
แบบ สขร.1

ลําดบัที ศนูย ์ งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง  วงเงนิทจีดัซอืหรอื
จดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา  ราคาทเีสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง (บาท)

เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทขีองสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซอืหรอืจา้ง

วนัทเีอกสาร

1 ศช. ซอื ถงุมอืไม่มแีป้งศรตีรัง XS 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จวิณัฐ เคมคิอล 
จํากดั

15,408.00 บรษัิท จวิณัฐ เคมคิอล 
จํากดั

15,408.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006518 01/04/2022

2 ศช. ซอื RiboLock RNase Inhibitor 4x2500 u 15,087.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

15,087.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

15,087.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006521 01/04/2022

3 ศช. ซอื RNASE A, DNASE AND 
PROTEASE-FREE, 10 MG/ML

7,286.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

7,286.70 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

7,286.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006525 01/04/2022

4 ศช. ซอื หนา้กากปิดปาก 3 ชนั แบบคลอ้ง level 18,511.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เดลตา แล็บบอรา
ตอร ีจํากดั

18,511.00 บรษัิท เดลตา แล็บบอรา
ตอร ีจํากดั

18,511.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006528 01/04/2022

5 ศช. ซอื ชดุป้องกนัฝุ่ นและสารเคม ีและรองเทา้ผา้ใบ 
หมวดรหสั GF 21016E1701500021

185,441.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซพีแีอล กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

185,441.70 บรษัิท ซพีแีอล กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

185,441.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006529 01/04/2022

6 ศช. ซอื GR-IQ2000YHV IQ2000 series detection
 kit (YHV/GAV) ,200 rxns    จํานวน 1  kit

52,430.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอจโีนเมด จํากดั 52,430.00 บรษัิท ไบโอจโีนเมด จํากดั 52,430.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006531 01/04/2022

7 ศช. ซอื CELITE(R) 545 AW, FILTER AID, 
CALCINED

23,935.90 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

23,935.90 บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

23,935.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006532 01/04/2022

8 ศช. ซอื Custom oligo syn, 12 oligos, 250 mers, 
25 nmole

3,477.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

3,477.50 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

3,477.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006534 01/04/2022

9 ศช. จา้ง สอบเทยีบปิเปต single channel 4,536.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

4,536.80 บรษัิท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

4,536.80 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006535 01/04/2022

10 ศช. ซอื เฟืองทองเหลอืง 1 ตัว ลวดเชอืม PVC  3 
กก. ปะเก็นยาง 3/16"  1เมตร ขอ้ต่อตรงเกลยีวใน
 PVC 3" 2 ตัว ใบตัด4" มากตีา้ 10 ใบ  หนา้
แปลน PVC 6"x 10kg 1 ตัว ขอ้ต่อตรง PVC 
6"x13.5 2  ตัว ขอ้งอ90 6"x 13.5 8 ตัว

23,138.75 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อุดม
ภัณฑบ์า้นดอน

23,138.75 หา้งหุน้สว่นจํากดั อุดม
ภัณฑบ์า้นดอน

23,138.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006536 01/04/2022

11 ศช. ซอื Quercetin, 95% : “SIAL” 10 g. 7,308.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

7,308.10 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

7,308.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006540 01/04/2022

12 ศช. ซอื BOTTLE AND CAP AY, PP 500ML 
(PKG 6)

16,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ ีซ ีแอล โฮลดงิ 
จํากดั

16,500.00 บรษัิทพ ีซ ีแอล โฮลดงิ 
จํากดั

16,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006542 01/04/2022

13 ศช. ซอื TestDiet DIO Rodent Purified Diet 
W/45% Energy Form   จํานวน 10 กโิลกรัม 
Fat- Red (1/2" Pallet) #58125

65,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิทไบโอรเิวอร ์จํากดั 65,820.00 บรษัิทไบโอรเิวอร ์จํากดั 65,820.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006558 03/04/2022

14 ศช. ซอื รถเข็นสแตนเลส 2 ชนั 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มริาเคลิ ไซเอนซ ์
จํากดั

47,000.00 บรษัิท มริาเคลิ ไซเอนซ ์
จํากดั

47,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006560 04/04/2022

15 ศช. ซอื 2.0 ml Micro Tubes (Pack), Clear, (บรรจุ
 500 ชนิ/แพ็ค)

14,027.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

14,027.70 บรษัิท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

14,027.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006561 04/04/2022

16 ศช. จา้ง งานจัดทําชนัสแตนเลสสําหรับหอ้งปฏบิตัการ
 BSL2

171,521.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ 
จํากดั

171,521.00 บรษัิท เฟอรบ์ชิ ดไีซน์ 
จํากดั

171,521.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006571 04/04/2022

17 ศช. จา้ง จา้งวเิคราะห ์Single pass DNA 
sequencing

14,231.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

14,231.00 บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

14,231.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006575 04/04/2022

18 ศช. ซอื Digalacturonic acid, >95%, 20MG 23,379.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พาวเวอรเ์ทค เคมี
คัล อนิดัสทร ีจํากดั

23,379.50 บรษัิท พาวเวอรเ์ทค เคมี
คัล อนิดัสทร ีจํากดั

23,379.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006576 04/04/2022

19 ศช. ซอื 4-Nitrophenyl palmitate 10,528.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

10,528.80 บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

10,528.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006577 04/04/2022

20 ศช. ซอื Thermocouple K Type "Primus" TSK-07
 6.35Sx200

42,151.31 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไพรมัส จํากดั 42,151.31 บรษัิท ไพรมัส จํากดั 42,151.31 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006578 04/04/2022

21 ศช. ซอื Amberlyst® 15, (dry) ion-exchange 
resin9037-24-5

21,667.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ยูแอนดว์ ีโฮลดงิ 
(ไทยแลนด)์ จํากดั

21,667.50 บรษัิท ยูแอนดว์โีฮลดงิ
(ไทยแลนด)์จํากดั

21,667.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006579 04/04/2022

22 ศช. ซอื Glass Insert, 250ul, Flat Bottom, 100/pk 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

10,593.00 บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

10,593.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006580 04/04/2022

23 ศช. จา้ง วเิคราะหต์ัวอย่าง METAGENOME 
SEQUENCING

94,470.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 94,470.30 บรษัิท กบิไทย จํากดั 94,470.30 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006581 04/04/2022

24 ศช. ซอื ถงุมอืแพทย ์แบบไม่มแีป้ง เบอร ์S ย ีหอ้
ศรตีรังโกลฟ

6,848.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไตรเอ็นซายน์ โพร
ไวดเ์ดอร ์จํากดั

6,848.00 บรษัิท ไตรเอ็นซายน์ โพร
ไวดเ์ดอร ์จํากดั

6,848.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006582 04/04/2022

25 ศช. ซอื DL5000 Fluoro Dye DNA fluorescent 
loading Dye (Green, 6X), 1 ml   

4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 4,494.00 บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 4,494.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006583 04/04/2022

26 ศช. ซอื G-418 Sulfate 1 g Gold Biotechnology 
(USA)

2,407.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

2,407.50 บรษัิทสมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

2,407.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006584 04/04/2022

27 ศช. ซอื Petri Dish, soda-lime, 90x15 mm 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภัีณฑ ์จํากดั

3,049.50 บรษัิท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภัีณฑ ์จํากดั

3,049.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006585 04/04/2022

28 ศช. ซอื Ethanol AR  2.5 L 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สามชยั เคมคิอล 
จํากดั

2,782.00 บรษัิท สามชยั เคมคิอล 
จํากดั

2,782.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006586 04/04/2022

29 ศช. ซอื Amicon Ultra 15ml 10K 24p 49,990.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมอรค์ จํากดั 49,990.40 บรษัิท เมอรค์ จํากดั 49,990.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006587 04/04/2022
30 ศช. ซอื Syringe filter nylon 13mm 0.22um, 

100/pk
2,653.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอ๊กโซ เคมคิอลส ์

แอนด ์เซอรว์สิเซส จํากดั
2,653.60 บรษัิท แอ๊กโซ เคมคิอลส ์

แอนด ์เซอรว์สิเซส
2,653.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006588 04/04/2022

31 ศช. ซอื TC Flask, plate, Pipet Tip 25,920.75 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตตงิ จํากดั

25,920.75 บรษัิท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตตงิ จํากดั

25,920.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006589 04/04/2022

32 ศช. ซอื EasyFlask, conical tube, Nunclon, clear 
bot

24,289.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 
จํากดั

24,289.00 บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 
จํากดั

24,289.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006590 04/04/2022

33 ศช. ซอื NUPAGE 4-12% BIS-TRIS, 1.5 MM, 
MINI GEL,

66,340.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

66,340.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

66,340.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006591 04/04/2022

34 ศช. ซอื Amino-PEG36-CH2CH2COOH Pack 
size: 1 G/set

70,620.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เทคโนเวชนั 
อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั

70,620.00 บรษัิท เทคโนเวชนั 
อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั

70,620.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006592 04/04/2022

35 ศช. ซอื เสอืกาวน์สําหรับใชใ้นพนืทโีรงเรอืนเลยีง
แมลง

29,130.75 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 29,130.75 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 29,130.75 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006594 05/04/2022

สรุปผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้ง เดอืนเมษายน 2565
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ
ระหวา่งวนัท ี1 - 30 เมษายน 2565

หนา้ท ี1 จาก 8



แบบ สขร.1

ลําดบัที ศนูย ์ งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง  วงเงนิทจีดัซอืหรอื
จดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา  ราคาทเีสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง (บาท)

เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทขีองสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซอืหรอืจา้ง

วนัทเีอกสาร

36 ศช. จา้ง การสอบเทยีบ Micropipette จํานวน 37 ตัว 19,816.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จํากดั

19,816.40 บรษัิท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จํากดั

19,816.40 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006602 05/04/2022

37 ศช. จา้ง เป็นค่าใชจ่้ายในการหาลําดับดเีอนเอของ
แบคทเีรยีดว้ยเทคโนโลย ีNext generation 
sequencing

57,571.44 เฉพาะเจาะจง Omics Drive Pte Ltd 57,571.44 Omics Drive Pte Ltd 57,571.44 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006603 05/04/2022

38 ศช. ซอื ถงุมอืศรตีรังไนไตร เบอรเ์อส 7,280.28 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สามชยั เคมคิอล 
จํากดั

7,280.28 บรษัิท สามชยั เคมคิอล 
จํากดั

7,280.28 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006614 06/04/2022

39 ศช. ซอื qPCRBIO SyGreen Blue Mix Lo-ROX, 
500 reactions

27,285.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

27,285.00 บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

27,285.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006615 06/04/2022

40 ศช. จา้ง Bacterial WGS 80,136.00 เฉพาะเจาะจง Genotypic Technology 
Pvt. Ltd.

80,136.00 Genotypic Technology 
Pvt. Ltd.

80,136.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006616 06/04/2022

41 ศช. ซอื (# SB101-500G) Smart Agarose, 500g 36,741.66 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

36,741.66 บรษัิทสมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

36,741.66 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006617 06/04/2022

42 ศช. ซอื GENERULER DNA LADDER MIX, 
READY TO USE, 50 UG

6,634.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

6,634.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

6,634.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006618 06/04/2022

43 ศช. ซอื แกส๊คารบ์อนไดอ๊อกไซด ์ขนาด 30 กโิลกรัม 
(1 ทอ่)

5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เกยีร ์อนิเตอร ์วสิชนั
 เอ็นจเินียรงิ จํากดั

5,778.00 บรษัิท เกยีร ์อนิเตอร ์วสิชนั
 เอ็นจเินียรงิ จํากดั

5,778.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006619 06/04/2022

44 ศช. ซอื Agilent BJ5183 
Electroporation-Competent Cells

10,605.84 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จโีนแม็กซ ์
เทคโนโลยสี ์จํากดั

10,605.84 บรษัิท จโีนแม็กซ ์
เทคโนโลยสี ์จํากดั

10,605.84 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006620 06/04/2022

45 ศช. ซอื Anti-Adenovirus antibody [B025 / AD51]
 500 μg

22,042.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

22,042.00 บรษัิท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

22,042.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006621 06/04/2022

46 ศช. จา้ง DNA Sequencing 1 Direction 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอจโีนเมด จํากดั 4,708.00 บรษัิท ไบโอจโีนเมด จํากดั 4,708.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006622 06/04/2022

47 ศช. ซอื PNS0011513 ACV015/1423/0500 
KOLONNE,

83,960.00 เฉพาะเจาะจง Pfaudler Normag 
Systems GmbH

83,960.00 Pfaudler Normag 
Systems GmbH

83,960.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006623 06/04/2022

48 ศช. ซอื เพอืซอื แผน่อเิล็กโทรดและแบตเตอร ีเปลยีน
เนืองจากหมดอายุการใชง้าน [แผน่อเิล็กโทรดมี
อายุ 2 ปี แบตเตอรมีอีายุ 4 ปี]

15,857.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอลโคเทค จํากดั 15,857.40 บรษัิทแอลโคเทค จํากดั 15,857.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006646 07/04/2022

49 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบเครอืงชงัสารเคม ีBalance 
Mettler Toledo/ME2002E/B427760087

4,215.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หอ้งปฏบิตักิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

4,215.80 บรษัิท หอ้งปฏบิตักิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

4,215.80 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006655 07/04/2022

50 ศช. ซอื สก็อตเทป 18 mm ยาว 30 หลา จํานวน 24 
มว้น และวัสดุตามใบเสนอราคา

4,547.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จวิณัฐ เคมคิอล 
จํากดั

4,547.50 บรษัิท จวิณัฐ เคมคิอล 
จํากดั

4,547.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006656 07/04/2022

51 ศช. ซอื LightCycler 480 SYBR Green I 
master,500 reactions

62,996.25 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอจโีนเมด จํากดั 62,996.25 บรษัิท ไบโอจโีนเมด จํากดั 62,996.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006657 07/04/2022

52 ศช. ซอื 5-Fluorocytosine nucleoside analog 1 G 13,514.10 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

13,514.10 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

13,514.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006658 07/04/2022

53 ศช. ซอื Parafilm M 4 นวิ x 125 ฟตุ 7,110.15 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วัลเล่ย์

7,110.15 หา้งหุน้สว่นจํากดั แล็ป 
วัลเล่ย์

7,110.15 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006659 07/04/2022

54 ศช. ซอื 12-well Nunclon 75/cs 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 
จํากดั

5,243.00 บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 
จํากดั

5,243.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006660 07/04/2022

55 ศช. ซอื TODD HEWITT BROTH, 500 G. 10,336.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 10,336.20 บรษัิท กบิไทย จํากดั 10,336.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006661 07/04/2022
56 ศช. จา้ง ตรวจเช็คการทาํงานของเครอืงแมสสเปค

โตรมเิตอร์
33,170.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูเกอร ์

สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจ ีจํากดั
33,170.00 บรูเกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจี 33,170.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006662 07/04/2022

57 ศช. ซอื Isopropyl-?-D-thiogalactoIPTG 29,853.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมอรค์ จํากดั 29,853.00 บรษัิท เมอรค์ จํากดั 29,853.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006702 08/04/2022
58 ศช. ซอื REFRIGERATED CIRCULATOR U&V 

222
85,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ยูแอนดว์ ีโฮลดงิ 

(ไทยแลนด)์ จํากดั
บรษัิท ฟินกิซ ์ไซแอนตฟิิค
 จํากดั

85,600.00

95,230.00

บรษัิท ยูแอนดว์โีฮลดงิ
(ไทยแลนด)์จํากดั

85,600.00 ราคาตําสดุ PO22006711 08/04/2022

59 ศช. ซอื เครอืงบดโม่หนิ ขนาด 10 นวิ 91,485.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลเวลิด์
บรษํิท จอืเซนิ (ไทยแลนด)์
 จํากดั

91,485.00
155,150.00

เซ็นทรัลเวลิด์ 91,485.00 ราคาตําสดุ PO22006712 08/04/2022

60 ศช. ซอื PIERCE PAGERULER PRESTAINED 
PROTEIN LADDER,10-180KD, 2X250UL

284,406.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

284,406.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

284,406.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006740 11/04/2022

61 ศช. ซอื DMEM w High Glucose, L-glu, w Sod 
Py1L

392,647.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 
จํากดั

392,647.20 บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 
จํากดั

392,647.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006741 11/04/2022

62 ศช. ซอื Nanoject III  w/Universal Adapter 
100-240 Volt Pwr Supply

163,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค
 จํากดั

163,000.00 บรษัิท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค
 จํากดั

163,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006749 11/04/2022

63 ศช. เชา่ Notebook 5 เครอืง 3 วัน เพอืจัดฝึกอบรม 
"เรอืง ความปลอดภัยทางชวีภาพและการรักษา
ความปลอดภัยทางชวีภาพ)" วันท ี26-28 
เมษายน 2565

5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 
จํากดั

5,350.00 บรษัิท โฟรเ์อ็ม มัลตมิเีดยี 
จํากดั

5,350.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006750 11/04/2022

64 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารตรวจสอบประสทิธภิาพและ
ความบรสิทุธขิองชวีภัณฑ์

52,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวทิย ์ยอดปะนัน 52,000.00 นายประวทิย ์ยอดปะนัน 52,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006751 11/04/2022

65 ศช. ซอื R6452 RIDASCREEN FAST Lysozym 
EIA,

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมแพคท ์เวริธ์ 
คอรป์อเรต จํากดั

26,750.00 บรษัิท คอมแพคท ์เวริธ์ 
คอรป์อรป์อเรต จํากดั 
(00000)

26,750.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006755 12/04/2022

66 ศช. ซอื TCPS-AAS-BX2 Antibiotic/Antimycotic 
Solution (100x), 2x100ml/pkg

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

21,400.00 บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

21,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006756 12/04/2022

67 ศช. จา้ง เป็นค่าใชจ่้ายในการหาลําดับดเีอนเอของ
แบคทเีรยีดว้ยเทคโนโลย ีNext generation 
sequencing

447,640.96 เฉพาะเจาะจง Omics Drive Pte Ltd 447,640.96 Omics Drive Pte Ltd 447,640.96 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006757 18/04/2022

68 ศช. ซอื 200UL TIP, YELLOW, GRADUATED, 
1000/BA

10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

10,165.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

10,165.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006758 12/04/2022

69 ศช. ซอื Pipette Tips RC UNV 250uL 1000C/1 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

5,029.00 บรษัิท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

5,029.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006759 12/04/2022

70 ศช. ซอื Rabbit polyclonal to Salmonella,1 
millilitres

23,005.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส(์ประเทศไทย) 
จํากดั

23,005.00 บรษัิท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส(์ประเทศไทย) 
จํากดั

23,005.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006760 12/04/2022

71 ศช. ซอื KASP by Design Primer Mix, 2,500x10ul
 reactions,

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไลโฟมกิส ์จํากดั 26,750.00 บรษัิท ไลโฟมกิส ์จํากดั 26,750.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006763 12/04/2022
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แบบ สขร.1

ลําดบัที ศนูย ์ งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง  วงเงนิทจีดัซอืหรอื
จดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา  ราคาทเีสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง (บาท)

เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทขีองสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซอืหรอืจา้ง

วนัทเีอกสาร

72 ศช. ซอื NUPAGE MOPS SDS RUNNING 
BUFF.(20X), 500ML

50,718.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

50,718.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

50,718.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006764 12/04/2022

73 ศช. ซอื Petri Dishes 9.0cm, Sterilized 
(10/pk,500/cs)

29,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

29,960.00 บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

29,960.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006765 12/04/2022

74 ศช. ซอื PEPTONE 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

12,305.00 บรษัิท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

12,305.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006766 12/04/2022

75 ศช. ซอื Gene 
Synthesis:SAVSBPM18-L-ABD_KC_, 4ug

93,946.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

93,946.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

93,946.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006767 12/04/2022

76 ศช. ซอื Temperature Controller "Primus" 
TMP-48-R-N-A

88,475.63 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไพรมัส จํากดั 88,475.63 บรษัิท ไพรมัส จํากดั 88,475.63 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006768 12/04/2022

77 ศช. จา้ง T-2 Toxin 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หอ้งปฏบิตักิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

16,585.00 บรษัิท หอ้งปฏบิตักิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

16,585.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006769 12/04/2022

78 ศช. ซอื Zirconium Oxide beads 1.0 mm. 1 lb= 
0.45 kg

13,992.39 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ี
จํากดั

13,992.39 บรษัิท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ี
จํากดั

13,992.39 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006770 12/04/2022

79 ศช. ซอื pENTR R4-vas2-integrase-R3 29,160.00 เฉพาะเจาะจง Addgene 29,160.00 Addgene Inc. 29,160.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006771 12/04/2022
80 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบ Refrigerator LD/S03 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ควอลติ ีคาลเิบรชนั 

จํากดั
2,675.00 บรษัิท ควอลติ ีคาลเิบรชนั 

จํากดั
2,675.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006772 12/04/2022

81 ศช. ซอื b-Nicotinamide-adenine dinucleotide 
phosphate tetrasodium salt, reduced, 1G

49,990.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซคัเซส ซายน ์เคมี
คอล จํากดั

49,990.40 บรษัิท ซคัเซส ซายน ์เคมี
คอล จํากดั

49,990.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006773 12/04/2022

82 ศช. ซอื Dimethy sulfoxide, 99.9% “SIAL”  ขนาด 
1 L

5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

5,350.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

5,350.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006775 12/04/2022

83 ศช. ซอื NucleoSpin Plasmid EasyPure 
50preps/kit

9,309.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

9,309.00 บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

9,309.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006776 12/04/2022

84 ศช. ซอื 10ul Extended Length pipet tip wART 
barrier, 1000 ul Reach Filter

10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 
จํากดั

10,272.00 บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 
จํากดั

10,272.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006777 12/04/2022

85 ศช. ซอื GenepHlow Gel/PCR Extraction kit 5,007.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 5,007.60 บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 5,007.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006778 12/04/2022
86 ศช. ซอื Sample needle WPS SL 40,128.21 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อารเ์คมกีา้ แลบ 

จํากดั
40,128.21 บรษัิท อารเ์คมกีา้ แลบ 

จํากดั
40,128.21 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006779 12/04/2022

87 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารผลติหวัเชอืเรมิตน้ของรา 
Beauveria bassiana BCC 2660 Metarhizium
 sp. BCC 4849 และ Trichoderma

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรารมย ์ แจ่มปัญญา 30,000.00 นางสาววรารมย ์ แจ่มปัญญา 30,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006809 12/04/2022

88 ศช. ซอื GC Column for Pesticides Analysis, 30 
m x 0.25 mm ID

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซายน ์สเปค จํากดั 32,100.00 บรษัิท ซายน ์สเปค จํากดั 32,100.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006812 16/04/2022

89 ศช. ซอื Low retention tips 1,579.96 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 
จํากดั

1,579.96 บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 
จํากดั

1,579.96 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006813 17/04/2022

90 ศช. ซอื Oligonucleotide synthesis, 0.025 umole 1,623.19 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

1,623.19 บรษัิทสมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

1,623.19 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006814 17/04/2022

91 ศช. ซอื XbaI, 3,000 Units 18,917.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 18,917.60 บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 18,917.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006815 17/04/2022
92 ศช. ซอื D -Mannitol >=98% 31,832.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
31,832.50 บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 

ซพัพลาย จํากดั
31,832.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006816 17/04/2022

93 ศช. ซอื 50ML CENTRIFUGE 
TUBE,PP,STER,500/CS

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

19,260.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006817 17/04/2022

94 ศช. ซอื กระดาษทชิชสูกอ๊ตอนิเตอรโ์ฟลด์ 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็ม พรอสเปอร ์
จํากดั

2,568.00 บรษัิท เอ็ม พรอสเปอร ์
จํากดั

2,568.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006818 17/04/2022

95 ศช. ซอื Stepped microtip, 3 mm (1-15 mL) 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภัีณฑ ์จํากดั

28,000.00 บรษัิท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภัีณฑ ์จํากดั

28,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006819 17/04/2022

96 ศช. ซอื Bgl II 2,000 units 4,183.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 4,183.70 บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 4,183.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006820 17/04/2022
97 ศช. ซอื PIERCE UNSTAINED PROTEIN MW 

MARKER, 14.4-116KD, 2X1ML
24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ

วปิเมน้ท ์จํากดั
24,075.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ

วปิเมน้ท ์จํากดั
24,075.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006821 17/04/2022

98 ศช. จา้ง ค่าอะไหล่และบรกิารซอ่มตูป้ลอดเชอื 48,658.25 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

48,658.25 บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

48,658.25 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006822 17/04/2022

99 ศช. ซอื Custom oligo syn, 14 oligos, 424 mers, 
25 nmole

5,897.84 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

5,897.84 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

5,897.84 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006823 17/04/2022

100 ศช. จา้ง Mercury lamp (USH-103OL) 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สเปซเมด จํากดั 16,050.00 บรษัิทสเปซเมด จํากดั 16,050.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006824 17/04/2022
101 ศช. ซอื C7341 Yeast Extract,HDx CRITERION ,

 500 g
49,904.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 

จํากดั
49,904.80 บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 

จํากดั
49,904.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006825 17/04/2022

102 ศช. ซอื  Liquid Nitrogen 180L 4,162.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอร ์ลคิวดิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

4,162.30 บรษัิท แอร ์ลคิวดิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

4,162.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006826 17/04/2022

103 ศช. ซอื Pipette Tips SR LTS 20μL 960A/5 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

11,770.00 บรษัิท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

11,770.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006827 17/04/2022

104 ศช. ซอื D-PBS (1X) , 500 ML  75,435.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 75,435.00 บรษัิท กบิไทย จํากดั 75,435.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006828 17/04/2022
105 ศช. ซอื Luna Universal qPCR Master Mix (500 x

 ul rxns)
18,382.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 18,382.60 บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 18,382.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006829 17/04/2022

106 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ 18,746.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จํากดั

18,746.40 บรษัิท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จํากดั

18,746.40 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006830 17/04/2022

107 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ 
Balance/Sartorius/MIRAS/IW2S1-60FE-L

31,650.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หอ้งปฏบิตักิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

31,650.60 บรษัิท หอ้งปฏบิตักิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

31,650.60 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006831 17/04/2022

108 ศช. ซอื GeneJet Plasmid miniprep Kit, 250 preps 29,318.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

29,318.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

29,318.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006832 17/04/2022

109 ศช. ซอื Nuclepore Track-Etched Membranes L x
 W 8 in. x 10 in., pore size 0.2 um, 25/pk

39,119.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

39,119.20 บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

39,119.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006833 17/04/2022

110 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบและปรับแต่งค่าความเร็ว
ลม Biosafety Cabinet

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

6,420.00 บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

6,420.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006834 17/04/2022

111 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ 84,401.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ควอลติ ีคาลเิบรชนั 
จํากดั

84,401.60 บรษัิท ควอลติ ีคาลเิบรชนั 
จํากดั

84,401.60 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006835 17/04/2022

112 ศช. จา้ง การจา้ง วเิคราะห ์Sequence Microbial 
Whole genome Sequencing, 2 GB, without 
analysis

21,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

21,400.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

21,400.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006836 17/04/2022
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แบบ สขร.1

ลําดบัที ศนูย ์ งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง  วงเงนิทจีดัซอืหรอื
จดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา  ราคาทเีสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง (บาท)

เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทขีองสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซอืหรอืจา้ง

วนัทเีอกสาร

113 ศช. ซอื ไนโตรเจนเหลว (LN2) 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

12,733.00 บรษัิท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

12,733.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006837 17/04/2022

114 ศช. ซอื D-Mannitol BP 1000g (C352051) 4,718.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

4,718.70 บรษัิท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

4,718.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006838 17/04/2022

115 ศช. จา้ง ซอ่มเครอืง Freeze Dryer model Telstar 
Lyoalfa

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมดทิอป จํากดั 4,280.00 บรษัิท เมดทิอป จํากดั 4,280.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006839 17/04/2022

116 ศช. ซอื SS316 Union Tee OD.1" 88,726.54 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอสทวิท ์โซลูชนั 
จํากดั

88,726.54 บรษัิท แอสทวิท ์โซลูชนั 
จํากดั

88,726.54 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006840 18/04/2022

117 ศช. จา้ง ซอ่มเครอืงCooling  Bath model Bosstech
 CB-1

9,844.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิแทคท ์เทคนคิ
อล จํากดั

9,844.00 บรษัิท อนิแทคท ์เทคนคิ
อล จํากดั

9,844.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006841 18/04/2022

118 ศช. ซอื LIPOFECTAMINE 2000, OPTI MEM I 
(อัมพร)

59,278.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 59,278.00 บรษัิท กบิไทย จํากดั 59,278.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006842 18/04/2022

119 ศช. ซอื MEM (1X), 500 ML, REC. HUMAN EGF,
 100 UG

13,268.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 13,268.00 บรษัิท กบิไทย จํากดั 13,268.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006843 18/04/2022

120 ศช. ซอื m-IgGk BP-HRP 12,786.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอแอคทฟี จํากดั 12,786.50 บรษัิท ไบโอแอคทฟี จํากดั 12,786.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006844 18/04/2022

121 ศช. ซอื ss-4558 56,710.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โกลบอล อารอ์ ีจํากดั 56,710.00 บรษัิท โกลบอล อารอ์ ีจํากดั 56,710.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006845 18/04/2022

122 ศช. ซอื เรซนิ Amberlite HPR1210H 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟิลเตอร ์ซพัพลาย
จํากดั

17,120.00 บรษัิท ฟิลเตอร ์ซพัพลาย
จํากดั

17,120.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006846 18/04/2022

123 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารทดสอบเชอืราบวิเวอเรยีกลั
แมลงหวขีาวบนตน้มันสําปะหลังในระดับโรงเรอืน

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรสชิา แพรวงศนุ์
กลู

24,000.00 นางสาวสรสชิา แพรวงศนุ์
กลู

24,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006847 18/04/2022

124 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารศกึษาการดัดแปลง
คุณสมบตัทิางเคมขีองลกินนิตัวอย่างดว้ย
กระบวนการเคมคีวามรอ้น

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นพรัตน ์สรุยิะไชย 30,000.00 นาย นพรัตน ์สรุยิะไชย 30,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006848 18/04/2022

125 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารพัฒนาตน้แบบลกินนิ 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐติชิญา จุกหอม 32,000.00 นางสาว ฐติชิญา จุกหอม 32,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006849 18/04/2022
126 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารพัฒนาตน้แบบลกินนิ 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล ดว้งรุ่ง 32,000.00 นาย ภูวดล ดว้งรุ่ง 32,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006850 18/04/2022
127 ศช. จา้ง ค่าซอ่มเครอืง Fermentor 300L/Eppendorf 120,161.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอพเพนดอรฟ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
120,161.00 บรษัิท เอพเพนดอรฟ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
120,161.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006854 18/04/2022

128 ศช. ซอื Amino-PEG5-alcohol, 98% 179,653.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พาวเวอรเ์ทค เคมี
คัล อนิดัสทร ีจํากดั

179,653.00 บรษัิท พาวเวอรเ์ทค เคมี
คัล อนิดัสทร ีจํากดั

179,653.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006855 18/04/2022

129 ศช. ซอื NADH, Disodium SaltCATALOALOG 
VITAMINS &COENZYMES "Merck" 1 GM

120,589.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

120,589.00 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

120,589.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006856 18/04/2022

130 ศช. ซอื Freezer Box 9x9 grid, 30 boxes/case  2 
case

5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ลโีอ แล็บ อนิเตอร์
เนชนัแนล จํากดั

5,564.00 บรษัิท ลโีอ แล็บ อนิเตอร์
เนชนัแนล จํากดั

5,564.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006857 18/04/2022

131 ศช. ซอื คลอรนี 65% ขนาด 40 กโิลกรัม/ถงั  จํานวน
 20 ถงั

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า 
จํากดั

50,000.00 บรษัิท แอ๊ดวา้นฟารม์่า 
จํากดั

50,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006866 18/04/2022

132 ศช. ซอื GoScript Reverse Transcription Mix, 
Random Primers, 100 reactions

28,355.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เยส-ซายน ์จํากดั 28,355.00 บรษัิท เยส-ซายน ์จํากดั 28,355.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006871 18/04/2022

133 ศช. ซอื Yeast Extract 500GM/PC 18,297.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

18,297.00 บรษัิท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

18,297.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006872 18/04/2022

134 ศช. ซอื ซดีาร ์อซี-ีบรคิ ไซเดอร ์(1 หอ่ ม ี10 แทง่) 380,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิทฉัตรชยั กรุ๊ป จํากดั 380,000.00 บรษัิทฉัตรชยั กรุ๊ป จํากดั 380,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006873 18/04/2022
135 ศช. ซอื Tryptone soya broth, (TSB) 500g 19,688.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากดั 19,688.00 บรษัิท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากดั 19,688.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006906 18/04/2022

136 ศช. ซอื Cleaver pipette volume 20-200ul 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอแอคทฟี จํากดั 21,400.00 บรษัิท ไบโอแอคทฟี จํากดั 21,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006907 18/04/2022

137 ศช. ซอื  epTIPS Standard 250-2500ul, 5 bags of
 100 tips = 500 tips

3,638.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซายน์ไบรท์ จํากดั 3,638.00 บรษัิท ซายน์ไบรท์ จํากดั 3,638.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006908 18/04/2022

138 ศช. ซอื Amoxicillin trihydrate: potassium 
clavulanate (4:1) 1G

52,868.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

52,868.70 บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

52,868.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006909 18/04/2022

139 ศช. ซอื FASTDIGEST BCUI, 50 RXNS 20,758.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

20,758.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

20,758.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006910 18/04/2022

140 ศช. จา้ง Single Pass DNA Sequencing 4,472.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

4,472.60 บรษัิทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

4,472.60 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006911 18/04/2022

141 ศช. ซอื Ribonuclease A from bovine pancreas 
min 80 Kunitz units/mg (RNASE A)

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เยส-ซายน ์จํากดั 14,980.00 บรษัิท เยส-ซายน ์จํากดั 14,980.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006912 18/04/2022

142 ศช. ซอื สไลดม์ฝ้ีาตอนปลายขา้งหนงึ 1x3” 28,062.89 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สามชยั เคมคิอล 
จํากดั

28,062.89 บรษัิท สามชยั เคมคิอล 
จํากดั

28,062.89 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006913 18/04/2022

143 ศช. ซอื Seakem LE Agarose, 500 g 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แล็บ โฟกสั จํากดั 31,000.00 บรษัิท แล็บ โฟกสั จํากดั 31,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006914 18/04/2022
144 ศช. ซอื Dimethyl sulfoxide, PlantCell Culturetes 15,878.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมอรค์ จํากดั 15,878.80 บรษัิท เมอรค์ จํากดั 15,878.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006915 18/04/2022
145 ศช. จา้ง วเ◌คิราะหข์อ้มูลลา ดับดเีอ็นเอดว้ยเทค

โนโลยนีาโนพอรจ์า นวน 1 ตัวอย่าง
40,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั สติเลกา

ซ-ีเทค
40,000.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั สติเลกา

ซ-ีเทค
40,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006916 18/04/2022

146 ศช. ซอื NMESSAGE MMACHINE T7 KIT, 25 
RXN.

87,740.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 87,740.00 บรษัิท กบิไทย จํากดั 87,740.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006917 18/04/2022

147 ศช. ซอื Oligosynthesis 200 nmole PAGE length
 60-69base   

15,643.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

15,643.40 บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

15,643.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006918 18/04/2022

148 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารการผลติไลซนิ และ
เตรยีมสารตงัตน้แบคทเีรยีเพอืตรวจสอบแอคตวิิ
ตแีละประสทิธภิาพของไลซนิและสารตา้นจุลชพี
ต่าง ๆ

18,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตกร ลมิรุจวัิฒน์ 18,800.00 นายกฤตกร ลมิรุจวัิฒน์ 18,800.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006919 18/04/2022

149 ศช. ซอื Oligosynthesis 25 nmole HAP length 
11-59 base

21,750.96 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

21,750.96 บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

21,750.96 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006920 18/04/2022

150 ศช. ซอื Exgene Cell SV mini 100 prep 40,874.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เยส-ซายน ์จํากดั 40,874.00 บรษัิท เยส-ซายน ์จํากดั 40,874.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006921 18/04/2022
151 ศช. ซอื Luna SARS-CoV2 RT-qPCR Multiplex 

Assay Kit (96 reactions)
109,461.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 109,461.00 บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 109,461.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006926 19/04/2022

152 ศช. จา้ง Plant WGS 100 GB without BI 494,768.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

494,768.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

494,768.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006928 19/04/2022

หนา้ท ี4 จาก 8



แบบ สขร.1

ลําดบัที ศนูย ์ งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง  วงเงนิทจีดัซอืหรอื
จดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา  ราคาทเีสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง (บาท)

เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทขีองสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซอืหรอืจา้ง

วนัทเีอกสาร

153 ศช. ซอื เพอืซอืวัสดุสํานักงานสําหรับใชใ้นฝ่ายบรหิาร
โปรแกรมวจัิยและพัฒนากําลังคน
เทคโนโลยชีวีภาพ

2,132.99 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จํากดั

2,132.99 บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จํากดั

2,132.99 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006930 19/04/2022

154 ศช. ซอื PAC-AQ002 (25 กก./กระสอบ)  จํานวน 10
 กระสอบ

10,000.01 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอเชยี สตาร ์แลป 
จํากดั

10,000.01 บรษัิท เอเชยี สตาร ์แลป 
จํากดั

10,000.01 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006931 19/04/2022

155 ศช. จา้ง การหาลําดับเบสดเีอ็นเอทงัจโีนม Whole 
genome sequencing

457,425.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์
จํากดั

457,425.00 บรษัิทเอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์
จํากดั

457,425.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006932 19/04/2022

156 ศช. ซอื Petridish Plastic,With Vents 94.X16 
mm.(480/Case)

39,162.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

39,162.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

39,162.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006933 19/04/2022

157 ศช. ซอื แฟ้มเก็บเอกสารและนํายาลา้งจาน เพอื
จัดเก็บเอกสาร และนํายาใชสํ้าหรับทาํความ
สะอาดสําหรับงานครัว

5,062.17 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์

5,062.17 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์

5,062.17 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006934 19/04/2022

158 ศช. ซอื Gamborg B-5 Basal Medium, 50L 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

6,634.00 บรษัิทสมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

6,634.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006937 19/04/2022

159 ศช. ซอื Carbon Dioxide Gas (Ind) Purity 99.5% 
Min

3,177.90 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยสเปเชยีลแกส๊ 
จํากดั

3,177.90 บรษัิท ไทยสเปเชยีลแกส๊ 
จํากดั

3,177.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006940 19/04/2022

160 ศช. ซอื Vaccinia virus; Strain: MVA 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

20,544.00 บรษัิท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

20,544.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006941 19/04/2022

161 ศช. ซอื LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 23,507.90 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

23,507.90 บรษัิท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

23,507.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006942 19/04/2022

162 ศช. ซอื 10F-S-0.6310ULSYRINGE 13,589.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

13,589.00 บรษัิท พาราไซแอนตฟิิค 
จํากดั

13,589.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006946 19/04/2022

163 ศช. ซอื CLIN COVID-19 Ag SELF TEST, 5/PKG 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 53,500.00 บรษัิท กบิไทย จํากดั 53,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006947 19/04/2022

164 ศช. ซอื Nuclei Lysis Solution, 1000ml 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

20,330.00 บรษัิท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

20,330.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006949 19/04/2022

165 ศช. ซอื Laboratory Bottle with Screw cap 5000 
ml.,Duran

12,465.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไซน์เอ็นซ ์อนิทิ
เกรชนั จํากดั

12,465.50 บรษัิท ไซน์เอ็นซ ์อนิทิ
เกรชนั จํากดั

12,465.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006950 19/04/2022

166 ศช. ซอื กระดาษชําระ สําหรับใชภ้ายในหอ้งนําและ
หอ้งครัวของสํานักงาน

49,690.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อมรชยั
พานชิ 1996

49,690.80 หา้งหุน้สว่นจํากดั อมรชยั
พานชิ 1996

49,690.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006968 20/04/2022

167 ศช. จา้ง งานจัดจา้งบํารุงรักษาระบบลฟิตส์ง่อาหาร 
Module 8 อาคาร BIOTEC PILOT PLANT

10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โอฬาร เอเลเวเทอร์
 จํากดั

10,272.00 บรษัิท โอฬาร เอเลเวเทอร์
 จํากดั

10,272.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006969 20/04/2022

168 ศช. จา้ง ซอ่ม Motor for Multipette E3X 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซายน์ไบรท์ จํากดั 14,445.00 บรษัิท ซายน์ไบรท์ จํากดั 14,445.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006977 20/04/2022
169 ศช. ซอื 112867 pAdDeltaF6 16,095.00 เฉพาะเจาะจง Addgene 16,095.00 Addgene Inc. 16,095.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006983 21/04/2022
170 ศช. ซอื RNEASY MINI KIT (50) 35,524.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอดไีซน ์จํากดั 35,524.00 บรษัิท ไบโอดไีซน ์จํากดั 35,524.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006984 21/04/2022
171 ศช. จา้ง Bacterial Draft mapped 1 GB with BI 20,736.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม

ดกิ
20,736.60 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม

ดกิ
20,736.60 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22006986 21/04/2022

172 ศช. ซอื Chicken Serum, sterile filtered, () 10,646.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค
 จํากดั

10,646.50 บรษัิท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค
 จํากดั

10,646.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006990 21/04/2022

173 ศช. ซอื Anti-Myc tag antibody (100 µg) 70,192.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

70,192.00 บรษัิท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

70,192.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006991 21/04/2022

174 ศช. ซอื Cold chain items charges 48,000.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมอรค์ จํากดั 48,000.20 บรษัิท เมอรค์ จํากดั 48,000.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006992 21/04/2022
175 ศช. ซอื 1000UL TIP, BLUE, 1000/BAG 30,281.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ

วปิเมน้ท ์จํากดั
30,281.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ

วปิเมน้ท ์จํากดั
30,281.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22006995 21/04/2022

176 ศช. ซอื Lipase f. porcine pancreas “SIAL” 100 g. 69,207.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

69,207.60 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

69,207.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007008 21/04/2022

177 ศช. ซอื Ssofast Evagreen Supermix (500x20ul 
rxns) (No.172-5201)

55,640.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 55,640.00 บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 55,640.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007012 21/04/2022

178 ศช. ซอื Dichloromethan AR 4 L  20,030.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ท์
ซติซีพัพลาย

20,030.40 หา้งหุน้สว่นจํากดั เซา้ท์
ซติซีพัพลาย

20,030.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007013 21/04/2022

179 ศช. จา้ง ค่าซอ่มเครอืง Cell Culture Fermentor (2 
L,5L)#2 model B.Braun Biotat

1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิแทคท ์เทคนคิ
อล จํากดั

1,605.00 บรษัิท อนิแทคท ์เทคนคิ
อล จํากดั

1,605.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007014 21/04/2022

180 ศช. ซอื 10UL TIP, 200UL TIP,1000UL TIP, 
0.6ML TUBE,1.5ML TUBE

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

24,075.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

24,075.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007015 21/04/2022

181 ศช. ซอื นําเชอื ALTA MANTRA 425,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส อาร ์ซ ีแอ็น
นมิัล เฮล จํากดั

425,000.00 บรษัิท เอส อาร ์ซ ีแอ็น
นมิัล เฮล จํากดั

425,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007028 22/04/2022

182 ศช. ซอื Tri-Reagent, 100ml/bott 8,881.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

8,881.00 บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

8,881.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007029 22/04/2022

183 ศช. ซอื Anti-Tilapia IgM Monoclonal antibody 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มารนี ลดีเดอร ์จํากดั 12,000.00 บรษัิท มารนี ลดีเดอร ์จํากดั 12,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007030 22/04/2022

184 ศช. ซอื ปุ๋ ยสตูร 16-20-0 (ขนาดบรรจุ 50 กก./กส) 18,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สงิหท์องเกษตรภัณฑ์ 18,600.00 หจก.สงิหท์องเกษตรภัณฑ์ 18,600.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007032 22/04/2022
185 ศช. ซอื 0.6 ml tube, snaplock, 1000/BAG 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ

วปิเมน้ท ์จํากดั
3,531.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ

วปิเมน้ท ์จํากดั
3,531.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007033 22/04/2022

186 ศช. ซอื SC1645 Economy gene 
synthesis:XY.700 Length: 1400 bp

12,204.92 เฉพาะเจาะจง GenScript Biotech 
(Singapore) PTE.LTD.

12,204.92 GenScript Biotech 
(Singapore) PTE.LTD.

12,204.92 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007034 22/04/2022

187 ศช. ซอื High Pure PCR Template Preparation Kit 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอจโีนเมด จํากดั 11,235.00 บรษัิท ไบโอจโีนเมด จํากดั 11,235.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007035 22/04/2022

188 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารสกดัตัวอย่างดเีอ็นเอจาก
ตัวอย่างทกีุง้ขาว ตะกอนดนิ และนําเลยีงกุง้จาก
บอ่เลยีงกุง้ขาว

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรีวชิญ ์ภัทรยงิสกลุ 90,000.00 นายวรีวชิญ ์ภัทรยงิสกลุ 90,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007036 22/04/2022

189 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารการขยายตน้พันธุข์มนิ
ปลอดโรคในระบบการเพาะเลยีงเนอืเยอืพชื

54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร ชยัอาวุธ 54,000.00 นางสาวกชพร ชยัอาวุธ 54,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007037 22/04/2022

190 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารบนัทกึขอ้มูลผลการปลูก
ในโรงเรอืน SMART-Greenhouse ตลอดชว่ง
ชวีติของตน้ขมนิชนั

54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันทนีย ์เทวธรรม
นาถ

54,000.00 นางสาววันทนีย ์เทวธรรม
นาถ

54,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007038 22/04/2022

191 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารจัดทาํขอ้มูลสําหรับ
กระบวนการผลติบวับก ใน smart greenhouse

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอคริาภ ์ทองทพิย์ 60,000.00 นาวสาวอคริาภ ์ทองทพิย์ 60,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007040 22/04/2022

192 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารจัดทาํขอ้มูลสําหรับ
กระบวนการผลติบวับก ใน smart greenhouse

51,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจติรลดา รอดสม 51,000.00 นางสาวจติรลดา รอดสม 51,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007041 22/04/2022

หนา้ท ี5 จาก 8



แบบ สขร.1

ลําดบัที ศนูย ์ งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง  วงเงนิทจีดัซอืหรอื
จดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา  ราคาทเีสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง (บาท)

เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทขีองสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซอืหรอืจา้ง

วนัทเีอกสาร

193 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารขยายตน้พันธุใ์นระบบ
เพาะเลยีงเนอืเยอืพชื ของตน้พันธุข์มนิชนัพันธุด์ี

54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวล ีสะอมิิ 54,000.00 นางสาวเกวล ีสะอมิิ 54,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007042 22/04/2022

194 ศช. จา้ง จัดจา้งผลติ วดิโีอแนะนํา Plant Factory" 24,931.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ่นไฟ สตูดโิอ จํากดั 24,931.00 บรษัิท พ่นไฟ สตูดโิอ จํากดั 24,931.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007067 22/04/2022

195 ศช. ซอื HP 17A Blk Contract LJ Toner Cartridge
 #CF217AC

2,161.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สหธรุกจิ จํากดั 2,161.40 บรษัิท สหธรุกจิ จํากดั 2,161.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007068 22/04/2022

196 ศช. ซอื อะควาแคล-เม็ก จํานวน 20 ชดุ  คลอรนี 
เทสคทิ  จํานวน 5 ชดุ  

8,217.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า 
จํากดั

8,217.60 บรษัิท แอ๊ดวา้นฟารม์่า 
จํากดั

8,217.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007069 22/04/2022

197 ศช. ซอื Acetonitrile (Optima* LC/MS) 99.9% min
 by GC, 4L (FISHER)

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

14,445.00 บรษัิท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

14,445.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007073 22/04/2022

198 ศช. ซอื Water, LC/MS grade, 4L, Fisher; Korea 7,757.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไซน์เอ็นซ ์อนิทิ
เกรชนั จํากดั

7,757.50 บรษัิท ไซน์เอ็นซ ์อนิทิ
เกรชนั จํากดั

7,757.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007074 22/04/2022

199 ศช. จา้ง Service Maintenance Agreement 18,390.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ ีซ ีแอล โฮลดงิ 
จํากดั

18,390.30 บรษัิทพ ีซ ีแอล โฮลดงิ 
จํากดั

18,390.30 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007075 22/04/2022

200 ศช. ซอื TIP SUPERSILK 200 UL BAG, 
1000ea/pkg (20pkg)

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

24,075.00 บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

24,075.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007076 22/04/2022

201 ศช. ซอื PIERCE SNAKESKIN DIALYSIS, 10K, 
35MM, 10.5M

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

14,445.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

14,445.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007077 22/04/2022

202 ศช. จา้ง วเิคราะหต์ัวอย่าง METAGENOME 
SEQUENCING

52,483.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 52,483.50 บรษัิท กบิไทย จํากดั 52,483.50 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007078 22/04/2022

203 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารสรา้งและทดสอบ
กระบวนการการสกดัโดยใชค้ารบ์อนไดออกไซด์
ภายใตส้ภาวะยวดยงิ (ScCO2)

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สชุาต ิพงษ์ชยัผล 90,000.00 นาย สชุาต ิพงษ์ชยัผล 90,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007081 22/04/2022

204 ศช. จา้ง ซอ่มเครอืง PCR model Perkin Elmer 
9700 #1, #2

121,552.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ยนีพลัส  จํากดั 121,552.00 บรษัิท ยนีพลัส  จํากดั 121,552.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007082 22/04/2022

205 ศช. ซอื 1.5ML TUBE, SNAPLOCK, 500/BAG, 
10/CS

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

26,750.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

26,750.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007089 23/04/2022

206 ศช. ซอื Mouse Anti Newcastle Disease Virus, 
0.2 mg

19,559.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 19,559.60 บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 19,559.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007090 23/04/2022

207 ศช. ซอื DMCN-740490.250 NucleoSpin Plasmid
 Transf . -grade, 250preps/kit

69,550.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

69,550.00 บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

69,550.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007091 23/04/2022

208 ศช. จา้ง เหมาบรกิารตรวจวเิคราะหค์ุณสมบตัทิางเคมี
กายภาพ และจุลนิทรยีข์องผลติภัณฑน์มผสมไข่
ขาวพาสเจอรไ์รซ์

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกติตยิา โชวพ์านชิ 20,000.00 นางสาวกติตยิา โชวพ์านชิ 20,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007092 23/04/2022

209 ศช. จา้ง เหมาบรกิารตรวจวเิคราะหค์ุณสมบตัทิาง
กายภาพ เคม ีและตรวจสอบปรมิาณเชอืจุลนิทรยี์
ในผลติภัณฑน์มผสมไข่แดงพาสเจอรไ์รซ์

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพินธ ์สนหอม 20,000.00 นายนพินธ ์สนหอม 20,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007093 23/04/2022

210 ศช. ซอื HPLC 4,300,000.00 4,300,000.00 การประกาศ
เชญิชวน
ทวัไป วธิี
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์
 (e-bidding)

บรษัิท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั

4,299,260.00 บรษัิท ดเีคเอสเอช
(ประเทศไทย)จํากดั

4,299,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007094 28/04/2022

211 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารฟอกฆา่เชอืจากเหงา้สด 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นันทนัช หนูบรูณ์ 60,000.00 นางสาว นันทนัช หนูบรูณ์ 60,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007096 25/04/2022
212 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารพนักงานขับรถยนต ์ศช.ปี 

2565
231,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แมน แมนเนจเมน้ท ์

เซอรว์สิ จํากดั
231,120.00 บรษัิท แมน แมนเนจเมน้ท ์

เซอรว์สิ จํากดั
231,120.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007098 25/04/2022

213 ศช. ซอื MluI-HF, 10,000 units 4,429.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 4,429.80 บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 4,429.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007101 25/04/2022
214 ศช. ซอื SC1645 Economy gene 

synthesis:EfmvaE Length: 2424bp
24,086.30 เฉพาะเจาะจง GenScript Biotech 

(Singapore) PTE.LTD.
24,086.30 GenScript Biotech 

(Singapore) PTE.LTD.
24,086.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007103 25/04/2022

215 ศช. ซอื Mueller Minton broth 100pcs/Pack 36,112.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั คลนีคิ
อลไดแอกโนสตคิส์

36,112.50 หา้งหุน้สว่นจํากดั คลนีคิ
อลไดแอกโนสตคิส์

36,112.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007104 25/04/2022

216 ศช. ซอื Glycyl-aspartic acid (A101724-25 mg) 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซนิ ไบโอเทค แคร ์
จํากดั

38,520.00 บรษัิท ซนิ ไบโอเทค แคร ์
จํากดั

38,520.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007109 25/04/2022

217 ศช. ซอื ซดีาร ์อซี-ีบรคิ ไซเดอร ์(1 หอ่ ม ี10 แทง่) 380,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิทฉัตรชยั กรุ๊ป จํากดั 380,000.00 บรษัิทฉัตรชยั กรุ๊ป จํากดั 380,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007139 26/04/2022
218 ศช. ซอื Dry Cabinet Model AD/80C,Andbon 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โปรวชินั ไซแอน

ตฟิิค จํากดั
16,050.00 บรษัิท โปรวชินั ไซแอน

ตฟิิค จํากดั
16,050.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007149 27/04/2022

219 ศช. ซอื 4-Hydroxyphenylpyruvic acid , 1 g. 18,917.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

18,917.60 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

18,917.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007150 27/04/2022

220 ศช. ซอื BOTTLE AND CAP AY, PP 500ML 
(PKG 6)

16,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ ีซ ีแอล โฮลดงิ 
จํากดั

16,500.00 บรษัิทพ ีซ ีแอล โฮลดงิ 
จํากดั

16,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007151 27/04/2022

221 ศช. ซอื 96-well Maxisorp, 60/cs (NUNC, 
Denmark)

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 
จํากดั

9,630.00 บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 
จํากดั

9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007152 27/04/2022

222 ศช. ซอื LIPOFECTAMINE 2000, OPTI MEM I 50,076.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 50,076.00 บรษัิท กบิไทย จํากดั 50,076.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007153 27/04/2022
223 ศช. ซอื QIAquick Gel Extraction kit (250) 27,046.39 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 27,046.39 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 27,046.39 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007154 27/04/2022

224 ศช. ซอื Viral Nucleic Acid Extraction Kit II 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 19,260.00 บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007155 27/04/2022
225 ศช. ซอื Cy3-AFF GtxMs IgG, Fcy frag 

Sp,1.5mg/vial
20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
20,330.00 บรษัิท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์

จํากดั
20,330.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007156 27/04/2022

226 ศช. ซอื PA-60173 Supor® 450 Membrane Disc 
Filters, 0.45 μm - 47 mm,

46,162.37 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คลารติัส จํากดั 46,162.37 บรษัิทคลารติัส จํากดั 46,162.37 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007157 27/04/2022

227 ศช. ซอื APC-001; AccuProtein Chroma (16-175 
kDa), 100 rxs, 500 uL

14,733.90 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอซนิไทย ไบโอ
เทคโนโลย ีจํากดั

14,733.90 บรษัิท ไบโอซนิไทย ไบโอ
เทคโนโลย ีจํากดั

14,733.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007159 27/04/2022

228 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบและปรับแต่งค่าความเร็วลมตู ้
ปลอดเชอื Biosafety Cabinet Class II

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

6,420.00 บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

6,420.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007169 27/04/2022

229 ศช. ซอื GelRED ™ for Agarose or Page Gels 
(10000X in water) 0.5 ml

61,632.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอซายเอนซ ์
เทคโนโลย ีจํากดั

61,632.00 บรษัิท ไอซายเอนซ ์
เทคโนโลย ีจํากดั

61,632.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007170 27/04/2022

หนา้ท ี6 จาก 8



แบบ สขร.1

ลําดบัที ศนูย ์ งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง  วงเงนิทจีดัซอืหรอื
จดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา  ราคาทเีสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง (บาท)

เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทขีองสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซอืหรอืจา้ง

วนัทเีอกสาร

230 ศช. ซอื AGAROSE SPECIAL, LOW EEO, 100 G. 16,124.90 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 16,124.90 บรษัิท กบิไทย จํากดั 16,124.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007171 27/04/2022

231 ศช. จา้ง ซอ่มแซมเครอืง Biosafety Cabinet model
 Nuaire NU-440-400E

58,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

58,850.00 บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

58,850.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007172 27/04/2022

232 ศช. ซอื PROPAN-2-OL, HPLC 4 L 1,669.20 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

1,669.20 บรษัิท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

1,669.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007173 27/04/2022

233 ศช. ซอื Pipette Tips RC LTS 1000µL 10000A/10 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

9,630.00 บรษัิท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007174 27/04/2022

234 ศช. ซอื TRIZOL REAGENT, 100 ML 14,744.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 14,744.60 บรษัิท กบิไทย จํากดั 14,744.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007175 27/04/2022
235 ศช. ซอื คลนีนงิโซลูชนั 20ลติร 2,996.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีซ.ี 

สถาพร กรุ๊ป
2,996.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีซ.ี 

สถาพร กรุ๊ป
2,996.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007176 27/04/2022

236 ศช. ซอื MultiFit Tips 5-200ul, Natural, 
Graduated, 10x 1,000/pkg

11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอแอคทฟี จํากดั 11,770.00 บรษัิท ไบโอแอคทฟี จํากดั 11,770.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007177 27/04/2022

237 ศช. จา้ง เหมาบรกิารร่วมเลยีงขยายหนอนกระทูห้อม 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรุณ หกประเสรฐิ 80,000.00 นาง อรุณ หกประเสรฐิ 80,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007186 27/04/2022
238 ศช. จา้ง เหมาบรกิารชว่ยเตรยีมอาหารเลยีงขยาย

หนอนกระทูห้อม
54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสนัุนท ์สอดแจ่ม 54,000.00 นางสนัุนท ์สอดแจ่ม 54,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007187 27/04/2022

239 ศช. จา้ง เหมาบรกิารปลูกเชอืไวรัส เอ็น พ ีว ีหนอน
กระทูห้อม และหนอนเจาะสมอฝ้าย

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภญิโญ สขุสวัสดิ 90,000.00 นางสาวภญิโญ สขุสวัสดิ 90,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007188 27/04/2022

240 ศช. จา้ง เหมาบรกิารปลูกเชอืไวรัส เอ็น พ ีว ีหนอน
กระทูห้อม

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา รถจันทร์ 50,000.00 นางสาววาสนา รถจันทร์ 50,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007189 27/04/2022

241 ศช. จา้ง เหมาบรกิารปลูกเชอืไวรัส เอ็น พ ีว ีหนอน
กระทูห้อม

62,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ สกีระสงั 62,500.00 นายสามารถ สกีระสงั 62,500.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007190 27/04/2022

242 ศช. ซอื MILENIA HYBRITECH 43,029.35 เฉพาะเจาะจง TWISTDX LIMITED 43,029.35 TWISTDX LIMITED 43,029.35 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007194 28/04/2022
243 ศช. ซอื T4 DNA LIGASE (5 U/UL), 1000 UNITS 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ

วปิเมน้ท ์จํากดั
8,346.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ

วปิเมน้ท ์จํากดั
8,346.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007195 28/04/2022

244 ศช. ซอื Potato Dextrose Agar 500g 29,467.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์
 จํากดั

29,467.80 บรษัิท ซทีไีอ แอนด ์ซายน์
 จํากดั

29,467.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007196 28/04/2022

245 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารชว่ยจัดเตรยีมจุลนิทรยี์
และดําเนนิการวเิคราะหท์างชวีเคมขีองตัวอย่างที
ไดจ้ากโครงการ

35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชยั ศรสีวัสดิ 35,000.00 นาย ธนชยั ศรสีวัสดิ 35,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007197 28/04/2022

246 ศช. จา้ง จา้งงานรักษาความปลอดภัยอาคาร ศช. 
ระยะเวลา 2 เดอืน (1 พ.ค. 2565 - 30 ม.ิย. 65)

598,600.80 598,600.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รักษาความปลอดภัย
 มารนี แอซเซ็ทโปรเทค็ชนั
 จํากดั

598,600.80 บรษัิท รักษาความปลอดภัย
 มารนี แอซเซ็ทโปรเทค็ชนั
 จํากดั

598,600.80 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007198 28/04/2022

247 ศช. จา้ง งานปรับสภาพพนืทบีรเิวณกลุ่มอาคาร 
Greenhouse

64,150.00 เฉพาะเจาะจง นาย สทุศัน ์โตใหญ่ 64,150.00 นาย สทุศัน ์โตใหญ่ 64,150.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007199 28/04/2022

248 ศช. ซอื วัสดุชา่ง ( เตา้รับ , หลอดไฟ LED , หลอด 
UV )

29,247.98 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โชคชยั ซพัพลาย 
จํากดั

29,247.98 บรษัิท โชคชยั ซพัพลาย 
จํากดั

29,247.98 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007200 28/04/2022

249 ศช. ซอื รองเทา้สําหรับใชใ้นพนืทโีรงเรอืนเลยีงแมลง 8,763.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซพีแีอล กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

8,763.30 บรษัิท ซพีแีอล กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

8,763.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007201 28/04/2022

250 ศช. ซอื จัดซอืตูเ้ย็นหอ้ง Pantry ชนั 4 ดา้นหลัง 
(หอ้ง 465)

15,990.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ยูเนยีน ออดโิอ จํากดั 15,990.00 บรษัิท ยูเนยีน ออดโิอ จํากดั 15,990.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007209 28/04/2022

251 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารทดสอบการวัด Ochratoxin 
A ดูแลและจัดการระบบการจัดเก็บสารเคมแีละ
ของเสยีอันตราย

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกลุศริพิร เซยีงเจ็น 90,000.00 นางสาวกลุศริพิร เซยีงเจ็น 90,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007217 28/04/2022

252 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารศกึษาการสงัเคราะหเ์อนไซม์
โพลคีไีทดใ์นราบวิเวอเรยี

52,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วลิาวัลย ์วัฒนานุกจิ 52,000.00 นางสาว วลิาวัลย ์วัฒนานุกจิ 52,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007218 28/04/2022

253 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารดําเนนิการเพาะพันธุ ์
อนุบาล และเลยีงปลากดั ตลอดจนงานภาคสนาม

100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถนัด โจมรัมย์ 100,000.00 นายถนัด โจมรัมย์ 100,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007219 28/04/2022

254 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารดําเนนิการเพาะพันธุ ์
อนุบาล และเลยีงปลากดั ตลอดจนงานภาคสนาม

75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐสทิธ ิแกว้ไทย 75,000.00 นายณัฐสทิธ ิแกว้ไทย 75,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007220 28/04/2022

255 ศช. ซอื Custom Oligos Syn, 6 Oligos, 202 mers,
 25 nmole

12,054.62 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

12,054.62 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

12,054.62 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007222 28/04/2022

256 ศช. ซอื PARAOXON-METHYL PESTANAL, > 
96% , 100MG 

22,791.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

22,791.00 บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

22,791.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007223 28/04/2022

257 ศช. ซอื Gene Synthesis:Cyclic, 4ug 33,478.16 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

33,478.16 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เม
ดกิ

33,478.16 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007224 28/04/2022

258 ศช. ซอื Anion Trilite MA-12OH (25ลติร/ถงุ) 25,145.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น.ท.ี
ออสโมซสี เอ็นจเินียรงิ

25,145.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น.ท.ี
ออสโมซสี เอ็นจเินียรงิ

25,145.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007225 28/04/2022

259 ศช. ซอื กล่องอะครลิคิ ทําาพเิศษ * ขนาด 25x40x80
 ซม. * ความหนา 0.5 ซม. * เปิดสว่นบนและล่าง
 * ฝาหนา้

20,351.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั สยาม 
กรุ๊ป 1992

20,351.40 หา้งหุน้สว่นจําากดั สยาม 
กรุ๊ป 1992

20,351.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007226 28/04/2022

260 ศช. ซอื Terephthalic acid, 98% 500g 12,294.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

12,294.30 หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ี
เอส.ซนีอน

12,294.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007228 28/04/2022

261 ศช. ซอื 10 UL, UNIVERSAL FIT TIPS, 
STERILE, 1, 000/PKG

9,362.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 9,362.50 บรษัิท กบิไทย จํากดั 9,362.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007229 28/04/2022

262 ศช. ซอื Amicon Ultra, pH-Indicator Strips 28,076.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

28,076.80 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

28,076.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007230 28/04/2022

263 ศช. ซอื 30% Acrylamide, TEMED, APS, glycine,
 20% SDS solution

11,566.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 11,566.70 บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 11,566.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007231 28/04/2022

264 ศช. ซอื Anti-Actin antibody clone C4 19,474.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั คอม
มอนกรุ๊พ

19,474.00 หา้งหุน้สว่นจํากคอมมอ
นกรุ๊พ

19,474.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007232 28/04/2022

265 ศช. ซอื cOmplete, Mini, Protease inhibitor 
cocktail, EDTA-free

11,898.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

11,898.40 บรษัิท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

11,898.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007233 28/04/2022

266 ศช. ซอื Amicon Ultra-15, Ultra-4, 30 kDa NMW. 20,437.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภัีณฑ ์จํากดั

20,437.00 บรษัิท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมภัีณฑ ์จํากดั

20,437.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007234 28/04/2022

267 ศช. ซอื sodium acetatetrihydrate 4,001.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมอรค์ จํากดั 4,001.80 บรษัิท เมอรค์ จํากดั 4,001.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007235 28/04/2022
268 ศช. ซอื IMMOBILIZED PEPSIN (AGAROSE 

RESIN), 5ML
17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ

วปิเมน้ท ์จํากดั
17,120.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ

วปิเมน้ท ์จํากดั
17,120.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007236 28/04/2022
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แบบ สขร.1

ลําดบัที ศนูย ์ งานทจีดัซอืหรอืจดัจา้ง  วงเงนิทจีดัซอืหรอื
จดัจา้ง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วธิซีอืหรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา  ราคาทเีสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาทตีกลงซอื
หรอืจา้ง (บาท)

เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทขีองสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซอืหรอืจา้ง

วนัทเีอกสาร

269 ศช. ซอื PLATINUM SUPERFI II DNA 
POLYMERASE

23,807.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 23,807.50 บรษัิท กบิไทย จํากดั 23,807.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007237 28/04/2022

270 ศช. ซอื Liquid Carbondioxide 99.9% 29 Kg/Cyl 
(Diptube) สําหรับเครอืง Freezer -80 oC

3,353.38 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศไทย)
 จํากดั (มหาชน)

3,353.38 บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศไทย)
 จํากดั (มหาชน)

3,353.38 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007238 28/04/2022

271 ศช. ซอื Air Zero Grade High Purity Grade, Purity
 min. 99.995 %

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แลบแกส๊ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

2,140.00 บรษัิท แลบแกส๊ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

2,140.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007245 29/04/2022

272 ศช. ซอื DNA GUARANTEES OLIGOS 0.025 
uMole

3,407.95 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

3,407.95 บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

3,407.95 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007246 29/04/2022

273 ศช. จา้ง ตรวจเช็คเครอืงพรอ้มทําความสะอาด Optic 
เครอืงมอืวัดการดูดกลนืแสง ASSET : 
6625-008-0001-0000026-000  
662500000311

2,675.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั อุปกรณ์
และเคมวีจัิย

2,675.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั อุปกรณ์
และเคมวีจัิย

2,675.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007250 29/04/2022

274 ศช. จา้ง ซอ่มกลอ้งจุลทรรศน์ ยหีอ้ ZEISS รุ่น Stemi
 SV6  ASSET : 6650-002-0001-0000015-000

6,313.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รัชมอร ์พรซีชินั 
จํากดั

6,313.00 บรษัิท รัชมอร ์พรซีชินั 
จํากดั

6,313.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007253 29/04/2022

275 ศช. ซอื Viral ToxGlo™ Assay, 100ml 46,737.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ี
จํากดั

46,737.60 บรษัิท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ี
จํากดั

46,737.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007259 29/04/2022

276 ศช. ซอื Sep-Pak C18 3 cc Vac Cartridge, 500 
mg

43,014.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั

43,014.00 บรษัิท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั

43,014.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007265 29/04/2022

277 ศช. ซอื Metronidazole BioXtra 5,895.70 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

5,895.70 บรษัิท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

5,895.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007284 29/04/2022

278 ศช. ซอื Anti-Vaccinia Virus antibody (500 μl) 22,042.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

22,042.00 บรษัิท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

22,042.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007285 29/04/2022

279 ศช. ซอื Tungsten lamp, PDA-3000 100,445.18 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อารเ์คมกีา้ แลบ 
จํากดั

100,445.18 บรษัิท อารเ์คมกีา้ แลบ 
จํากดั

100,445.18 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007287 29/04/2022

280 ศช. ซอื RK13 Kidney Rabbit (Oryctolagus 
cuniculus)

26,857.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

26,857.00 บรษัิท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

26,857.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007288 29/04/2022

281 ศช. ซอื Dichloromethane, A.R., 2.5L (FISHER) 24,717.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

24,717.00 บรษัิท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

24,717.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007289 29/04/2022

282 ศช. ซอื ◌H็exanes GR Grade 4L.Duksan 48,021.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ขอบคุณ 2562 จํากดั 48,021.60 บรษัิท ขอบคุณ 2562 จํากดั 48,021.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007290 29/04/2022

283 ศช. ซอื 250x4.6mm 5u ODSHypersil Column, 
30105-254630

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โพลซีายน์ เซอรว์สิ 
จํากดั

32,100.00 บรษัิท โพลซีายน์ เซอรว์สิ 
จํากดั

32,100.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007291 29/04/2022

284 ศช. ซอื PIERCE SUPERSIGNAL WEST PICO 
PLUS ECL, 500ML,1000UL FILTER TIP, 
CLEAR, STR, 100/RACK

20,544.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

20,544.00 บรษัิท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

20,544.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007292 29/04/2022

285 ศช. ซอื RNASE ZAP, 250 ML. 86,595.10 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 86,595.10 บรษัิท กบิไทย จํากดั 86,595.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007293 29/04/2022
286 ศช. ซอื Not I-HF , 500 units 10,025.90 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 10,025.90 บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากดั 10,025.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007294 29/04/2022
287 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารเก็บตัวอย่างใบมัน ดนิ 

อุณหภูม ิความชนืทแีปลงสํารวจ และเก็บผล
แมลงในหอ้งปฏบิตักิาร

16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรางคณา จันดา 16,000.00 นางสาว วรางคณา จันดา 16,000.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007295 29/04/2022

288 ศช. จา้ง ซอ่มตูป้ลอดเชอื Model  NU-440-400E s/n
 69647 ADX

74,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

74,900.00 บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสิ
เอท จํากดั

74,900.00 มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22007297 29/04/2022

289 ศช. ซอื AnaeroPack - Microaero (10pcs/pack) 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอนวายเมด จํากดั 9,630.00 บรษัิท เอนวายเมด จํากดั 9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007301 29/04/2022
290 ศช. ซอื Pharmacia Fine Chemical Glass Column 9,095.00 เฉพาะเจาะจง ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนาย

วันชยั ณ วเิชยีร
9,095.00 ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนาย

วันชยั ณ วเิชยีร
9,095.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007303 29/04/2022

291 ศช. ซอื CDS000299-250MG 3-Decenoic acid 10,004.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซคัเซส ซายน ์เคมี
คอล จํากดั

10,004.50 บรษัิท ซคัเซส ซายน ์เคมี
คอล จํากดั

10,004.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007304 29/04/2022

292 ศช. ซอื 20 ml EPA Vial Kit, Amber, White Solid 
Cap

10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

10,272.00 บรษัิท ลแิกนด ์ไซแอน
ตฟิิค จํากดั

10,272.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007306 29/04/2022

293 ศช. ซอื PLASTIC PP JOINT CLIPS YELLOW 
14/23

8,105.25 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซทีแีลบอราตอร ี
จํากดั

8,105.25 บรษัิทซทีแีลบอราตอร ี
จํากดั

8,105.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007307 29/04/2022

294 ศช. ซอื 1IVG1-12800-017 : D-MEM, 10x1L 18,275.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กบิไทย จํากดั 18,275.60 บรษัิท กบิไทย จํากดั 18,275.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007308 29/04/2022
295 ศช. ซอื Rabbit polyclonal to Collagen I,100 

micrograms, Abcam, UK
51,574.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอเมด ไดแอก

นอสตกิส(์ประเทศไทย) 
จํากดั

51,574.00 บรษัิท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส(์ประเทศไทย) 
จํากดั

51,574.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007309 29/04/2022

296 ศช. ซอื Takara Ex Taq (Mg2 + plus buffer), 250
 U

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

36,380.00 บรษัิท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

36,380.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007310 29/04/2022

297 ศช. ซอื T8877 2,3,5 Triphenyl 
tetrazoliumchloride,10 g/bot.

4,922.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เดลตา แล็บบอรา
ตอร ีจํากดั

4,922.00 บรษัิท เดลตา แล็บบอรา
ตอร ีจํากดั

4,922.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO22007311 29/04/2022
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