
แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

1 ศช. ซื�อ  UHPLC (analytical/semiprep) 3,000,000.00 3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาร์เคมกีา้ อนิเตอร์เนชั น
แนล จํากดั

3,000,000.00 บรษิัท อาร์เคมกีา้ อนิเตอร์เนชั น
แนล จํากดั

3,000,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008086 08/06/2022

2 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารทํา infectious-clone plasmids และ 
mutant genes

182,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนัยพร สรอ้ยงาม 182,000.00 นางสาว ธนัยพร สรอ้ยงาม 182,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008400 01/06/2022

3 ศช. จา้ง Service Contract For HPLC (2 times/year; 

2PM,2PQ)

63,130.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาร์เคมกีา้ แลบ จํากดั 63,130.00 บรษิัท อาร์เคมกีา้ แลบ จํากดั 63,130.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008418 01/06/2022

4 ศช. จา้ง เหมาบรกิารทําความสะอาด จํานวน 1 งาน (เดือน ก.ค.-

ก.ย. 2565)

25,350.00 เฉพาะเจาะจง นาง วาสนา ปิยวรรณภาษิต 25,350.00 นาง วาสนา ปิยวรรณภาษิต 25,350.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008430 02/06/2022

5 ศช. จา้ง เหมาบรกิารดูแลระบบนํ�า จํานวน 1 งาน  (เดือนก.ค.-

ก.ย.2565)

26,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ มณีเนียม 26,250.00 นายสหรัฐ มณีเนียม 26,250.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008431 02/06/2022

6 ศช. ซื�อ Coomassie Brilliant Blue G250 (C.I. 42655), 5G 5,852.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมาร์ท ไซเอนซ ์จํากดั 5,852.90 บรษิัท สมาร์ท ไซเอนซ ์จํากดั 5,852.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008433 02/06/2022

7 ศช. ซื�อ Tryptic Soy Agar 500 gm 11,235.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอริ์ต เคม ีแล็บ 11,235.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอริ์ต เคม ีแล็บ 11,235.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008434 02/06/2022

8 ศช. ซื�อ Genomic DNA mini kit 1x1 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 41,730.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 41,730.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008435 02/06/2022

9 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 32 Oligos, 828 mers, 25 

nmole

11,517.48 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 11,517.48 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 11,517.48 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008436 02/06/2022

10 ศช. ซื�อ LIPOFECTAMINE 2000 REAGENT, 0.75 ML 36,112.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 36,112.50 บรษิัท กบิไทย จํากดั 36,112.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008437 02/06/2022

11 ศช. ซื�อ Yeast nitrogen base w/o amino 

acid100g'Difco291940

14,980.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั ท.ีเอส. อนิเตอร์
แล็บ

14,980.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั ท.ีเอส.อนิเตอร์
แล็บ

14,980.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008438 02/06/2022

12 ศช. ซื�อ Trypsin EDTA, 0.25% (1X), 500 mL 30,345.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 30,345.20 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 30,345.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008439 02/06/2022

13 ศช. ซื�อ RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit 100 

react

26,964.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 26,964.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 26,964.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008440 02/06/2022

14 ศช. ซื�อ Luna Universal qPCR Master Mix 30,056.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 30,056.30 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 30,056.30 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008441 02/06/2022

15 ศช. ซื�อ 96F-well Nunclon, 50/cs 66,360.33 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 66,360.33 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 66,360.33 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008442 02/06/2022

16 ศช. ซื�อ Presto Plasmid Mini Kit (300) 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 6,420.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 6,420.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008443 02/06/2022

17 ศช. ซื�อ Liner,UI,splitless,single taper,GW,25/pk Ultra Inert

 deactivation

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิด์สยามกรุ๊ป จํากดั 25,000.00 บรษิัท เวลิด์สยามกรุ๊ป จํากดั 25,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008444 02/06/2022

18 ศช. ซื�อ ImProm-II(TM) Reverse Transcription System, 

100 reactions

76,933.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั

76,933.00 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั

76,933.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008445 02/06/2022

19 ศช. ซื�อ Pipet-Lite Pipette Unv SL-10MLXLS 18,125.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

18,125.80 บรษิัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

18,125.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008446 02/06/2022

20 ศช. ซื�อ SensoLyte® 520 IDE Activity Assay Kit 49,120.50 เฉพาะเจาะจง i-DNA Biotechnology Pte Ltd 49,120.50 i-DNA Biotechnology Pte Ltd 49,120.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008447 02/06/2022

21 ศช. ซื�อ Dodecane, 99% 500 ml 9,287.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,287.60 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,287.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008448 02/06/2022

22 ศช. ซื�อ Genezol reagent 4x100 ml 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 14,980.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 14,980.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008449 02/06/2022

23 ศช. ซื�อ  0.5/1.5 ml. Double - Size Tube Rack, 2-side, 96 

well Cat no. TR-1500-96

57,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ โฟกสั จํากดั 57,140.00 บรษิัท แล็บ โฟกสั จํากดั 57,140.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008450 02/06/2022

24 ศช. ซื�อ PIERCE PAGERULER PRESTAINED PROTEIN

 LADDER , 10-180KD, 2X250UL

24,684.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

24,684.90 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

24,684.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008451 02/06/2022

25 ศช. จา้ง ซอ่ม UPS ยี หอ้ Cleanline รุ่น D-1500K, ขนาด 1.5 

Kva

2,354.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

2,354.00 บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

2,354.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008452 02/06/2022

26 ศช. ซื�อ MIDDLEBROOK OADC GROWTH, 5 VIAL 24,363.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 24,363.90 บรษิัท กบิไทย จํากดั 24,363.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008454 02/06/2022

27 ศช. ซื�อ Luna Universal qPCR Master Mix  1x1 kit 69,838.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 69,838.90 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 69,838.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008455 02/06/2022

28 ศช. ซื�อ OverExpress™ ChemComboPack, 12 rxns 

(SOLOs)

33,705.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลโฟมกิส์ จํากดั 33,705.00 บรษิัท ไลโฟมกิส์ จํากดั 33,705.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008457 02/06/2022

29 ศช. ซื�อ 1.5 ml Micro Tubes , Clear (500 ea/pk, 10 pk/cs) 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 9,523.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 9,523.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008458 02/06/2022

30 ศช. ซื�อ Oligonucleotides, 25 nmole (HAP) 3,640.14 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากดั 3,640.14 บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากดั 3,640.14 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008459 02/06/2022

31 ศช. ซื�อ Ribonulease A from bovine pancreas 80 Kunitz 

units/mg (RNASE A),

46,438.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 46,438.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 46,438.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008460 02/06/2022

32 ศช. ซื�อ  96-Well Clear FB, PS, TC Plate w/ Lid, S 48,364.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

48,364.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

48,364.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008461 02/06/2022

33 ศช. ซื�อ 1.7 Microcentrifuge Tube, Natural 10x1,000/pack 74,250.03 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 74,250.03 บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 74,250.03 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008462 02/06/2022

34 ศช. ซื�อ Exgene Cell SV mini 250 prep 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 38,520.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 38,520.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008463 02/06/2022

35 ศช. ซื�อ Ultra G Tips 0.1-10 ul, Natural, Low Bind 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 29,425.00 บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 29,425.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008464 02/06/2022

36 ศช. ซื�อ 2,4-Dinitrofluorobenzene 5G 4,889.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 4,889.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 4,889.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008465 02/06/2022

37 ศช. ซื�อ Sc Single Drop out: -URA, 100g 35,203.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมาร์ท ไซเอนซ ์จํากดั 35,203.00 บรษิัท สมาร์ท ไซเอนซ ์จํากดั 35,203.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008466 02/06/2022

38 ศช. ซื�อ One Taq® Hot Start 2X Master Mix with Standard 

Buffer 8x1 kit

39,804.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 39,804.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 39,804.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008467 02/06/2022

39 ศช. ซื�อ 1QIA-69504: DNEASY BLOOD & TISSUE KIT 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดีไซน์ จํากดั 11,556.00 บรษิัท ไบโอดีไซน์ จํากดั 11,556.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008477 02/06/2022

40 ศช. ซื�อ Potato Dextrose Agar 500 GM 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 44,940.00 บรษิัท ไวท้์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 44,940.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008478 02/06/2022

41 ศช. ซื�อ L PURE 95 (อื น ๆ ) :- ถงั 18 ลติร (ถงัองค์การ) 
FG-A-095-003

29,451.75 เฉพาะเจาะจง องค์การสุรา กรมสรรพสามติ 29,451.75 องค์การสุรา กรมสรรพสามติ 29,451.75 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008479 02/06/2022

42 ศช. ซื�อ Sticker Premium Gloss White 20 mm x 40 mm 

1000pcs/rl แกน1.5"/O

23,968.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชี ยน โคดดิ�ง ซสิเท็มส์ 
จํากดั

23,968.00 บรษิัท เอเชี ยน โคดดิ�ง ซสิเท็มส์ 
จํากดั

23,968.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008480 02/06/2022

43 ศช. ซื�อ ปากกาเขียนแผ่นใสลบไมไ่ด ้0.6 มม. สีนํ�าเงนิ 34,989.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 34,989.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 34,989.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008481 02/06/2022

44 ศช. ซื�อ No.430052 15mL PP Centrifuge Tube, Rack, Plug

 Seal Cap, S

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

10,700.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

10,700.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008483 02/06/2022

45 ศช. ซื�อ Titanium(IV) oxide, 98+%, ana , 1 kg. 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนด์ว ีโฮลดิ�ง (ไทย
แลนด์) จํากดั

14,445.00 บรษิัท ยูแอนด์วโีฮลดิ�ง(ไทย
แลนด์)จํากดั

14,445.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008484 02/06/2022

46 ศช. ซื�อ ถงุมอืแพทย์ แบบไมม่แีป้ง เบอร์ S ยี หอ้ศรีตรังโกลฟ 25,573.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
 จํากดั

25,573.00 บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
 จํากดั

25,573.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008485 02/06/2022

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง เดอืนมถินุายน 2565
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ
ระหวา่งวนัที	 1 - 30 มถินุายน 2565

หนา้ที  1 จาก 17



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

47 ศช. ซื�อ QUBIT ASSAY TUBES, 500/PKG 

[1TFS-BT-Q32856]

14,359.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 14,359.40 บรษิัท กบิไทย จํากดั 14,359.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008486 02/06/2022

48 ศช. จา้ง 1MCG-NG-16S : METAGENOME SEQUENCING

 SERVICE

98,668.98 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 98,668.98 บรษิัท กบิไทย จํากดั 98,668.98 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008487 02/06/2022

49 ศช. ซื�อ GenepHlow Gel/PCR Extraction kit, 100 preps/kit 5,007.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 5,007.60 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 5,007.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008489 02/06/2022

50 ศช. ซื�อ RIBONUCLEASE A (RNase A), High Purify 

Grade, 250mg

10,914.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 10,914.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 10,914.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008490 02/06/2022

51 ศช. ซื�อ Erlenmeyer – narrow neck – 1000 ml 4,665.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 4,665.20 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 4,665.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008491 02/06/2022

52 ศช. ซื�อ 1000UL TIP, BLUE, 1000/BAG 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

5,885.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

5,885.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008492 02/06/2022

53 ศช. ซื�อ Protein A Agarose Fastflow  (5ml) 23,261.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 23,261.80 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 23,261.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008493 02/06/2022

54 ศช. ซื�อ ขอซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ Amicon Ultra-15, 30kDa 

NMWL

14,338.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

14,338.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

14,338.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008495 02/06/2022

55 ศช. จา้ง ค่าบรกิารบํารุงรักษาเครื อง Freeze dryer ยี หอ้ LSI 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ เอ็นจเินียร์ อนิเตอร์
เนชั นแนล จํากดั

8,000.00 บรษิัท ซายน์ เอ็นจเินียร์ อนิเตอร์
เนชั นแนล จํากดั

8,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008497 02/06/2022

56 ศช. จา้ง ค่าซอ่มเปลี ยนอะไหล่ Board Controller ของเครื องตู็
อบลมรอ้น (Hot Air Oven model BINDER FED 400)

46,545.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิแทคท์ เทคนคิอล จํากดั 46,545.00 บรษิัท อนิแทคท์ เทคนคิอล จํากดั 46,545.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008498 02/06/2022

57 ศช. จา้ง ค่าซอ่มตู ้Deep Freezer -20 C - 40 C ยี หอ้ Haier 9,630.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั อลัตรา้ โคลด์ 
คลีนคิ

9,630.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั อลัตรา้ โคลด์ 
คลีนคิ

9,630.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008499 02/06/2022

58 ศช. ซื�อ Ethyl acetate GR (20L) Duksan 27,400.56 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ขอบคุณ 2562 จํากดั 27,400.56 บรษิัท ขอบคุณ 2562 จํากดั 27,400.56 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008500 02/06/2022

59 ศช. ซื�อ UV 400W with wire 3000 mm Length 34,561.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บลิเลี ยน โทเคน จํากดั 34,561.00 บรษิัท บลิเลี ยน โทเคน จํากดั 34,561.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008501 02/06/2022

60 ศช. ซื�อ PIERCE 1-STEP ULTRA TMB-ELISA 

SUBSTRATE SOLUTION, 1L

34,678.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

34,678.70 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

34,678.70 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008502 02/06/2022

61 ศช. ซื�อ SS Bottom-of-the-Bottle Inlet Solvent Filters 10,058.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 10,058.00 บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 10,058.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008506 03/06/2022

62 ศช. จา้ง เหมาบรกิารเลี�ยงพอ่แมพ่นัธุ ์หนอนกระทูห้อม หนอน
กระทูผ้ัก หนอนกระทูข้า้วโพด และหนอนเจาะฝักถั วลายจุด

42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งอรุณ แกว้อนันต์ 42,000.00 นางสาว รุ่งอรุณ แกว้อนันต์ 42,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008507 03/06/2022

63 ศช. จา้ง เหมาบรกิารปลูกเชื�อไวรัส เอ็น พ ีว ีหนอนกระทูห้อม 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุ่งอรุณ สุขใหญ่ 30,000.00 นางรุ่งอรุณ สุขใหญ่ 30,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008508 03/06/2022

64 ศช. จา้ง เหมาบรกิารร่วมเลี�ยงขยายหนอนกระทูห้อม 40,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสายพนิ เพ ิ มทรัพย์ 40,500.00 นางสายพนิ เพ ิ มทรัพย์ 40,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008509 03/06/2022

65 ศช. ซื�อ Mini-PROTEAN TGX Precast Gels 4-15%, 6,034.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 6,034.80 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 6,034.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008510 03/06/2022

66 ศช. ซื�อ FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin 1x5.0 ml 42,693.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 42,693.00 บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 42,693.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008511 04/06/2022

67 ศช. ซื�อ Monkey Bar พรอ้มขายดึตดิผนัง Hood 54,035.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญันติบิุคคล เอส พี
 กลาส แอนด์ เคมคีอล

54,035.00 หสน.เอส พ ีกลาส แอนด์ เคมคีอล 54,035.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008512 04/06/2022

68 ศช. ซื�อ 2mL Vials Kit, Amber Glass Spot, 12x32mm 5,296.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 5,296.50 บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 5,296.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008513 04/06/2022

69 ศช. จา้ง ตรวจวดัปรมิาณสาร 4 ชนดิ และวเิคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมขีองตัวอย่างฟ้าทะลายโจร

90,000.00 เฉพาะเจาะจง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

90,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

90,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008514 04/06/2022

70 ศช. ซื�อ (±)-Epichlorohydrin, purum, ≥99% (GC), 2500ml 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตร โซลูชั น จํากดั 30,495.00 บรษิัท ไตร โซลูชั น จํากดั 30,495.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008515 04/06/2022

71 ศช. ซื�อ Tween 80 Sigma Aldrich , 1L. 9,458.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,458.80 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,458.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008544 06/06/2022

72 ศช. ซื�อ Lyticase from arthrobucter 50KU 15,579.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 15,579.20 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 15,579.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008545 06/06/2022

73 ศช. ซื�อ Tip 2-300 UL, Extended Racked, Natural Sterile, 

(96 Rack)

9,309.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีีแลบอราตอรี  จํากดั 9,309.00 บรษิัทซทีีแลบอราตอรี  จํากดั 9,309.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008546 06/06/2022

74 ศช. ซื�อ Polyacrylamide Pack size: 100 mg/set 42,693.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทคโนเวชั น อนิเตอร์เนชั น
แนล จํากดั

42,693.00 บรษิัท เทคโนเวชั น อนิเตอร์เนชั น
แนล จํากดั

42,693.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008547 06/06/2022

75 ศช. ซื�อ Quick Coupling PM (Male) (bottom) 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

5,350.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

5,350.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008548 06/06/2022

76 ศช. จา้ง งานจัดจา้งทําความสะอาดระบบปรับอากาศเพื อควบคุม
อณุหภูมแิละความชื�นภายใน Plant Factory

83,460.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจีโนเมด จํากดั 83,460.00 บรษิัท ไบโอจีโนเมด จํากดั 83,460.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008550 07/06/2022

77 ศช. จา้ง เหมาบรกิารกําหนดแนวทางของแบบสํารวจและการเก็บ
ขอ้มลูของทั �ง 15 โครงการย่อย ในพื�นที นําร่อง 4 จังหวดั

480,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กติต ิลิ มสกลุ 480,000.00 นาย กติต ิลิ มสกลุ 480,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008570 07/06/2022

78 ศช. ซื�อ เครื องชั งนํ�าหนัก A12 83,460.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอพ ีอนิฟินนติี� 
กรุ๊ป

83,460.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอพ ีอนิฟินนติี� 
กรุ๊ป

83,460.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008582 08/06/2022

79 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 124 mers, 25 nmole 5,397.08 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 5,397.08 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 5,397.08 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008583 08/06/2022

80 ศช. ซื�อ ถว้ยปลูกสีขาวสําหรับฟองนํ�า 12,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สปี> ดดี� แอสเซ็ส จํากดั 12,300.00 บรษิัท สปี> ดดี� แอสเซ็ส จํากดั 12,300.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008585 08/06/2022

81 ศช. จา้ง ซอ่มเครื องวเิคราะห์ความหนืดอย่างรวดเร็ว (RVA 4500) 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จํากดั 7,383.00 บรษิัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จํากดั 7,383.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008586 08/06/2022

82 ศช. จา้ง ลา้งเครื องปรับอากาศ ขนาด 9,000-12,000 บีทียู 
แบบตดิผนัง

17,227.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เกษมแอร์ อคีวพิ
เมน้ท์

17,227.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เกษมแอร์ อคีวพิ
เมน้ท์

17,227.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008596 08/06/2022

83 ศช. ซื�อ innuDRY Standard PCR MasterDRY - 200 

reactions

21,828.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนาไลตคิ เยน่า ฟาร์อสีต์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

21,828.00 บรษิัท อนาไลตคิ เยน่า ฟาร์อสีต์ 
(ประเทศไทยจํากดั

21,828.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008597 08/06/2022

84 ศช. ซื�อ Methanol, 2.5L 15,311.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

15,311.70 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

15,311.70 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008598 08/06/2022

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

assays (microplate) /1100 assays (auto-analyser)

16,692.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 
อนิดัสทรี จํากดั

16,692.00 บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 
อนิดัสทรี จํากดั

16,692.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008599 08/06/2022

86 ศช. จา้ง งานตดิตั �งป้ายสแตนเลสและสตกิเกอร์โรงเรือนเลี�ยง
แมลง

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสุวรรณ จํากดั 57,780.00 บรษิัท อมรสุวรรณ จํากดั 57,780.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008652 10/06/2022
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

87 ศช. ซื�อ 3,3-Dimethylacrylic acid “Aldrich” 100g 5,029.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,029.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,029.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008666 10/06/2022

88 ศช. ซื�อ BUTAN-1-OL, AR 4L ขนาด 4L 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากดั 34,240.00 บรษิัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากดั 34,240.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008668 10/06/2022

89 ศช. ซื�อ Methanol ACS Basic 

(UHDPE),Scharlau_Unitywewell  25L

12,064.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูนทิีวเีวล จํากดั 12,064.25 บรษิัท ยูนทิีวเีวล จํากดั 12,064.25 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008669 10/06/2022

90 ศช. ซื�อ กระดาษชําระ สําหรับใชภ้ายในหอ้งนํ�าและหอ้งครัวของ
สํานักงาน

38,134.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั อมรชยัพานชิ 
1996

38,134.80 หา้งหุน้ส่วนจํากดั อมรชยัพานชิ 
1996

38,134.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008697 10/06/2022

91 ศช. ซื�อ แฟ้มเก็บเอกสาร,กระดาษเช็ดหนา้ และนํ�ายาลา้งจาน 
เพื อจัดเก็บเอกสาร และนํ�ายาใชส้ําหรับทําความสะอาด
สําหรับงานครัว

6,143.94 เฉพาะเจาะจง รา้นพฒันากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

6,143.94 รา้น พฒันากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

6,143.94 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008699 10/06/2022

92 ศช. ซื�อ วสัดุชา่ง (แบตเตอรี สําหรับ Emergency Light และ 
Central Unit)

43,324.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

43,324.30 บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

43,324.30 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008700 10/06/2022

93 ศช. จา้ง เหมาดําเนนิการ การสรา้งและพฒันาตน้แบบวคัซนี
ป้องกนัโรค PRRS

220,000.00 เฉพาะเจาะจง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

220,000.00 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

220,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008706 11/06/2022

94 ศช. ซื�อ Syringe, 10ul FN 26/57/C PAL3 149,676.95 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายน์สเปค จํากดั 149,676.95 บรษิัท ฟายน์สเปค จํากดั 149,676.95 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008707 11/06/2022

95 ศช. ซื�อ  Petridish Plastic, With Vents 94.X16 

mm.(480/Case)

14,124.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 14,124.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 14,124.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008708 11/06/2022

96 ศช. ซื�อ DISH 90MM. TRIPLE VENT 500/CS 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

12,840.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

12,840.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008709 11/06/2022

97 ศช. ซื�อ PP SCREW CAP BLUE, GL 45, DURAN 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
 จํากดั

3,852.00 บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
 จํากดั

3,852.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008710 11/06/2022

98 ศช. ซื�อ 96 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, Sterile, 

100/case

4,601.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 4,601.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 4,601.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008711 11/06/2022

99 ศช. ซื�อ Protease Inhibitor Cocktail Set I (10VL = 1x10 

LYO)

5,264.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอร์ค จํากดั 5,264.40 บรษิัท เมอร์ค จํากดั 5,264.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008712 11/06/2022

100 ศช. ซื�อ Pipette Tips RC UNV 250µL 1000C/1 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

8,132.00 บรษิัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

8,132.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008713 11/06/2022

101 ศช. ซื�อ 15ml Centrifuge Tube, Bulk, Sterile 500/case 7,811.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 7,811.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 7,811.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008714 11/06/2022

102 ศช. ซื�อ กระดาษกาวย่น แกน 3” 24 มม x 25 หลา 4,922.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 4,922.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 4,922.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008715 11/06/2022

103 ศช. ซื�อ Click-&-Go Protein Enrichment Kit 57,138.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทคโนเวชั น อนิเตอร์เนชั น
แนล จํากดั

57,138.00 บรษิัท เทคโนเวชั น อนิเตอร์เนชั น
แนล จํากดั

57,138.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008716 11/06/2022

104 ศช. ซื�อ ddPCR SMX PRBS nodUTP 200 reactions 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี ส์ 
จํากดั

21,400.00 บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี ส์ 
จํากดั

21,400.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008717 11/06/2022

105 ศช. ซื�อ RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit 100 

react

13,482.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 13,482.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 13,482.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008718 11/06/2022

106 ศช. ซื�อ FASTDIGEST NOTI, 150 RXNS 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

12,305.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

12,305.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008719 11/06/2022

107 ศช. ซื�อ Sterilized Petri Dish Plastic 14g (PS) 1,444.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรวชิั น ไซแอนตฟิิค จํากดั 1,444.50 บรษิัท โปรวชิั น ไซแอนตฟิิค จํากดั 1,444.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008720 11/06/2022

108 ศช. ซื�อ Xylan (Beechwood), >95%, 50G 34,454.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 
อนิดัสทรี จํากดั

34,454.00 บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 
อนิดัสทรี จํากดั

34,454.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008721 11/06/2022

109 ศช. ซื�อ Microtube 2.0ml, without skirted base, neutral, PP,

 sterile, 1000ea/box

15,872.38 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากดั 15,872.38 บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากดั 15,872.38 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008722 11/06/2022

110 ศช. ซื�อ Sodium Sulphate Anhydrous Powder, S.L.R.,1KG 

(FISHER)

28,462.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 28,462.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 28,462.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008723 11/06/2022

111 ศช. ซื�อ อเิล็กโทรดพมิพส์กรีนคาร์บอนชนดิสามขั �ว (WE=

C,CE=C, RE=Ag/AgCl)

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ควอเซนส์ จํากดั 25,680.00 บรษิัท ควอเซนส์ จํากดั 25,680.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008724 11/06/2022

112 ศช. ซื�อ 10 ul Universal Pipette Tips, Clear, Bulk, 

1000/Pack

8,988.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 8,988.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 8,988.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008725 11/06/2022

113 ศช. ซื�อ 10 ul Inoculating Loop, Yellow, Individually 

Wrapped,

4,568.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 4,568.90 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 4,568.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008726 11/06/2022

114 ศช. ซื�อ 75cm2 U-Shaped TC Flask Phenolic Cap 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

4,815.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

4,815.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008727 11/06/2022

115 ศช. ซื�อ DNA Ligation Kit Mighty Mix, 1 kit. 14,659.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) 
จํากดั

14,659.00 บรษิัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) 
จํากดั

14,659.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008728 11/06/2022

116 ศช. ซื�อ TripoPack Multi 0.2ml PCR Tube, Natural, 

3,000/pkg

48,832.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 48,832.02 บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 48,832.02 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008729 11/06/2022

117 ศช. ซื�อ Antiseptic 95% (แกลลอน 20 ลติร) 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนด์ว ีโฮลดิ�ง (ไทย
แลนด์) จํากดั

11,235.00 บรษิัท ยูแอนด์วโีฮลดิ�ง(ไทย
แลนด์)จํากดั

11,235.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008730 11/06/2022

118 ศช. ซื�อ Lab.bot,DURAN,GL45,w/screwcap+ring 500ml 

(S218014459)

13,482.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
13,482.00 บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
13,482.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008731 11/06/2022

119 ศช. ซื�อ HiPrep IMAC FF 16/10 24,224.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 24,224.80 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 24,224.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008732 11/06/2022

120 ศช. ซื�อ ISF-1 Medium for Hybridoma 7,992.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากดั 7,992.90 บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากดั 7,992.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008733 11/06/2022

121 ศช. ซื�อ Trehalose monooleate, Powder (10 mg) 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

18,190.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

18,190.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008734 11/06/2022

122 ศช. ซื�อ Pipette Tips HRC UNV 20μL F 960C/10  19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

19,260.00 บรษิัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

19,260.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008735 11/06/2022

123 ศช. ซื�อ Folin & Ciocalteu's phenol reagent (100 mL) 36,155.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

36,155.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

36,155.30 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008736 11/06/2022

124 ศช. ซื�อ QIAEX II Gel extraction kit (150) (1QIA-20021) 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดีไซน์ จํากดั 11,984.00 บรษิัท ไบโอดีไซน์ จํากดั 11,984.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008737 11/06/2022

125 ศช. ซื�อ JM109 Competent Cells 1ml (20x50ul) 

(PMG-R-L2005)

24,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) 
จํากดั

24,610.00 บรษิัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) 
จํากดั

24,610.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008738 11/06/2022

126 ศช. ซื�อ Petri Dish, Plastic, With Vents 94.X16 mm. 

(480/Case)

14,124.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 14,124.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 14,124.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008739 11/06/2022

127 ศช. ซื�อ Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 500 U 53,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 53,500.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 53,500.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008740 11/06/2022

128 ศช. ซื�อ MAMMOCULT HUMAN MEDIUM KIT 75,756.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

75,756.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

75,756.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008741 11/06/2022
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

129 ศช. ซื�อ Quick RNA MicroPrep Kit (200 preps) 61,953.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 61,953.00 บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 61,953.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008742 12/06/2022

130 ศช. ซื�อ Ethanol, Absolute (200 Proof),500mL Molecular 

Biology Grade

17,976.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

17,976.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

17,976.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008743 12/06/2022

131 ศช. จา้ง ค่าซอ่มเครื องควบคุมอณุหภูมแิละความชื�น (Walk-in 

Incobator Room) ยี หอ้ NORLAKE

28,034.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอร์มลั ไซเอนทฟิิก อคีวปิ
เมนท์ จํากดั

28,034.00 บรษิัท เทอร์มลั ไซเอนทฟิิก อคีวปิ
เมนท์ จํากดั

28,034.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008744 12/06/2022

132 ศช. ซื�อ M1-MG001 Oligonucleotide synthesis, 0.025 

umole

15,265.69 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมาร์ท ไซเอนซ ์จํากดั 15,265.69 บรษิัท สมาร์ท ไซเอนซ ์จํากดั 15,265.69 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008745 12/06/2022

133 ศช. ซื�อ SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ, 100 RXN 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 23,540.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 23,540.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008748 12/06/2022

134 ศช. ซื�อ Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide 98% 

"Sigma-Aldrich" 500MG

5,296.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 5,296.50 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 5,296.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008749 12/06/2022

135 ศช. ซื�อ Ag/AgCl (3M NaCl) Reference Electrode 59,636.60 เฉพาะเจาะจง  BASi® Corporate Headquarters 59,636.60  BASi® Corporate Headquarters 59,636.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008750 12/06/2022

136 ศช. ซื�อ 200UL TIP, CLEAR, GRADUATED, 1000/BAG 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

12,840.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

12,840.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008751 12/06/2022

137 ศช. ซื�อ RNA Oligos Synthesis, 25 nmole HPLC (65 bp) 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริ์ฟ ไซเอนซ ์จํากดั 30,000.00 บรษิัท เซริ์ฟ ไซเอนซ ์จํากดั 30,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008752 12/06/2022

138 ศช. ซื�อ Potassium Chloride RPE-ACS 1000g (C471177) 19,249.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
19,249.30 บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
19,249.30 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008753 12/06/2022

139 ศช. ซื�อ RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit 100 

react

21,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศริอินิสตรูเมน้ท์ จํากดั 21,490.00 บรษิัท ศริอินิสตรูเมน้ท์ จํากดั 21,490.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008754 12/06/2022

140 ศช. ซื�อ 25cm2 TC Flask, Vent Cap 27,873.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

27,873.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

27,873.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008755 12/06/2022

141 ศช. ซื�อ 96F-well Maxisorp,Conical tube 19,923.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 19,923.40 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 19,923.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008756 12/06/2022

142 ศช. ซื�อ ถงุมอืแพทย์ แบบไมม่แีป้ง เบอร์ S ยี หอ้ศรีตรังโกลฟ 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
 จํากดั

10,272.00 บรษิัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
 จํากดั

10,272.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008757 12/06/2022

143 ศช. ซื�อ 1.5ML TUBE, SNAPLOCK, 500/BAG, 10/CS 23,754.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

23,754.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

23,754.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008758 12/06/2022

144 ศช. ซื�อ วสัดุวทิยาศาสตร์เพื อใชใ้นการซอ่มเครื อง Freeze Dryer 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทีฟ แวคคั ม 
เทคโนโลยี จํากดั

18,832.00 บรษิัท โปรดัคทีฟ แวคคั ม 
เทคโนโลยี จํากดั

18,832.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008759 12/06/2022

145 ศช. ซื�อ FUNGIZONE 20 ML 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,605.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 1,605.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008760 12/06/2022

146 ศช. ซื�อ ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ (TIP,PCR TUBE,FILTER TIP) 3,937.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

3,937.60 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

3,937.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008761 12/06/2022

147 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารเก็บและวเิคราะห์ตัวอย่างหมกัใน
ระหวา่งการเพาะเลี�ยงจุลนิทรีย์

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธญัญารัตน์ นาคสงิห์ 15,000.00 น.ส. ธญัญารัตน์ นาคสงิห์ 15,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008762 12/06/2022

148 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารจา้งเหมาบรกิารพฒันาตน้แบบวสัดุ
คอมโพสทิ

34,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐติชิญา จุกหอม 34,000.00 นางสาว ฐติชิญา จุกหอม 34,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008763 12/06/2022

149 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารศกึษาการตลาดตน้แบบผลติภัณฑเ์สน้
พมิพส์ามมติ ิ

34,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ณัฐฌา ชมะสุนทร 34,000.00 น.ส. ณัฐฌา ชมะสุนทร 34,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008764 12/06/2022

150 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารการเพาะเลี�ยงจุลนิทรีย์ 34,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชต์พงษ์ กจิรัตนกาญจน์ 34,000.00 นายรัชต์พงษ์ กจิรัตนกาญจน์ 34,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008765 12/06/2022

151 ศช. ซื�อ Lux 5 μm i-Amylose-3, LC Column 250 x 21.2 

mm, AXIA Packed, Ea

460,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอบี ซายเอกซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

460,000.00 บรษิัท เอบี ซายเอกซ ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

460,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008766 12/06/2022

152 ศช. ซื�อ Butyl Sepharose HP, 200 mL  172,398.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 172,398.40 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 172,398.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008767 12/06/2022

153 ศช. เชา่ ค่าบรกิารเชา่ใชถ้งัหมกัหัวเชื�อจุลนิทรีย์ ขนาด 250 ลติร 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิโนฟาร์ม ไบโอเทค จํากดั 250,000.00 บรษิัท อนิโนฟาร์ม ไบโอเทค จํากดั 250,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008768 12/06/2022

154 ศช. ซื�อ Purified anti-mCherry Antibody ; 100 ug 18,939.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน์ 
จํากดั

18,939.00 บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน์ 
จํากดั

18,939.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008769 12/06/2022

155 ศช. ซื�อ MZ-1 flexible sonde for mice 31,511.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โนมรูะ สยามอนิเตอร์เนชั น
แนล จํากดั

31,511.50 บรษิัท โนมรูะ สยามอนิเตอร์เนชั น
แนล จํากดั

31,511.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008771 12/06/2022

156 ศช. ซื�อ Eppendorf Tubes 5.0 mL, Eppendorf qualiquality 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบร์ท จํากดั 4,815.00 บรษิัท ซายน์ไบร์ท จํากดั 4,815.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008772 12/06/2022

157 ศช. ซื�อ METHANOL AR >99.9%, FISHER#M/4000/17 

2.5L

14,177.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีีแลบอราตอรี  จํากดั 14,177.50 บรษิัทซทีีแลบอราตอรี  จํากดั 14,177.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008773 12/06/2022

158 ศช. ซื�อ No. 2276S Myc-tag (9B11), Mouse mAb, 100 ul 42,008.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 42,008.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 42,008.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008774 12/06/2022

159 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 28 Oligos, 580 mers, 25 

nmole

31,179.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 31,179.80 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 31,179.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008775 12/06/2022

160 ศช. ซื�อ หลอดขนาด 50 มล. แบบ 25 ช ิ�น/แพ็ค 52,954.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสุวรรณ จํากดั 52,954.30 บรษิัท อมรสุวรรณ จํากดั 52,954.30 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008776 12/06/2022

161 ศช. ซื�อ One taq Hot Start 2X Master Mix with Standard 

Buffer 4x2 kit

19,902.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 19,902.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 19,902.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008777 12/06/2022

162 ศช. ซื�อ SC1645 Economy gene 

synthesis:T2R4mmRho_opt Length: 1066bp

53,192.65 เฉพาะเจาะจง GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

53,192.65 GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

53,192.65 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008778 12/06/2022

163 ศช. ซื�อ CCUG23136 Actinobacillus suis 41,890.00 เฉพาะเจาะจง Culture Collection University of 

Gothenburg (CCUG)

41,890.00 Culture Collection University of 

Gothenburg (CCUG)

41,890.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008779 12/06/2022

164 ศช. ซื�อ 25 ml Serological Pipette,Individually Wrapped ,

200/Pack

5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 5,350.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 5,350.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008780 12/06/2022

165 ศช. ซื�อ NEBridge Ligase Master Mix 50 reaction 10,946.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 10,946.10 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 10,946.10 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008781 12/06/2022

166 ศช. ซื�อ PCR DIG Labeling Mix solution, suitable for PCR,

 500uL

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

24,075.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

24,075.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008782 12/06/2022

167 ศช. ซื�อ ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit (50 preps) 15,301.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

15,301.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

15,301.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008783 12/06/2022

168 ศช. ซื�อ PCR 8- strip tube,0.2 ml clear (125/Pack) 25,551.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 25,551.60 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 25,551.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008784 12/06/2022

169 ศช. ซื�อ Hygromycin B Gold (solution) 5 g (1 x 50 ml) 31,351.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 31,351.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 31,351.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008785 12/06/2022

170 ศช. ซื�อ ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit (50 preps) 16,199.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

16,199.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

16,199.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008786 12/06/2022

171 ศช. ซื�อ Ribonulease A from bovine pancreas 80 Kunitz 

units/mg (RNASE A),

44,726.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 44,726.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 44,726.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008787 12/06/2022

172 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 6 Oligos, 223 mers, 100 

nmole

5,726.64 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 5,726.64 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 5,726.64 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008788 12/06/2022
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(บาท)

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

173 ศช. ซื�อ iTaq Universal Probe Supermix 37,139.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 37,139.70 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 37,139.70 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008789 12/06/2022

174 ศช. ซื�อ E.Z.N.A. Plasmid Mini kit I (200) 11,748.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากดั 11,748.60 บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากดั 11,748.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008790 12/06/2022

175 ศช. ซื�อ Oligonucleotide synthesis 0.050 umole 10,590.86 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมาร์ท ไซเอนซ ์จํากดั 10,590.86 บรษิัท สมาร์ท ไซเอนซ ์จํากดั 10,590.86 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008791 12/06/2022

176 ศช. ซื�อ LookOut DNA Erase RefillA Erase 1L 5,189.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,189.50 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,189.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008792 12/06/2022

177 ศช. ซื�อ Luna Universal probe qPCR Master Mix (1000 

RXNS)

13,706.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 13,706.70 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 13,706.70 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008793 12/06/2022

178 ศช. ซื�อ Lab.bot,DURAN,GL32,w/screwcap+ring 50ml 9,266.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
9,266.20 บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
9,266.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008794 12/06/2022

179 ศช. ซื�อ แกส๊ฮเีลียม ความบรสิุทธ ิA 99.999% (UHP) ขนาด 7 ควิ
 (เฉพาะเกส๊)

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ ไซเอนซ ์แอนด์ 
เซอร์วสิ จํากดั

25,680.00 บรษิัท แล็บ ไซเอนซ ์แอนด์ 
เซอร์วสิ จํากดั

25,680.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008795 12/06/2022

180 ศช. ซื�อ Direct-zol RNA MiniPrep Plus (200 Preps) 31,137.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

31,137.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

31,137.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008796 12/06/2022

181 ศช. ซื�อ Filter Tube .01 Micron    10,048.37 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลีโก ้อนิสตรูเมนท์ส
(ประเทศไทย) จํากดั

10,048.37 บรษิัท ลีโก ้อนิสตรูเมนท์ส
(ประเทศไทย) จํากดั

10,048.37 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008797 12/06/2022

182 ศช. ซื�อ No.430052 15mL PP Centrifuge Tube, Rack, Plug

 Seal Cap, S

34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

34,240.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

34,240.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008798 12/06/2022

183 ศช. ซื�อ SC1010 Gene synthesis:EcoRI_OptCYU_NheI 

Length: 1434bp

28,700.01 เฉพาะเจาะจง GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

28,700.01 GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

28,700.01 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008799 12/06/2022

184 ศช. จา้ง ซอ่มเครื อง Incubator model IN-160 โดยเปลี ยน 
SD-Card IN-160 พรอ้มลงโปรแกรม

5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั ซเีอ็นพ ีซพั
พลาย(2018)

5,350.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั ซเีอ็นพ ีซพั
พลาย(2018)

5,350.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008800 12/06/2022

185 ศช. ซื�อ PLATE STERILE 90X15MM (500PCS/BOX) 46,759.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนด์ว ีโฮลดิ�ง (ไทย
แลนด์) จํากดั

46,759.00 บรษิัท ยูแอนด์วโีฮลดิ�ง(ไทย
แลนด์)จํากดั

46,759.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008801 12/06/2022

186 ศช. ซื�อ Custom Oligonucleotides 6 oligos 178 mers 25 

nmole

10,265.58 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 10,265.58 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 10,265.58 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008802 12/06/2022

187 ศช. จา้ง ค่าซอ่มเปลี ยนไสก้รองและเปลี ยนมเิตอร์วดัคุณภาพนํ�า 17,548.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท.ีเอ็ม.ดี จํากดั 17,548.00 บรษิัท ท.ีเอ็ม.ดี จํากดั 17,548.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008803 12/06/2022

188 ศช. ซื�อ METHANOL-D4, (D, 99.8%), 10 x 0.6 mL 9,148.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั 9,148.50 บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั 9,148.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008827 13/06/2022

189 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร วางแผนการปลูกทดลอง ดูแล
ควบคุมการปลูก บันทกึขอ้มลู ดูแลการเก็บเมล็ดพนัธุ์

94,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรนัน คุน้เคย 94,500.00 นางสาววรนัน คุน้เคย 94,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008832 13/06/2022

190 ศช. ซื�อ คลอรีน 65%  ขนาด 40 กโิลกรัม/ถงั  คลอรีนจีน 
(Sodium) ฮาร์ด-คลอร์ 65%

75,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอด๊วา้นซฟ์าร์มา่ จํากดั 75,000.00 บรษิัท แอด๊วา้นฟาร์มา่ จํากดั 75,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008833 13/06/2022

191 ศช. จา้ง บํารุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 1000เควเีอ ระบบ 
33000-400/230 โวลท์ หมายเลขเครื อง 3400660 ยี หอ้ 
ถริไทย (ซลิกิา้เจลบลู(2-5mm.) 1 กก. ค่าบํารุงรักษาหมอ้
แปลงไฟฟ้า 1 งาน  ค่าเดนิทางดําเนนิการ 1 งาน )

5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ว.ีเอส.เอส.เอ็นจเินียริ งแอนด์
 เซอร์วสิ จํากดั

5,885.00 บรษิัท ว.ีเอส.เอส.เอ็นจเินียริ งแอนด์
 เซอร์วสิ จํากดั

5,885.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008834 13/06/2022

192 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารพฒันาประชากรขา้วลูกผสมกลับ
ระหวา่งสายพนัธุท์นเค็มและสายพนัธุต์า้นทานโรคไหม ้

94,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย เดชา ทรงต่อศรีสกลุ 94,500.00 นาย เดชา ทรงต่อศรีสกลุ 94,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008845 13/06/2022

193 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร ปลูกผลติเมล็ดพนัธุข์ยายของขา้ว
หอมสยาม2

94,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จริพร เหลียวตระกลู 94,500.00 นางสาว จริพร เหลียวตระกลู 94,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008846 13/06/2022

194 ศช. จา้ง งานซอ่มเครื องสํารองไฟฟ้า 45,154.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

45,154.00 บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

45,154.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008847 13/06/2022

195 ศช. ซื�อ โพวดิีน 125 ขนาด 20 ลติร /ถงั 42,933.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอด๊วา้นซฟ์าร์มา่ จํากดั 42,933.60 บรษิัท แอด๊วา้นฟาร์มา่ จํากดั 42,933.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008849 13/06/2022

196 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารสกดัดีเอ็นเอของประชากรมะเขือเทศ 68,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นราภรณ์ ชาวเมอืง 68,000.00 นางสาว นราภรณ์ ชาวเมอืง 68,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008850 13/06/2022

197 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารวเิคราะห์หลักสถติเิบื�องตน้ 88,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนัชนะ เอส้มนกึ 88,000.00 นายวนัชนะ เอส้มนกึ 88,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008853 13/06/2022

198 ศช. ซื�อ LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 23,507.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอร์เทรด แอนด์
 เซอร์วสิ จํากดั

23,507.90 บรษิัท เค เอส อนิเตอร์เทรด แอนด์
 เซอร์วสิ จํากดั

23,507.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008865 14/06/2022

199 ศช. ซื�อ DMEM/F12 (1:1), w: stable Glutamine, w: 1,2 g/l 

NaHCO3, 500ml

4,761.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากดั 4,761.50 บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากดั 4,761.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008871 14/06/2022

200 ศช. จา้ง จา้งเหมาทําการฉีดพน่ชวีภัณฑ ์สํารวจแมลง และดูแล
นาขา้วที ทําการทดสอบภาคสนาม

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง พรนัสสร ภูมรนิทร์ 12,000.00 นาง พรนัสสร ภูมรนิทร์ 12,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008875 14/06/2022

201 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารจัดเตรียมวสัดุอปุกรณ์และสปอร์ราเพื อ
ใชใ้นการฝึกอบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยี

17,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชดาภรณ์ สุทธวิรรณกลุ 17,500.00 น.ส. รัชดาภรณ์ สุทธวิรรณกลุ 17,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008876 14/06/2022

202 ศช. ซื�อ Addgene 040622 46,124.25 เฉพาะเจาะจง Addgene 46,124.25 Addgene Inc. 46,124.25 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008878 14/06/2022

203 ศช. ซื�อ เอทลิแอลกอฮอล์ 95% 15 L 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 2,782.00 บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 2,782.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008879 14/06/2022

204 ศช. ซื�อ 1.7ml Microcentrifuge Tube, Natural, 

10x1,000/pack

30,000.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 30,000.02 บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 30,000.02 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008880 14/06/2022

205 ศช. ซื�อ PrimeTime 5’6-FAM/3'BHQ-1,1 Oligos,100 

nmole,HPLC (Mtb SNP2-2)

30,227.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 30,227.50 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 30,227.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008881 14/06/2022

206 ศช. ซื�อ 1-200uL Fit Bulk Packed Pipet Tip, Natural, NS 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

11,770.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

11,770.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008882 14/06/2022

207 ศช. ซื�อ Peptone from meat peptic digested, granulated, 

for microbiology 1 KG

8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 8,560.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 8,560.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008888 14/06/2022

208 ศช. ซื�อ 0.4 uM Insert for 24 well, Transparent, 1/PK, 48/CS 19,270.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

19,270.70 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

19,270.70 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008889 14/06/2022

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

profile, clear

20,865.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 20,865.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 20,865.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008890 14/06/2022

210 ศช. ซื�อ ชดุทดสอบแอมโมเนีย “PARA TEST” 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค ซพั
พลาย จํากดั

14,552.00 บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค ซพั
พลาย จํากดั

14,552.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008891 14/06/2022

211 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 18 Oligos, 465 mers, 25 

nmole

10,891.53 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 10,891.53 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 10,891.53 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008892 14/06/2022

212 ศช. จา้ง Single Pass DNA Sequencing 802.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 802.50 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 802.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008893 14/06/2022

213 ศช. ซื�อ PLATINUM TAQ DNA POLYMERASE, 500 U 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 17,655.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 17,655.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008894 14/06/2022

214 ศช. ซื�อ N-acetylmuramyl-L-alanyl-D-isogluta 5 mg 13,439.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 13,439.20 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 13,439.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008895 14/06/2022

215 ศช. ซื�อ MultiFit Tips 5-200ul,Natural,Graduated 10x1,000 

pkg

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 9,630.00 บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 9,630.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008896 14/06/2022
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

216 ศช. ซื�อ Air Zero Grade, Oxygen 21± 1%, 26,108.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน)

26,108.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน)

26,108.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008897 14/06/2022

217 ศช. ซื�อ NucleoSpin Gel and PCR clean-up 50 preps/kit 

2×3 kit

19,902.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 19,902.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 19,902.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008898 14/06/2022

218 ศช. ซื�อ YEAST EXTRACT 36,701.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 36,701.00 บรษิัท ไวท้์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 36,701.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008899 14/06/2022

219 ศช. ซื�อ 1,3,5-Undecatriene (mixture of isomers)CAS RN: 

16356-11-9 (TCI)

26,803.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล 
จํากดั

26,803.50 บรษิัท ซคัเซส ซายน์ เคมคีอล 
จํากดั

26,803.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008900 14/06/2022

220 ศช. ซื�อ Water, Optima LC/MS grade, UHPLC-UV Gradient

 Suit., 4L, GL (Fisher Chemical) CAS:7732-18-5 [RT]

35,096.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 35,096.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากดั 35,096.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008901 14/06/2022

221 ศช. ซื�อ VWR: 10 ml Serological Pipette, OG, Sterile, 400

 ea/pack

3,317.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอลเคมสิท์ ไซเอนตฟิิค 
จํากดั

3,317.00 บรษิัท แอลเคมสิท์ ไซเอนตฟิิค 
จํากดั

3,317.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008905 14/06/2022

222 ศช. ซื�อ WATER FOR CHROMATOGRAPHY 

LICHROSOLV "Merck" 2.5 L

4,536.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 4,536.80 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 4,536.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008906 14/06/2022

223 ศช. ซื�อ Petridish Plastic,With Vents 94.X16 

mm.(480/Case)

6,762.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 6,762.40 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 6,762.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008907 14/06/2022

224 ศช. ซื�อ CellBIND 96-Well Clear, FB, PS Plate, w/ Lid, S 99,938.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

99,938.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

99,938.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008908 14/06/2022

225 ศช. ซื�อ Gene Synthesis:EcoRI-OptTreS1196-SalI, 4ug 37,129.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 37,129.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 37,129.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008909 14/06/2022

226 ศช. ซื�อ Cloud computing : 240 Hrs 1 TB 49,434.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ตไวส์ ไอที โซลูชั น จํากดั 49,434.00 บรษิัท เน็ตไวส์ ไอที โซลูชั น จํากดั 49,434.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008910 14/06/2022

227 ศช. ซื�อ Wizard(R) Genomic DNA Purification Kit, 100 

Isolations( 300ul)

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) 
จํากดั

24,075.00 บรษิัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) 
จํากดั

24,075.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008911 14/06/2022

228 ศช. ซื�อ เอทลิแอลกอฮอล์ 95% 15กก. 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 13,482.00 บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 13,482.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008912 14/06/2022

229 ศช. ซื�อ กระดาษทชิชูเ่ช็ดมอื อนิเดอร์โฟล์ด ขนาด 250 แผ่น 6,445.29 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร์ จํากดั 6,445.29 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร์ จํากดั 6,445.29 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008913 14/06/2022

230 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร ตรวจหาซโีรไทป์ของเชื�อสเตรปโต
คอคคัส ซอูสิ ที คัดแยกไดจ้ากสิ งส่งตรวจ โดยใชว้ธิ ีPCR 

ร่วมกบัวธิ ีMassArray

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววยิะดา ชมุพล 30,000.00 นางสาววยิะดา ชมุพล 30,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008914 14/06/2022

231 ศช. ซื�อ T7 RiboMAX(TM) Express RNAi System 305,057.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั

305,057.00 บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั

305,057.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008915 14/06/2022

232 ศช. ซื�อ SML04.30.05 PR-619 "SIAL" 5mg 9,309.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,309.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,309.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008916 14/06/2022

233 ศช. ซื�อ ACRODISC 32MM 0.2UM, TMB-ELISA 

SUBSTRATE

21,079.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

21,079.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

21,079.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008917 14/06/2022

234 ศช. ซื�อ Dichloromethane AR 44,833.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เซา้ท์ซติี�ซพั
พลาย

44,833.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เซา้ท์ซติี�ซพั
พลาย

44,833.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008918 14/06/2022

235 ศช. ซื�อ ที ปิดจมกู-ปากแบบเยื�อกระดาษ (แบบคลอ้งหู) (50/box) 46,384.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีีแลบอราตอรี  จํากดั 46,384.50 บรษิัทซทีีแลบอราตอรี  จํากดั 46,384.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008919 14/06/2022

236 ศช. ซื�อ 96-Well Clear FB, PS, TC Plate w/ Lid, S 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

11,770.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

11,770.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008922 14/06/2022

237 ศช. ซื�อ PORETICS Filter, Disk, PCTE Hydrophilic, 0.2um,

 203x254mm, 30/pk

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 14,445.00 บรษิัทบีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 14,445.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008925 14/06/2022

238 ศช. ซื�อ FASTDIGEST BGLII, 200 RXNS 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

5,671.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

5,671.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008926 14/06/2022

239 ศช. ซื�อ DNEASY POWERSOIL PRO KIT (50)  41,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดีไซน์ จํากดั 41,730.00 บรษิัท ไบโอดีไซน์ จํากดั 41,730.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008927 14/06/2022

240 ศช. ซื�อ LN2 NITROGEN(ไนโตรเจนเหลว) 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอร์เทรด แอนด์
 เซอร์วสิ จํากดั

12,733.00 บรษิัท เค เอส อนิเตอร์เทรด แอนด์
 เซอร์วสิ จํากดั

12,733.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008928 14/06/2022

241 ศช. ซื�อ วสัดุชา่งสําหรับซอ่มเครื อง UPS (1.5 KVA) model 

ACURA Plus 1500

1,690.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

1,690.60 บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

1,690.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008929 14/06/2022

242 ศช. ซื�อ Liquid Carbondioxide 99.5% 30 Kg/Cyl (Diptube) 

สําหรับเครื อง Freezer -80 C

16,766.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน)

16,766.90 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน)

16,766.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008931 14/06/2022

243 ศช. ซื�อ วสัดุวทิยาศาสตร์เพื อใชใ้นการซอ่มเครื อง Confocal 

Laser Scanning Microscope model Olympus FV1000

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดอะ ไซเอนซ ์แอนด์เอ็ด
ดูเคชั นแนล จํากดั

18,000.00 บรษิัท เดอะ ไซเอนซ ์แอนด์เอ็ด
ดูเคชั นแนล จํากดั

18,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008932 14/06/2022

244 ศช. จา้ง ซอ่มเครื อง  Freeze Dryer model Savant 

Supermodulyo #2

14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรดัคทีฟ แวคคั ม 
เทคโนโลยี จํากดั

14,980.00 บรษิัท โปรดัคทีฟ แวคคั ม 
เทคโนโลยี จํากดั

14,980.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008933 14/06/2022

245 ศช. ซื�อ RPMI 1640, 1X, w L-glu 1L 9,947.79 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 9,947.79 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 9,947.79 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008934 14/06/2022

246 ศช. ซื�อ MEM-EAGLE, 10x1L 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 49,755.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 49,755.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008935 14/06/2022

247 ศช. ซื�อ Lymphoprep,500 mL, Stemcell Technologies 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์
(ประเทศไทย) จํากดั

28,890.00 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์
(ประเทศไทย) จํากดั

28,890.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008936 14/06/2022

248 ศช. ซื�อ PROTEINASE K SOLUTION (20MG/ML), 5x1.25

 ML.

26,215.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 26,215.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 26,215.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008938 14/06/2022

249 ศช. ซื�อ ขวดยาฉีด(ไวแอล) 10 ซซี ี(กล่อง = 264 ใบ) ไมร่วมฝา 16,478.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอส.ที.เอ็น.

(1508) เทรดดิ�ง
16,478.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอส.ที.เอ็น.

(1508) เทรดดิ�ง
16,478.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008939 14/06/2022

250 ศช. ซื�อ BugBuster® 10X Protein Extraction Reagent, 50 ml 72,449.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากดั 72,449.70 บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากดั 72,449.70 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008942 14/06/2022

251 ศช. ซื�อ Liquid Nitrogen 180L , Pressure 75 Psig 1 ม.◌ ิย. 

65

20,811.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร์ ลคิวดิ (ประเทศไทย) 

จํากดั
20,811.50 บรษิัท แอร์ ลคิวดิ (ประเทศไทย) 

จํากดั
20,811.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008947 15/06/2022

252 ศช. ซื�อ Freezer -80 C 1,050,000.00 1,050,000.00 การประกาศเชญิชวนทั วไป 
วธิปีระกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส์ (e-bidding)

บรษิัท ธเนศพฒันา  จํากดั 1,050,000.00 บรษิัท ธเนศพฒันา  จํากดั 1,050,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008948 15/06/2022

253 ศช. จา้ง ตดิตั �งบอร์ดควบคุมการแสดงผลของค่าสารอาหารและ
หลอดไฟ LED สําหรับปลูกพชื

22,100.07 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะโกรวแ์ล็บ จํากดั 22,100.07 บรษิัท อะโกรวแ์ล็บ จํากดั 22,100.07 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008949 15/06/2022

254 ศช. ซื�อ จัดซื�ออปุกรณ์ไฟฟ้าสําหรับกจิกรรมวจิัยพื�นที  Module 8 18,183.74 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากดั 18,183.74 บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากดั 18,183.74 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008950 15/06/2022

255 ศช. ซื�อ SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ, 100 RXN 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 23,540.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 23,540.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008951 15/06/2022

256 ศช. จา้ง ค่าบรกิารลา้ง Quart Sleeve และตรวจเช็คเครื องยูว ี
(จํานวน 8 เครื อง)

39,055.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟิลเตอร์ วชิ ั น จํากดั 
(มหาชน)

39,055.00 บรษิัท ฟิลเตอร์ วชิ ั น จํากดั 
(มหาชน) สํานักงานใหญ่

39,055.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008952 15/06/2022

หนา้ที  6 จาก 17



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

257 ศช. จา้ง งานจัดจา้งตดิตั �งท่อลมสําหรับงานวจิัยพื�นที  Module 8 63,879.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลีท ซายน์ จํากดั 63,879.00 บรษิัท  คอมพลีท ซายน์ จํากดั 63,879.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008953 15/06/2022

258 ศช. จา้ง การจา้งยา้ยโรงเรือนเพาะชํา 2 บรเิวณพื�นที กลุ่มอาคาร 
Greenhouse

31,458.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วไีอ กรีน จํากดั 31,458.00 บรษิัท วไีอ กรีน จํากดั 31,458.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008954 15/06/2022

259 ศช. ซื�อ Ion chromatography with conductivity for cations 

and anions

3,000,000.00 3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาร์เคมกีา้ อนิเตอร์เนชั น
แนล จํากดั

3,000,000.00 บรษิัท อาร์เคมกีา้ อนิเตอร์เนชั น
แนล จํากดั

3,000,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008955 15/06/2022

260 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร ดําเนนิการชว่ยศกึษาวจิัยเพื อการ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลติสมนุไพรฟ้าทะลายโจรแบบ 
Dual purpose ในโรงเรือน (Green house)

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวณี์ธดิา แกว้นลิ 45,000.00 นางสาวปวณี์ธดิา แกว้นลิ 45,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008990 15/06/2022

261 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร ดําเนนิการชว่ยศกึษาวจิัยเพื อการ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลติสมนุไพรฟ้าทะลายโจรแบบ 
Dual purpose ในโรงเรือน (Green house)

78,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา สลีหลา้ 78,000.00 นายปรัชญา สลีหลา้ 78,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22008991 15/06/2022

262 ศช. ซื�อ MicroAmp optical adhesive film, 100 films 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยีนพลัส  จํากดั 85,600.00 บรษิัท ยีนพลัส  จํากดั 85,600.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008995 16/06/2022

263 ศช. ซื�อ 1.5ML TUBE, SNAPLOCK, 500/BAG 48,043.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

48,043.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

48,043.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008998 16/06/2022

264 ศช. ซื�อ 0.2ml PCR 8-strip Tubes with Snap Flat cap 

(Pack), Clear

3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 3,424.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 3,424.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22008999 16/06/2022

265 ศช. ซื�อ CALCIUM NITRATE 25KG 29,788.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนด์ว ีโฮลดิ�ง (ไทย
แลนด์) จํากดั

29,788.80 บรษิัท ยูแอนด์วโีฮลดิ�ง(ไทย
แลนด์)จํากดั

29,788.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009000 16/06/2022

266 ศช. จา้ง Rice WGS 12GB 499,540.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 499,540.20 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 499,540.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009001 16/06/2022

267 ศช. จา้ง Custom TaqMan SNP Genotyping assay 499,797.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยีนพลัส  จํากดั 499,797.00 บรษิัท ยีนพลัส  จํากดั 499,797.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009003 16/06/2022

268 ศช. ซื�อ ACETONITRILE, HPLC 2.5L 20,158.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากดั 20,158.80 บรษิัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากดั 20,158.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009004 16/06/2022

269 ศช. ซื�อ Standard 25 Multi-Element Standard 100mL 23,069.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอร์กนิ เอลเมอร์ จํากดั 23,069.20 บรษิัท เพอร์กนิ เอลเมอร์ จํากดั 23,069.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009005 16/06/2022

270 ศช. ซื�อ MetaCarb 87C Column 300 x 7.8mm. "AGILENT" 87,873.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 87,873.75 บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 87,873.75 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009007 16/06/2022

271 ศช. ซื�อ Centrifuge Tube 15 ml, Conical, Sterilized 

(25/pk,500/cs)

33,170.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 33,170.00 บรษิัทบีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 33,170.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009010 16/06/2022

272 ศช. ซื�อ PluriSTEM? Dispase-II Solution 39,836.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอร์ค จํากดั 39,836.10 บรษิัท เมอร์ค จํากดั 39,836.10 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009012 16/06/2022

273 ศช. ซื�อ Recombinant Anti-BST2/Tetherin antibody 69,657.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 69,657.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 69,657.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009013 16/06/2022

274 ศช. ซื�อ Pepsin from porcine gastric mucosa powder, 6,195.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 6,195.30 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 6,195.30 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009020 16/06/2022

275 ศช. ซื�อ Glove Nitrile size S, box of 100, SRI TRANG 

GLOVES

72,048.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี  จํากดั 72,048.45 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี  จํากดั 72,048.45 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009022 16/06/2022

276 ศช. ซื�อ 1IVG1-12300-067 : HYBRIDOMA-SFM, 1X10L 59,834.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 59,834.40 บรษิัท กบิไทย จํากดั 59,834.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009023 16/06/2022

277 ศช. จา้ง ซอ่มเครื อง -XTplus stepper module interface board 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จํากดั 58,850.00 บรษิัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จํากดั 58,850.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009025 16/06/2022

278 ศช. ซื�อ 7910 Sodium dodecyl sulfate, 500 g/bot., OmniPur 34,668.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี  จํากดั 34,668.00 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี  จํากดั 34,668.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009027 16/06/2022

279 ศช. ซื�อ DNeasy Blood & Tissue Kit (250) 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จํากดั 40,660.00 บรษิัทเอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จํากดั 40,660.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009028 16/06/2022

280 ศช. ซื�อ 10ML TUBE, SELF-STAND., SCREW, STR, 

500/CS

5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

5,885.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

5,885.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009029 16/06/2022

281 ศช. จา้งที ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูร้่วมโครงการประเมนิความ
ปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของจุลนิทรีย์ดัดแปลง
พนัธกุรรม ดา้นการกอ่ภูมแิพ ้จํานวน ๔ กรณี

80,000.00 การจา้งที ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางฉายสุรีย์ ศุภวไิล 80,000.00 นางฉายสุรีย์ ศุภวไิล 80,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009138 20/06/2022

282 ศช. จา้ง งานจัดจา้งเตมิสารเคมปีรับสภาพนํ�าในระบบนํ�าเย็น 
Chiller

21,186.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอร์เฟค เคมคิัล แอนด์
เซอร์วสิ จํากดั

21,186.00 บรษิัท เพอร์เฟค เคมคิัล แอนด์
เซอร์วสิ จํากดั

21,186.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009261 24/06/2022

283 ศช. จา้ง ซอ่ม Main Broad Control 48,471.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

48,471.00 บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

48,471.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009262 24/06/2022

284 ศช. ซื�อ ชดุสกดัโปรตีนจากตัวอย่าง 1 ชดุ 33,919.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบร์ท จํากดั 33,919.00 บรษิัท ซายน์ไบร์ท จํากดั 33,919.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009263 24/06/2022

285 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารดําเนนิการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื อ 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง นฐมน พุม่ประทีป 75,000.00 นาง นฐมน พุม่ประทีป 75,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009264 24/06/2022

286 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร ปลูกขา้วสายพนัธุพ์อ่แมผ่สมเพื อ
สรา้งประชากรและคัดเลือกดว้ยเครื องหมายโมเลกลุ

94,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สรนิทพิย์ ปานนาค 94,500.00 นางสาว สรนิทพิย์ ปานนาค 94,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009265 24/06/2022

287 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร ควบคุมดูแลเพื อผลติสายพนัธุ์
ลูกผสมไดร้ับพนัธกุรรมที เกี ยวขอ้งกบัลักษณะผลผลติ

97,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภญิญา เซี ยงคิ�ว 97,200.00 นางสาวอภญิญา เซี ยงคิ�ว 97,200.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009266 24/06/2022

288 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร ปลูกขยายเมล็ดพนัธุแ์ละตรวจสอบจี
โนไทป์ขา้วเจา้สายพนัธุใ์หม ่สําหรับทดสอบศักยภาพและ
เสถยีรภาพการใหผ้ลผลติ

66,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลติา โฮนอก 66,000.00 นางสาวลลติา โฮนอก 66,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009267 24/06/2022

289 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร เก็บขอ้มลูผลผลติเชงิพื�นที  
องค์ประกอบผลผลติ และปัจจัยการผลติขา้วของเกษตรกร

70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณศิา ขันทีทา้ว 70,000.00 นางสาววรรณศิา ขันทีทา้ว 70,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009269 24/06/2022

290 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารเตรียมเมล็ด ถงุใส่เมล็ด ออกแบบ
การปลูกเมล็ดพนัธุค์ัด

97,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย นพพล รัศมจีันทร์เพ็ญ 97,500.00 นาย นพพล รัศมจีันทร์เพ็ญ 97,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009270 24/06/2022

291 ศช. ซื�อ Preparative Liquid Chromatography-UV-VIS / 

ELSD (Flash and Prep) with Fraction Collector

1,999,830.00 1,999,830.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอร์จูน ไซแอนทฟิิค จํากดั 1,999,830.00 บรษิัท ฟอร์จูน ไซแอนทฟิิค จํากดั 1,999,830.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009275 24/06/2022

292 ศช. จา้ง จา้งพมิพก์ระดาษหัวศูนย์ฯ เพื อใชส้ําหรับตดิต่อ
หน่วยงานภายนอก

5,136.00 เฉพาะเจาะจง สุวรรณการพมิพ ์(1999) 5,136.00 สุวรรณการพมิพ ์(1999) 5,136.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009277 24/06/2022

293 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารเตรียมแปลง ดูแลแปลงทดลอง ปลูก
กลา้ ปักดํากลา้ ควบคุมดูแลระดับนํ�าในแปลงทดลอง

57,240.00 เฉพาะเจาะจง นายธรีศักดิA ชพูลาย 57,240.00 นายธรีศักดิA ชพูลาย 57,240.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009279 24/06/2022

294 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร ปลูกขยายเมล็ดพนัธุค์ัดและเมล็ด
พนัธุห์ลัก ตรวจสอบจีโนไทป์ขา้วเจา้สายพนัธุใ์หม่

72,880.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พงษ์นภิา ยะไชยศรี 72,880.00 นางสาว พงษ์นภิา ยะไชยศรี 72,880.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009280 24/06/2022

295 ศช. ซื�อ เครื อง GC-O/FID และเครื อง GCO/MS + Soft 

ionization / Methanol as reagent gas

9,150,000.00 9,150,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 9,150,000.00 บรษิัท พาราไซแอนตฟิิค จํากดั 9,150,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009281 24/06/2022

296 ศช. ซื�อ เครื อง Automated headspace sampler-PAL System 1,750,000.00 1,750,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ สเปค จํากดั 1,750,000.00 บรษิัท ซายน์ สเปค จํากดั 1,750,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009283 24/06/2022

297 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร ดําเนนิการและควบคุมดูแลการผสม
พนัธุข์า้วขา้มสายพนัธุเ์พื อผลติลูกผสม

83,340.00 เฉพาะเจาะจง นาง ศริพิร รุ่มสวย 83,340.00 นาง ศริพิร รุ่มสวย 83,340.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009286 24/06/2022

หนา้ที  7 จาก 17



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

298 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร  ปลูกตน้กลา้ขา้ว ดูแล ตัดตัวอย่าง
เนื�อเยื อใบขา้วและสกดัดีเอ็นเอจากตน้กลา้ขา้ว

74,700.00 เฉพาะเจาะจง นาย ไพรนิทร์ สระแสงตา 74,700.00 นาย ไพรนิทร์ สระแสงตา 74,700.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009287 24/06/2022

299 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารเก็บตัวอย่างกระชายดํา 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ณัฐพร คงจิEว 75,000.00 นางสาว ณัฐพร คงจิEว 75,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009288 24/06/2022

300 ศช. จา้ง เหมาบรกิารพนักงานรับโทรศัพท์และตอ้นรับบุคคลที มา
ตดิต่อสํานักงาน

254,232.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากดั 254,232.00 บรษิัท สามพ ีโปรเฟซชนันัล จํากดั 254,232.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009289 24/06/2022

301 ศช. ซื�อ GeneJet Plasmid miniprep Kit, 250 preps 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศริอินิสตรูเมน้ท์ จํากดั 200,000.00 บรษิัท ศริอินิสตรูเมน้ท์ จํากดั 200,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009290 24/06/2022

302 ศช. จา้ง ทํานทิรรศการถาวรของทีมวจิัยไมโครอะเรย์แบบครบ
วงจร

224,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นดีไซน์41 จํากดั 224,165.00 บรษิัท เอ็นดีไซน4์1 จํากดั 224,165.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009291 24/06/2022

303 ศช. ซื�อ 200uL 96 Tip Box, 10 Racks 215,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอร์กนิ เอลเมอร์ จํากดั 215,712.00 บรษิัท เพอร์กนิ เอลเมอร์ จํากดั 215,712.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009292 24/06/2022

304 ศช. จา้ง Metagenomic Sequencing, 12 Gb, Without 

Analysis

174,410.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 174,410.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 174,410.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009293 24/06/2022

305 ศช. ซื�อ Acquity UPLC BEH HILIC 1.7μm 2.1 x 100mm 100,408.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากดั
100,408.80 บรษิัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

จํากดั
100,408.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009294 24/06/2022

306 ศช. ซื�อ PIERCE1-STEPULTRATMB-ELISASUBSTRATE

 SOLUTION,1L

34,678.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

34,678.70 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

34,678.70 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009300 24/06/2022

307 ศช. ซื�อ ขอซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ 1000UL FILTER TIP, 

CLEAR, STR, 100/RACK

5,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

5,992.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

5,992.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009302 24/06/2022

308 ศช. ซื�อ 10ULFILTERTIP,CLEAR,STR,96/RACK 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

9,630.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

9,630.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009303 24/06/2022

309 ศช. ซื�อ 384-Well Clear FB, PS, TC, Plate, w/ Lid, S 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

28,248.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

28,248.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009305 24/06/2022

310 ศช. ซื�อ Tube cent 50ml 50 ช ิ�น/10 แพ็ค/กล่อง 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 4,280.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 4,280.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009307 24/06/2022

311 ศช. ซื�อ สไลด์หลุม แบบ 1 หลุม ขนาด 1 นิ�ว x 3 นิ�ว (72แผ่น/

กล่อง)

39,611.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วลัเล่ย์ 39,611.40 หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป วลัเล่ย์ 39,611.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009308 24/06/2022

312 ศช. ซื�อ Lignoceryl alcohol “SIAL” 25 mg 33,790.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 33,790.60 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 33,790.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009310 24/06/2022

313 ศช. ซื�อ HEPES buffered saline for molecular biology, 51,841.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

51,841.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

51,841.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009311 24/06/2022

314 ศช. ซื�อ สกอ๊ตต์กระดาษเช็ดมอือนิเตอร์โฟร์ 3,683.03 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร์ จํากดั 3,683.03 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร์ จํากดั 3,683.03 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009312 24/06/2022

315 ศช. ซื�อ No.430290 50mL PP Centrifuge Tube, Plug Seal

 Cap, Rack, S

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

26,750.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

26,750.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009313 24/06/2022

316 ศช. ซื�อ Custom oligo syn, 4 oligos, 141 mers, 25 nmole 38,499.67 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 38,499.67 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 38,499.67 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009314 24/06/2022

317 ศช. ซื�อ Castor oil8001-79-4 16,906.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนด์ว ีโฮลดิ�ง (ไทย
แลนด์) จํากดั

16,906.00 บรษิัท ยูแอนด์วโีฮลดิ�ง(ไทย
แลนด์)จํากดั

16,906.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009315 24/06/2022

318 ศช. ซื�อ COUPLER for BT100F&BT600F 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บลีดเดอร์ จํากดั 31,030.00 บรษิัท แล็บลีดเดอร์ จํากดั 31,030.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009316 24/06/2022

319 ศช. ซื�อ 50ML CENTRIFUGE TUBE,PP,STER,500/CS 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

16,585.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

16,585.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009317 24/06/2022

320 ศช. ซื�อ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin, 100 mg/bot 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี  จํากดั 29,960.00 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี  จํากดั 29,960.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009318 24/06/2022

321 ศช. ซื�อ Isobutyric Acid, CAS 79-31-2, >99.0%(GC), 

500mL, TCI/Japan

31,383.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์ 
อนิสตรูเมนท์ จํากดั

31,383.10 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์ 
อนิสตรูเมนท์ จํากดั

31,383.10 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009319 24/06/2022

322 ศช. ซื�อ MTP-Trager Flex 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

34,240.00 บรษิัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

34,240.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009320 24/06/2022

323 ศช. ซื�อ SC1010 Gene synthesis:indA Length: 1278bp 15,459.92 เฉพาะเจาะจง GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

15,459.92 GenScript Biotech (Singapore) 

PTE.LTD.

15,459.92 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009321 24/06/2022

324 ศช. จา้ง ตรวจเช็คระบบ Kill Tank 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซสิเต็ม คอนโทรล เซอร์วสิ 
จํากดั

13,375.00 บรษิัท ซสิเต็ม คอนโทรล เซอร์วสิ 
จํากดั

13,375.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009322 24/06/2022

325 ศช. ซื�อ Astaxanthin (50 mg) 9,822.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

9,822.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

9,822.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009323 24/06/2022

326 ศช. จา้ง จา้งวเิคราะห์ค่าวเิคราะห์ตัวอย่าง METAGENOME 

SEQUENCING SERVICE

96,569.64 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 96,569.64 บรษิัท กบิไทย จํากดั 96,569.64 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009324 24/06/2022

327 ศช. ซื�อ Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 500 U 53,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 53,500.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 53,500.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009325 24/06/2022

328 ศช. ซื�อ แบตเตอรี แหง้ : Brand : poweroad, Model : 12 volt 

7.2 Ah

1,455.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

1,455.20 บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

1,455.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009326 24/06/2022

329 ศช. ซื�อ Manganese (II) sulfate monohydrate RPE 1 kg 

(C460307)

6,077.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
6,077.60 บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
6,077.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009327 24/06/2022

330 ศช. ซื�อ Methanol, HPLC, LC1115-2.5 L 2,525.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากดั 2,525.20 บรษิัท อาร์ซไีอ แล็บสแกน จํากดั 2,525.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009328 24/06/2022

331 ศช. จา้ง 26S rRNA SEQUENCING 50,076.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 50,076.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 50,076.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009329 24/06/2022

332 ศช. ซื�อ 200ul, Long hyper filter tip, 16,371.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 16,371.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 16,371.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009330 24/06/2022

333 ศช. ซื�อ DMSO-d6, 99.9% , 25 g. 13,931.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 13,931.40 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 13,931.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009331 24/06/2022

334 ศช. ซื�อ Liquid Nitrogen 180L 4,162.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร์ ลคิวดิ (ประเทศไทย) 

จํากดั
4,162.30 บรษิัท แอร์ ลคิวดิ (ประเทศไทย) 

จํากดั
4,162.30 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009332 24/06/2022

335 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 39 mers, 25 nmole. 30,769.99 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 30,769.99 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 30,769.99 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009333 24/06/2022

336 ศช. ซื�อ Ethyl Bromofluoroacetate, CAS 401-55-8, >

98.0%(GC), 25g,TCI/Japan

13,193.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์ 
อนิสตรูเมนท์ จํากดั

13,193.10 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์ 
อนิสตรูเมนท์ จํากดั

13,193.10 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009334 24/06/2022

337 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารทดสอบและศกึษาการสกดัลีโมนีน ไบ
โอฟลาโวนอยด์ เพคตนิ และเซลลูโลสจากเปลือกมะนาว

50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลรัตน์ สุขชม 50,000.00 น.ส. กมลรัตน์ สุขชม 50,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009335 24/06/2022

338 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารศกึษาองค์ประกอบทางเคมขีั �นตน้ และ
เตรียมวสัดุที ตอ้งการศกึษาเพิ มเตมิ

84,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นพรัตน์ สุรยิะไชย 84,000.00 นาย นพรัตน์ สุรยิะไชย 84,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009336 24/06/2022

339 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารสรา้งและทดสอบกระบวนการการสกดั
โดยใชค้าร์บอนไดออกไซด์ภายใตส้ภาวะยวดยิ ง (ScCO2) 

ดว้ยระบบการไหลผ่าน (Flow-through)

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุชาต ิพงษ์ชยัผล 60,000.00 นาย สุชาต ิพงษ์ชยัผล 60,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009337 24/06/2022
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

340 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารออกแบบและวางแผน เพื อศกึษาสภาวะ
เงื อนไขที เหมาะสมในการสกดัและแยกส่วนสารออกฤทธ์ิ

ทางชวีภาพ

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมารษิา ไร่ทะ 60,000.00 นางสาวมารษิา ไร่ทะ 60,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009338 24/06/2022

341 ศช. ซื�อ oPools™ Oligo Pool 8,439.18 เฉพาะเจาะจง Integrated DNA Technologies 

Pte. Ltd

8,439.18 Integrated DNA Technologies 

Pte. Ltd

8,439.18 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009339 25/06/2022

342 ศช. จา้ง เพื อวเิคราะห์ลําดับเบสดีเอนเอ 18S rRNA gene ดว้ย
วธิ ีAmplicon sequencing Amplicon sequencing, 18S 

(V4) with specific primer

73,830.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 73,830.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 73,830.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009340 25/06/2022

343 ศช. ซื�อ Immobead 150P (100 g) 36,198.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

36,198.10 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

36,198.10 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009341 25/06/2022

344 ศช. ซื�อ DI-AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE GR 

ACS , 500 G

2,343.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอร์ค จํากดั 2,343.30 บรษิัท เมอร์ค จํากดั 2,343.30 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009342 25/06/2022

345 ศช. ซื�อ Petridish Plastic,With Vents 94.X16 

mm.(480/Case)

26,172.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 26,172.20 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 26,172.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009343 25/06/2022

346 ศช. ซื�อ CLONEJET PCR CLONING KIT, 20 RXNS 7,918.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

7,918.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

7,918.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009344 25/06/2022

347 ศช. ซื�อ Ammonium Sulphate RPE-ACS 1000g 898.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
898.80 บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
898.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009345 25/06/2022

348 ศช. ซื�อ Sodium carbonate anhydrous GR ISO "Merck" 1 

KG

1,294.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 1,294.70 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 1,294.70 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009346 25/06/2022

349 ศช. ซื�อ PA-60301 Supor® 200 Membrane Disc Filters, 

0.2 μm - 47 mm, plain (100/pkg)

3,996.45 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากดั 3,996.45 บรษิัทคลารติัส จํากดั 3,996.45 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009347 25/06/2022

350 ศช. ซื�อ D-(+)-Glucose 500 G sigma 18,232.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วอีาร์ ไบโอซายน์เอ็นซ ์จํากดั 18,232.80 บรษิัท วอีาร์ ไบโอซายน์เอ็นซ ์จํากดั 18,232.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009348 25/06/2022

351 ศช. ซื�อ E3 Ligase Auto-Ubiquitylation Assay Kit (10 tests) 25,038.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 25,038.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 25,038.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009349 25/06/2022

352 ศช. ซื�อ PA-60301 Supor® 200 Membrane Disc Filters, 

0.2 µm - 47 mm, plain (100/pkg)

33,672.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากดั 33,672.90 บรษิัทคลารติัส จํากดั 33,672.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009350 25/06/2022

353 ศช. ซื�อ SOYTONE 500 gm cat.no. 243620  7,276.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 7,276.00 บรษิัท ไวท้์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 7,276.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009351 25/06/2022

354 ศช. ซื�อ เอทลิแอลกอฮอล์ 95% 15 กก. 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 4,173.00 บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 4,173.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009352 25/06/2022

355 ศช. จา้ง ตรวจเช็คเครื อง Chiller Upstream Processing เป็น
เครื องมอืที สนับสนุนสําหรับเครื อง Fermentor 

40L/Eppendorf

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์คูล เทคโนโลยี 
จํากดั

6,420.00 บรษิัท แอดวานซ ์คูล เทคโนโลยี 
จํากดั

6,420.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009353 25/06/2022

356 ศช. จา้ง ค่าซอ่มเครื อง Chillte Downtream Processing ขนาด
 5 ตัน

35,866.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาสเจอร์ มลิเลนเนียม จํากดั 35,866.40 บรษิัท พาสเจอร์ มลิเลนเนียม จํากดั 35,866.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009354 25/06/2022

357 ศช. ซื�อ ขอซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์ Neutral red solution 100 ml 3,531.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 3,531.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 3,531.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009355 25/06/2022

358 ศช. ซื�อ 96C-well Maxisorp,CERT,60cs 7,297.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 7,297.40 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 7,297.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009356 25/06/2022

359 ศช. ซื�อ 1.5ML TUBE, 200UL TIP (ส่วนกลาง-วรรณวสิา) 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

27,285.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

27,285.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009357 25/06/2022

360 ศช. ซื�อ FBS, DMEM 36,594.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 36,594.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 36,594.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009358 25/06/2022

361 ศช. ซื�อ CS&T, Facs Flow, AccuDrop Bead, Standard 

nozzle O-ring

72,760.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟาร์มา จํากดั 72,760.00 บรษิัท ซลิลคิ ฟาร์มา จํากดั 72,760.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009359 25/06/2022

362 ศช. ซื�อ Caspase-3 Antibody 20,961.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 20,961.30 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 20,961.30 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009360 25/06/2022

363 ศช. ซื�อ D-MEM,FETAL BOVINE, 

PBS,PENICILLIN,TRYPAN BLUE STAIN

36,005.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 36,005.50 บรษิัท กบิไทย จํากดั 36,005.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009361 25/06/2022

364 ศช. ซื�อ Stripette, PS, Paper/Plastic, Style Dish,TC 

Flask,PP Centrifuge Tube

20,972.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

20,972.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

20,972.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009362 25/06/2022

365 ศช. ซื�อ Cell Meter Multiplexing Caspase 3/7, 8&9 Activity 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 34,240.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 34,240.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009363 25/06/2022

366 ศช. ซื�อ ON-TARGETplus Non-targeting pool 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 39,590.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 39,590.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009364 25/06/2022

367 ศช. ซื�อ ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ (96-Well Clear FB, PS, TC 

Plate, 5mL Stripette, PS, Paper/Plastic,Centrifuge 

Tube)

33,651.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

33,651.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

33,651.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009365 25/06/2022

368 ศช. ซื�อ ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ (Tip, Rack) 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 7,383.00 บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 7,383.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009366 25/06/2022

369 ศช. ซื�อ QIA-27106: QIAPREP SPIN MINIPREP KIT (250) 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดีไซน์ จํากดั 26,750.00 บรษิัท ไบโอดีไซน์ จํากดั 26,750.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009367 25/06/2022

370 ศช. ซื�อ 15mL PP Centrifuge Tube, Rack, Plug Seal Cap, S 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

24,610.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

24,610.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009368 25/06/2022

371 ศช. ซื�อ Thick Blot Filter paper, Precut 7.5x10 cm 50/pack 12,262.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 12,262.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 12,262.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009369 25/06/2022

372 ศช. ซื�อ Fusion 5 , A4 , 50/pk ,DOA 52,002.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 52,002.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 52,002.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009370 25/06/2022

373 ศช. ซื�อ 96-Well Clear VB, 2mL, PP, Deep Well Plate, S 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

11,128.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

11,128.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009371 25/06/2022

374 ศช. ซื�อ Quick-Action Spigot PP Fits 1-1/8" Spigot Boss 

For Carboys

2,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 2,889.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 2,889.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009372 25/06/2022

375 ศช. ซื�อ Multi Pipette Tips 100-1000ul, Blue, 10x1,000/pack  12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 12,840.00 บรษิัท ไบโอแอคทีฟ จํากดั 12,840.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009373 25/06/2022

376 ศช. ซื�อ  ACRODISC 32MM 0.2UM, SUPOR, 50/PKG 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

12,840.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

12,840.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009374 25/06/2022

377 ศช. ซื�อ Xylobiose, >95%, 50MG 92,094.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 
อนิดัสทรี จํากดั

92,094.90 บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 
อนิดัสทรี จํากดั

92,094.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009375 25/06/2022

378 ศช. ซื�อ 50 ml Centrifuge Tube, Sterrile, 500/Pk 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากดั 11,128.00 บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากดั 11,128.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009376 25/06/2022

379 ศช. ซื�อ TRYPTONE 500GM 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 15,515.00 บรษิัท ไวท้์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 15,515.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009377 25/06/2022

380 ศช. ซื�อ อะไหล่สําหรับซอ่มเครื อง UPS (1.5 KVA) model 

CLEANLINE D-1500K (ของเครื อง PCR model 

BIO-RAD T100 Thermal Cycler #1)

1,690.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

1,690.60 บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

1,690.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009378 25/06/2022

381 ศช. ซื�อ Gene synthesis:S5-G60A+W131M, 4ug 92,983.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 92,983.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 92,983.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009379 25/06/2022

382 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารพฒันาตน้แบบสารสกดั 38,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันตริัตน์ สทิธโิชค 38,000.00 นายนันตริัตน์ สทิธโิชค 38,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009380 25/06/2022

หนา้ที  9 จาก 17



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

383 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารศกึษาสภาวะในการเตรียมไมโคร
แคปซลูจากสารสกดัหยาบสับปะรด

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดศิักดิA หาวนั 45,000.00 นายอดศิักดิA หาวนั 45,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009381 25/06/2022

384 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อการรสกดัพฤกษเคมจีากส่วนวสัดุเหลือใช ้
ของสับปะรด และการแยกส่วน ของ ศศณิา มากมาย (TOR)

 วนัที  1 ก.ค - 31 ต.ค. 65

100,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศศณิา มากมาย 100,000.00 น.ส. ศศณิา มากมาย 100,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009382 25/06/2022

385 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารศกึษาหาสภาวะที เหมาะสมใน
กระบวนการแยกกรดฟอร์มกิและนํ�าตาล

100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปัญจรัตน์ คงชํานาญ 100,000.00 นางสาวปัญจรัตน์ คงชํานาญ 100,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009383 25/06/2022

386 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารศกึษาการระบาดของไวรัส SLCMV ใน
ตัวเต็มวยัแมลงหวี ขาวยาสูบ

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชติ 28,000.00 นางสาว นุชนัดดา วเิชยีรโชติ 28,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009384 25/06/2022

387 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารสังเคราะห์เอนไซมโ์พลีคีไทด์ในราบวิ
เวอเรีย สายพนัธุ ์BCC2660 และสายพนัธุ ์mutant 

BCC2660

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวทิย์ ยอดปะนัน 28,000.00 นายประวทิย์ ยอดปะนัน 28,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009385 25/06/2022

388 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารศกึษาอตัราการตามของแมลงหวี ขาว
ยาสูบ

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สมฤทัย ใจเย็น 28,000.00 นางสาว สมฤทัย ใจเย็น 28,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009386 25/06/2022

389 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารสังเคราะห์เอนไซมโ์พลีคีไทด์ในราบวิ
เวอเรียและวเิคราะห์เปรียนเทียบองค์ประกอบโปรตีน โคตนิ
และนํ�าตาล

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วลิาวลัย์ วฒันานุกจิ 28,000.00 นางสาว วลิาวลัย์ วฒันานุกจิ 28,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009387 25/06/2022

390 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารสกดัสารเมตาบอไลท์ในราบวิเวอเรีย
สายพนัธ ์BCC 2660 และทดสอบในแมลงศัตรูเมล่อน

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรางคณา จันดา 8,000.00 นางสาว วรางคณา จันดา 8,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009388 25/06/2022

391 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารเก็บตัวอย่างอากาศและการเพาะเลี�ยง
จุลนิทรีย์

34,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรีภัทร แป้นพงษ์ 34,000.00 นาย พรีภัทร แป้นพงษ์ 34,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009389 25/06/2022

392 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.หว้ยสัก อ.เมอืง จ.เชยีงราย

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง จันทร์จริา คําตา 48,000.00 นาง จันทร์จริา คําตา 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009390 25/06/2022

393 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.แมล่อย อ.เทงิ จ.เชยีงราย

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อาชนั ธนะนอ้ย 48,000.00 นาย อาซนั ธนะนอ้ย 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009391 25/06/2022

394 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.แมล่อย อ.เทงิ จ.เชยีงราย

48,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เมลุรี ต ิ>บกรณ์ 48,000.00 น.ส. เมลุรี ต ิ>บกรณ์ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009392 25/06/2022

395 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.สถาน อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ประสงค์ วงศ์งาม 48,000.00 นาย ประสงค์ วงศ์งาม 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009393 25/06/2022

396 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.ศรีดอนมลู อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนาณุวตัน์ จันฟอง 48,000.00 นาย ธนาณุวตัน์ จันฟอง 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009394 25/06/2022

397 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชยีงราย

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุรนิทร์ หมื นเป็ง 48,000.00 นาย สุรนิทร์ หมื นเป็ง 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009395 25/06/2022

398 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.แมจ่ัน อ.แมจ่ัน จ.เชยีงราย

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย บุญส่ง แวน่นันท์ 48,000.00 นาย บุญส่ง แวน่นันท์ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009396 25/06/2022

399 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.หว้ยสัก  อ.เมอืง จ.เชยีงราย

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อํานวย กาซอ้น 48,000.00 นาย อํานวย กาซอ้น 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009397 25/06/2022

400 ศช. ซื�อ HcKan_P 49,505.10 เฉพาะเจาะจง Addgene 49,505.10 Addgene Inc. 49,505.10 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009398 26/06/2022

401 ศช. ซื�อ Custom Oligonucleotides 44 oligos 1487 mers 25

 nmole

20,684.17 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 20,684.17 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 20,684.17 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009399 26/06/2022

402 ศช. ซื�อ Bottle Lab, GL 45 screw-cap, 100 mL 7,629.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

7,629.10 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

7,629.10 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009400 26/06/2022

403 ศช. ซื�อ NEB 5-alpha Competent E.coli (High Efficiency) 

(20x0.05 ml)

35,170.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 35,170.90 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 35,170.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009401 26/06/2022

404 ศช. ซื�อ Cold chain items charges 58,764.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอร์ค จํากดั 58,764.40 บรษิัท เมอร์ค จํากดั 58,764.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009402 26/06/2022

405 ศช. ซื�อ PCRBIO HS Taq Mix Red - 200 reactions 9,918.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

9,918.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

9,918.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009403 26/06/2022

406 ศช. จา้ง Single Pass DNA Sequencing 9,758.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 9,758.40 บรษิัทบีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 9,758.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009404 26/06/2022

407 ศช. ซื�อ แบตเตอรี แหง้ : Brand : Poweroad, Model : 12 volt 

7.2 Ah

2,910.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

2,910.40 บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

2,910.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009405 26/06/2022

408 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 46 Oligos, 1274 mers, 25 

nmole

17,721.34 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 17,721.34 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 17,721.34 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009406 26/06/2022

409 ศช. ซื�อ TMB (Soluble Substrate) QUANTITATIVE 

IMMUNOASSAYS 100 ML

12,540.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 12,540.40 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 12,540.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009407 26/06/2022

410 ศช. ซื�อ Glass insert, 250 ul, with Bottom Spring, 100/PK 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 40,660.00 บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 40,660.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009408 26/06/2022

411 ศช. ซื�อ FORMIC ACID,99.5+% OPTIMA 50ML 19,581.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 19,581.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 19,581.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009409 26/06/2022

412 ศช. ซื�อ TIP UNIVERSAL GRAD 10UL,1000/BAG 38,841.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

38,841.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

38,841.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009410 26/06/2022

413 ศช. ซื�อ Cover Slip 22x22,1000 EA 14,156.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 14,156.10 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 14,156.10 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009411 26/06/2022
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ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
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ราคากลาง (บาท) วธิซี ื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก  ราคาที	ตกลงซื�อหรอืจา้ง 
(บาท)

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

414 ศช. จา้ง Single Pass DNA Sequencing 11,085.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 11,085.20 บรษิัทบีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากดั 11,085.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009412 26/06/2022

415 ศช. ซื�อ GoScript™ Reverse Transcription Mix Random 

Primers 100 reactions

34,454.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 34,454.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 34,454.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009413 26/06/2022

416 ศช. จา้ง ค่าบรกิารเปลี ยนแบตพรอ้มตรวจเช็ค UPS 7,243.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

7,243.90 บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

7,243.90 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009414 26/06/2022

417 ศช. ซื�อ Custom Oligonucleotides 8 oligos 303 mers 25 

nmole

14,633.32 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 14,633.32 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 14,633.32 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009415 26/06/2022

418 ศช. ซื�อ สกอ๊ตด์กระดาษเช็ดมอือนิเตอร์โฟลด์ 250 แผ่น 2,762.27 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร์ จํากดั 2,762.27 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร์ จํากดั 2,762.27 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009416 26/06/2022

419 ศช. ซื�อ Taq DNA polymerase (5u/ul), 500 U 33,705.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 33,705.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 33,705.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009417 26/06/2022

420 ศช. ซื�อ R-PHYCOERYTHRIN GOAT ANTI-MOUSE IgG 

(H L), 1 ML

85,407.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 85,407.40 บรษิัท กบิไทย จํากดั 85,407.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009418 26/06/2022

421 ศช. ซื�อ Gene pulser / Micropulser Electroporation 

cuvettes  0.2 cm gap (50/pack)

32,356.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 32,356.80 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 32,356.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009419 26/06/2022

422 ศช. ซื�อ Fast start essential DNA Probe master 73,926.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจีโนเมด จํากดั 73,926.30 บรษิัท ไบโอจีโนเมด จํากดั 73,926.30 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009420 26/06/2022

423 ศช. ซื�อ  20mm Crimp Seals, Al, Center Hole, with 

PTFE/WhiteSilicone Septa, 100/PK USA

32,956.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 32,956.00 บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 32,956.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009421 26/06/2022

424 ศช. ซื�อ di-Sodium Hydrogen Phosphate Anh. RPE-ACS 

1000g,

24,995.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
24,995.20 บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
24,995.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009422 26/06/2022

425 ศช. จา้ง การจัดกําจัดวชัพชื การป้องกนัโรค-แมลงศัตรูพชื และ
การดูแลระบบใหน้ํ�าใหปุ้๋ ยตลอดชว่งชวีติของตน้ขม ิ�นชนัใน
โรงเรือน SMART-Greenhouse

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพชิญ์ ทองทวี 45,000.00 นางสาวศุภาพชิญ์ ทองทวี 45,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009423 26/06/2022

426 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร การดูแลตน้พชื และการจัดการระบบ
ปลูกในโรงเรือน SMART-Greenhouse รวมถงึการดูแล
ระบบใหน้ํ�าใหปุ้๋ ยตลอดชว่งชวีติของตน้ขม ิ�นชนั

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญารัตน์ ทา้วทา 72,000.00 นางสาว กญัญารัตน์ ทา้วทา 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009424 26/06/2022

427 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมางาน การวางแผนการทดลองยา้ยตน้พนัธุ์
ขม ิ�นชนัออกปลูก การดูแลตลอดอายุการปลูกเลี�ยงในระบบ
โรงเรือนปลูกพชื

64,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกําพล สกลุลีรุ่งโรจน์ 64,800.00 นาย กําพล สกลุลีรุ่งโรจน์ 64,800.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009425 26/06/2022

428 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมางาน การบันทกึขอ้มลูการเจรญิเตบิโตของ
ขมิ�นชนัดา้นการเจรญิเตบิโต

63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ คงภักดี 63,000.00 นาย สุเมธ คงภักดี 63,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009426 26/06/2022

429 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร วางแผนการเก็บตัวอย่างและเตรียม
อปุกรณ์ สารเคม ีเพื อเก็บตัวอย่างที บ่อเลี�ยงกุง้ของโครงการ
ที  มทร. ตะวนัออก บางพระ

60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ปิยนุช เวชประสทิธ ิA 60,000.00 นางสาว ปิยนุช เวชประสทิธ ิA 60,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009427 26/06/2022

430 ศช. ซื�อ Isomaltotriose, DP3 analytical standard, 100MG 8,527.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

8,527.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

8,527.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009428 26/06/2022

431 ศช. ซื�อ Maltooctaose, >90%, 250MG 64,903.53 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 
อนิดัสทรี จํากดั

64,903.53 บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 
อนิดัสทรี จํากดั

64,903.53 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009429 26/06/2022

432 ศช. ซื�อ Pipette Tips RC UNV 250μL 1000C/1 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

13,375.00 บรษิัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จํากดั

13,375.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009430 26/06/2022

433 ศช. ซื�อ Hygromycin B Lyophilized, 1 g 4,023.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 4,023.20 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 4,023.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009431 26/06/2022

434 ศช. จา้ง ซอ่มอปุกรณ์สําหรับดูด-ปล่อยของเหลว 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดอกเตอร์ คาลเิบรชั น จํากดั 8,560.00 บรษิัท ดอกเตอร์ คาลเิบรชั น จํากดั 8,560.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009432 26/06/2022

435 ศช. ซื�อ O3636-25Mg ODQ 

1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one Sigma-Al

169,786.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เชยีงใหม ่วเีอ็ม จํากดั 169,786.99 บรษิัท เชยีงใหม ่วเีอ็ม จํากดั 169,786.99 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009433 26/06/2022

436 ศช. ซื�อ Armadillo 384-well PCR Plate,Clear, well,(50 

plates)

168,525.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 168,525.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 168,525.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009434 26/06/2022

437 ศช. ซื�อ Argos Technologies, CELLine, Bioreactor Flask, 

Capacity 1000 ml, 3 pcs/pk

154,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลีซายน์ เซอร์วสิ จํากดั 154,080.00 บรษิัท โพลีซายน์ เซอร์วสิ จํากดั 154,080.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009435 26/06/2022

438 ศช. จา้ง ◌อ่มอปุกรณ์สําหรับดูด-ปล่อยของเหลว 856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดอกเตอร์ คาลเิบรชั น จํากดั 856.00 บรษิัท ดอกเตอร์ คาลเิบรชั น จํากดั 856.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009436 26/06/2022

439 ศช. ซื�อ 15ml Centrifuge Tube, Bulk, Sterile 500/case 5,136.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 5,136.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 5,136.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009437 26/06/2022

440 ศช. ซื�อ PIERCE BCA PROTEIN ASSAY KIT, 1L, 23225 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลีซายน์ เซอร์วสิ จํากดั 33,170.00 บรษิัท โพลีซายน์ เซอร์วสิ จํากดั 33,170.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009438 26/06/2022

441 ศช. ซื�อ Poroshell 120,UHPLC Guard.EC-C18,3.0mm, 3/pk 22,191.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายน์สเปค จํากดั 22,191.80 บรษิัท ฟายน์สเปค จํากดั 22,191.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009439 26/06/2022

442 ศช. ซื�อ 30K NANOSEP, OMEGA MEMBRANE, 24/PK 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

24,610.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

24,610.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009440 26/06/2022

443 ศช. ซื�อ VertiClean™ BIGPACK Syringe filter 13mm 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 74,900.00 บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 74,900.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009441 26/06/2022

444 ศช. ซื�อ Round bottom flask, socket NS 24/29, 500 mL 8,453.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

8,453.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

8,453.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009442 26/06/2022

445 ศช. ซื�อ โต๊ะทํางานขาเหล็ก  เกา้อี�บาร์ ตูเ้ก็บเอกสาร ตูเ้อกสาร
ลอ้เลื อน ตูเ้อกสารบานเลื อน

86,199.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาร์ เอส บี เฟอร์นเิจอร์ 
จํากดั

86,199.20 บรษิัท อาร์ เอส บี เฟอร์นเิจอร์ 
จํากดั

86,199.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009443 26/06/2022

446 ศช. ซื�อ ซดีาร์ อซีี -บรคิ ไซเดอร์ (1 ห่อ ม ี10 แท่ง) 380,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทฉัตรชยั กรุ๊ป จํากดั 380,000.00 บรษิัทฉัตรชยั กรุ๊ป จํากดั 380,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009444 26/06/2022

447 ศช. ซื�อ Fast start essential DNA Green master 211,004.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจีโนเมด จํากดั 211,004.00 บรษิัท ไบโอจีโนเมด จํากดั 211,004.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009445 26/06/2022

448 ศช. ซื�อ Sterilized Petri Dish Plastic 14g (PS) 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรวชิั น ไซแอนตฟิิค จํากดั 13,375.00 บรษิัท โปรวชิั น ไซแอนตฟิิค จํากดั 13,375.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009446 26/06/2022

449 ศช. ซื�อ 200UL TIP, CLEAR, GRADUATED, 1000/BAG 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

10,593.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

10,593.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009447 26/06/2022

450 ศช. ซื�อ DNA GUARANTEES OLIGOS 0.025 uMole 1,015.43 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

1,015.43 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย
 จํากดั

1,015.43 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009448 26/06/2022

451 ศช. ซื�อ Pot.Hydroxide Pellets 1 kg. Qrec 10,914.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอริ์ต เคม ีแล็บ 10,914.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอริ์ต เคม ีแล็บ 10,914.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009449 26/06/2022

452 ศช. ซื�อ Isoamylase HP (Glycogen 6-glucanohydrolase), 

200 Units  เพื อสําหรับใชใ้นงานวจิัย
8,988.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 

อนิดัสทรี จํากดั
8,988.00 บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 

อนิดัสทรี จํากดั
8,988.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009450 26/06/2022

453 ศช. ซื�อ OLIGO(DT)18 PRIMER, 120 UL 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

32,956.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

32,956.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009451 26/06/2022

454 ศช. ซื�อ Micro Centrifuge Tube 1.5 ml., PP 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 5,992.00 บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 5,992.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009452 26/06/2022
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

455 ศช. ซื�อ 200UL TIP, GRADUATED, 1000/BAG, 20/CS 26,322.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

26,322.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

26,322.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009453 26/06/2022

456 ศช. จา้ง เหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันาสมรรถนะการ
เป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมายใน
พื�นที  ต.ตน้ธงชยั อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ ไชยโลกา 48,000.00 นางสาวกนกวรรณ ไชยโลกา 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009454 26/06/2022

457 ศช. จา้ง เหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันาสมรรถนะการ
เป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมายใน
พื�นที  ต.เสรมิขวา อ.เสรมิงาม จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจนิดารัตน์ จนิดารัตนทัต 48,000.00 นางจนิดารัตน์ จนิดารัตนทัต 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009455 27/06/2022

458 ศช. จา้ง เหมาบรกิารเตรียมอาหารเลี�ยงเชื�อสําหรับการผลติเชื�อ
โปรไบโอตกิที ตอ้งการปรับปรุงประสทิธภิาพ

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีประไพ สีตะแกะ 40,000.00 นางสาวศรีประไพ สีตะแกะ 40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009456 27/06/2022

459 ศช. ซื�อ ถงัขยะ เพื อรองรับของเสียในหอ้งปฏบิัตกิาร 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชนิเตอร์ โปรดักส์ จํากดั 4,173.00 บรษิัท ชนิเตอร์ โปรดักส์ จํากดั 4,173.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009457 27/06/2022

460 ศช. จา้ง เหมาบรกิารเตรียมพลาสมดิที จะใชส้ําหรับการทดลอง 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต์ ชื นชาติ 60,000.00 นางสาวจันทกานต์ ชื นชาติ 60,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009458 27/06/2022

461 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที ต.บา้นดา้ย อ.แมส่าย จ.เชยีงราย ของนาย
ศักดิAชยั กนัธะวงค์ (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ศักดิAชยั กนัธะวงค์ 48,000.00 นาย ศักดิAชยั กนัธะวงค์ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009459 27/06/2022

462 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที ต.จอมสวรรค์ อ.แมจ่ัน จ.เชยีงราย ของนาย
อดุลย์ ปัญญาคํา (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65 

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อดุลย์ ปัญญาคํา 48,000.00 นาย อดุลย์ ปัญญาคํา 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009460 27/06/2022

463 ศช. จา้ง เหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันาสมรรถนะการ
เป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ใน
พื�นที  ต.นํ�าโจ ้อ.แมท่ะ จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสาร์แกว้ อตุโม 48,000.00 นายเสาร์แกว้ อตุโม 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009461 27/06/2022

464 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที  ต.จอมหมอกแกว้ อ.แมล่าว จ.เชยีงราย 
ของนายมานัส ไชยรัตน์ (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65 

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย มานัส ไชยรัตน์ 48,000.00 นาย มานัส ไชยรัตน์ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009462 27/06/2022

465 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ ดูแลงานอบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้ตดิตาม
แปลงผลติเมล็ดพนัธุแ์ละเก็บขอ้มลูแบบสอบถามโครงการ 
นางเมวกิา วรรณศักดิA (TOR)

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง เมวกิา วรรณศักดิA 72,000.00 นาง เมวกิา วรรณศักดิA 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009465 27/06/2022

466 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ ดูแลงานอบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้ตดิตาม
แปลงผลติเมล็ดพนัธุแ์ละเก็บขอ้มลูแบบสอบถามโครงการ

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย คํามา ติ>ปกรณ์ 72,000.00 นาย คํามา ติ>ปกรณ์ 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009466 27/06/2022

467 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ ดูแลงานอบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้ตดิตาม
แปลงผลติเมล็ดพนัธุแ์ละเก็บขอ้มลูแบบสอบถามโครงการ 
นายจันทร์ติ>บ คําอา้ย (TOR)

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย จันทร์ติ>บ คําอา้ย 72,000.00 นาย จันทร์ติ>บ คําอา้ย 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009467 27/06/2022

468 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที ต.เจรญิเมอืง อ.พาน จ.เชยีงราย ของนายสม
เดช เชื�อเมอืงพาน (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมเดช เชื�อเมอืงพาน 48,000.00 นาย สมเดช เชื�อเมอืงพาน 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009468 27/06/2022

469 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชยีงราย ของนางรนิ
ทอง คุณมาก (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง รนิทอง คุณมาก 48,000.00 นาง รนิทอง คุณมาก 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009469 27/06/2022

470 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที ต.เมอืงชมุ อ.เวยีงชยั จ.เชยีงราย ของนาง
นารีรัตน์ เชน (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง นารีรัตน์ เชน 48,000.00 นาง นารีรัตน์ เชน 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009470 27/06/2022

471 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที ต.เจรญิเมอืง อ.พาน จ.เชยีงราย ของนาง
อไุร สมใจ (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง อไุร สมใจ 48,000.00 นาง อไุร สมใจ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009471 27/06/2022

472 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ ดูแลงานอบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้ตดิตาม
แปลงผลติเมล็ดพนัธุแ์ละเก็บขอ้มลูแบบสอบถามโครงการ 
นางสาวศริขิวญั มะลดิง (TOR)

72,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศริขิวญั มะลดิง 72,000.00 น.ส. ศริขิวญั มะลดิง 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009472 27/06/2022

473 ศช. จา้ง เหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันาสมรรถนะการ
เป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ใน
พื�นที  ต.เวยีงตาล อ.หา้งฉัตร จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ทพิย์ อนิตานวล 48,000.00 นาง นทร์ทพิย์ อนิตานวล 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009473 27/06/2022

474 ศช. จา้ง เหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันาสมรรถนะการ
เป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมายใน
พื�นที  ต.ทุ่งงาม อ.เสรมิงาม จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกอ้งภพ อนิต๊ะจักร 48,000.00 นายกอ้งภพ อนิต๊ะจักร 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009475 27/06/2022

475 ศช. จา้ง เหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันาสมรรถนะการ
เป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ใน
พื�นที  ต.แจห้่ม อ.แจห้่ม จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบวร ธวิยัธรรมกลุ 48,000.00 นายบวร ธวิยัธรรมกลุ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009476 27/06/2022

หนา้ที  12 จาก 17



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

476 ศช. จา้ง เหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันาสมรรถนะการ
เป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ใน
พื�นที  ต.เถนิบุรี อ.เถนิ จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสําราญ คําภริะแปง 48,000.00 นางสาวสําราญ คําภริะแปง 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009479 27/06/2022

477 ศช. จา้ง เหมาบรกิารบรหิารภาพรวมการพฒันาสมรรถนะการเป็น
ผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว ในพื�นที  อ.หา้งฉัตร และ อ.เสรมิงาม 
จ.ลําปาง

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเนตร ใจเที ยง 72,000.00 นายเนตร ใจเที ยง 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009481 27/06/2022

478 ศช. จา้ง เหมาบรกิารบรหิารภาพรวมการพฒันาสมรรถนะการเป็น
ผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว ในพื�นที  อ.แจห้่ม อ.เถนิ และ อ.แมพ่รกิ
 จ.ลําปาง

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤตย พนิธสิืบ 72,000.00 นายธนกฤตย พนิธสิืบ 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009483 27/06/2022

479 ศช. จา้ง เหมาบรกิารบรหิารภาพรวมการพฒันาสมรรถนะการเป็น
ผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว ในพื�นที  อ.แมท่ะ และอ.เกาะคา จ.

ลําปาง

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทวตัธ ์ไชยมงคล 72,000.00 นายนันทวตัธ ์ไชยมงคล 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009486 27/06/2022

480 ศช. จา้ง เหมาบรกิารบรหิารภาพรวมการพฒันาสมรรถนะการเป็น
ผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว ในพื�นที  อ.เมอืง และ อ.เมอืงปาน จ.

ลําปาง

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรีาภรณ์ บุญเต็ม 72,000.00 นางสาววรีาภรณ์ บุญเต็ม 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009490 27/06/2022

481 ศช. จา้ง เหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันาสมรรถนะการ
เป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ใน
พื�นที  บา้นผึ�งนาเกลือ ต.วงัพรา้ว อ.เกาะคา จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขวญัเรือน ยมเกดิ 48,000.00 นางขวญัเรือน ยมเกดิ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009492 27/06/2022

482 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.พชิยั อ.เมอืง จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวรรณ สุทําปวง 48,000.00 นางสาวณัฐวรรณ สุทําปวง 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009493 27/06/2022

483 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.แมพ่รกิ อ.แมพ่รกิ จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑติย์ สวรรค์บรรพต 48,000.00 นายบัณฑติย์ สวรรค์บรรพต 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009494 27/06/2022

484 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.แมสุ่ข อ.แจห้่ม จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒุ ิพงศ์กาสอ 48,000.00 นายณัฐวฒุ ิพงศ์กาสอ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009495 27/06/2022

485 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.เมอืงปาน อ.เมอืงปาน จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอทุัย ตอ้นรับ 48,000.00 นายอทุัย ตอ้นรับ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009496 27/06/2022

486 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  บา้นวงัพรา้ว ต.วงัพรา้ว อ.เกาะคา จ.

ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรังสมินัตุ์ คงอยู่ 48,000.00 นายรังสมินัตุ์ คงอยู่ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009497 27/06/2022

487 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.วอแกว้ อ.หา้งฉัตร จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ลูอสิ 48,000.00 นางสมศรี ลูอสิ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009498 27/06/2022

488 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.บุญนาคพฒันา อ.เมอืง จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิA สายปินตา 48,000.00 นายสมศักดิA สายปินตา 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009499 27/06/2022

489 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.แมม่อก อ.เถนิ จ.ลําปาง

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา แกว้เจรญิ 48,000.00 นางกาญจนา แกว้เจรญิ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009500 27/06/2022

490 ศช. ซื�อ Urea, ACS reagent “SIAL” 500 g. 6,494.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 6,494.90 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 6,494.90 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009505 27/06/2022

491 ศช. ซื�อ epTIPS Standard 100-5000ul, 500 tips (5 bags x 

100 tips)

2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบร์ท จํากดั 2,140.00 บรษิัท ซายน์ไบร์ท จํากดั 2,140.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009506 27/06/2022

492 ศช. ซื�อ ปากกา Permanent STAEDTLER หัว F ลบไมไ่ด ้สี
นํ�าเงนิ

2,177.45 เฉพาะเจาะจง รา้นพฒันากจิ โดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

2,177.45 รา้น พฒันากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคุณรักษ์

2,177.45 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009517 27/06/2022

493 ศช. ซื�อ DNA-FREE, 50 RXN 18,147.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 18,147.20 บรษิัท กบิไทย จํากดั 18,147.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009519 27/06/2022

494 ศช. ซื�อ Costar Spin-X 8169 Centrifuge Tube Filters, 

Spinfilter Ny 0.2um 200/cs

33,972.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 33,972.50 บรษิัท ลแิกนด์ ไซแอนตฟิิค จํากดั 33,972.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009520 27/06/2022

495 ศช. ซื�อ Research plus G 3-pack option 1 

(0.5-10uL/10-100 uL/100-1000uL)

26,215.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบร์ท จํากดั 26,215.00 บรษิัท ซายน์ไบร์ท จํากดั 26,215.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009524 27/06/2022

496 ศช. ซื�อ Anti-DDDDK tag (Binds to FLAG® tag sequence) 

antibody (250 µg)

44,940.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 44,940.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 44,940.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009526 27/06/2022

497 ศช. ซื�อ ALEXA FLUOR 568 GOAT ANTI-CHICKEN IgG 

(H L), 0.5 ML.

34,149.05 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 34,149.05 บรษิัท กบิไทย จํากดั 34,149.05 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009527 27/06/2022

498 ศช. ซื�อ MARCH8 POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UL. 67,531.98 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 67,531.98 บรษิัท กบิไทย จํากดั 67,531.98 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009528 27/06/2022

499 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร สกดัดีเอ็นเอ เพ ิ มปรมิาณดีเอ็นเอดว้ย
เทคนคิพซีอีาร์ วเิคราะห์ขอ้มลูความหลายหลายทาง
พนัธกุรรม

94,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนนท์ แสวงแกว้ 94,500.00 นายนนท์ แสวงแกว้ 94,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009531 27/06/2022

500 ศช. จา้ง  จา้งเหมาบรกิารพฒันาตน้ออ่นกระชายดําและเก็บขอ้มลู
เชงิปรมิาณ และทําความสะอาดวสัดุอปุกรณ์ในการเพาะเลี�ยง

55,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณา อี�พกุ 77,000.00 นางสาว วรรณา อี�พกุ 55,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009533 27/06/2022

501 ศช. ซื�อ วสัดุงานบา้นงานครัว เพื อจัดซื�อกระดาษชําระและถงุ
ขยะดํา

23,582.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั อมรชยัพานชิ 
1996

23,582.80 หา้งหุน้ส่วนจํากดั อมรชยัพานชิ 
1996

23,582.80 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009534 27/06/2022

502 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารฟอกฆ่าเชื�อจากเหงา้สดและพฒันาตน้
ออ่นกระชายดําและเก็บขอ้มลูเชงิปรมิาณ

57,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกลสุภา สระทองขาว 57,500.00 นางสาวสกลสุภา สระทองขาว 57,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009535 27/06/2022

503 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที  ต.เชยีงแหว อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี ของ
นางพวงทอง อดุชาขน (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง พวงทอง อดุชาชน 24,000.00 น.ส. พวงทอง อดุชาชน 24,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009539 27/06/2022

หนา้ที  13 จาก 17



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

504 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที  ต.แชแล อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย บรรหาร เครือเนตร 24,000.00 นาย บรรหาร เครือเนตร 24,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009541 27/06/2022

505 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที  ต.ท่าลี  อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี ของนางบุญ
ธรรม ประดษิฐ์เดช (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง บุญธรรม ประดษิฐ์เดช 24,000.00 นาง บุญธรรม ประดษิฐ์เดช 24,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009544 27/06/2022

506 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที บา้นโนนสวรรค์ ต.เสอเพลอ อ.กมุภวาปี จ.

อดุรธานี ของนางมณี หาพรหม (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 

ธ.ค. 65

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง มณี หาพรหม 24,000.00 นาง มณี หาพรหม 24,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009545 27/06/2022

507 ศช. ซื�อ NucleoSpin Gel and PCR  Clean4up, 50preps/kit 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,852.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,852.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009547 27/06/2022

508 ศช. ซื�อ QSP Low Retention Filter Tips 1250ul, 

Racked,sterile, 96/tray

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 19,260.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 19,260.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009548 27/06/2022

509 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที บา้นวงัหนา้ผา ต.เสอเพลอ อ.กมุภวาปี จ.

อดุรธานี ของนายอทุัย หัตถะปนติย์ (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 

31 ธ.ค. 65

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อทุัย หัตถะปนติย์ 24,000.00 นาย อทุัย หัตถะปนติย์ 24,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009549 27/06/2022

510 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที ต.บา้นผือ อ.กลางใหญ่ จ.อดุรธานี ของนาย
จตุรงค์ ชาวดร (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย จตุรงค์ ชาวดร 48,000.00 นาย จตุรงค์ ชาวดร 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009551 27/06/2022

511 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที ต.บา้นตาด ต.บา้นชยั อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี 
รุ่นที  1ของน.ส.วฒันะ นาทันตรกึ (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 

ธ.ค. 65

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วฒันะ นาทันตรกึ 48,000.00 น.ส. วฒันะ นาทันตรกึ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009553 27/06/2022

512 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที บา้นหันเทา ต.ปะโค อ.กดุจับ จ.อดุรธานี 
รุ่นที  1ของนางหนูพนิ คานทอง (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 

ธ.ค. 65

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง หนูพนิ คานทอง 48,000.00 นาง หนูพนิ คานทอง 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009556 27/06/2022

513 ศช. ซื�อ No. 161-0719 Tris (3 x 1 kg.) 28,526.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 28,526.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 28,526.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009560 27/06/2022

514 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที  ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อดุรธานี ของ
นายบุญม ีปะพะวะ (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย บุญม ีปะพะวะ 48,000.00 นาย บุญม ีปะพะวะ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009561 27/06/2022

515 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที บา้นป่าเป้า ต.ดงเย็น อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี 
ของนายธนากร นามบุรี (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนกร นามบุรี 48,000.00 นาย ธนกร นามบุรี 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009562 27/06/2022

516 ศช. ซื�อ Test tube screw cap 16x150, Pyrex (144ช ิ�น/แพ็ค) 17,661.42 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีที.เครื องมอืวทิย์ จํากดั 17,661.42 บรษิัท พ.ีที.เครื องมอืวทิย์ จํากดั 17,661.42 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009563 27/06/2022

517 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที กล่◌มุสามคัคีดีเด่น ต.ปะโค อ.กดุจับ จ.

อดุรธานี ของนายสมศรี เพ็ญศรี (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 

ธ.ค. 65

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมศรี เพ็ญศรี 48,000.00 นาย สมศรี เพ็ญศรี 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009564 27/06/2022

518 ศช. ซื�อ HA-Tag (C29F4) Rabbit mAb, 100 ul 42,008.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 42,008.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 42,008.20 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009565 27/06/2022

519 ศช. ซื�อ No.3590 96-Well EIA/RIA, Clear FB, PS, HB, 

Plate, NS

68,801.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

68,801.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมาร์
เก็ตติ�ง จํากดั

68,801.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009566 27/06/2022

520 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที บา้นหนองสรา้งไพร ต.ปะโค อ.กดุจับ จ.

อดุรธานี ของนางบัวเงนิ เสาเหีย (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 

ธ.ค. 65

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง บัวเงนิ เสาเหีย 48,000.00 นาง บัวเงนิ เสาเหีย 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009567 27/06/2022

521 ศช. ซื�อ 1IVZ-00-2201 : pNPP, 6x1 ML 39,964.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 39,964.50 บรษิัท กบิไทย จํากดั 39,964.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009568 27/06/2022

522 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ของเกษตรกรระดับพื�นที 
 อบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยี ตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพนัธุ ์พื�นที  ต.เชยีงดา อ.สรา้งคอม จ.อดุรธานี ของ
นายสุวตัร์ ศรีโททุม (TOR) วนัที  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุวตัร์ ศรีโททุม 48,000.00 นาย สุวตัร์ ศรีโททุม 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009569 27/06/2022

523 ศช. จา้ง วเิคราะห์ปรมิาณแคลเซยีม (Ca) ในตัวอย่าง Eggshell 

Calcium

19,003.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บูโร เวอรทิัส เอควิ แล็บ 
(ประเทศไทย) จํากดั

19,003.20 บรษิัท บูโร เวอรทิัส เอควิ แล็บ 
(ประเทศไทย) จํากดั

19,003.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009570 27/06/2022

524 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ ดูแลงานอบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้ตดิตาม
แปลงผลติเมล็ดพนัธแ์ละเก็บขอ้มลูแบบสอบถามโครงการ 
นายธรีะยุทธ ถาวงกลาง (TOR)

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธรีะยุทธ ถาวงกลาง 72,000.00 นายธรียุทธ ถาวรกลาง 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009571 27/06/2022

525 ศช. ซื�อ Oil bath ชนดิ 2 ชั �น ID ชั �นใน 124 mm. OD ชั �นนอก 
130 mm. ความสูงชั �นใน 102 mm.

20,865.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จํากดั

20,865.00 บรษิัท เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จํากดั

20,865.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009572 27/06/2022

526 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ ดูแลงานอบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้ตดิตาม
แปลงผลติเมล็ดพนัธุแ์ละเก็บขอ้มลูแบบสอบถามโครงการ 
น.ส.นภิาลัย สาราษฎร์ (TOR)

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นภิาลัย สาราษฎร์ 72,000.00 นางสาวนภิาลัย สาราษฎร์ 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009573 27/06/2022

หนา้ที  14 จาก 17



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

527 ศช. ซื�อ PCR TUBE, 02 ML. STRIPS FLAT CAP, 125 

STRIPS/BOX, 10 BOX/CASE

27,606.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 27,606.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 27,606.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009574 27/06/2022

528 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ ดูแลงานอบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้ตดิตาม
แปลงผลติเมล็ดพนัธุแ์ละเก็บขอ้มลูแบบสอบถามโครงการ 
นายนฤพนธ ์วรรณสาน (TOR)

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นฤพนธ ์วรรณสาน 72,000.00 นายนฤพนธ ์วรรณสาน 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009575 27/06/2022

529 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ ดูแลงานอบรมถา่ยทอดองค์ความรู ้ตดิตาม
แปลงผลติเมล็ดพนัธุแ์ละเก็บขอ้มลูแบบสอบถามโครงการ
นายอธปิ ฉงสกลุ (TOR)

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อธปิ ฉงสกลุ 72,000.00 นายอธปิ ฉงสกลุ 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009576 27/06/2022

530 ศช. ซื�อ แบตเตอรี แหง้ : Brand : Poweroad, Model :12 volt 

7.2 Ah

11,641.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

11,641.60 บรษิัท เน็ก พาวเวอร์ ซพัพลาย 
จํากดั

11,641.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009577 27/06/2022

531 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารดูแล ประสานงาน ตดิตามการอบรม
ถา่ยทอดชดุองค์ความรู ้ประสานงานในพื�นที   บันทกึขอ้มลู
พื�นฐานต่างๆ และตดิตามแปลงผลติเมล็ดพนัธุเ์กษตรกรใน
พื�นที  จ.เชยีงราย

144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสริวชิญ์ ทุมทอง 144,000.00 นายสริวชิญ์ ทุมทอง 144,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009578 27/06/2022

532 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมางานชว่ยสรา้งสายพนัธุย์ีสต์ในลักษณะเป็น 
combinatorial library

118,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพรีพฒัน์ คําวชริพทิักษ์ 118,500.00 นายพรีพฒัน์ คําวชริพทิักษ์ 118,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009579 27/06/2022

533 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพื อ ดูแล ประสานงาน ตดิตามการอบรม
ถา่ยทอดชดุองค์ความรู ้ประสานงานในพื�นที   บันทกึขอ้มลู
พื�นฐานต่างๆ และตดิตามแปลงผลติเมล็ดพนัธุเ์กษตรกรใน
พื�นที  จ.ลําปาง

144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิษิฐ์ ทนิเรืองศริิ 144,000.00 นายพสิษิฐ์ ทนิเรืองศริิ 144,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009580 27/06/2022

534 ศช. ซื�อ MEDIUM 199, 10x1L,FETAL BOVINE SERUM, 

AGAROSE

63,750.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 63,750.60 บรษิัท กบิไทย จํากดั 63,750.60 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009583 28/06/2022

535 ศช. ซื�อ Pyridine [Sequencing Solvent] "TCI" 100ML 3,242.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 3,242.10 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 3,242.10 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009584 28/06/2022

536 ศช. ซื�อ Digalacturonic acid, >95%, 20MG 23,379.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 
อนิดัสทรี จํากดั

23,379.50 บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 
อนิดัสทรี จํากดั

23,379.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009585 28/06/2022

537 ศช. ซื�อ Resin PA500 30,093.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไอ ออน เอ็คซเชน้จ์ พเีอส
เอส จํากดั

30,093.75 บรษิัทไอ ออน เอ็คซเชน้จ์ พเีอส
เอส จํากดั

30,093.75 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009586 28/06/2022

538 ศช. ซื�อ elF2  (L57A5) Mouse mAb , 100 uL 44,619.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 44,619.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 44,619.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009587 28/06/2022

539 ศช. ซื�อ Stainless steel 304 syringe needle gauge 22, L 6 

in.."Sigma Aldrich" 1EA

71,711.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 71,711.40 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 71,711.40 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009588 28/06/2022

540 ศช. ซื�อ 7X SOLUTION 21,614.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 21,614.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากดั 21,614.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009589 28/06/2022

541 ศช. ซื�อ Taq DNA Polymerase (recombinant) 500 u. 11,556.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 11,556.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 11,556.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009590 28/06/2022

542 ศช. ซื�อ Cycloheximide 95% 5g (A357420050) 38,787.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
38,787.50 บรษิัท อติัลมาร์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
38,787.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009592 28/06/2022

543 ศช. ซื�อ GENEJET GENOMIC DNA PURIFICATION KIT 87,312.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

87,312.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอร์เทรด อคิวปิเมน้ท์
 จํากดั

87,312.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009593 28/06/2022

544 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว ใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.โพนทอง อ.บา้นแพง จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุดสดา ซองศริิ 48,000.00 นางสุดสดา ซองศริิ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009594 28/06/2022

545 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที  ต.นาเดื อ อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนันท์ มหาวงษ์ 48,000.00 นายสุนันท์ มหาวงษ์ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009595 28/06/2022

546 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
 ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที  ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร
 จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธ ิA จุลทอง 48,000.00 นายบุญฤทธ ิA จุลทอง 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009597 28/06/2022

547 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว ใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.บา้นแกง้ อ.นาแก จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร แสนปากดี 48,000.00 นายสุนทร แสนปากดี 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009598 28/06/2022

548 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว ใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรเมษฐ์ บุตรเวส 48,000.00 นายปรเมษฐ์ บุตรเวส 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009600 28/06/2022

549 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที  ต.หนองซน อ.นาทม
 จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสรรค์ แสนลา 48,000.00 นายบุญสรรค์ แสนลา 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009601 28/06/2022

550 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที  ต.สีออ อ.กมุภวาปี จ.

อดุรธานี

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง พวงเพ็ชร อดุรเขต 24,000.00 นาง พวงเพ็ชร อดุรเขต 24,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009602 28/06/2022

551 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว ใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.วงัตามวั อ.เมอืงนครพนม จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวฒุนิัน ธรีะสีหนาถ 48,000.00 นายวฒุนิัน ธรีะสีหนาถ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009603 28/06/2022

552 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารบรหิารภาพรวมการพฒันาสมรรถนะการ
เป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วในพื�นที  ต.หนองแสง อ.เมอืง
นครพนม จ.นครพนม

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรีพล สังขมาลย์ 72,000.00 นายวรีพล สังขมาลย์ 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009604 28/06/2022

553 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารบรหิารภาพรวมการพฒันาสมรรถนะการ
เป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วในพื�นที  ต.อาจสามารถ อ.เมอืง
นครพนม จ.นครพนม

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราชนัย์ ไชยศลิป์ 72,000.00 นายราชนัย์ ไชยศลิป์ 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009605 28/06/2022

554 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารบรหิารภาพรวมการพฒันาสมรรถนะการ
เป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วในพื�นที  ต.พมิาน อ.นาแก จ.

นครพนม

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดํารง พอ่คําจันทร์ 72,000.00 นายดํารง พอ่คําจันทร์ 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009606 28/06/2022

หนา้ที  15 จาก 17



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

555 ศช. จา้ง  จา้งเหมาบรกิารบรหิารภาพรวมการพฒันาสมรรถนะการ
เป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้วในพื�นที  ต.นาแก อ.นาแก จ.

นครพนม

72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแน่งนอ้ย จุลมาศ 72,000.00 นางแน่งนอ้ย จุลมาศ 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009607 28/06/2022

556 ศช. จา้ง ค่าซอ่มบอร์ดอเิล็กทรอนคิผลติแรงดันแหล่งจ่ายให ้
ขั �วไฟฟ้าแกนกลางตัว Orbitrap (PCBA_CE-HV SUPPLY)

627,876.00 627,876.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ สเปค จํากดั 627,876.00 บรษิัท ซายน์ สเปค จํากดั 627,876.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009609 28/06/2022

557 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
  ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที  ต.วงัยาง อ.วงัยาง 
จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลูสวสัดิA แดงท่าขาม 48,000.00 นายพลูสวสัดิA แดงท่าขาม 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009610 28/06/2022

558 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที  ต.โพนจาน อ.โพน
สวรรค์ จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกนัยา ขา้มประเทศ 48,000.00 นายกนัยา ขา้มประเทศ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009611 28/06/2022

559 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที  พื�นที  ต.ท่าเรือ อ.นา
หวา้ จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส เอกจักรแกว้ 48,000.00 นายประภาส เอกจักรแกว้ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009614 28/06/2022

560 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที  ต.ทหนองฮ ีอ.ปลา
ปาก จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแดนพนม ดว้งโตด้ 48,000.00 นายแดนพนม ดว้งโตด้ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009615 28/06/2022

561 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที  ต.นามะเขือ อ.ปลา
ปาก จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ชยากร คําสุข 48,000.00 นาย ชยากร คําสุข 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009616 28/06/2022

562 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที  ต.พนัดอน อ.กมุภวาปี
 จ.อดุรธานี รุ่นที  1

48,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อบุล กลางวาปี 48,000.00 น.ส. อบุล กลางวาปี 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009623 28/06/2022

563 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว ใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.เมอืงเพยี อ.กดุจับ และ ต.เชยีงยืน อ.

เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุรชยั เทพวงศ์ 48,000.00 นาย สุรชยั เทพวงศ์ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009624 28/06/2022

564 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที  ต.สรา้งแป้น อ.เพ็ญ 
จ.อดุรธานี

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สงา่ เหลืองอร่าม 48,000.00 นาย สงา่ เหลืองอร่าม 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009626 28/06/2022

565 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที  ต.สะแบง ต.ดอนหาย
โศก และ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อดุรธานี

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง อมัพร ตอนใต ้ 48,000.00 นาง อมัพร ตอนใต ้ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009627 28/06/2022

566 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที  ต.พนัดอน อ.กมุภวาปี
 จ.อดุรธานี รุ่นที  2

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมชาย มาตย์ศรีกลาง 48,000.00 นาย สมชาย มาตย์ศรีกลาง 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009638 28/06/2022

567 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที ต.ดอนนาหงส์ อ.ธาตุ
พนม จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวอละทัย แกว้ดวงเกตุ 48,000.00 นายวอละทัย แกว้ดวงเกตุ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009640 28/06/2022

568 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในพื�นที ต.นาถอ่น อ.ธาตุพนม
 จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง เกษแกว้ เขื อนคํา 48,000.00 นาง เกษแกว้ เขื อนคํา 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009642 28/06/2022

569 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถา่ยทอดองค์ความรูก้ารพฒันา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพนัธุข์า้ว   ใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที  ต.ดอนนาหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมท แสงสวา่ง 48,000.00 นายปราโมท แสงสวา่ง 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009643 28/06/2022

570 ศช. ซื�อ ชดุกลอ้งวงจรปิด Solacell ยี หอ้ SOLAR POWERED 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรุณ กาญจนรังษี 28,000.00 นายอรุณ กาญจนรังษี 28,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009650 29/06/2022

571 ศช. ซื�อ Alcoh-AX 18 l/gallon, BP grade, LOCAL 28,970.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี  จํากดั 28,970.25 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี  จํากดั 28,970.25 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009651 29/06/2022

572 ศช. ซื�อ Toner HP รุ่น CF280XC เพื อใชส้ําหรับพมิพเ์อกสาร
จัดซื�อจัดจา้งของงานพสัดุ

11,663.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 11,663.00 บรษิัท สหธรุกจิ จํากดั 11,663.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009652 29/06/2022

573 ศช. ซื�อ วสัดุวทิย์ฯ (Microtube Clear Flat) 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 23,005.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 23,005.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009653 29/06/2022

574 ศช. ซื�อ VER-SEF50 SETIS air filter 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจีโนเมด จํากดั 8,988.00 บรษิัท ไบโอจีโนเมด จํากดั 8,988.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009654 29/06/2022

575 ศช. ซื�อ High Pure PCR Template Preparation Kit, 100 

preps

78,752.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาฟเตอร์ แล็บ จํากดั 78,752.00 บรษิัท อาฟเตอร์ แล็บ จํากดั 78,752.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009655 29/06/2022

576 ศช. ซื�อ D-(+)-Galacturonic acid monohydrate, >=97.0%, 

25G

21,239.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 
อนิดัสทรี จํากดั

21,239.50 บรษิัท พาวเวอร์เทค เคมคีัล 
อนิดัสทรี จํากดั

21,239.50 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009676 29/06/2022

577 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร ปลูกทดสอบเปรียบเทียบผลผลติ
ชนดิขา้วสี

126,300.00 เฉพาะเจาะจง นาย จริพงษ์ นาคหัวเพ็ชร์ 126,300.00 นาย จริพงษ์ นาคหัวเพ็ชร์ 126,300.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009685 29/06/2022

578 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารเตรียมแปลงปลูก ปักดํากลา้ ควบคุม
ระดับนํ�า และดูแลแปลงปลูก

102,960.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมบัต ิเซี ยงฉนิ 102,960.00 นาย สมบัต ิเซี ยงฉนิ 102,960.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009687 29/06/2022

579 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร เตรียมเมล็ด ออกแบบการปลูกเมล็ด
พนัธุค์ัด และควบคุมการปลูกทดสอบ แปลงสถานี
อบุลราชธานี

150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์ ธนะศรี 150,000.00 นายอนุสรณ์ ธนะศรี 150,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009688 29/06/2022

หนา้ที  16 จาก 17



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง 
(บาท)

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

เหตผุลที	คดัเลอืก เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอื

จา้ง

วนัที	เอกสาร

580 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารสังเคราะห์และวเิคราะห์คุณสมบัตเิชงิ
เคมแีละกายภาพของตัวเร่งปฏกิริยิาเชงิแสงไทเทเนียมได
ออกไซด์

200,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก รุ่งเรือง 200,000.00 นางสาวกมลชนก รุ่งเรือง 200,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009696 29/06/2022

581 ศช. ซื�อ PURIFLASH JUMBO PACK_SILICA 

HP_15UM_F0004_FLASH COLUMN_80U/PK, 

Interchim/France

499,690.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์ 
อนิสตรูเมนท์ จํากดั

499,690.00 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด์ 
อนิสตรูเมนท์ จํากดั

499,690.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009697 29/06/2022

582 ศช. จา้ง วเิคราะห์ Plant Whole genome sequencing without

 Analysis, Data 10Gb Whole genome sequencing 

(illumina) Sample QC+DNA lib prep+sequencing 

(PE150)

1,077,490.00 1,077,490.00 คัดเลือก บรษิัท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จํากดั 1,077,490.00 บรษิัทเอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จํากดั 1,077,490.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009710 29/06/2022

583 ศช. ซื�อ เครื องทําความสะอาดขา้วเปลือก รุ่น TS-05 พรอ้ม
อปุกรณ์

384,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นาทว ีเทคโนโลยี  จํากดั 384,000.00 บรษิัท นาทว ีเทคโนโลยี  จํากดั 384,000.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009711 29/06/2022

584 ศช. ซื�อ CulturPlate-96, White Opaque 96-well Microplate 132,894.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอร์กนิ เอลเมอร์ จํากดั 132,894.00 บรษิัท เพอร์กนิ เอลเมอร์ จํากดั 132,894.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009712 29/06/2022

585 ศช. ซื�อ KASP by Design Primer Mix, 2,500x10ul 

reactions, std service

291,040.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลโฟมกิส์ จํากดั 291,040.00 บรษิัท ไลโฟมกิส์ จํากดั 291,040.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009713 29/06/2022

586 ศช. จา้ง Plant WGS data output 15 GB without BI (MGI 

platform)

494,340.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 494,340.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอร์ด เมดกิ 494,340.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO22009714 29/06/2022

587 ศช. ซื�อ D-Glucose anhydrous 500 g/bot., KEMAUS 10,058.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี  จํากดั 10,058.00 บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรี  จํากดั 10,058.00 มคีุณลักษณะของพสัดุตรงตามขอ้กําหนด PO22009715 29/06/2022

หนา้ที  17 จาก 17


