01/2020

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง เดอืนมกราคม 2563
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ
ระหว่างวนัที	 1 - 31 มกราคม 2563
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

36 ศช. ซื�อ Centrifuge Tube  50ML,PLUG SEAL 

Cap,25/500/CS

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

5,350.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

5,350.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004251 06/01/2020

37 ศช. จา้ง งานปรับปรุงพื�นที0หอ้งพพิธิภัณฑเ์ห็ดราหอง้ 
A106 ชั �น 1 อาคาร INC2 (A)

358,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลที ซายน์ จํากดั 497,550.00 บรษิัท  คอมพลที ซายน์ จํากดั 497,550.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004253 06/01/2020

38 ศช. จา้ง งานตดิตั �งระบบท่อระบายไอสารเคม ี
หอ้งปฏบิัตกิาร 561

241,285.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ จํากดั 241,285.00 บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ จํากดั 241,285.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004254 06/01/2020

39 ศช. จา้งที0ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูร้่วมประเมนิความ
ปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของขา้วโพด
ดัดแปลงพันธุกรรมตา้นทานแมลงศัตรูพชื และ
ทนทานสารกาํจัดวัชพชื MZIR098
(อ.ดุลยาพร  ตราชูธรรม)

30,000.00 การจา้งที0ปรกึษา 
วธิเีฉพาะเจาะจง

นางสาวดุลยพร ตราชูธรรม 30,000.00 นางสาวดุลยพร ตราชูธรรม 30,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004268 07/01/2020

40 เช็ค จา้งที0ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูร้่วมประเมนิความ
ปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของขา้วโพด
ดัดแปลงพันธุกรรมตา้นทานแมลงศัตรูพชื และ
ทนทานสารกาํจัดวัชพชื MZIR098
(อ.บุษราวรรณ  ศรวีรรธนะ)

30,000.00 การจา้งที0ปรกึษา 
วธิเีฉพาะเจาะจง

นางสาว บุษราวรรณ ศรวีรรธนะ 30,000.00 นางสาว บุษราวรรณ ศรวีรรธนะ 30,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004271 07/01/2020

41 เช็ค จา้งที0ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูร้่วมประเมนิความ
ปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของขา้วโพด
ดัดแปลงพันธุกรรมตา้นทานแมลงศัตรูพชื และ
ทนทานสารกาํจัดวัชพชื MZIR098
(อ.รักชนก  โคโต)

30,000.00 การจา้งที0ปรกึษา 
วธิเีฉพาะเจาะจง

นางสาว รัชนก โคโต 30,000.00 นางสาว รัชนก โคโต 30,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004272 07/01/2020

42 เช็ค จา้งที0ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูร้่วมประเมนิความ
ปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของขา้วโพด
ดัดแปลงพันธุกรรมตา้นทานแมลงศัตรูพชื และ
ทนทานสารกาํจัดวัชพชื MZIR098

(อ.สุภัทร ์ ไชยกลุ  )

30,000.00 การจา้งที0ปรกึษา 
วธิเีฉพาะเจาะจง

นางสาว สุภัทร ์ไชยกลุ 30,000.00 นางสาว สุภัทร ์ไชยกลุ 30,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004273 07/01/2020

43 ศช. ซื�อ Sporosarcina pasteurii 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย)

 จํากดั
20,400.00 บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย)

 จํากดั
20,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004309 07/01/2020

44 ศช. ซื�อ INLAB SOLIDS 16,157.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

16,157.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

16,157.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004310 07/01/2020

45 ศช. ซื�อ Urea RPE-ACS 500g (C490758) 6,698.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
6,698.20 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
6,698.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004311 07/01/2020

46 ศช. ซื�อ MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF,500/BAG 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

4,280.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

4,280.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004312 07/01/2020

47 ศช. ซื�อ ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS 

EMSURE ACS,ISO,REAG.

2,910.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 2,910.40 เมอรค์ จํากดั 2,910.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004313 07/01/2020

48 ศช. ซื�อ 96 Well TC Plate,FB,W/Lid,1/100/CS 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

19,046.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

19,046.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004314 07/01/2020

49 ศช. ซื�อ gBlocks Gene Fragments 1001-1250 bp 11,449.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,449.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,449.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004315 07/01/2020

50 ศช. ซื�อ แอมโมเนียม ซัลเฟต ขนาด 1 กก.(Carlo-erba) 1,637.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โสภณ แลป เซ็นเตอร ์
จํากดั

1,637.10 บรษิัท โสภณ แลป เซ็นเตอร ์
จํากดั

1,637.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004316 07/01/2020

51 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn,18 Oligos,845 mers,25

 nmole

11,753.95 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,753.95 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,753.95 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004317 07/01/2020

52 ศช. ซื�อ MEM WITH EARLE'S & NEAA, 500 ML 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

7,276.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

7,276.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004318 07/01/2020

53 ศช. ซื�อ 3,3-diaminobenzidine  tetraHCL "SIAL" 5 g 6,634.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
6,634.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
6,634.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004319 07/01/2020

54 ศช. ซื�อ BRA-2 470055 : Cover Glass 22X22 mm. 14,980.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 14,980.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 14,980.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004320 07/01/2020

55 ศช. ซื�อ Alkaline Phosphase (ALP)-AMP 44,842.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อ ีฟอร ์แอล เอม จํากดั 
(มหาชน)

44,842.59 บรษิัท อ ีฟอร ์แอล เอมจํากดั 
(มหาชน)

44,842.59 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004321 07/01/2020

56 ศช. จา้ง Electric conductivity 10,432.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทา
โกร จํากดั

10,432.50 บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทา
โกร จํากดั

10,432.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004322 07/01/2020

57 ศช. ซื�อ Liquid Nitrogen 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊แอนดเ์ค
มคิัลซัพพลาย จํากดั

5,350.00 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊แอนดเ์ค
มคิัลซัพพลาย จํากดั

5,350.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004323 07/01/2020

58 ศช. ซื�อ Beaker,low-form,w/spout,SuperDuty, 

DURAN 150ml (S211072909)

1,840.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
1,840.40 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
1,840.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004331 07/01/2020

59 ศช. จา้ง ค่าซ่อมแซมและเปลี0ยนอะไหล่ UPS 

CHUPHOTIC Venus Ultimate VNU3000

13,396.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชูโฟทคิ จํากดั 13,396.40 บรษิัท ชูโฟทคิ จํากดั 13,396.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004332 07/01/2020

60 ศช. ซื�อ เอ็มแร็ปฟิลม์ยดืถนอมอาหาร 30ซม.x60ม. 2,102.55 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 2,102.55 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 2,102.55 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004333 07/01/2020

61 ศช. ซื�อ LYSOSENSOR GREEN DND-189 (20x50 

UL)

60,850.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 60,850.90 บรษิัท กบิไทย จํากดั 60,850.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004334 07/01/2020

62 ศช. ซื�อ No.3289-20 25 CM2 TC Flask,CellBIND, 

VENT Cap 20/Pkg

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

25,680.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

25,680.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004335 07/01/2020

63 ศช. ซื�อ เครื0องคดิเลข สดีํา คาสโิอ GX-12B 875.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 875.16 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 875.16 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004336 07/01/2020

64 ศช. ซื�อ Flask, Round Bottom, 50 mL, Heavy, Wall,

 19/22-19/22, 3-Next, Angled 20 ◌ํ
57,202.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตนิเทค อคิวปิเมนท ์

แอนด ์เคมคิัล จํากดั
57,202.20 บรษิัท โตนิเทค อคิวปิเมนท ์

แอนด ์เคมคิัล จ
57,202.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004337 07/01/2020

65 ศช. ซื�อ Grade 1 Circle, 125mm 100/pk 2,856.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 2,856.90 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 2,856.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004338 07/01/2020

66 ศช. ซื�อ 1IVG1-22600-050 : OPTI-MEM I, 10x1L 187,892.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 187,892.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 187,892.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004339 07/01/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

67 เช็ค จา้ง ช่วยงานวจิัยที0เก ี0ยวขอ้งกบัการหมักอาหารผสม
ครบส่วน

162,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ณรงคฤ์ทธิ; ใจพลแสน 162,000.00 นาย ณรงคฤ์ทธิ; ใจพลแสน 162,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004340 07/01/2020

68 เช็ค จา้ง ทบทวนวรรณกรรมเกี0ยวกบัเมแทบอไลตท์ี0พบใน
เห็ดชนิดอื0นที0มวีวิัฒนาการใกลเ้คยีงกนั

70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กฤตมิา เอนกธนกลุ 70,000.00 นางสาว กฤตมิา เอนกธนกลุ 70,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004341 07/01/2020

69 ศช. ซื�อ RT-LTS-A-200_L-/F-960/10 Tips filter LTS 

200uL

41,195.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

41,195.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

41,195.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004342 07/01/2020

70 ศช. ซื�อ Lab-TekII slide 8-well, 16/pk 29,746.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 29,746.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 29,746.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004343 07/01/2020

71 ศช. ซื�อ 2961/10 Batimastat, 10 mg 19,153.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 19,153.00 บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 19,153.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004344 07/01/2020

72 ศช. ซื�อ MEM/EBSS NEAA Modified (2x5L.) 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,350.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,350.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004345 07/01/2020

73 ศช. ซื�อ LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 23,283.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

23,283.20 บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

23,283.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004346 07/01/2020

74 ศช. ซื�อ 1IV09-L3000-008 : LIPOFECTAMINE 3000 

TRANSFECTION REAGENT, 0.75 ML

41,462.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 41,462.50 บรษิัท กบิไทย จํากดั 41,462.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004347 07/01/2020

75 ศช. ซื�อ PrimeScript One Step RT-PCR Kit Ver.2, 

50rxns

22,470.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
22,470.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
22,470.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004348 07/01/2020

76 ศช. ซื�อ FETAL BOVINE SERUM 32,067.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 32,067.90 เมอรค์ จํากดั 32,067.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004349 07/01/2020

77 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 16,050.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 16,050.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 16,050.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004350 07/01/2020

78 ศช. ซื�อ 1IV06-A10460 : ONE SHOT CCDB 

SURVIVAL 2T1R COMPETENT CELL, 10 RXN

23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 23,540.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 23,540.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004351 07/01/2020

79 เช็ค จา้ง งานปรับปรุงหลังคาแผ่นใส อาคาร DA 67,920.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรพรรณ สรรพากร 67,920.00 นางสาว อรพรรณ สรรพากร 67,920.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004384 08/01/2020

80 ศช. ซื�อ ไนไตรเจนเหลว 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊
 จํากดั

87,740.00 บรษิัท บางกอกอนิดัสเทรยีลแกส๊
 จํากดั

87,740.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004385 08/01/2020

81 ศช. ซื�อ สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอรโ์ฟลต ์250 แผ่น 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 2,568.00 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 2,568.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004386 08/01/2020

82 ศช. ซื�อ กระดาษทชิชู SCOTT Towels (6 มว้น/ห่อ) 4,195.47 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

4,195.47 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

4,195.47 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004387 08/01/2020

83 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื0อทําการทดสอบประสทิธภิาพของเชื�อ
ราที0แยกไดก้อ่นหนา้ ในการกอ่โรคในวัชพชืเป้าหมาย
 22 ชนิด

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ปิยพัทธ ์เทพบุญเรอืง 14,000.00 นาย ปิยพัทธ ์เทพบุญเรอืง 14,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004388 08/01/2020

84 ศช. จา้ง งานปรับปรุงประตู 68,479.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั �งกมิฮง เอ็นจเินียริ0ง จํากดั 68,479.52 บรษิัทตั �งกมิฮง เอ็นจเินียริ0ง จํากดั 68,479.52 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004389 08/01/2020

85 ศช. ซื�อ "CARESTAINER"Lithium Heparin Vacuum 

Tube 4ml 100pcs

1,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บมาสเตอร ์แอ๊ดวานซ ์
จํากดั

1,850.00 บรษิัท แล็บมาสเตอร ์แอ๊ดวานซ ์
จํากดั

1,850.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004390 08/01/2020

86 ศช. ซื�อ Albumin from bovine serum "Sigma" 50 g. 19,688.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
19,688.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
19,688.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004391 08/01/2020

87 ศช. ซื�อ ถุงพลาสตกิรอ้น ขนาด 123*18,500 g 2,541.25 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 2,541.25 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 2,541.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004392 08/01/2020

88 ศช. ซื�อ gBlocks Gene Fragments 2000-2250 bp 53,607.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 53,607.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 53,607.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004393 08/01/2020

89 ศช. ซื�อ AGAR TECHNICAL 500 GM 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 8,667.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 8,667.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004394 08/01/2020

90 ศช. ซื�อ กระดาษเช็ดมอื M-Fold (แพ็ค4ห่อ) สกอ๊ตต์ 3,195.04 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,195.04 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,195.04 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004395 08/01/2020

91 เช็ค ซื�อ N-Methyl-N-(trimethylsilyl) 

trifluoroacetamide for GC

17,109.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

17,109.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

17,109.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004396 08/01/2020

92 ศช. ซื�อ KAPA SYBR Fast (Universal) 100x20 uL 

reactions

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 8,025.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 8,025.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004397 08/01/2020

93 ศช. ซื�อ TaqMan Fast Virus 1-Step Master Max, 200

 rxn

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 12,840.00 บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 12,840.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004398 08/01/2020

94 ศช. ซื�อ SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ, 100 

RXN

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 32,100.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 32,100.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004399 08/01/2020

95 ศช. ซื�อ 2mL, Vial, Amber Glass, graduated spot, 

12x32mm for 9mm Screw Thread, 100/PK

8,453.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

8,453.00 บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

8,453.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004400 08/01/2020

96 ศช. ซื�อ นํ�ายาฆ่าเชื�อ Deltol 5 ลติร 3,210.00 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

3,210.00 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

3,210.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004401 08/01/2020

97 ศช. ซื�อ Beaker 100 ml 'Pyrex' 12,100.63 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั ท.ีเอส. 

อนิเตอรแ์ล็บ
12,100.63 หา้งหุน้ส่วนจํากดั ท.ีเอส. 

อนิเตอรแ์ล็บ
12,100.63 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004402 08/01/2020

98 ศช. ซื�อ 4-20% Mini-PROTEAN TGX Precast Protein

 Gel 12 well 20 ul. (10/pack.)with 456-000 

opening lever

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 10,700.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 10,700.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004403 08/01/2020

99 ศช. ซื�อ ACETONE-D6, (D,99.9%) 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั 41,730.00 บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั 41,730.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004404 08/01/2020

100 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 78 mers, 

25 nmole

1,084.98 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,084.98 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,084.98 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004407 08/01/2020

101 ศช. ซื�อ MGIEasy FS DNA Library Prep Set, RXN 97,581.86 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 97,581.86 บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 97,581.86 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004408 08/01/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

102 ศช. ซื�อ Qubit(R) dsDNA Assay Kit 500 assays 

02-100 ng

32,373.92 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 32,373.92 บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 32,373.92 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004409 08/01/2020

103 ศช. ซื�อ SEALING MAT 384 WELL PLATE, 50/CS 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

14,980.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

14,980.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004410 08/01/2020

104 ศช. จา้ง Bacteria Whole Genome Sequencing with 

standard analysis

11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกตซ ์เฮลทแ์คร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

11,770.00 บรษิัท เกตซ ์เฮลทแ์คร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

11,770.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004412 08/01/2020

105 เช็ค จา้ง ค่าจา้งเพื0อทําการทดสอบและประเมนิลักษณะฟี
โนไทป์ขา้ว จํานวน 261 สายพันธุ ์

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วัชระ เพ็ชรลว้น 20,000.00 นาย วัชระ เพ็ชรลว้น 20,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004435 10/01/2020

106 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 3 Oligos, 194 mers, 

100 nmole

7,277.07 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,277.07 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,277.07 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004437 10/01/2020

107 ศช. ซื�อ ซื�อ Povidine-125 (20 ลติร) จํานวน 10 ถัง 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากดั 36,000.00 บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากดั 36,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004439 10/01/2020

108 ศช. ซื�อ PAC-AQ002  (25 กก./กระสอบ) จํานวน 10 

กระสอบ
10,000.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากดั 10,000.01 บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากดั 10,000.01 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004443 10/01/2020

109 ศช. จา้ง ซ่อมตูแ้ช่  และเครื0องปรับอากาศ
ขนาด 36000 BTU และขนาด 18000 BTU

13,800.00 เฉพาะเจาะจง รา้น สุวภัทรแอรแ์อนดซ์ัพพลาย
โดยนายสนธยา จันทรเ์กลี�ยง

13,800.00 รา้น สุวภัทรแอรแ์อนดซ์ัพพลาย
โดยนายสนธยา จันทรเ์กลี�ยง

13,800.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004445 10/01/2020

110 ศช. ซื�อ Sodium metasilicate 9H2O 500g. 545.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั แอล.บ.ีซายน์ 545.70 หา้งหุน้ส่วนจํากดั แอล.บ.ีซายน์ 545.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004446 10/01/2020

111 ศช. ซื�อ สายไฟชนิดทนความรอ้น 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 4,815.00 บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 4,815.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004448 10/01/2020

112 ศช. ซื�อ อุปกรณส์ํานักงาน 2,417.04 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 2,417.04 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 2,417.04 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004449 10/01/2020

113 ศช. ซื�อ Compressor 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั0น 
จํากดั

8,560.00 บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั0น 
จํากดั

8,560.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004451 10/01/2020

114 ศช. ซื�อ Face Recognition ยี0หอ้ Hikvision รุ่น 
DS-K1T606MF พรอ้มตดิตั �ง

26,867.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กรนี เทคโนโลยี0 เอ็นจิ
เนียริ0ง จํากดั

30,612.70 บรษิัท กรนี เทคโนโลยี0 เอ็นจิ
เนียริ0ง จํากดั

30,612.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004455 10/01/2020

115 ศช. เช่า เช่าเครื0องถ่ายเอกสาร 1 เครื0อง 51,600.11 เฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั 51,600.11 บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จํากดั 51,600.11 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004460 10/01/2020

116 ศช. จา้ง ตรวจวเิคราะหป์รมิาณเยื0อในแป้ง ความละเอยีด
ของแป้ง

50,400.00 เฉพาะเจาะจง นาง จํารัส คดพมิพ์ 50,400.00 นาง จํารัส คดพมิพ์ 50,400.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004462 11/01/2020

117 ศช. จา้ง เตรยีมตัวอย่างเบื�องตน้สําหรับงานวเิคราะห์ 44,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สมบูรณ ์จันทรห์อม 44,400.00 นางสาว สมบูรณ ์จันทรห์อม 44,400.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004463 11/01/2020

118 ศช. จา้ง ส่งงานตรวจวเิคราะหแ์ละงานวเิคราะหข์อง
โครงการ

63,300.00 เฉพาะเจาะจง นาง พณิทพิย ์คดพมิพ์ 63,300.00 นาง พณิทพิย ์คดพมิพ์ 63,300.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004464 11/01/2020

119 ศช. จา้ง จัดส่งใบรับส่งตัวอย่าง การจัดทําใบเสนอราคา 
ใบแจง้หนี�

65,490.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุกญัญา งามเนตร์ 65,490.00 นางสาว สุกญัญา งามเนตร์ 65,490.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004465 11/01/2020

120 ซํ�า ซื�อ Magnetic Hotplate Stirrer Model CMAG 

HS7, IKA

17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรวชิั0น ไซแอนตฟิิค 
จํากดั
บรษิัท มณ ีฟอรย์ู จํากดั

17,655.00

21,935.00

บรษิัท โปรวชิั0น ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

17,655.00 ราคาตํ0าสุด PO20004466 11/01/2020

121 ศช. ซื�อ Pipet Washer-Rinser HDPE,Size A,B 14,338.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 14,338.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 14,338.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004467 11/01/2020

122 ศช. ซื�อ Extractor EtBr set of 6 pcs. 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซสท ์บซิ อนิเตอรเ์ทรด 
จํากดั

5,457.00 บรษิัท เซสท ์บซิ อนิเตอรเ์ทรด 
จํากดั

5,457.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004468 11/01/2020

123 ศช. ซื�อ 101VR20 DISH 90MM. TRIPLE VENT 

500/CS

5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

5,136.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004469 11/01/2020

124 ศช. ซื�อ T8877.0010 2,3,5-Triphenyltetrazolium 

chloride : 10g.

4,173.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
4,173.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
4,173.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004470 12/01/2020

125 ศช. ซื�อ ToxinSensor TM Chromogenic LAL 

Endotoxin Assay Kit, 1 Kit

12,840.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 12,840.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 12,840.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004471 12/01/2020

126 ศช. ซื�อ 75cm2 Cell Culture Flask, Vent Cap, TC, 

Sterile 100/case

31,030.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 31,030.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 31,030.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004472 12/01/2020

127 ศช. ซื�อ ถุงมอืไนไตรสฟี้า ศรตีรัง S 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 5,457.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 5,457.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004473 12/01/2020

128 ศช. ซื�อ GS F161571 D5000 for P5000/C5000 (334 

pieces)

4,590.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 4,590.30 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 4,590.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004474 12/01/2020

129 ศช. ซื�อ MES monohydrate Buffer salt, >=99% 17,013.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากดั

17,013.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากดั

17,013.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004475 12/01/2020

130 ศช. จา้ง วเิคราะหน์ํ�าผวิดนิที0ระดับผวินํ�า และวเิคราะหด์นิ 65,912.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ี
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั

65,912.00 บรษิัท เอแอลเอส แลบอราทอร ี
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากดั

65,912.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004476 12/01/2020

131 ศช. ซื�อ วัสดุกอ่สรา้งและวัสดุไฟฟ้า 3,555.61 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั อุดมภัณฑ์
บา้นดอน

3,555.61 หา้งหุน้ส่วนจํากดั อุดมภัณฑ์
บา้นดอน

3,555.61 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004477 12/01/2020

132 ศช. ซื�อ Chlorine Hiclor 70% sodium process (40 

กก./ถัง)

39,600.06 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากดั 39,600.06 บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากดั 39,600.06 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004478 12/01/2020

133 ศช. จา้ง ค่าบรกิาร Service Contract เครื0องโอโซน 
BONA2D

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพรมเินน้ท ์ฟลูอดิ 
คอนโทรลส ์(ประเทศไทย) จํากดั

19,260.00 บรษิัท โพรมเินน้ท ์ฟลูอดิ 
คอนโทรลส(์ประเทศไทย) จํากดั

19,260.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004479 12/01/2020

134 ศช. ซื�อ Bst DNA Polymerase, Large Fragment 

1x1,600 Units

4,429.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 4,429.80 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 4,429.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004481 13/01/2020

135 ศช. ซื�อ ไฮเตอร ์ฟ้า 20 x 2.5 L 4,643.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากดั 4,643.80 บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากดั 4,643.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004482 13/01/2020

136 ศช. ซื�อ MicroAmp Optical 96-well Reaction Plates 

(0.2mL), 10 plates

25,230.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 25,230.60 บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 25,230.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004483 13/01/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

137 ศช. ซื�อ KAPA SYBR Fast (Universal) 100x20 uL 

reactions

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 16,050.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 16,050.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004484 13/01/2020

138 ศช. ซื�อ Ethanol AR Merck (Ethyl alcohol) 4x2.5 L 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากดั 31,030.00 บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากดั 31,030.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004485 13/01/2020

139 ศช. ซื�อ QIAamp DNA Mini Kit (250) Qiagen 26,514.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

26,514.60 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

26,514.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004486 13/01/2020

140 ศช. ซื�อ เครื0องวัดอุณหภูมแิละความชื�น 116,523.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอรม์ัล ไซเอนทฟิิก 
อคีวปิเมนท ์จํากดั

116,523.00 บรษิัท เทอรม์ัล ไซเอนทฟิิก 
อคีวปิเมนท ์จํากดั

116,523.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004496 13/01/2020

141 ศช. ซื�อ Dewar-10Liter 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊แอนดเ์ค
มคิัลซัพพลาย จํากดั

20,865.00 บรษิัท ไทยอนิเตอรแ์กส๊แอนดเ์ค
มคิัลซัพพลาย จํากดั

20,865.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004497 13/01/2020

142 ศช. ซื�อ FuGENE(R) HD Transfection Reagent, 5 X

 1ml

131,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
131,610.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
131,610.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004503 13/01/2020

143 ศช. ซื�อ A9647-100G Albumin from bovine serum  

heat shock fraction, pH 7, >98%

31,672.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล 
จํากดั

31,672.00 บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล 
จํากดั

31,672.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004504 13/01/2020

144 ศช. ซื�อ ถุงมอืแพทย ์แบบไม่มแีป้ง เบอร ์S ยี0หอ้ศรตีรัง
โกลฟ

1,444.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์
เดอร ์จํากดั

1,391.00 บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์
เดอร ์จํากดั

1,391.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004505 13/01/2020

145 ศช. ซื�อ LOOP ปลายกลม ยาว 28 ซม. 4,622.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากดั 4,622.40 บรษิัท สามชัย เคมคิอล จํากดั 4,622.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004506 13/01/2020

146 ศช. ซื�อ ถุงมอืไม่มแีป้งศรตีรัง S 5,510.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์
เดอร ์จํากดั

5,510.50 บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์
เดอร ์จํากดั

5,510.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004507 13/01/2020

147 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื0อดําเนินการเตรยีมอาหารเลี�ยงเชื�อ 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กวนินา นาทศรทีา 18,000.00 นางสาว กวนินา นาทศรทีา 18,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004508 13/01/2020

148 ศช. ซื�อ สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004509 13/01/2020

149 ศช. ซื�อ เครื0องเหลาดนิสอ คละส ีคารล์ A-5 756.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 756.60 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 756.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004510 13/01/2020

150 ศช. ซื�อ Maltohexaose,>90% 11,449.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากดั

11,449.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีัล 
อนิดัสทร ีจํากดั

11,449.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004511 13/01/2020

151 ศช. จา้ง ปรับปรุงโรงเรอืนเพาะเลี�ยงปลากดังานวจิัย 83,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นธ ีรัตนพเิชษฐ 83,000.00 นาย นธ ีรัตนพเิชษฐ 83,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004593 16/01/2020

152 ศช. ซื�อ TV ขนาด 55 นิ�ว และขนาด 43 นิ�ว พรอ้มกรอบ 
Touch Screen, Computer Desktop Windows 

10, ขาตั �งทวี ีแบบเคลื0อนที0

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ่นไฟ สตูดโิอ จํากดั 99,510.00 บรษิัท พ่นไฟ สตูดโิอ จํากดั 99,510.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004611 16/01/2020

153 ศช. ซื�อ วัสดุรับรองการประชุม (กาแฟ,ครมีเทยีม) 8,613.50 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

8,613.50 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

8,613.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004612 16/01/2020

154 ศช. ซื�อ กระดาษชําระและถุงขยะดํา 50,718.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั อมรชัยพานิช 
1996

50,718.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั อมรชัยพานิช 
1996

50,718.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004613 16/01/2020

155 ศช. ซื�อ ETHYL ACETATE, AR 20L 6,944.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากดั 6,944.30 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากดั 6,944.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004614 16/01/2020

156 ศช. ซื�อ Parafin liquid BP 1000ml 1,027.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
1,027.20 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
1,027.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004615 16/01/2020

157 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 1 Oligos, 66 mers, 100

 nmole

2,529.48 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,529.48 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,529.48 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004616 16/01/2020

158 ศช. ซื�อ OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 3,909.78 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,909.78 บรษิัท กบิไทย จํากดั 3,909.78 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004617 16/01/2020

159 ศช. ซื�อ MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF, 

500/BAG

58,315.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

58,315.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

58,315.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004618 16/01/2020

160 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 10,914.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,914.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,914.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004619 16/01/2020

161 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 126 mers, 25

 nmole

1,752.66 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,752.66 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,752.66 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004620 16/01/2020

162 ศช. ซื�อ dNTP Mix, 10mM, 1000ul 2,621.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
2,621.50 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
2,621.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004621 16/01/2020

163 ศช. ซื�อ กระดาษสเีขยีวอ่อน ขนาด A4 80แกรม 882.75 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

882.75 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

882.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004623 16/01/2020

164 ศช. ซื�อ วัสดุช่าง ( แบตเตอรี0แหง้ ) 1,690.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 
จํากดั

1,690.60 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 
จํากดั

1,690.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004624 16/01/2020

165 ศช. ซื�อ ถุงมอืไม่มแีป้งศรตีรัง S 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 2,782.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 2,782.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004625 16/01/2020

166 ศช. ซื�อ No. LNK012AP LYNX Rapid Alkaline 

Phosphatase Antibody Conjugation Kit

45,421.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 45,421.50 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 45,421.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004626 16/01/2020

167 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 8 Oligos, 201 mers, 25

 nmole

2,795.91 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,795.91 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,795.91 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004627 16/01/2020

168 ศช. ซื�อ นํ�ายาสําหรับวเิคราะห ์Genotyping (340 

reactions)

98,044.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลโฟมกิส ์จํากดั 98,044.10 บรษิัท ไลโฟมกิส ์จํากดั 98,044.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004628 16/01/2020

169 ศช. ซื�อ 1IV05-11615-010 : TAQ DNA 

POLYMERASE, 500 U

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 21,400.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 21,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004629 16/01/2020

170 ศช. ซื�อ DNase I, RNase-free 1000 u 5,564.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,564.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,564.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004630 16/01/2020

171 ศช. ซื�อ MCT150C MICROTUBE 

1.5ML.BOIL-PROOF, 500/BAG

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

4,280.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

4,280.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004631 16/01/2020

172 ศช. จา้ง สอบเทยีบเครื0อง PCR และ Real-Time PCR 

model BIO-RAD

133,108.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอ
รี0ส ์จํากดั

133,108.00 บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอ
รี0ส ์จํากดั

133,108.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004641 17/01/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
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ราคากลาง (บาท) วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง (บาท)

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

173 ศช. ซื�อ วัสดุช่าง (Compressor) 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั0น 
จํากดั

23,005.00 บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลูชั0น 
จํากดั

23,005.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004642 17/01/2020

174 ศช. ซื�อ ตะเกยีงแอลกอฮอลแ์กว้ 530.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชนก อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 530.00 บรษิัท ชนก อนิเตอรเ์ทรด จํากดั 530.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004643 17/01/2020

175 ศช. ซื�อ Takara Ex Taq (Mg2 + plus buffer), 250 U 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
34,775.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
34,775.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004647 17/01/2020

176 ศช. ซื�อ ImProm-II(TM) Reverse Transcription 

System, 100 reactions

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
19,260.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004648 17/01/2020

177 ศช. ซื�อ No. LNK002P LYNX RAPID HRP Antibody 16,114.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 16,114.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 16,114.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004650 17/01/2020

178 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 15,818.88 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 15,818.88 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 15,818.88 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004651 17/01/2020

179 ศช. ซื�อ Autophagy Assay Kit 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 23,005.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 23,005.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004653 17/01/2020

180 ศช. ซื�อ TR222C TIP 200UL. REF LINE 1000/BAG 10,967.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

10,967.50 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

10,967.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004654 17/01/2020

181 ศช. ซื�อ CHLOROFORM (1% EtOH), AR 2.5L 834.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากดั 834.60 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากดั 834.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004655 17/01/2020

182 ศช. ซื�อ ProNex(R) Size-Selective Purification 

System 10ml

17,013.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 17,013.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 17,013.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004658 17/01/2020

183 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 5 Oligos, 160 mers, 25

 nmole

27,301.05 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 27,301.05 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 27,301.05 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004659 17/01/2020

184 ศช. ซื�อ qPCRBIO Probe Mix Lo-ROX (100 rxns) 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ี
จํากดั

11,128.00 บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ี
จํากดั

11,128.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004660 17/01/2020

185 ศช. ซื�อ GF-1 Plasmid DNA Extraction Kit (RNAse A

 included), 100preps

67,410.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 67,410.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 67,410.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004661 17/01/2020

186 ศช. ซื�อ Bst DNA Polymerase, Large Fragment 

1x1,600 Units

4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 4,494.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 4,494.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004662 17/01/2020

187 ศช. ซื�อ Taq DNA Polymerase (recombinant) 500 u. 11,556.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,556.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,556.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004663 17/01/2020

188 ศช. ซื�อ 10uL, Long, Graduated, Natural, System 

Rack (PP), sterilzed, 69tipsx10racks

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 7,490.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 7,490.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004664 17/01/2020

189 ศช. ซื�อ ONE PCR, 100 RXN 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,844.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,844.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004665 17/01/2020

190 ศช. ซื�อ Trident Level 1 LC Column Protection 

System Filter Only, ea

6,698.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั0น จํากดั 6,698.20 บรษิัท ซ.ีอ.ีคอมบเินชั0น จํากดั 6,698.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004666 17/01/2020

191 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 106 mers, 25

 nmole

4,864.22 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,864.22 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,864.22 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004667 17/01/2020

192 ศช. ซื�อ RNA-XPress Reagent 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็กซไ์บโอ (ประเทศไทย)

 จํากดั
10,272.00 บรษิัท เน็กซไ์บโอ (ประเทศไทย)

 จํากดั
10,272.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004668 17/01/2020

193 ศช. ซื�อ BD DIFCO Potato Dextrose Agar (PDA), 

500g

14,124.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีจ พลัส กรุ๊ป จํากดั 14,124.00 บรษิัท บเีจ พลัส กรุ๊ป จํากดั 14,124.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004669 17/01/2020

194 ศช. ซื�อ 10 UL MICRO TIP EXTRA LONG, 1000/PKG 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 10,700.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 10,700.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004670 17/01/2020

195 ศช. ซื�อ D-MEM (1X), 500 ML 20,030.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 20,030.40 บรษิัท กบิไทย จํากดั 20,030.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004671 17/01/2020

196 ศช. ซื�อ ACRODISH 25MM 0.2UM, 

SUPOR,STRL,50/

43,014.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

43,014.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

43,014.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004672 17/01/2020

197 ศช. ซื�อ GOSSELIN Round Petri Plate, 55 mm, 

Aseptic Item No. BP53-06

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีจ พลัส กรุ๊ป จํากดั 64,200.00 บรษิัท บเีจ พลัส กรุ๊ป จํากดั 64,200.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004673 17/01/2020

198 ศช. ซื�อ Ethanlo 95% 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 5,564.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 5,564.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004674 17/01/2020

199 ศช. ซื�อ กระดาษกาวย่น แกน 3 นิ�ว 24มม. x 20 หลา ครมี 2,499.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 2,499.52 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 2,499.52 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004675 17/01/2020

200 ศช. ซื�อ Glycerol RPE-ACS 2500ml 4,044.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
4,044.60 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
4,044.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004676 17/01/2020

201 ศช. ซื�อ 1TFS-SYN-12322012 : PLANT RNA 

ISOLATION REAGENT, 100 ML

27,199.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 27,199.40 บรษิัท กบิไทย จํากดั 27,199.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004677 17/01/2020

202 ศช. ซื�อ CBBI-DB0154.25ML DEPC, 25 ml. 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 9,630.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004678 17/01/2020

203 ศช. ซื�อ iso-Propyl Alcohol RPE-ACS 2500ml 

(C415156)

620.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
620.60 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
620.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004679 17/01/2020

204 ศช. ซื�อ สกอ๊ตเทป 3M 3/4"x36 หลา เบอร ์500 แกน 3" 2,760.60 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

2,760.60 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

2,760.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004681 17/01/2020

205 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 4,280.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,280.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,280.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004682 17/01/2020

206 ศช. จา้ง ซ่อมเครื0องปัS มแรงดันอากาศ (Diaphragm 

pump)

18,404.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 18,404.00 บรษิัท บูช ิ(ไทยแลนด)์ จํากดั 18,404.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004684 17/01/2020

207 ศช. ซื�อ A9913.0010 Amyloglucosidase solution: 

"SIAL" 10 ml.

8,132.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
8,132.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
8,132.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004699 17/01/2020

208 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 40 Oligos, 1840 mers,

 100 nmoleม 96 well Plate, HPLC

187,250.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 187,250.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 187,250.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004719 20/01/2020

209 ศช. ซื�อ RC-10 Tips 10uL, 1000 Tips in bag, UNV 32,902.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

32,902.50 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

32,902.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004720 20/01/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

210 ศช. ซื�อ Casein protein rich refined 500 g 32,069.39 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์ จํากดั 32,069.39 บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์ จํากดั 32,069.39 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004721 20/01/2020

211 ศช. ซื�อ Air Zero Grade 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน)

3,959.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน)

3,959.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004722 20/01/2020

212 ศช. ซื�อ TABAS03KIT TWISTTAMP BASIC KIT 1,025.00 เฉพาะเจาะจง TWISTDX LIMITED 1,025.00 TWISTDX LIMITED 1,025.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004723 20/01/2020

213 ศช. ซื�อ MGISEQ-2000RS High-throughput 
Sequencing Set (PE150), 540G

340,022.46 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 340,022.46 บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 340,022.46 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004724 20/01/2020

214 ศช. ซื�อ EXPI293 EXPRESSION MEDIUM 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 20,330.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 20,330.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004731 20/01/2020

215 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื0อสกดัเอนไซมอ์อกมาจากเชื�อรา 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เงนิตรา สํานักนิตย์ 40,000.00 นางสาว เงนิตรา สํานักนิตย์ 40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004732 20/01/2020

216 ศช. ซื�อ No.R0547S Pac I 8,731.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 8,731.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 8,731.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004733 20/01/2020

217 ศช. ซื�อ TIPS MICRO-G,0.1-10UL,10000/CS 6,302.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

6,302.30 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

6,302.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004734 20/01/2020

218 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,494.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,494.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004735 20/01/2020

219 ศช. ซื�อ Ampicillin,Sodium salt ,25 gm. 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 6,848.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 6,848.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004736 20/01/2020

220 ศช. ซื�อ Propionic acid ACS reagen,>=99.5% 5,724.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

5,724.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

5,724.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004737 20/01/2020

221 ศช. ซื�อ Pipette Tip 1-200 ul.Yellow 1,000/pk 15,943.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 15,943.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 15,943.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004738 20/01/2020

222 ศช. ซื�อ MINISART FILTER 0.2 UM.,50/PKG 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,708.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,708.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004739 20/01/2020

223 ศช. ซื�อ Rapamycin,5 mg 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
6,206.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
6,206.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004740 20/01/2020

224 ศช. จา้ง ค่าจา้งปลูก รดนํ�า รวมถงึดูแลพชืชนิดต่างๆ 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ฉลอง เภาพันธ์ 4,200.00 นางสาว ฉลอง เภาพันธ์ 4,200.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004741 20/01/2020

225 ศช. ซื�อ GeneMorph II Random Mutagenesis Kit 17,936.41 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จโีนแม็กซ ์เทคโนโลยสี ์
จํากดั

17,936.41 บรษิัท จโีนแม็กซ ์เทคโนโลยสี ์
จํากดั

17,936.41 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004790 21/01/2020

226 ศช. ซื�อ DMEM/F12, DMEM/High Glucose 7,490.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,490.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,490.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004791 21/01/2020

227 ศช. ซื�อ PENICILLIN-STREPTOMYCIN, 

TRYPSIN-EDTA

57,138.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 57,138.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 57,138.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004792 21/01/2020

228 ศช. ซื�อ LACTOBACILI MRS BROTH 37,578.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 37,578.40 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 37,578.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004793 21/01/2020

229 ศช. ซื�อ หลอดเซ็นตรฟิิวหิ�วฝาเกลยีว ขนาด 15 มล. 

(Corning) (1 แพ็ค/50 อัน)

25,787.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเอ็มแอล เทคโนโลย ี
จํากดั

25,787.00 บรษิัท เอเอ็มแอล เทคโนโลย ี
จํากดั

25,787.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004794 21/01/2020

230 ศช. ซื�อ Antifoam 204 size 50 ml.(Sigma#A8311) 15,836.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โสภณ แลป เซ็นเตอร ์
จํากดั

15,836.00 บรษิัท โสภณ แลป เซ็นเตอร ์
จํากดั

15,836.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004795 21/01/2020

231 ศช. ซื�อ METHANOL LC/MS 4 LT 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 7,169.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 7,169.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004796 21/01/2020

232 ศช. ซื�อ Dichloromethane,99.8% Extra Dry over 

Molecular Sieve,Stabilized,AcroSeal

19,730.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 19,730.80 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 19,730.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004797 21/01/2020

233 ศช. ซื�อ Buffer pH 4.00 250ml 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

2,996.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

2,996.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004798 21/01/2020

234 ศช. ซื�อ MIDDLEBROOK OADC ENRICHMENT 

500ML

13,910.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 13,910.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 13,910.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004799 21/01/2020

235 ศช. ซื�อ หนา้กากาอนามัย ยี0หอ้ 3M NEXCARE earloop

 mask บรรจุ 20 ชิ�น/กล่อง
5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์

เดอร ์จํากดั
5,136.00 บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์

เดอร ์จํากดั
5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004802 21/01/2020

236 ศช. ซื�อ Syringe Plastic 3ml.,100/box "Nipro" 1,797.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั0น 
จํากดั

1,797.60 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั0น 
จํากดั

1,797.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004803 21/01/2020

237 ศช. ซื�อ Custom Oligo Syn,28 Oligos,1,061 mers,25

 nmole

14,758.51 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 14,758.51 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 14,758.51 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004804 21/01/2020

238 ศช. จา้ง ค่าจา้งวเิคราะหข์อ้มูลที0ไดจ้ากเทคนิค 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อภริักษ์ วเิศษชาติ 30,000.00 นาย อภริักษ์ วเิศษชาติ 30,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004805 21/01/2020

239 ศช. ซื�อ CHLOROFORM-D (D,99.8%)+SILVER 

FOIL,100 G

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั 8,025.00 บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั 8,025.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004806 21/01/2020

240 ศช. จา้ง ค่าจา้งวเิคราะหโ์ปรตโีอมในเมล็ดขา้ว จํานวน 
98 ตัวอย่าง

56,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สวรรยา เจรญิลาภ
พาณชิย์

56,000.00 นางสาว สวรรยา เจรญิลาภ
พาณชิย์

56,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004807 20/01/2020

241 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื0อทํางานวจิัยดา้นพันธุวศิวกรรม
แบคทเีรยี

36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรศริ ิบํารุงธรรม 36,000.00 นางสาว พรศริ ิบํารุงธรรม 36,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004808 21/01/2020

242 ศช. ซื�อ N-Hexane HPLC 4 lt.Qrec 3,531.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 3,531.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 3,531.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004809 21/01/2020

243 ศช. ซื�อ Centrifuge Tube 15ML, CENTRISTAR Cap,

 50SLV/500

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

7,490.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

7,490.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004810 21/01/2020

244 ศช. ซื�อ SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ, 100 

RXN

35,524.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 35,524.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 35,524.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004811 21/01/2020

245 ศช. ซื�อ DNeasy Plant Mini Kit (250), Qiagen 155,792.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

155,792.00 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

155,792.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004830 22/01/2020

246 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 2,140.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,140.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,140.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004831 22/01/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

247 ศช. ซื�อ ซื�อ วัสดุ อุปกรณส์ําหรับเดนิระบบกลอ้งวงจรปิด
ของ Glasshouse 4  ณ โรงเรอืน BSL2-P

12,755.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากดั 12,755.80 บรษิัท โชคชัย ซัพพลาย จํากดั 12,755.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004833 22/01/2020

248 ศช. ซื�อ Poly (l:C) CAS: 24939-03-5, () 1G 18,607.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากดั 18,607.30 บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากดั 18,607.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004837 22/01/2020

249 ศช. ซื�อ MINIFATE TFF CAPULE,30K OMEGA MEM 10,807.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

10,807.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

10,807.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004862 22/01/2020

250 ศช. ซื�อ UNION 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 4,066.00 บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 4,066.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004863 22/01/2020

251 ศช. ซื�อ Isooctane 2.5 Litre 2,514.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซที ีเคมคีอล จํากดั 2,514.50 บรษิัท ซที ีเคมคีอล จํากดั 2,514.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004864 22/01/2020

252 ศช. ซื�อ G1-GT107 (# 

GC7987-5G)N-Acetyl-D-glucosaminne,5g

1,016.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 1,016.50 บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 1,016.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004865 22/01/2020

253 ศช. ซื�อ Genomic DNA Mini Kit (300) (Blood/Cell 

Culture)with Proteinase K No.PK00011 (6x11 

mg.)

29,403.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 29,403.60 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 29,403.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004866 22/01/2020

254 ศช. ซื�อ TR222CRS REF-LINE, STER, TIP RACK, 

200UL . 96/RA

4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

4,494.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

4,494.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004867 22/01/2020

255 ศช. ซื�อ DI-Potassium hydrogenphosphate 500 

g.(Kemaus#KA2221)

2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โสภณ แลป เซ็นเตอร ์
จํากดั

2,247.00 บรษิัท โสภณ แลป เซ็นเตอร ์
จํากดั

2,247.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004868 22/01/2020

256 ศช. ซื�อ ED.HCL "SIAL" 5,093.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
5,093.20 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
5,093.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004869 22/01/2020

257 ศช. จา้ง สอบเทยีบเครื0อง PCR model Perkin Elmer 

และ model Applied Biosystems

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 25,680.00 บรษิัท ยนีพลัส  จํากดั 25,680.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004870 22/01/2020

258 ศช. ซื�อ In situ BrdU-Red DNA Fragmentation 

(TUNEL) Assay Kit, 60 tests, Abcam, UK

108,070.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอ
สตกิส(์ประเทศไทย) จํากดั

108,070.00 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอ
สตกิส(์ประเทศไทย) จํากดั

108,070.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004871 22/01/2020

259 ศช. จา้ง ผูป้ระสานงานหน่วยปฏบิัตกิารเทคโนโลยแีปร
รูปมันสําปะหลังและแป้ง เพื0อประสานระหว่างหน่วย
ปฏบิัตกิารฯ และหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

180,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 90,000.00 เกษตรศาสตร์ 90,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004872 22/01/2020

260 ศช. จา้ง Bacterial Whole genome reseq. without 

analysis, 2 GB

20,330.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 20,330.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 20,330.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004873 22/01/2020

261 ศช. ซื�อ Ethanol 95% 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 5,136.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004874 22/01/2020

262 ศช. ซื�อ A4416-1ML Anti-Mouse lgG (whole 

molecule)

13,952.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล 
จํากดั

13,952.80 บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล 
จํากดั

13,952.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004875 22/01/2020

263 ศช. ซื�อ PROPYLENE GLYCOL (20L.) 39,108.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีไว จํากดั 39,108.50 บรษิัท พ.ีไว จํากดั 39,108.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004876 22/01/2020

264 ศช. ซื�อ 4614 ACRODISC 25MM 0.45UM, SUPOR, 

STRL, 50

21,999.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

21,999.20 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

21,999.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004877 22/01/2020

265 ศช. ซื�อ HEK-Blue IFN-a/b cells 154,080.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 154,080.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 154,080.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004878 22/01/2020

266 ศช. ซื�อ Peptide Systhesisซ ญําย1, 4 mg, Purity: >

85%

12,626.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 12,626.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 12,626.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004879 22/01/2020

267 ศช. ซื�อ D-MEM (1X), 500 ML 38,653.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 38,653.75 บรษิัท กบิไทย จํากดั 38,653.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004880 22/01/2020

268 ศช. ซื�อ RC-10ML Tips 10 mL., UNV. 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

9,630.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004881 22/01/2020

269 ศช. ซื�อ CRYO BOX, CARDBOARD, 81 HOLES 5,617.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 5,617.50 บรษิัท กบิไทย จํากดั 5,617.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004882 22/01/2020

270 ศช. ซื�อ Screw cap tube with oring 500 ea/pkg (non

 sterile)

16,371.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วน จํากดั สยาม ฟิลโปร 16,371.00 หา้งหุน้ส่วน จํากดั สยาม ฟิลโปร 16,371.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004883 22/01/2020

271 ศช. ซื�อ Di-Sod, Hydrogen Phos. Dihy,  500gm. 11,491.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 11,491.80 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 11,491.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004884 22/01/2020

272 ศช. จา้ง Bacteria WGS, Normal DNA library +

Sequencing 1 Gb+ analysis

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงคอกจโีนมกิสอ์นิ
โนเวชั0น จํากดั

15,000.00 บรษิัทแบงคอกจโีนมกิสอ์นิ
โนเวชั0น จํากดั

15,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004885 22/01/2020

273 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื0อร่วมออกแบบ user interface 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุขุม นิลเพ็ชร์ 13,500.00 นาย สุขุม นิลเพ็ชร์ 13,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004886 22/01/2020

274 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื0อร่วมออกแบบฐานขอ้มูล mysql และ
 mongodb

13,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย ทัตเทพ ทับทมิไทย 13,500.00 นาย ทัตเทพ ทับทมิไทย 13,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004887 22/01/2020

275 เช็ค จา้ง ค่าจา้งเพื0อร่วมออกแบบ user interface 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนากร คําทํามา 13,500.00 นาย ธนากร คําทํามา 13,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004888 22/01/2020

276 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื0อร่วมออกแบบฐานขอ้มูล mysql และ
 mongodb

13,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย เกยีรตศิักดิ; พาควารี 13,500.00 นาย เกยีรตศิักดิ; พาควารี 13,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004889 22/01/2020

277 เช็ค จา้ง ค่าจา้งเพื0อเกบ็ขอ้มูลภาคสนามและตัวอย่าง
พรรณไม ้

16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อุทัยวรรณ สพีลเงนิ 16,000.00 นางสาว อุทัยวรรณ สพีลเงนิ 16,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004942 23/01/2020

278 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื0อเกบ็ขอ้มูลภาคสนามและตัวอย่าง
พรรณไม ้

16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จุฑาวรรณ หมู่หนองสังข์ 16,000.00 นางสาวจุฑาวรรณ หมู่หนองสังข์ 16,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20004943 23/01/2020

279 ศช. ซื�อ SPD-M20A Photodiode Array Detector 499,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 499,000.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 499,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004944 23/01/2020

280 ศช. ซื�อ PROPAN-2-OL, AR 20L 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากดั 7,276.00 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากดั 7,276.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004949 23/01/2020

281 ศช. ซื�อ BD DIFCO Potato Dextrose Agar (PDA), 

500 g

14,124.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีจ พลัส กรุ๊ป จํากดั 14,124.00 บรษิัท บเีจ พลัส กรุ๊ป จํากดั 14,124.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004950 23/01/2020

Page 8 of 14



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

282 ศช. ซื�อ Boron trifluoride-methanol solution 10% 

(1.3 M), for

4,654.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

4,654.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

4,654.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004951 23/01/2020

283 ศช. ซื�อ MICROTUBE 1.5.BOIL-PROOF, 500/BAG 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

29,960.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

29,960.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004952 23/01/2020

284 ศช. ซื�อ S/S SCREW CAP TUBE 2.0ML. 500/BAG 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

14,445.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

14,445.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004953 23/01/2020

285 ศช. ซื�อ ดา้มมดีสแตนเลส No. 4 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีจ ไซเอนซ ์จํากดั 2,675.00 บรษิัท บเีจ ไซเอนซ ์จํากดั 2,675.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004954 23/01/2020

286 ศช. ซื�อ My Passport Ultra 4TH Blue Type C, USB 

3.0 size 2.5" 5400RPM

10,753.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั0น

10,753.50 หา้งหุน้ส่วนจํากดั พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลูชั0น

10,753.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004955 23/01/2020

287 ซํ�า ซื�อ Magnesium sufate-Heptahydrate 500 g. 9,020.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พพีแีอล ซสิเต็ม จํากดั 9,020.10 บรษิัท พพีแีอล ซสิเต็ม จํากดั 9,020.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20004958 23/01/2020

288 ศช. จา้ง วเิคราะห ์Viral genome sequencing 55,744.86 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วชิูโอ ไบโอเมดคิอล 
(ไทยแลนด)์ จํากดั

55,744.86 บรษิัท วชิูโอ ไบโอเมดคิอล 
(ไทยแลนด)์ จํากดั

55,744.86 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005002 24/01/2020

289 ศช. ซื�อ 1000ul max, bulk pack of 1000, 10 packs 

per case, Blue

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
12,840.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
12,840.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005003 24/01/2020

290 ศช. ซื�อ Precision Seal rubber septa white17/20100e 24,695.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
24,695.60 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
24,695.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005004 25/01/2020

291 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn,8 Oligos,343 mers,25 

nmole

4,771.13 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,771.13 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,771.13 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005005 25/01/2020

292 ศช. ซื�อ เทปกาวย่น 3M 1"x20 หลา เบอร ์888 2,535.90 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

2,535.90 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

2,535.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005006 25/01/2020

293 ศช. ซื�อ Custom oligo syn, 2 oligos, 74 mers, 25 

nmole

1,029.34 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,029.34 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,029.34 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005007 25/01/2020

294 ศช. ซื�อ Grade 1 Circles, 125mm 100/pk 2,856.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 2,856.90 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 2,856.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005008 25/01/2020

295 ศช. ซื�อ QFT-Plus tubes 

(50XTB1/TB2/Nil/Mitogen),Qiagen

35,590.34 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

35,590.55 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย
 จํากดั

35,590.55 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005010 25/01/2020

296 ศช. ซื�อ Tween 80 "SIAL" 1 l. 4,708.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
4,708.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
4,708.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005011 25/01/2020

297 ศช. ซื�อ Exgene Cell SV Mini,100Preps 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 19,260.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005013 25/01/2020

298 ศช. ซื�อ TRIZOL REAGENT, 100 ML 15,108.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 15,108.40 บรษิัท กบิไทย จํากดั 15,108.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005014 25/01/2020

299 ศช. ซื�อ No.4844-10 TIP,200UL,Nat, Bebelrd 

Orifice,Gard,10000/CS

46,010.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

46,010.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

46,010.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005015 25/01/2020

300 ศช. ซื�อ MCT150C MICROTUBE 1.5ML. 

BOIL-PROOF, 500/BAG

7,918.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

7,918.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

7,918.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005016 25/01/2020

301 ศช. ซื�อ LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

10,165.00 บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

10,165.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005017 25/01/2020

302 ศช. ซื�อ 11088947001 BM Condimed H1 100ML 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล 
จํากดั

80,250.00 บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมคีอล 
จํากดั

80,250.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005018 25/01/2020

303 ศช. ซื�อ PCRBIO Ladder II (250bp - 10kb) - 100 

lanes

4,108.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

4,108.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

4,108.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005019 25/01/2020

304 ศช. ซื�อ No.431433 

BOTTLE,1000ML,SQUARE,PC,12/24

13,867.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

13,867.20 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

13,867.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005020 25/01/2020

305 ศช. ซื�อ Centrifuge Tubes PP 50mL, Conical 

Bottom with CentriStar Cap, Sterile "Corning" 

25/Pk

2,311.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 2,311.20 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 2,311.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005021 25/01/2020

306 ศช. ซื�อ Peptone, Bacteriological 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็กซไ์บโอ (ประเทศไทย)

 จํากดั
7,383.00 บรษิัท เน็กซไ์บโอ (ประเทศไทย)

 จํากดั
7,383.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005022 25/01/2020

307 ศช. ซื�อ No.3599-100 96-Well TC Plate, FB, W/Lid, 

1/100/CS

30,869.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

30,869.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

30,869.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005023 25/01/2020

308 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 46 mers, 25 

nmole

639.86 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 639.86 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 639.86 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005024 25/01/2020

309 ศช. ซื�อ 75cm2 Cell Culture Flask, Vent Cap, TC, 

Sterile 100/case

31,030.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 31,030.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 31,030.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005025 25/01/2020

310 ศช. ซื�อ แกส๊คารบ์อนไดอ๊อกไซด ์ขนาด 30 กโิลกรัม (1
 ท่อ)

5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกยีร ์อนิเตอร ์วสิชั0น เอ็น
จเินียริ0ง จํากดั

5,778.00 บรษิัท เกยีร ์อนิเตอร ์วสิชั0น เอ็น
จเินียริ0ง จํากดั

5,778.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005026 25/01/2020

311 ศช. จา้ง ปรับปรุงไลน์บอทใหม้รีชิเมนูและเว็บไซต์
ปรับปรุงขอ้มูลพรอ้มเลอืกภาพ

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มัลเบอรร์ี0 ซอฟต ์จํากดั 64,200.00 บรษิัท มัลเบอรร์ี0 ซอฟต ์จํากดั 64,200.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005027 25/01/2020

312 ศช. จา้ง ช่วยงานวจิัยที0เก ี0ยวขอ้งกบัการเพิ0มประสทิธภิาพ
การสบืพันธุโ์ค

149,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว โสภารักษ์ เขมราช 149,600.00 นางสาว โสภารักษ์ เขมราช 149,600.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005028 25/01/2020

313 ศช. จา้ง งานตดิตั �งระบบไฟฟ้าชั �น 4 อาคาร INC2 (A) 33,598.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์วิรี0 เอ็นจเินียริ0ง 
จํากดั

419,960.02 บรษิัท เมอรค์วิรี0 เอ็นจเินียริ0ง 
จํากดั

419,960.02 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005029 25/01/2020

314 ซํ�า ซื�อ ชุดตรวจคัดกรองเชื�อกอ่โรค 196,880.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 196,880.00 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 196,880.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005030 25/01/2020

315 ศช. ซื�อ Filtering Flask, PP Hose, 1000 mL 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

2,889.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

2,889.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005033 26/01/2020

316 ศช. ซื�อ Custom oligo syn, 24 oligos, 605 mers, 25 

nmole

18,366.55 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 18,366.55 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 18,366.55 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005034 26/01/2020

317 ศช. ซื�อ สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005035 26/01/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

318 ศช. ซื�อ MINI PERSONAL CENTRIFUGE 

W/CFAR1512M & CFPR8

6,206.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,206.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,206.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005036 26/01/2020

319 ศช. ซื�อ Custom oligo syn, 4 oligos, 130 mers, 100 

nmole

3,338.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,338.40 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,338.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005037 26/01/2020

320 ศช. ซื�อ ชุดยอ้ม Gram Stain 2,616.15 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 2,616.15 หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วัลเล่ย์ 2,616.15 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005038 26/01/2020

321 ศช. ซื�อ แบตเตอรี0แหง้ : Model : 12 volt 9 Ah (สําหรับ
เครื0อง UPS ยี0หอ้ง CLEANLINE

1,690.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 
จํากดั

1,690.60 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 
จํากดั

1,690.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005039 26/01/2020

322 ศช. ซื�อ 24-well Nunclon, 75/cs 13,696.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 13,696.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 13,696.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005040 26/01/2020

323 ศช. ซื�อ Polyvinylpyrrolidone, Mw 40,000: 100 g. 10,753.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
10,753.50 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
10,753.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005041 26/01/2020

324 ศช. ซื�อ เข็มเขี0ยปลายตรง ยาว 28 ซม. 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 1,070.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 1,070.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005042 26/01/2020

325 ศช. ซื�อ BHAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol (HAP

 Purification)

579.94 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 579.94 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 579.94 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005043 26/01/2020

326 ศช. ซื�อ Trifluoroacetic acid for HPLC, >=99.0% 29,756.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

29,756.70 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

29,756.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005044 26/01/2020

327 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 2,568.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,568.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,568.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005045 26/01/2020

328 ศช. ซื�อ DataMax Multifunction Power Meter 

D-Power สําหรับ Glasshouse 1 ของโรงเรอืน 
BSL2-P

18,751.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิทเิกรชั0น มชีัวรเ์มนท ์
โซลูชั0น จํากดั

18,751.75 บรษิัท อนิทเิกรชั0น มชีัวรเ์มนท ์
โซลูชั0น

18,751.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005046 26/01/2020

329 ศช. ซื�อ ImProm-II(TM) Reverse Transcription 

System, 100 reactions

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
57,780.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 

จํากดั
57,780.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005047 26/01/2020

330 ศช. ซื�อ IMM. PRYSTRIP PH 3-10, 24 CM 115,281.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 115,281.80 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 115,281.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005048 26/01/2020

331 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื0อดําเนินการทดสอบชุด Kit 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เบญญทพิย ์ตนดี 40,000.00 นางสาวเบญญทพิย ์ตนดี 40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005049 26/01/2020

332 ศช. จา้ง ค่าบรกิารวเิคราะหจ์โีนม Plant 436,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 436,560.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 436,560.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005050 26/01/2020

333 ศช. ซื�อ วัสดุกอ่สรา้งต่างๆ เช่น เกลก้ล่องกลัวาไนซ ์
กลอน ท่อ PVC 3/4 ลอ้ไนลอนแป้น ขนาด 3" บูท้
ประตูเหล็ก ลวดหนาม  ลูกบดิประตู กลอนหอ้งนํ�า 
โซดาไฟ สสีเปรยฯ์

2,744.98 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั ชัยยาภัณฑ์ 2,745.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั ชัยยาภัณฑ์ 2,745.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005051 26/01/2020

334 ศช. ซื�อ ถาดรองสารเคมเีพื0อป้องกนัอุบัตเิหตุจากสารเคมี
หกรั0วไหล

20,972.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ จํากดั 20,972.00 บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ จํากดั 20,972.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005052 26/01/2020

335 ศช. ซื�อ หนา้กากป้องกนัอันตรายจากสารเคมี 17,362.89 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นียว เทคนิเคลิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

17,362.89 บรษิัท บอรเ์นียว เทคนิเคลิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

17,362.89 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005053 26/01/2020

336 ศช. ซื�อ Room Temperature Control 24,396.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 
จํากดั

24,396.00 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 
จํากดั

24,396.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005055 26/01/2020

337 ซํ�า ซื�อ Toner Brother รุ่น TN-2380 สําหรับเครื0อง FAX 3,830.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 3,830.60 บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 3,830.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005056 26/01/2020

338 ศช. จา้ง จัดจา้งทํา Roll up งานวจิัย 3,210.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั ว ีเอส เอท 
อนิเตอร์

3,210.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั ว ีเอส เอท 
อนิเตอร์

3,210.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005057 26/01/2020

339 ศช. ซื�อ ถังขยะ เพื0อรองรับขยะอันตรายภายใน
หอ้งปฏบิัตกิาร

7,982.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชนิเตอร ์โปรดักส ์จํากดั 7,982.20 บรษิัท ชนิเตอร ์โปรดักส ์จํากดั 7,982.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005058 26/01/2020

340 ศช. จา้ง งานจา้งซ่อมชุดบําบัดไอสารเคมดีว้ยระบบ
สเปรยน์ํ�า  หอ้ง 720 อาคาร INC 2 (A)

27,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นทฟี 
จํากดั

27,820.00 บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นทฟี 
จํากดั

27,820.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005059 26/01/2020

341 ศช. ซื�อ อะควาแคล-แม็ก 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากดั 7,704.00 บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากดั 7,704.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005060 26/01/2020

342 ศช. ซื�อ เม็ด DPD เบอร ์4 (500/กล่อง) จํานวน 1 กล่อง 2,224.53 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพรมเินน้ท ์ฟลูอดิ 
คอนโทรลส ์(ประเทศไทย) จํากดั

2,224.53 บรษิัท โพรมเินน้ท ์ฟลูอดิ 
คอนโทรลส(์ประเทศไทย) จํากดั

2,224.53 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005061 26/01/2020

343 ศช. จา้ง งานจา้งเหมาโรยหนิเกร็ดและตดิตั �งระบบ Drain

 นํ�าที0รางกนัมดรอบโรงเรอืน BSL2-P

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุทัศน์ โตใหญ่ 25,000.00 นาย สุทัศน์ โตใหญ่ 25,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005062 26/01/2020

344 ซํ�า ซื�อ วัสดุวทิยาศาตรแ์ละสารเคม ี(แท่งแกว้, บกีเกอร์
แกว้ และขวดพลาสตกิปากกวา้ง)

12,311.42 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั แอล.บ.ีซายน์ 12,311.42 หา้งหุน้ส่วนจํากดั แอล.บ.ีซายน์ 12,311.42 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005063 26/01/2020

345 ศช. จา้ง งานยา้ยตูร้างเลื0อนอาคาร Storage 57,994.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซบีรา้ อนิเตอรเ์นชั0นแนล 
มูบเวอร ์แอนด ์โลจสิตกิส ์จํากดั

57,994.00 บรษิัท ซบีรา้ อนิเตอรเ์นชั0นแนล 
มูบเวอร ์แอนด ์โลจสิตกิส ์จํากดั

57,994.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005065 26/01/2020

346 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารฉีดพ่นยากาํจัดยุงอาคาร 
BIOTEC ตั �งแต่ 1 ก.พ. 2563 - 31 ม.ค. 2564

32,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทมโป-ไทย จํากดั 32,400.00 บรษิัท เทมโป-ไทย จํากดั 32,400.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005067 26/01/2020

347 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารฉีดพ่นยากาํจัดปลวกอาคาร 
BIOTEC ตั �งแต่ 1 ก.พ. 2563 - 31 ม.ค. 2564

34,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทมโป-ไทย จํากดั 34,600.00 บรษิัท เทมโป-ไทย จํากดั 34,600.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005068 26/01/2020

348 ศช. ซื�อ Toner HP 305X รุ่น CE410XC Black / Toner

 HP 305A รุ่น CE413AC Magenta

7,415.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 7,415.10 บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 7,415.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005072 27/01/2020

349 ศช. ซื�อ (S)-(+)-MTPA-CL "SIAL" 100 mg. 62,541.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
62,541.50 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
62,541.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005076 27/01/2020

350 ศช. ซื�อ Clorox 1.89 Lite,8 EA for Case 6,848.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 6,848.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 6,848.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005077 27/01/2020

351 เช็ค จา้ง ค่าจา้งเตรยีมแปลง หว่านเมล็ดพันธุ ์ควบคุม
การปลูก ใหน้ํ�า ใส่ปุ๋ย

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นฤมล ฉัตรวไิล 90,000.00 นางสาว นฤมล ฉัตรวไิล 90,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005102 28/01/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

352 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื0อศกึษากลไกการกอ่โรคของเชื�อราใน
วัชพชื

46,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วลิาวัลย ์วัฒนานุกจิ 46,000.00 นางสาว วลิาวัลย ์วัฒนานุกจิ 46,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005115 28/01/2020

353 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื0อคัดแยกสายพันธุร์ากาํจัดวัชพชืที0เกบ็
คัดเลอิกจากธรรมชาติ

46,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชติ 46,000.00 นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชติ 46,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005116 28/01/2020

354 ศช. ซื�อ Pipetide Synthesis:4 mg;Purity : 95% 61,766.82 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 61,766.82 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 61,766.82 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005117 28/01/2020

355 ศช. ซื�อ ถุงมอืแพทย ์แบบไม่มแีหง้ เบอร ์S ยี0หอ้ศรตีรัง
โกลฟ

2,782.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์
เดอร ์จํากดั

2,782.00 บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์
เดอร ์จํากดั

2,782.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005118 28/01/2020

356 ศช. ซื�อ ถุงพลาสตกิรอ้น ขนาด 20x30,500 g 6,232.75 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 6,232.75 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 6,232.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005119 28/01/2020

357 เช็ค จา้ง ค่าจา้งเพื0อช่วยงานดา้นงานเลี�ยง การเตรยีม
อาหาร

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนินทธ์ร รวรีัตนพงศ์ 40,000.00 นางสาว ธนินทธ์ร รวรีัตนพงศ์ 40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005121 28/01/2020

358 ศช. ซื�อ SG-KK4600 KAPA SYBR (Universl) 100x20

 uL reactions

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 8,025.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 8,025.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005122 28/01/2020

359 ศช. ซื�อ Custom oligo syn, 2 oligos, 40 mers, 100 

nmole

1,027.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,027.20 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,027.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005123 28/01/2020

360 ศช. ซื�อ BIOTRACE NT 30CM X 3M, 1/PK 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

11,235.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

11,235.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005124 28/01/2020

361 ศช. ซื�อ Hygromycin B Gold, 1 g (10x1 ml tubes) 10,379.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,379.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,379.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005125 28/01/2020

362 ศช. ซื�อ Freeze Box 9x9 grid, 30 boxes/case 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั0น
แนล จํากดั

5,136.00 บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชั0น
แนล จํากดั

5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005126 28/01/2020

363 ศช. ซื�อ TripoPack Multi Pipette Tips 100-1000ul, 

Blue, 13,000/pkg

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 6,420.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 6,420.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005128 28/01/2020

364 ศช. ซื�อ Ribosaver (TM) 100 ml 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 7,169.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 7,169.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005129 28/01/2020

365 ศช. ซื�อ Ottix plus 5 L 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ เอส ไซน์ จํากดั 9,416.00 บรษิัท เอ เอส ไซน์ จํากดั 9,416.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005130 28/01/2020

366 ศช. ซื�อ Taq DNA Polymerase recombinant 5U/ul 

(500U)

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากดั 21,400.00 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากดั 21,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005131 28/01/2020

367 ศช. ซื�อ 200 UL. PIPETTE TIP, YELLOW, RACK, 

96X10

9,844.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,844.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,844.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005132 28/01/2020

368 ศช. ซื�อ P-EITB-25028.1-5ML 2X PCR Master mix 

Solution (i-Taq) w/o dye, 5x1ml/pkg

10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 10,165.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 10,165.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005133 28/01/2020

369 ศช. ซื�อ BHAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol (HAP

 Purification)

9,677.08 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 9,677.08 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 9,677.08 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005134 28/01/2020

370 ศช. ซื�อ Acetronitrile HPLC 2.5 L Fisher 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บยีอนด ์ควอลติี� ไซเอนซ์
 จํากดั

9,309.00 บรษิัท บยีอนด ์ควอลติี� ไซเอนซ์
 จํากดั

9,309.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005135 28/01/2020

371 ศช. ซื�อ Exgene Cell SV Mini,100Preps 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 19,260.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005137 28/01/2020

372 ศช. ซื�อ Tyrothricin 20mg. EDQM #EPT3000000 15,932.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั0น 
จํากดั

15,932.30 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทเิกรชั0น 
จํากดั

15,932.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005138 28/01/2020

373 ศช. ซื�อ F.A.M.E.Mix,C4-C24 certified reference 

material, wt.%

37,075.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

37,075.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

37,075.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005139 28/01/2020

374 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn,7 Oligos,145 mers,25 

nmole

2,016.95 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,016.95 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,016.95 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005140 28/01/2020

375 ศช. ซื�อ แท่นตัดกระดาษ ตรามา้ H-1210 892.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 892.40 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 892.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005167 28/01/2020

376 ศช. จา้ง Polyacrylamide gel Electrophoresis (set 

format)

4,800.00 เฉพาะเจาะจง หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ 
เทคโนโลยี

4,800.00 หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ 
เทคโนโลยี

4,800.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005168 28/01/2020

377 ศช. ซื�อ Bacterial Whole genome roseq 

withoutanalysis 2 GB

23,540.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 23,540.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 23,540.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005170 28/01/2020

378 ศช. ซื�อ 6 Well TC Plate,FB,W/Lid, 1/50/CS 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

6,741.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

6,741.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005171 28/01/2020

379 ศช. ซื�อ Round Petri dishes dia. 90 x 14.2 mm 4,964.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 4,964.80 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 4,964.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005172 28/01/2020

380 ศช. ซื�อ Datalogger ML28/128KB 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วศิณุและสุภัค จํากดั 16,050.00 บรษิัท วศิณุและสุภัค จํากดั 16,050.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005173 28/01/2020

381 ศช. ซื�อ Centrifuge Tube 50ML, PLUG SEAL 

Cap,25/500/CS

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

13,375.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์กต็ติ�ง จํากดั

13,375.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005174 28/01/2020

382 ศช. ซื�อ Plasmid Midi Kit (Endotoxin Free) 21,207.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 21,207.40 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 21,207.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005175 28/01/2020

383 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 7,276.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,276.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,276.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005176 28/01/2020

384 ศช. ซื�อ beta-Glucuronidase Type L-II 250KU. 6,955.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
6,955.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
6,955.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005177 28/01/2020

385 ศช. ซื�อ FastDigest MssI (Pmel)100 react 29,639.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 29,639.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 29,639.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005178 28/01/2020

386 ศช. ซื�อ สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005179 28/01/2020

387 ศช. ซื�อ Toner HP รุ่น CF230XC 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 3,081.60 บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 3,081.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005180 28/01/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

388 ศช. จา้ง งานตดิตั �งเฟอรน์ิเจอรห์อ้งปฏบิัตกิารศูนยโ์อ
มกิสแ์ห่งชาติ

16,567,000.00 16,567,000.00 การประกาศเชญิ
ชวนทั0วไป วธิี
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส ์
(e-bidding)

บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นทฟี 
จํากดั
บรษิัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบลิ 
จํากดั
บรษิัท ออฟฟิเชยีล อคีวปิเมน้ท ์
แมนูแฟคเจอริ0ง จํากดั

16,489,000.00

16,515,000.00

16,550,000.00

บรษิัท ดไีซน์ ออลเทอรเ์นทฟี 
จํากดั

16,489,000.00 ราคาตํ0าสุด PO20005181 28/01/2020

389 เช็ค จา้ง เพาะเลี�ยงเนื�อเยื0อจมูกขา้วเพื0อศกึษาศักยภาพ
ของการพัฒนาเป็นตน้

100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรไพลนิ ใจประเสรฐิ 100,000.00 นางสาว อรไพลนิ ใจประเสรฐิ 100,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005182 28/01/2020

390 ศช. จา้ง เพาะเลี�ยงเนื�อเยื0อจมูกขา้วเพื0อศกึษาศักยภาพ
ของการพัฒนาเป็นตน้

47,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สกลสุภา สระทองขาว 47,500.00 นางสาว สกลสุภา สระทองขาว 47,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005183 28/01/2020

391 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 8 Oligos, 192 mers, 25

 nmole

2,670.72 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,670.72 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,670.72 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005184 28/01/2020

392 ศช. จา้ง คน้หาตําแหน่ง ออกแบบและตรวจสอบ
เครื0องหมายทางโมเลกลุ และตรวจวเิคราะหป์รมิาณ
สารหอม 2 AP

69,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กนกวรรณ แกว้มุงคุณ 69,000.00 นางสาว กนกวรรณ แกว้มุงคุณ 69,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005185 28/01/2020

393 เช็ค จา้ง ตรวจสอบยนีที0ควบคุมลักษณะความหอม และ
คน้หาตําแหน่งและออกแบบ marker ที0ไดจ้ากการ
วเิคราะห ์QTL

66,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราภรณ ์สุ่มมาตย์ 66,000.00 นางสาวพัชราภรณ ์สุ่มมาตย์ 66,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005186 28/01/2020

394 ศช. ซื�อ MaestroSafe prestained 5,136.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,136.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005187 28/01/2020

395 ศช. ซื�อ ผา้ไนล่อน 150 ไมครอน หนา้กวา้ง 1.58 เมตร 73,188.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พลาสเทค มารเ์กต็ติ�ง 
จํากดั

73,188.00 บรษิัท พลาสเทค มารเ์กต็ติ�ง 
จํากดั

73,188.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005188 28/01/2020

396 ศช. จา้ง ซ่อมภาคซัพพลาย เปลี0ยนอุปกรณ ์
IC,Capacitor,มอสเฟส,รซีสิเตอร์

3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 
จํากดั

3,852.00 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย 
จํากดั

3,852.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005192 29/01/2020

397 ศช. ซื�อ POTATO DEXTROSE BROTH(10แถม1) 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 26,750.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 26,750.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005194 29/01/2020

398 ศช. ซื�อ วัสดุช่าง (filter สําหรับ Chiller และ Pre-cool) 6,712.11 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเอเอฟ อนิเตอรเ์นชั0น
แนล (ประเทศไทย) จํากดั

6,712.11 บรษิัท เอเอเอฟ อนิเตอรเ์นชั0น
แนล (ประเทศไทย) จํากดั

6,712.11 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005196 29/01/2020

399 ศช. ซื�อ Sodium Dihydrogen 

Phosphate,1H2O,RPE-ACS 1000g (C480087)

13,910.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
13,910.00 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
13,910.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005198 29/01/2020

400 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื0อวเิคราะหล์ักษณะทนนํ�าท่วม และ
ตา้นทานเพลี�ยกระโดดสนีํ�าตาล

54,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เอกพล ภูวนารถนฤบาล 54,000.00 นาย เอกพล ภูวนารถนฤบาล 54,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005201 29/01/2020

401 ศช. จา้ง งาน Preventive Maintenance สําหรับ Fume

 Hood

188,320.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ จํากดั 188,320.00 บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ จํากดั 188,320.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005208 29/01/2020

402 ศช. ซื�อ แกลลอน สําหรับรองรับสารสารเคมทีี0ไม่ใชแ้ลว้
จากหอ้งปฏบิัตกิาร

25,744.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภาชนะไทย จํากดั 25,744.20 บรษิัท ภาชนะไทย จํากดั 25,744.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005209 29/01/2020

403 ศช. ซื�อ RiboLock RNase Inhibitor 4x2500 u 10,593.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,593.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,593.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005222 29/01/2020

404 ศช. ซื�อ ถุงมอืไนไตรศรตีรัง สฟี้า S 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 19,260.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005223 29/01/2020

405 ศช. ซื�อ BHAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol (HAP

 Purification)

1,938.84 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,938.84 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,938.84 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005224 29/01/2020

406 ศช. ซื�อ Custom oligo syn, 6 oligos, 160 mers, 25 

nmole

10,056.93 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,056.93 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,056.93 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005225 29/01/2020

407 ศช. ซื�อ เกลอืมารนีเนี0ยม ขนาด 7 กก./ถุงบรรจุต่อกล่อง
ละ 3 ถุง

10,111.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั0น
แนล จํากดั

10,111.50 บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชั0น
แนล จํากดั

10,111.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005226 29/01/2020

408 ศช. ซื�อ PCR DIG Labeling Mix 22,662.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

22,662.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

22,662.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005227 29/01/2020

409 ศช. ซื�อ QX200 EVAGREEN ddPCR SMX, 500RX 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอ
รี0ส ์จํากดั

19,260.00 บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอ
รี0ส ์จํากดั

19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005228 29/01/2020

410 ศช. ซื�อ Microtube with Cap 1.5 ml. (1 pk/1000 pcs.) 7,409.75 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ็น.พ.ีไซเอนซ์ 7,409.75 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ็น.พ.ีไซเอนซ์ 7,409.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005229 29/01/2020

411 ศช. ซื�อ SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ, 100 

RXN

44,940.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 44,940.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 44,940.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005230 29/01/2020

412 ศช. ซื�อ ระบบเปิด-ปิดประตูดว้ยลายนิ�วมอื 40,981.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธนาบุตร จํากดั 40,981.00 บรษิัท ธนาบุตร จํากดั 40,981.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005231 29/01/2020

413 ศช. ซื�อ มัลตฟิังกช์ันองิคเ์จ็ท Canon Pixma G4010 6,990.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 6,990.00 บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 6,990.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005233 29/01/2020

414 ศช. จา้ง ซ่อมเครื0องปรับอากาศ 10,486.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เกษมแอร ์
อคีวพิเมน้ท์

10,486.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เกษมแอร ์
อคีวพิเมน้ท์

10,486.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005235 29/01/2020

415 ศช. ซื�อ Sodium carbonate "SIAL" 500 g. 4,643.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
4,643.80 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
4,643.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005236 29/01/2020

416 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 8 Oligos, 240 mers, 25

 nmole

3,338.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,338.40 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,338.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005238 29/01/2020

417 ศช. จา้ง ซ่อมกลา้งจุลทรรศน์รุ่น BX51 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากดั 11,235.00 บรษิัทสเปซเมด จํากดั 11,235.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005240 29/01/2020

418 ศช. จา้ง ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์รุ่น CX31 หมายเลข 
3D09684

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากดั 4,280.00 บรษิัทสเปซเมด จํากดั 4,280.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005241 29/01/2020

419 ศช. ซื�อ Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 100

 U

72,225.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 72,225.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 72,225.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005242 29/01/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

420 ศช. เช่า บา้นเลขที0 69/11 หมู่ 1 ต. หนองซับขุ่น อ. 

มวกเหล็ก จ. สระบุร ี18220 เพื0อใชเ้ป็นสํานักงานย่อย
22,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพศิ วันทาแกว้ 22,400.00 นางสุพศิ วันทาแกว้ 22,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005243 29/01/2020

421 ศช. ซื�อ L12-200XLS+ Pipet-Lite 12 channel 

20-200uL

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

25,680.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

25,680.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005244 29/01/2020

422 ศช. ซื�อ Hydorxyphenheyl])ethyl]acelamide 230.00 เฉพาะเจาะจง Clearsynth Labs Ltd. 230.00 Clearsynth Labs Ltd. 230.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005245 29/01/2020

423 ศช. จา้ง ปลูกเชื�อไวรัส เอ็น พ ีว ีแกแ่มลงอาศัย เกบ็
รวบรวมหนอนตดิเชื�อ

27,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง มทริา อัครสัมพันธ์ 27,000.00 นาง มทริา อัครสัมพันธ์ 27,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005246 29/01/2020

424 ศช. ซื�อ สําลมีว้นตรารถพยาบาล 450 กรัม 4,927.35 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 4,927.35 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 4,927.35 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005247 29/01/2020

425 ศช. ซื�อ Glycerol RPE-ACS 2500ml (C453755) 16,178.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
16,178.40 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
16,178.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005248 29/01/2020

426 ศช. ซื�อ Plasmid Midi prep,2x50 preps 25,573.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 25,573.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 25,573.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005249 29/01/2020

427 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syns,2300 mer,25 nmole 31,993.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 31,993.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 31,993.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005250 29/01/2020

428 ศช. ซื�อ MIDISART 2000 FILTER 0.2 UM. 25/pkg. 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 8,025.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 8,025.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005251 29/01/2020

429 ศช. จา้ง ซ่อมเครื0อง Ice maker machine model NT 

E.1150 #2

6,848.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีไอซโ์ปร จํากดั 6,848.00 บรษิัท เอ็นท ีไอซโ์ปร จํากดั 6,848.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005252 29/01/2020

430 ศช. จา้ง ซ่อมเครื0องสํารองไฟ (UPS) 7,318.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพาเวอรเ์มตคิ จํากดั 7,318.80 บรษิัทเพาเวอรเ์มตคิ จํากดั 7,318.80 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005253 29/01/2020

431 ศช. ซื�อ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) 

1000 rxn

22,256.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 22,256.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 22,256.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005254 29/01/2020

432 ศช. ซื�อ 5ml microtube 4,012.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 4,012.50 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 4,012.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005255 29/01/2020

433 ศช. ซื�อ Outside Miceometer Model 103-129 1,551.50 เฉพาะเจาะจง   บรษิัท ทาเลนท ์เทค จํากดั 1,551.50   บรษิัท ทาเลนท ์เทค จํากดั 1,551.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005256 29/01/2020

434 ศช. ซื�อ Lymphoprep 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

3,210.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

3,210.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005257 29/01/2020

435 ศช. ซื�อ 16S/18S rRNA SEQUENCING 22,256.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 22,256.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 22,256.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005258 29/01/2020

436 ศช. ซื�อ อะไหล่ Fermentor MODEL:BEMT-T-10L 32,046.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีอ.ีมารูบชิ ิ(ประเทศไทย)

 จํากดั
32,046.50 บรษิัท บ.ีอ.ีมารูบชิ ิ(ประเทศไทย)

 จํากดั
32,046.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005259 29/01/2020

437 ศช. ซื�อ 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride 100 g. 7,939.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
7,939.40 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.

ซนีอน
7,939.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005260 29/01/2020

438 ศช. ซื�อ Dextran Mr 100,000 size 50 

g.(Sigma-aldrich#09184

51,178.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โสภณ แลป เซ็นเตอร ์
จํากดั

51,178.10 บรษิัท โสภณ แลป เซ็นเตอร ์
จํากดั

51,178.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005261 29/01/2020

439 ศช. ซื�อ สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 856.00 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 856.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005262 29/01/2020

440 ศช. ซื�อ ETHANOL,AR 4L 8,827.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากดั 8,827.50 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากดั 8,827.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005263 29/01/2020

441 ศช. ซื�อ Acetonitrile HPLC 2,568.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เซา้ทซ์ติี�ซัพ
พลาย

2,568.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เซา้ทซ์ติี�ซัพ
พลาย

2,568.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005264 29/01/2020

442 ศช. ซื�อ ขวด 8 ออนซ ์พรอ้มฝา 20,865.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 20,865.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 20,865.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005265 29/01/2020

443 ศช. ซื�อ Hygromycin B from Streptomyces 

hygroscopicus

10,443.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

10,443.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

10,443.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005266 29/01/2020

444 ศช. ซื�อ Citric Acid,1H2O,RPE-ACS 1000g 

(C403727)

588.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
588.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
588.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005267 29/01/2020

445 ศช. ซื�อ Nhe I (500 u.) 2,461.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,461.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,461.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005268 29/01/2020

446 ศช. ซื�อ MALT EXTRACT 500 GM 5,649.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 5,649.60 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 5,649.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005269 29/01/2020

447 ศช. จา้ง วเิคราะหต์ัวอย่าง Total Antioxidant 

(Trolox),mg eq Trolox/100 g

8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ0ง 
(ประเทศไทย) จํากดั

8,346.00 บรษิัท เมยย์ูเม แมนูแฟคเจอริ0ง 
(ประเทศไทย) จํากดั

8,346.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กาํหนด PO20005270 29/01/2020

448 ศช. ซื�อ BM Condimed H1 Hybridoma Cloning 

Supplement

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

80,250.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพ
พลาย จํากดั

80,250.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005271 29/01/2020

449 ศช. ซื�อ Luna Universal qPCR Master Mix, 500 

rxns./kit

8,313.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 8,313.90 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 8,313.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005272 29/01/2020

450 ศช. ซื�อ HYDROCHLORIC ACID 37%,AR 2.5L 577.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากดั 577.80 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากดั 577.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005273 29/01/2020

451 ศช. ซื�อ 0.2 ml.8-Tube PCR Strips without Caps,low

 profilc,clear

20,865.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 20,865.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 20,865.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005274 29/01/2020

452 ศช. ซื�อ Erlenmeyer flask 250ml (LG4980250) 35,994.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
35,994.80 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) 

จํากดั
35,994.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005275 29/01/2020

453 ศช. ซื�อ หลอดทดลอง Test Tubes ขนาด 25x150 

mm,55 mL (แบบหนา) 'KIMAX' (กล่อง)

29,221.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเอ็มแอล เทคโนโลย ี
จํากดั

29,221.70 บรษิัท เอเอ็มแอล เทคโนโลย ี
จํากดั

29,221.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005276 29/01/2020

454 ศช. ซื�อ T310-2A/1 : CRYOVIAL 2ML., EXTERNAL 

100/BAG SIMPORT, CANADA

5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเคม ไซเทค จํากดั 5,136.00 บรษิัท ไบโอเคม ไซเทค จํากดั 5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005277 29/01/2020

455 ศช. ซื�อ No. R3101S Eco RI-HF (3 x 10,000 Units.) 11,748.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 11,748.60 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 11,748.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005278 29/01/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศูนย ์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัที	เอกสาร

456 ศช. ซื�อ CloneJet W/DH10B 20rxn 1 EA 16,906.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 16,906.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 16,906.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005280 29/01/2020

457 ศช. ซื�อ จัดซื�อชุดประตูบานเปิด-ปิดพรอ้มกญุแจล็อก ตู ้
แบบรางเลื0อนหอ้ง 106

84,530.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เค.ท.ีซ.ีสตลี 84,530.00 หา้งหุน้ส่วนจําก เค.ท.ีซ.ีสตลี 84,530.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005281 30/01/2020

458 ศช. ซื�อ (# G009) Taq DNA Polymerase (PCR), 

1000 U (200 ul)

12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 12,733.00 บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 12,733.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005282 30/01/2020

459 ศช. ซื�อ แอลกอฮอล ์95% 18 L. 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 4,280.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 4,280.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005283 30/01/2020

460 ศช. ซื�อ วัสดุช่าง (มอเตอรพ์ัดลมเครื0องทํานํ�าแข็ง) 1,765.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีแบรนด ์กรุ๊ป จํากดั 1,765.50 บรษิัท เอ็นท ีแบรนด ์กรุ๊ป จํากดั 1,765.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005284 30/01/2020

461 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 5 Oligos, 116 mers, 25

 nmole

1,613.56 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,613.56 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,613.56 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005285 30/01/2020

462 ศช. ซื�อ IDEXX PRRS X3 Ab Test, 5 plates/480 wells 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จักรมารต์นิ อนิเตอรเ์นชั0น
แนล จํากดั

52,500.00 บรษิัท จักรมารต์นิ อนิเตอรเ์นชั0น
แนล จํากดั

52,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005286 30/01/2020

463 ศช. ซื�อ DMEM/HIGH with L-Glu, w/o Sodium 

Pyruvate 2x5L

3,638.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,638.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,638.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005287 30/01/2020

464 ศช. จา้ง เปลี0ยน motor ปัS มลม 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดอมนิค ฮันเตอร-์อารแ์อล
(ประเทศไทย) จํากดั

8,025.00 บรษิัท ดอมนิค ฮันเตอร-์อารแ์อล
(ประเทศไทย) จํากดั

8,025.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005290 30/01/2020

465 ศช. ซื�อ เครื0องเขย่าควบคุมอุณภูมแิบบ Orbital Motion 310,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 310,300.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 310,300.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO20005296 30/01/2020
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