
แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 ศูนย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลท ี	คดัเลอืก เลขท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

1 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 ฟอรจ์ูน ไซแอนทิ
ฟิค จํากดั

1,999,830.00 บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทิ
ฟิค จํากดั

1,999,830.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009275 06/07/2022

2 ศช. ซื�อ เครื)อง GC-O/FID จํานวน 2 เครื)อง 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 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009281 05/07/2022

3 ศช. ซื�อ Yeast Extract 500 gm. #212750 Difco 31,297.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั แซค 
ซายน์ เอ็นจ์

31,297.50 หา้งหุน้ส่วนจํากดั แซค 
ซายน์ เอ็นจ์

31,297.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009787 02/07/2022

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

7.2 Ah

727.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

727.60 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

727.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009788 02/07/2022

5 ศช. จา้ง Autoclave :Tomy,Model:EX-315 3,167.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอโซแคล 
เทคโนโลย ีจํากดั

3,167.20 บรษิัท ไอโซแคล 
เทคโนโลย ีจํากดั

3,167.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22009789 02/07/2022

6 ศช. ซื�อ Bluelf PRESTAINED PROTEIN LADDER, 500 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 65,805.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 65,805.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009790 02/07/2022

7 ศช. ซื�อ แบตเตอรี)สําหรับเครื)อง UPS (10 KVA) model Silicon

 SI910-II (ของเครื)อง Freeze Dryer model FTS 

SYSTEM FD-2085)

845.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

845.30 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

845.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009791 02/07/2022

8 ศช. ซื�อ สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื 3,683.03 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์
จํากดั

3,683.03 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์
จํากดั

3,683.03 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009792 02/07/2022

9 ศช. จา้ง ซ่อมเครื)อง PCR model BIO-RAD C1000 Thermal

 Cycler #2

38,413.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี)ส ์จํากดั

38,413.00 บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี)ส ์จํากดั

38,413.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22009793 02/07/2022

10 ศช. ซื�อ อะไหล่สํารองสําหรับเครื)อง Autoclave model Tomy 

SX-700

35,310.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากดั 35,310.00 บรษิัท เมดทิอป จํากดั 35,310.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009794 02/07/2022

11 ศช. ซื�อ Apoptosis Kit FITC 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาร ์แอนด ์ว ี
อนิเตอรเ์ทรด จํากดั

11,556.00 บรษิัท อาร ์แอนด ์ว ี
อนิเตอรเ์ทรด จํากดั

11,556.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009795 02/07/2022

12 ศช. ซื�อ S0ftware  GraFit version 7 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ตไวส ์ไอท ี
โซลูชั)น จํากดั

23,433.00 บรษิัท เน็ตไวส ์ไอท ี
โซลูชั)น จํากดั

23,433.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009796 02/07/2022

13 ศช. จา้ง ค่าบรกิารและบํารุงรักษาเครื)อง NMR Spectrometer 

400MHz

272,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูเกอร ์
สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจ ีจํากดั

272,850.00 บรูเกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์
เอจี

272,850.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22009829 04/07/2022

14 ศช. ซื�อ ชุดโปรไฟล์ 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคเคเค พรซีชิั)น 
จํากดั

99,510.00 บรษิัท เคเคเค พรซีชิั)น 
จํากดั

99,510.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009835 05/07/2022

15 ศช. จา้ง ซ่อมเครื)อง Autoclave model Tomy #6 SX-700 37,557.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากดั 37,557.00 บรษิัท เมดทิอป จํากดั 37,557.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22009836 05/07/2022

16 ศช. ซื�อ Ethyl acetate GR 20L 33,384.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ขอบคุณ 2562 จํากดั 33,384.00 บรษิัท ขอบคุณ 2562 จํากดั 33,384.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009837 05/07/2022

17 ศช. ซื�อ สติ1กเกอรป์้ายราคาวงกลม ตราขา้ง B1 9 มม.  13,042.23 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคุณรักษ์

13,042.23 รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคุณรักษ์

13,042.23 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009838 05/07/2022

18 ศช. ซื�อ Replacement fittings adapter kit for stainless 

steel LD Class Pump

21,721.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทิ
ฟิค จํากดั

21,721.00 บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทิ
ฟิค จํากดั

21,721.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009839 05/07/2022

19 ศช. ซื�อ Fluoro Dye DNA Fluorescent Loading Dye 

(Green, 6X) 1 ml

4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 4,494.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 4,494.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009840 05/07/2022

20 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 25 nmole 1,460.55 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

1,460.55 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

1,460.55 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009841 05/07/2022

21 ศช. ซื�อ Supor® 200 Membrane Disc Filters, 0.2 μm - 47

 mm, plain (100/pkg)

19,982.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากดั 19,982.25 บรษิัทคลารติัส จํากดั 19,982.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009842 05/07/2022

22 ศช. ซื�อ DW 0.1-10uL LB Barrier Pipet Tip, Rack, Natural,

 S

55,292.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง จํากดั

55,292.25 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง จํากดั

55,292.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009843 05/07/2022

23 ศช. ซื�อ Gene Pulser/MicroPulser Electroporation 

Cuvettes

34,678.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 34,678.70 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 34,678.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009844 05/07/2022

24 ศช. ซื�อ LIPOFECTAMINE 2000 REAGENT, GLUTAMAX I

 SUPPLEMENT

26,536.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 26,536.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 26,536.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009845 05/07/2022

25 ศช. ซื�อ PEG 8000 Powder (PolyethyleneGlycol) 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

8,346.00 บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทย
แลนด)์ จํากดั

8,346.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009846 05/07/2022

26 ศช. ซื�อ 12 Well Clear TC Plate, 5mL Stripette 5,189.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง จํากดั

5,189.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง จํากดั

5,189.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009848 05/07/2022

27 ศช. ซื�อ NucleoBond Xtra Midi, NucleoSpin Plasmid 

EasyPure

50,183.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

50,183.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

50,183.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009849 05/07/2022

28 ศช. ซื�อ Sodium chloride, Ethylenediaminetetraacetic acid

 solution

5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

5,885.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

5,885.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009850 05/07/2022

29 ศช. ซื�อ ค่าวัสดุวทิยาศาสตร ์(Immobilon-P 26.5 x 3.75mRoll

 PVDF .45um)

16,264.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

16,264.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

16,264.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009856 05/07/2022

30 ศช. ซื�อ ค่าวัสดุวทิยาศาสตร ์(6.5mm Transwell Insert, 

0.4um Pore, PC Membrane, S)

21,988.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง จํากดั

21,988.50 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง จํากดั

21,988.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009857 05/07/2022

31 ศช. ซื�อ ค่าวัสดุวทิยาศาสตร ์(1.5 polymer coverslip, tissue 

culture treated, sterilized (15 pcs/box)

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์
(ไทยแลนด)์ จํากดั

12,840.00 บรษิัท ฮสีโตเซ็นเตอร ์
(ไทยแลนด)์ จํากดั

12,840.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009858 05/07/2022

32 ศช. ซื�อ ค่าวัสดุวทิยาศาสตร ์(Visafe red gel stain, 10000x in

 water, 500 ul/pack)

2,461.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 

จํากดั
2,461.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 

จํากดั
2,461.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009864 05/07/2022

33 ศช. ซื�อ ATP LITE ASSAY KIT, 2-STEP, 1000 ASSAYS 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

25,680.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

25,680.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009867 05/07/2022

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง เดอืนกรกฎาคม 2565
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ
ระหวา่งวนัท ี	 1 - 31 กรกฎาคม 2565

หนา้ที) 1 จาก 11



แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 ศูนย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลท ี	คดัเลอืก เลขท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

34 ศช. ซื�อ EX-CELL 420 Serum-Free Medium for Insect 

Cells with Lglutamine, sterile-filtered, suitable for 

insect cell culture

51,017.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

51,017.60 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

51,017.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009872 05/07/2022

35 ศช. ซื�อ MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACID,FETAL 

BOVINE SERUM, EXPRESS FIVE SFM (1X)

35,256.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 35,256.50 บรษิัท กบิไทย จํากดั 35,256.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009873 05/07/2022

36 ศช. ซื�อ Bagged, Blue, Tip, Rack 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 7,383.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 7,383.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009874 05/07/2022

37 ศช. ซื�อ Albumin from Bovine serum 53,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
53,500.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
53,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009875 05/07/2022

38 ศช. ซื�อ KAPA SYBR® FAST qPCR Master Mix (2X) 

Universal (1ml; 100 x 20 μl reactions)

48,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

48,150.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

48,150.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009893 05/07/2022

39 ศช. ซื�อ Tris(hydroxymethyl)aminomethane (1 Kg) 35,812.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

35,812.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

35,812.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009894 05/07/2022

40 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 64 mers, 25 nmole 890.24 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

890.24 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

890.24 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009895 05/07/2022

41 ศช. ซื�อ GeneRuler DNA Ladder Mix ( 5x50 ug.) 14,124.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

14,124.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

14,124.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009896 05/07/2022

42 ศช. ซื�อ TRIZOL REAGENT, 100 ML 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 13,482.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 13,482.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009897 05/07/2022

43 ศช. ซื�อ KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix (2X) 

Universal

22,470.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

22,470.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

22,470.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009898 05/07/2022

44 ศช. ซื�อ TRIZOL REAGENT, 100 ML 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 13,482.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 13,482.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009899 05/07/2022

45 ศช. ซื�อ Ribonuclease A from bovine pancreas 80 Kunitz 

units/mg (RNASE A)

31,137.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 31,137.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 31,137.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009900 05/07/2022

46 ศช. ซื�อ Colchicine  5G 24,053.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

24,053.60 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

24,053.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009901 05/07/2022

47 ศช. ซื�อ Enterokinase, light chain 2x480 units 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 16,585.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 16,585.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009902 05/07/2022

48 ศช. ซื�อ Integrated DNA Technologies Invoice_1731856 8,208.73 เฉพาะเจาะจง Integrated DNA 

Technologies Pte. Ltd

8,208.73 Integrated DNA 

Technologies Pte. Ltd

8,208.73 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009907 05/07/2022

49 ศช. ซื�อ Midisart® 2000 PTFE, 25/pk 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากดั 17,655.00 บรษิัทคลารติัส จํากดั 17,655.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009921 05/07/2022

50 ศช. ซื�อ 200UL TIP, CLEAR, GRADUATED, 1000/BAG 13,161.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

13,161.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

13,161.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009922 05/07/2022

51 ศช. ซื�อ Tunicamycin Ready Made Solution 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

10,272.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

10,272.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009923 05/07/2022

52 ศช. ซื�อ ใบกวน One Propetter 4 Bladed 11.5 cm 21,400.00 เฉพาะเจาะจง ว ีเอ็น ซัพพลาย โดยนาย
วันชัย ณ วเิชยีร

21,400.00 ว ีเอ็น ซัพพลาย โดยนาย
วันชัย ณ วเิชยีร

21,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009929 06/07/2022

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

 7.2 Ah

2,182.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

2,182.80 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

2,182.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009930 06/07/2022

54 ศช. ซื�อ CellTiter-Glo® 2.0 Assay; 100 ml 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพี
 จํากดั

50,000.00 บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพี
 จํากดั

50,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009931 06/07/2022

55 ศช. ซื�อ Cell Counting Kit-8 , 500 tests 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

28,890.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

28,890.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009932 06/07/2022

56 ศช. ซื�อ LACTOBACILLI MRS BROTH 7,447.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

7,447.20 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

7,447.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009933 06/07/2022

57 ศช. จา้ง พมิพร์ายงานประจําปี 2564 ศช. ฉบับภาษาไทย 82,925.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปลน พริ�นทต์ิ�ง 
จํากดั

82,925.00 บรษิัท แปลน พริ�นทต์ิ�ง 
จํากดั

82,925.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22009955 06/07/2022

58 ศช. ซื�อ VS Rotor Seal for 7125 P/N 104-7125-047 67,945.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทิ
ฟิค จํากดั

67,945.00 บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทิ
ฟิค จํากดั

67,945.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22009988 06/07/2022

59 ศช. ซื�อ เครื)องปั)นเหวี)ยงหลอดทดลองขนาดเล็ก   (แหล่งทุน
จาก CPM)

99,510.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ็น.

วาย.อาร.์
บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั
บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

99,510.00

111,280.00

164,780.00

หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ็น.

วาย.อาร.์
99,510.00 ราคาตํ)าสุด PO22009990 06/07/2022

60 ศช. ซื�อ Flash Purification System with UV spectrometer 7,604,000.00 7,604,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากดั

7,604,000.00 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากดั

7,604,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010075 12/07/2022

61 ศช. จา้ง วเิคราะหร์ะดับแอนตบิอดใีนลงิแสมที)ไดร้ับวัคซนี โดย
วธิ ีPlaque reduction neutralization test  (PRNT)

450,000.00 เฉพาะเจาะจง กองทุน VCI โดย ศ.นพ.

เกยีรต ิรักษ์รุ่งธรรม / ดร.
สุณ ีศริวิชิยกลุ / ดร.สุ
ปราณ ีบูรณประดษิฐก์ลุ

450,000.00 กองทุน VCI โดย ศ.นพ.

เกยีรต ิรักษ์รุ่งธรรม / ดร.
สุณ ีศริวิชิยกลุ / ดร.สุ
ปราณ ีบูรณประดษิฐก์ลุ

450,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010085 08/07/2022

62 ศช. ซื�อ วัสดุช่างสําหรับซ่อมเครื)อง Freezer -80 ◦C 107,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั อัลตรา้ 
โคลด ์คลนีิค

107,000.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั อัลตรา้ 
โคลด ์คลนีิค

107,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010086 08/07/2022

63 ศช. จา้ง การทดสอบพฤกษเคม ี 162,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทศูนยว์จิัยสุขภาพ
และความงาม มาโนเซ่

162,000.00 บรษิัทศูนยว์จิัยสุขภาพ
และความงาม มาโนเซ่

162,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010088 08/07/2022

64 ศช. จา้ง เพื)อวเิคราะหล์ําดับเบสดเีอนเอ  Pacbio Sequel ll 

platformData output 8 GB with out analysis

314,580.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

314,580.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

314,580.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010104 08/07/2022

65 ศช. ซื�อ optical components for 32 items 186,110.74 เฉพาะเจาะจง Thorlabs Inc. 186,110.74 Thorlabs Inc. 186,110.74 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010105 08/07/2022

66 ศช. ซื�อ Exgene Cell SV mini 250 prep 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 19,260.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010106 08/07/2022

67 ศช. จา้ง งาน ตดติงสแตนเลสกล่อง 2"X4" พรอ้มเสรมิ support

 ยดึกบัเพดาน คสล
87,911.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป 

จํากดั
87,911.20 บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป 

จํากดั
87,911.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กาํหนด
PO22010107 08/07/2022
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 ศูนย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลท ี	คดัเลอืก เลขท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

68 ศช. ซื�อ เข็มขัดรัดท่อ 1/2" (13-16) 5 อัน เข็มขัดรัดท่อ 2" 

(50-70) 5 อัน ซเีมนตเ์หล็ก 3 หลอด ใบมดีตัดหญา้ 16" 5 

ใบ ใบเลื)อยตัดเหล็ก 1 โหล แปรงทาส ี3" 1 โหล แผ่นเจยีร์
 4" 5 ใบสายพาน A40  5 เสน้, B43 5 เสน้ ขอ้งอ 90 x1" 5

 ตัว  90x2"  5 ตัว  เทปพันเกลยีว ฝาปิดท่อ ฯ

10,372.58 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั อุดม
ภัณฑบ์า้นดอน

10,372.58 หา้งหุน้ส่วนจํากดั อุดม
ภัณฑบ์า้นดอน

10,372.58 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010110 08/07/2022

69 ศช. ซื�อ OXYGEN (HP) CYL 7 M3 5,771.58 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

5,771.58 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

5,771.58 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010111 08/07/2022

70 ศช. จา้ง งานตดิตั �งพัดลมระบายอากาศหอ้งสํานักงาน Module 2 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตั �งกมิฮง เอ็นจิ
เนียริ)ง จํากดั

9,095.00 บรษิัทตั �งกมิฮง เอ็นจเินียริ)ง
 จํากดั

9,095.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010112 08/07/2022

71 ศช. ซื�อ HP 107A Black Original Laser Toner Cartridge 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

5,136.00 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

5,136.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010113 08/07/2022

72 ศช. จา้ง สอบเทยีบเครื)อง GASTEC 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็มมเีนน้ซ ์อนิเตอร์
เนชั)นแนล จํากดั

1,926.00 บรษิัท เอ็มมเีนน้ซ ์อนิเตอร์
เนชั)นแนล

1,926.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010115 08/07/2022

73 ศช. จา้ง ค่าอะไหล่ตามรายการ SRQ072144    1 งาน  ค่าแรง
เปลี)ยนถ่ายนํ�ามันเครื)องประจําปี  1 งาน  ค่าใชจ้่ายในการ
ปฏบิัตงิาน จํานวน 1 งาน

36,758.51 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเมโทรแมชนีเนอรี) 
จํากดั

36,758.51 บรษิัทเมโทรแมชนีเนอรี) 
จํากดั

36,758.51 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010116 08/07/2022

74 ศช. ซื�อ เครื)อง Fingerprint 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบนเนกซ ์จํากดั 14,445.00 บรษิัท เบนเนกซ ์จํากดั 14,445.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010117 08/07/2022

75 ศช. จา้ง งานหุม้ฉนวนท่อลมเย็นแอรแ์ละงานเปลี)ยนฝ้าหอ้ง
สํานักงาน 115

373,451.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กชกร
วงศากรุ๊ป

373,451.40 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กชกร
วงศากรุ๊ป

373,451.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010119 08/07/2022

76 ศช. ซื�อ Recombinant Anti-DPP4 antibody [EPR18215] 

100 µl

21,935.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

21,935.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

21,935.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010120 08/07/2022

77 ศช. ซื�อ Asiaticoside (5 mg) 37,193.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม. เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

37,193.20 บรษิัท เอส.เอ็ม. เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

37,193.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010121 08/07/2022

78 ศช. ซื�อ  Murashige & Skoog Basal Medium W/ Vitamins,

 100L

40,455.63 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

40,455.63 บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

40,455.63 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010122 08/07/2022

79 ศช. ซื�อ Alkyl Amino acetic acid/Alkyl amines 2% 64,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ็น.

วาย.อาร.์
64,200.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ็น.

วาย.อาร.์
64,200.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010123 08/07/2022

80 ศช. ซื�อ Grain Moisture Meter model GMK-303, Rice, 121,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ลูชั)น จํากดั 121,980.00 บรษิัท ซายน์ลูชั)น จํากดั 121,980.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010124 08/07/2022

81 ศช. ซื�อ FilterMate for 15ml cup, Sintered PE Frit, 100/pk 113,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตร โซลูชั)น จํากดั 113,955.00 บรษิัท ไตร โซลูชั)น จํากดั 113,955.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010125 08/07/2022

82 ศช. ซื�อ Complete(TM) Protease Inhibitor Cocktail (20 

Tablets)

20,372.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

20,372.80 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

20,372.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010133 09/07/2022

83 ศช. ซื�อ Syringe Plastic 1ml, 100/pk, Nipro 10,694.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทิ
เกรชั)น จํากดั

10,694.65 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทิ
เกรชั)น จํากดั

10,694.65 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010134 09/07/2022

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

100 tips)

21,186.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 21,186.00 บรษิัท ซายน์ไบรท์ จํากดั 21,186.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010135 09/07/2022

85 ศช. ซื�อ Tetrabutylammonium Fluoride (ca. 1mol/L in 

Tetrahydrofuran) [for Catalyst of silylation and 

cleavage of silyl ether], CAS 429-41-4, , 100mL, 

TCI/Japan

11,029.03 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากดั

11,029.03 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากดั

11,029.03 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010136 09/07/2022

86 ศช. ซื�อ p-Anisil >98.0%(GC) "TCI" 5G 10,817.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

10,817.70 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

10,817.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010137 09/07/2022

87 ศช. ซื�อ Centrifuge Tube 50 ml, Conical, Sterilized (25/pk,

 500/cs)

11,984.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

11,984.00 บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

11,984.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010138 09/07/2022

88 ศช. ซื�อ Dneasy Powersol Pro Kit (50) 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 13,910.00 บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 13,910.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010139 09/07/2022

89 ศช. ซื�อ Total Starch Assay Kit (AA/AMG), 100 assays per

 kit

17,976.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมี
คัล อนิดัสทร ีจํากดั

17,976.00 บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมี
คัล อนิดัสทร ีจํากดั

17,976.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010140 09/07/2022

90 ศช. ซื�อ 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, 99%126-30-7 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์ ีโฮลดิ�ง 
(ไทยแลนด)์ จํากดั

14,766.00 บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ�ง
(ไทยแลนด)์จํากดั

14,766.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010141 09/07/2022

91 ศช. จา้ง Service Charge 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ 
จํากดั

4,815.00 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ 
จํากดั

4,815.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010142 09/07/2022

92 ศช. ซื�อ Maestrosafe Nucleic Acid Stains (loading dye) 1

 ml

22,020.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

22,020.60 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

22,020.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010143 09/07/2022

93 ศช. ซื�อ AZCL-HE-Cellulose "Megazyme" 3G 14,412.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

14,412.90 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

14,412.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010144 09/07/2022

94 ศช. ซื�อ สกอ๊ตตก์ระดาษเช็ดมอือนิเตอรโ์ฟด ์250 แผ่น 4,603.78 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์
จํากดั

4,603.78 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์
จํากดั

4,603.78 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010145 09/07/2022

95 ศช. จา้ง 26S rRNA SEQUENCING 50,076.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 50,076.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 50,076.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010146 09/07/2022

96 ศช. จา้ง ค่าบรกิารบารุงรักษาอุปกรณเ์ครื)องคอมพวิเตอร,์ 
อุปกรณจ์ัดเกบ็ขอ้มูลภายนอก

87,740.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แทนเจอรนี จํากดั 87,740.00 บรษิัท แทนเจอรนี จํากดั 87,740.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010147 09/07/2022

97 ศช. ซื�อ Vacuum Pump Oil AV-30  เพื)อเป็นนํ�ามันสํารอง
เปลี)ยนใหเ้ครื)อง Freeze Dryer model Telstar 

Lyolfa15-85

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากดั 7,500.00 บรษิัท เมดทิอป จํากดั 7,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010148 09/07/2022

98 ศช. จา้ง ซ่อมเครื)อง Ice maker machine model NT E.1150

 #2

20,865.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีแบรนด ์กรุ๊ป 
จํากดั

20,865.00 บรษิัท เอ็นท ีแบรนด ์กรุ๊ป 
จํากดั

20,865.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010149 09/07/2022

99 ศช. ซื�อ RNEASY MINI KIT (50) 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 57,780.00 บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 57,780.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010150 10/07/2022

100 ศช. ซื�อ CHROMagar StrepB 90x15 mm (10 plate/Pack) 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็กไทย ไซเอนซ ์
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

10,700.00 บรษิัท แม็กไทย ไซเอนซ ์
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

10,700.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010151 10/07/2022
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 ศูนย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลท ี	คดัเลอืก เลขท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

101 ศช. ซื�อ (SDSSDE61-2T00-G25) SanDisk Extreme 

Portable SSD, SDSSDE61 2TB, USB 3.2 Gen 2, 

Type C & Type A compatible, Read speed up to 

1050MB/s, Write speed up to 1000MB/s, IP55 dust-

water resistance, 256-bit AES hardware encryption, 

5-year warranty

17,483.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั 
พันธุท์พิย ์อนิเตอรเ์น็ต 
โซลูชั)น

17,483.80 หา้งหุน้ส่วนจํากดั 
พันธุท์พิย ์อนิเตอรเ์น็ต 
โซลูชั)น

17,483.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010152 10/07/2022

102 ศช. ซื�อ ถุงมอืไนไตรไม่มแีป้ง (blue) หนา 5g ขนาด L 

100PC/BOX

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ี
จํากดั

16,050.00 บรษิัท มทิ เทคโนโลย ี
จํากดั

16,050.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010153 10/07/2022

103 ศช. ซื�อ ACETONITRILE,HPLC 2.5L 8,816.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

8,816.80 บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน
 จํากดั

8,816.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010154 10/07/2022

104 ศช. ซื�อ แบตเตอรี)แหง้ Brand : Poweroad, Model 12 Volte 

7.2 Ah

1,455.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

1,455.20 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

1,455.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010155 10/07/2022

105 ศช. ซื�อ KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) 

Universal (1 ml; 100 x 20 ul reactions)

40,125.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

40,125.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

40,125.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010156 10/07/2022

106 ศช. ซื�อ RIBONUCLEASE A (RNase A, High purity grade 

250 mg

10,914.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 

จํากดั
10,914.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 

จํากดั
10,914.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010157 10/07/2022

107 ศช. จา้ง DNA Sequencing Single Pass DNA Sequencing 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

10,165.00 บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

10,165.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010158 10/07/2022

108 ศช. ซื�อ 4ml Screw Neck Vial,clear glass, 100/pk 1,166.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค
 จํากดั

1,166.30 บรษิัท ฟินิกซ ์ไซแอนตฟิิค
 จํากดั

1,166.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010159 10/07/2022

109 ศช. ซื�อ Methanol, Optima LC/MS grade, UHPLC-UV 

Gradient Suit., 4L, GL

32,528.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

32,528.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

32,528.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010160 10/07/2022

110 ศช. ซื�อ AddaVax, 10 ml 114,062.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

114,062.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

114,062.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010162 10/07/2022

111 ศช. ซื�อ 18mm hdsp septa PTFE/silicone 1000/pk 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ ไซเอนซ ์
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

150,000.00 บรษิัท แล็บ ไซเอนซ ์
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

150,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010163 10/07/2022

112 ศช. ซื�อ TissueLyser LT พรอ้มอุปกรณ์ 349,736.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 349,736.99 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 349,736.99 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010164 10/07/2022

113 ศช. ซื�อ Pipette Tips SR LTS 300μL 768A/4 157,076.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 157,076.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

157,076.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010165 10/07/2022

114 ศช. ซื�อ PIERCE PAGERULER PLUS PRESTAINED 

PROTEIN

115,961.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

115,961.25 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

115,961.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010166 10/07/2022

115 ศช. ซื�อ Ethyl trans- 4- methoxycinnamate, analytical 

standard (10 mg)

73,669.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

73,669.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

73,669.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010167 10/07/2022

116 ศช. ซื�อ Vector® VIP Substrate Kit, Peroxidase 15,943.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 15,943.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 15,943.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010169 10/07/2022

117 ศช. ซื�อ Anti PPA VP72, 1 ml 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮวิ แอนด ์เอนิ แลบ
 จํากดั

85,600.00 บรษิัท ฮวิ แอนด ์เอนิ แลบ
 จํากดั

85,600.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010170 10/07/2022

118 ศช. ซื�อ 1.5ml Microcentrifuge Tube, Amber Color, 

Conical, Lock Cap

2,461.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

2,461.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

2,461.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010171 10/07/2022

119 ศช. จา้ง Sulfur Dioxide (SO2) 1,733.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บูโร เวอรทิัส เอควิ 
แล็บ (ประเทศไทย) จํากดั

1,733.40 บรษิัท บูโร เวอรทิัส เอควิ 
แล็บ (ประเทศไทย) จํากดั

1,733.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010172 10/07/2022

120 ศช. ซื�อ PCR TUBE 0.2ML,THIN WALL FLAT 

CAP,CLEAR,1000/BAG

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

9,630.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

9,630.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010173 10/07/2022

121 ศช. ซื�อ MCE 0.025UM WH PL 25MM "Merck" 100/PK 11,663.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

11,663.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

11,663.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010174 10/07/2022

122 ศช. ซื�อ 20ml Precision screw thread ND18 vial 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ สเปค จํากดั 88,275.00 บรษิัท ซายน์ สเปค จํากดั 88,275.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010175 10/07/2022

123 ศช. ซื�อ POTATO DEXTROSE AGAR 500GM 56,282.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

56,282.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

56,282.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010237 12/07/2022

124 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิาร รวบรวมขอ้มูลของเกษตรกรระดับพื�นที)
 อบรมถ่ายทอดองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีตดิตามแปลงผลติ
เมล็ดพันธุ ์พื�นที) ต.หนองย่างชิ�น อ.เรณูนคร จ.นครพนม

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เทดิพงษ์ หงษาวงค์ 48,000.00 นาย เทดิพงษ์ หงษาวงค์ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010238 09/07/2022

125 ศช. ซื�อ BREED-S (อาหารพ่อแม่พันธุก์ุง้) 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิวอเตอร ์จํากดั 17,000.00 บรษิัท อนิวอเตอร ์จํากดั 17,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010252 12/07/2022

126 ศช. ซื�อ ค่าอะไหล่เครื)องสูบนํ�า DRAGOS ไดแ้ก ่ลูกปืน 609   

2 ตัว ซลี 45-62-10   2 ตัว โอรงิ ID 74 x 4  1 เสน้ แม็
กซลี ขนาด 1 3/4"  1 ชุด  เพลา ขนาด 2 1/4" x 25 1/2"  

 1 เสน้ ค่าแรงถอดประกอบ 1 งาน  (เลขครุภัณฑ ์
1201-001-0001-0000070-000)

9,289.74 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั อนิเตอร์
เทค อคิวปิเมน้ท์

9,289.74 หา้งหุน้ส่วนจํากดั อนิเตอร์
เทค อคิวปิเมน้ท์

9,289.74 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010257 12/07/2022

127 ศช. ซื�อ Oligosynthesis 100 nmole HAP length 11-59 base 2,846.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

2,846.20 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

2,846.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010264 12/07/2022

128 ศช. ซื�อ 200 ul. Pipette tips 16,371.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เวลิดโ์ก ้จํากดั 16,371.00 บรษิัท เวลิดโ์ก ้จํากดั 16,371.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010265 12/07/2022

129 ศช. จา้ง ค่าซ่อมเครื)อง Freeze Dryer รุ่น CooSafe 110-4 Pro

 ยี)หอ้ LaboGene ApS

41,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากดั 41,730.00  บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากดั 41,730.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010266 12/07/2022

130 ศช. จา้ง Small RNA sequencing. (SE50 data output 20M 

reads with analysis)

93,090.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

93,090.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

93,090.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010267 12/07/2022

131 ศช. ซื�อ Ribonuclease A from bovine pancreas 80 Kunitz 

units/mg (RNASE A)

27,178.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 27,178.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 27,178.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010268 12/07/2022

132 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร จัดทําขอ้มูลสําหรับกระบวนการ
ผลติบัวบกดว้ยระบบปลูกแนวตั �ง ใน greenhouse

68,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววณชิชา ช่อมะลิ 68,000.00 นางสาววณชิชา ช่อมะลิ 68,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010269 12/07/2022

133 ศช. ซื�อ TERRIFIC BROTH 500 GM 22,983.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

22,983.60 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

22,983.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010283 12/07/2022

หนา้ที) 4 จาก 11



แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 ศูนย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลท ี	คดัเลอืก เลขท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

134 ศช. ซื�อ 245mm2 BioAssay Dish w/o Handles, not TC 

Culture

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง จํากดั

7,490.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง จํากดั

7,490.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010284 12/07/2022

135 ศช. ซื�อ PURIFLASH_C18- HP_15UM_F0004_FLASH 

COLUMN _4U/PK, Interchim/France

15,729.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากดั

15,729.00 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากดั

15,729.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010285 12/07/2022

136 ศช. ซื�อ Beaker 50 ml "Duran" 12,910.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีเอส.แล็บ ซัพ
พลาย จํากดั

12,910.00 บรษิัทพ.ีเอส.แล็บ ซัพ
พลาย จํากดั

12,910.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010286 12/07/2022

137 ศช. ซื�อ DL-Limonene (1 L) 17,194.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

17,194.90 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

17,194.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010288 12/07/2022

138 ศช. ซื�อ Glass Reservoir 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง 
จํากดั

11,000.00 บรษิัทพ ีซ ีแอล โฮลดิ�ง 
จํากดั

11,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010289 12/07/2022

139 ศช. ซื�อ Hard-Shell® 96-Well PCR Plates, low profile, 

thin wall, skirted, white/clear (50/pack)

15,001.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 15,001.40 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 15,001.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010290 12/07/2022

140 ศช. ซื�อ Pipette Tips SR LTS 1000μL F 768A/4 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

21,400.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

21,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010291 12/07/2022

141 ศช. ซื�อ Iron(II) Chloride 4H2O 99+% 250g (A205082500) 3,402.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

3,402.60 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

3,402.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010292 12/07/2022

142 ศช. จา้ง 1MCG-CS-rRNA : 26S rRNA SEQUENCING 59,813.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 59,813.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 59,813.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010293 12/07/2022

143 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารหาแหล่งของเอนไซม ์uronate 

dehydrogenase ที)เหมาะสม
46,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เงนิตรา สํานักนิตย์ 46,250.00 นางสาว เงนิตรา สํานักนิตย์ 46,250.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กาํหนด
PO22010294 12/07/2022

144 ศช. ซื�อ IDEXX PRRS X3 Ab Test, 5 plates/kit 56,175.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จักรมารต์นิ อนิเตอร์
วริอนเทค จํากดั

56,175.00 บรษิัท จักรมารต์นิ อนิเตอร์
วริอนเทค จํากดั

56,175.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010295 14/07/2022

145 ศช. จา้งที)ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูเ้ชี)ยวชาญโครงการประเมนิ
ความปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของถั)วเหลอืง
ดัดแปลงพันธุกรรม GMB151 ( อ.อุรศร ีสูยะศุนานนท)์

30,000.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวอุรศร ีสูยะศุนานนท์ 30,000.00 นางสาวอุรศร ีสูยะศุนานนท์ 30,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010296 14/07/2022

146 ศช. จา้งที)ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูเ้ชี)ยวชาญโครงการประเมนิ
ความปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของถั)วเหลอืง
ดัดแปลงพันธุกรรม GMB151 ( อ.นิสติา บํารุงวงศ)์

30,000.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสาว นิสติา บํารุงวงศ์ 30,000.00 นางสาว นิสติา บํารุงวงศ์ 30,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010297 14/07/2022

147 ศช. จา้งที)ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูร้่วมโครงการประเมนิถั)ว
เหลอืงดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยนี 
MON87708xMON89788  (อ.สมศร ี เจรญิเกยีรตกิลุ)

30,000.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวสมศร ีเจรญิเกยีรติ
กลุ

30,000.00 นางสาวสมศร ีเจรญิเกยีรติ
กลุ

30,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010298 14/07/2022

148 ศช. จา้งที)ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูร้่วมโครงการประเมนิความ
ปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของถั)วเหลอืงดัดแปลง
พันธุกรรม MON87751 (อ.ศุภชัย วุฒพิงศช์ัยกจิ )

35,400.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

35,400.00 คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

35,400.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010299 14/07/2022

149 ศช. จา้งที)ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูร้่วมโครงการประเมนิความ
ปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของขา้วโพดดัดแปลง
พันธุกรรม MON 87411 (อ.อนงคภ์ัทร สุทธางคกลู)

35,400.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

35,400.00 คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

35,400.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010300 14/07/2022

150 ศช. ซื�อ Rabbit polyclonal to beta III Tubulin, 52,751.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส(์ประเทศไทย) 

จํากดั

52,751.00 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส(์ประเทศไทย) 

จํากดั

52,751.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010301 14/07/2022

151 ศช. ซื�อ HYDROCHLORIC ACID FUMING37% (MAX. 

0.001 ppm HG)

4,665.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 4,665.20 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 4,665.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010302 14/07/2022

152 ศช. จา้งที)ปรกึษา โครงการประเมนิความปลอดภัยทางชวีภาพ
ดา้นอาหารของจุลนิทรยีด์ัดแปลงพันธุกรรม ดา้นโภชนาการ
 จํานวน ๕ กรณี

200,000.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางอาณด ี นิตธิรรมยง 200,000.00 นาง อาณด ี นิตธิรรมยง 200,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010303 14/07/2022

153 ศช. ซื�อ Methanol HPLC 2.5lt. Lab-Scan 2,396.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอริต์ 
เคม ีแล็บ

2,396.80 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอริต์ 
เคม ีแล็บ

2,396.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010304 14/07/2022

154 ศช. จา้งที)ปรกึษา โครงการประเมนิทางชวีภาพดา้นอาหารของ
จุลนิทรยีด์ัดแปลงพันธุกรรม
ดา้นพษิวทิยา จํานวน ๙ กรณี

360,000.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายสุเทพ  เรอืงวเิศษ 360,000.00 นายสุเทพ  เรอืงวเิศษ 360,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010305 14/07/2022

155 ศช. จา้ง เหมาบรกิารสรา้งไวรัสตัวแทนของ SARS-CoV-2 

(สายพันธุ ์Wuhan และ Delta) และทดสอบซรีั)ม
อาสาสมัครในโครงการ

100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท ์วริยิกจิโกศล 100,000.00 นายรัชชานนท ์วริยิกจิโกศล 100,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010306 14/07/2022

156 ศช. ซื�อ Add-on electrostatic working mode for BT600F 

dispensing head

35,310.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พาวเวอร ์อนิเทลลิ
เจนท ์จํากดั

35,310.00 บรษิัท พาวเวอร ์อนิเทลลิ
เจนท ์จํากดั

35,310.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010307 14/07/2022

157 ศช. ซื�อ RAPID EPS Easy Piercing Polyolefin Synthetic 

Adhesive Sealing Film for HPLC and LC/MS 

Applications, 100/pk, J.G.Finneran #RAPID-EPS

19,795.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทิ
เกรชั)น จํากดั

19,795.00 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทิ
เกรชั)น จํากดั

19,795.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010308 14/07/2022

158 ศช. ซื�อ 2SRVS-VS2091 : VIVASPIN 20, 3K, 12/PKG 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 19,046.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 19,046.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010309 14/07/2022

159 ศช. ซื�อ   LN2 NITROGEN(ไนโตรเจนเหลว) 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

12,733.00 บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

12,733.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010310 14/07/2022

160 ศช. จา้ง วเิคราะหต์ัวอย่าง ไนโตรเจน (total N) 5 ตัวอย่าง 39,857.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

39,857.50 บรษิัท หอ้งปฏบิัตกิารกลาง
 (ประเทศไทย) จํากดั

39,857.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010311 14/07/2022

161 ศช. ซื�อ Serological pipette 10 ml , 200/cs 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 

จํากดั
21,400.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 

จํากดั
21,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010312 14/07/2022

162 ศช. ซื�อ GenepHLow gel/PCR kit 100 preps/kit 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 2,782.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 2,782.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010313 14/07/2022

163 ศช. ซื�อ Glycerol,Triton X-100, Boric Acid, EDTA 45,806.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั คอม
มอนกรุ๊พ

45,806.70 หา้งหุน้ส่วนจํากดั คอม
มอนกรุ๊พ

45,806.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010314 14/07/2022

หนา้ที) 5 จาก 11



แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 ศูนย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลท ี	คดัเลอืก เลขท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

164 ศช. ซื�อ Amicon Ultra 0.5 ML 50KDa 16,178.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

16,178.40 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

16,178.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010315 14/07/2022

165 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารปรับปรุงพันธุกรรมของยสีต์ 72,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กนัตพ์ร แสงกลา้ 72,000.00 น.ส. กนัตพ์ร แสงกลา้ 72,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010316 14/07/2022

166 ศช. ซื�อ MILLIPLEX MAP Mouse Adipokine Magnetic 

Bead Panel - Endocrine Multiplex Assay

76,997.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

76,997.20 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

76,997.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010317 15/07/2022

167 ศช. ซื�อ Glass bead dia. 4 mm. ยี)หอ้ Superior, Germany 

(1 กโิลกรัม/แพ็ค)

1,262.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป 
วัลเล่ย์

1,262.60 หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป 
วัลเล่ย์

1,262.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010412 20/07/2022

168 ศช. ซื�อ Millicell Hanging Cell Culture Insert, PET 0.4 ?m, 35,320.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

35,320.70 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

35,320.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010413 20/07/2022

169 ศช. ซื�อ กระดาษเช็ดมอื เพื)อบรกิารดา้นสุขอนามัยที)ดตี่อ
พนักงานที)ปฏบิัตงิานภายในสํานักงานฯ

13,482.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั อมรชัย
พานิช 1996

13,482.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั อมรชัย
พานิช 1996

13,482.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010416 20/07/2022

170 ศช. ซื�อ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม เพื)อใชส้ําหรับการ
จัดทําเอกสารต่างๆ

44,405.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สุรศริ ิจํากดั 44,405.00 บรษิัท สุรศริ ิจํากดั 44,405.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010417 20/07/2022

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

100 G

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั 21,400.00 บรษิัท อะเรนดา้ จํากดั 21,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010418 20/07/2022

172 ศช. ซื�อ UniFilter-96 GF/C, SAN /2x25 38,134.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์
จํากดั

38,134.80 บรษิัท เพอรก์นิ เอลเมอร ์
จํากดั

38,134.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010419 20/07/2022

173 ศช. จา้ง ทํากนัซมึดาดฟ้าเหนือหอ้ง Shaft และผนังอาคาร 99,510.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วงแหวน
เซอรว์สิ

99,510.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วงแหวน
เซอรว์สิ

99,510.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010420 20/07/2022

174 ศช. จา้ง งานจา้งลา้งหลังคาโรงเรอืนปลูกพชืกลุ่มอาคาร 
Greenhouse

55,383.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสุวรรณ จํากดั 55,383.20 บรษิัท อมรสุวรรณ จํากดั 55,383.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010421 20/07/2022

175 ศช. จา้ง เกบ็ตัวอย่างและตรวจวเิคราะหค์ุณภาพนํ�าทิ�ง 49,107.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอน
ซัลติ�ง เซอรว์สิ จํากดั

49,107.65 บรษิัท เอส.พ.ีเอส.คอน
ซัลติ�ง เซอรว์สิ จํากั

49,107.65 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010422 20/07/2022

176 ศช. จา้ง ค่าบรกิารตรวจตัวอย่างทางดา้นหอ้งปฏบิัตกิาร 36,509.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั 
เซ็นทรัลแลบศูนย์
หอ้งปฏบิัตกิารทางสัตว
แพทย์

36,509.20 หา้งหุน้ส่วนจํากดั 
เซ็นทรัลแลบศูนย์
หอ้งปฏบิัตกิารทางสัตว
แพทย์

36,509.20 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010439 21/07/2022

177 ศช. จา้ง Denovo Eukaryotic mRNA Sequencing with 

Standard analysis and combined with nine data 

analysis Denovo Eukaryotic mRNA Sequencing

119,198.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกตซ ์เฮลทแ์คร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

119,198.00 บรษิัท เกตซ ์เฮลทแ์คร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

119,198.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010446 21/07/2022

178 ศช. ซื�อ ชุดอุปกรณป์ลูกพชืไฮโดรโปนิกส์ 600,000.00 600,000.00 วธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส ์(e-bidding)

บรษิัท สปี1 ดดี� แอสเซ็ส 
จํากดั

589,000.00 บรษิัท สปี1 ดดี� แอสเซ็ส 
จํากดั

589,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010447 21/07/2022

179 ศช. ซื�อ Bio-Plex Pro Magnetic COOH Beads 298,530.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี)ส ์จํากดั

298,530.00 บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอ
ราทอรี)ส ์จํากดั

298,530.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010448 21/07/2022

180 ศช. ซื�อ Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 500 U 160,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

160,500.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

160,500.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010450 21/07/2022

181 ศช. ซื�อ SC1487 Purified Peptide, Library: 

TM001-TM0090, Specified Quantity: 1 mg, Purity: 

≥90%

347,750.32 เฉพาะเจาะจง GenScript Biotech 

(Singapore) PTE.LTD.

347,750.32 GenScript Biotech 

(Singapore) PTE.LTD.

347,750.32 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010451 21/07/2022

182 ศช. จา้ง จา้งศกึษาความเป็นพษิเฉียบพลันทางปากของสาร
ตา้นมาลาเรยี B18390, B19476 และ B20508 ในหนู
ทดลอง

184,896.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย

184,896.00 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย

184,896.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010470 21/07/2022

183 ศช. จา้ง 16S/18S rRNA SEQUENCING 59,813.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 59,813.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 59,813.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010484 21/07/2022

184 ศช. จา้ง การวเิคราะหท์ดสอบ 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 11,770.00 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 11,770.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010485 21/07/2022

185 ศช. ซื�อ  POLY-L-LYSINE SOLUTION 100ML 6,409.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 6,409.30 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 6,409.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010487 21/07/2022

186 ศช. ซื�อ RNEASY MINI KIT (50) 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 19,260.00 บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 19,260.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010488 21/07/2022

187 ศช. ซื�อ TRIZOL REAGENT, 100 ML 20,223.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 20,223.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 20,223.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010489 21/07/2022

188 ศช. ซื�อ POLY-L-LYSINE HYDROCHLORI 11,021.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 11,021.00 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 11,021.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010490 21/07/2022

189 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร เลี�ยงสัตวน์ํ�า วเิคราะหค์ุณภาพนํ�า 
บันทกึขอ้มูลการเลี�ยง, การวเิคราะหท์ดสอบ เขา้ระบบ
คอมพวิเตอร์

34,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรศิรา นรสงิห์ 34,000.00 นางสาวนรศิรา นรสงิห์ 34,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010491 21/07/2022

190 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมางานจัดเตรยีมอุปกรณว์ัสดุวทิยาศาสตร ์
และสารเคมี

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิธภิา ปิตะฝ่าย 24,000.00 นางสาว พนิธภิา ปิตะฝ่าย 24,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010492 21/07/2022

191 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร ดําเนินการเตรยีมตัวอย่างเพื)อสกดั
สารพันธุกรรม และวเิคราะหโ์รคในตัวอย่างกุง้ขาว

96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ตวษิา บุญซอ้น 96,000.00 นางสาว ตวษิา บุญซอ้น 96,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010493 21/07/2022

192 ศช. ซื�อ 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane (stabilized 

with Na2CO3) >90.0%(GC) 5G

30,184.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

30,184.70 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

30,184.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010494 21/07/2022

193 ศช. ซื�อ Joystick motor driver 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

8,560.00 บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

8,560.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010495 21/07/2022

194 ศช. ซื�อ Stainless Steel 1-piece 40g Series 3-way Ball 

Valve, 0.35 Cv, 1/4 In. Swagelok Tube Fitting

23,406.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติ�งจํากดั

23,406.25 บรษิัท เอ็ม.เจ.บางกอก
วาลว์และฟิตติ�งจํากดั

23,406.25 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010497 21/07/2022

195 ศช. ซื�อ EvaGreen, 20X in Water, 5x1 mL, 5x1 ML 13,535.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

13,535.50 บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

13,535.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010498 21/07/2022

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

stab., 100ml, AcroSeal (Acros) CAS:75-09-2 [RT]

18,361.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

18,361.20 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

18,361.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010499 21/07/2022

197 ศช. ซื�อ Dichloromethane AR 4 L  45,967.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เซา้ท์
ซติี�ซัพพลาย

45,967.20 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เซา้ท์
ซติี�ซัพพลาย

45,967.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010500 21/07/2022

198 ศช. ซื�อ cOmplete(TM), EDTA-freeProtease Inhibit (3 

bottles x 20 tables)

37,086.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

37,086.20 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

37,086.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010501 21/07/2022
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 ศูนย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลท ี	คดัเลอืก เลขท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

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

 SERVICE

94,470.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 94,470.30 บรษิัท กบิไทย จํากดั 94,470.30 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010504 21/07/2022

200 ศช. ซื�อ  กระดาษกาวน์ย่น แกน3นิ�ว  24 มม. ยาว 20 หลา 12,840.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 12,840.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 12,840.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010505 21/07/2022

201 ศช. ซื�อ Presto Plasmid Mini kit (300) 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 17,334.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 17,334.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010506 21/07/2022

202 ศช. ซื�อ Steritop Quick Release-GP 13,128.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 13,128.90 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 13,128.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010507 21/07/2022

203 ศช. ซื�อ 96-Well Clear FB, PS, TC Plate w/ Lid, S 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง จํากดั

27,820.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง จํากดั

27,820.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010508 21/07/2022

204 ศช. ซื�อ IRDye 800CW AZIDE 0.5 mg 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

26,750.00 บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

26,750.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010509 21/07/2022

205 ศช. ซื�อ RiboMAX Large Scale RNA Production System 17,526.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพี
 จํากดั

17,526.60 บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพี
 จํากดั

17,526.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010511 21/07/2022

206 ศช. ซื�อ Water, LC/MS grade, 4L, Fisher; Korea #W6-4_K 12,177.67 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทิ
เกรชั)น จํากดั

12,177.67 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทิ
เกรชั)น จํากดั

12,177.67 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010512 21/07/2022

207 ศช. ซื�อ ACQUITY UPLC BEH C18 1.7μm 2.1x100mm Col 41,088.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากดั

41,088.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช
(ประเทศไทย)จํากดั

41,088.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010513 21/07/2022

208 ศช. ซื�อ Acetonitrile, HPLC 4L 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ขอบคุณ 2562 จํากดั 12,733.00 บรษิัท ขอบคุณ 2562 จํากดั 12,733.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010514 21/07/2022

209 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 112 mers, 25 

nmole

1,557.92 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

1,557.92 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

1,557.92 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010515 21/07/2022

210 ศช. ซื�อ TIP RAININ 1-200 UL NAT GRD, 1000ea/pkg ,

50pkg/cs

20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

20,330.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

20,330.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010516 21/07/2022

211 ศช. ซื�อ Eppendorf Research plus G, 3-pack Option 2: 

2-20 uL, 20-200 uL, 100-1,000 uL.

60,990.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

60,990.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

60,990.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010517 21/07/2022

212 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 3 Oligos, 91 mers, 25 nmole 94,914.35 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

94,914.35 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

94,914.35 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010518 21/07/2022

213 ศช. ซื�อ Colloidal Gold 40 nm, OD1 , 250 ml 8,239.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์
จํากดั

8,239.00 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์
จํากดั

8,239.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010519 21/07/2022

214 ศช. ซื�อ 1250ul, Bagged, Blue, Tip, 5x1000pcs/bag 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 5,885.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 5,885.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010520 21/07/2022

215 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารเลี�ยงเซลล ์และเตรยีมแอนตบิอดี 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณวลติ ทอง
อุดม

40,000.00 นางสาว วรรณวลติ ทอง
อุดม

40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010521 21/07/2022

216 ศช. ซื�อ เครื)องตดิตามการเลี�ยงเซลล ์(Cell Culture Video) 224,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากดั 224,700.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช 
เทคโนโลย ีจํากดั

224,700.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010522 22/07/2022

217 ศช. ซื�อ Pig IFN-γ Single-Color ELISPOT 96-well strip 5 

plates, 5 plates, C.T.L, USA

128,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส(์ประเทศไทย) 

จํากดั

128,400.00 บรษิัท ไบโอเมด ไดแอก
นอสตกิส(์ประเทศไทย) 

จํากดั

128,400.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010523 21/07/2022

218 ศช. ซื�อ RPMI-1640 Medium 357,059.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

357,059.00 บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

357,059.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010525 21/07/2022

219 ศช. ซื�อ EVA ESCORENE FL 00728 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โกลบอล คอน
เน็คชั)นส ์จํากดั (มหาชน)

18,725.00 บรษิัท โกลบอล คอน
เน็คชั)นส ์จํากดั (มหาชน)

18,725.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010530 21/07/2022

220 ศช. ซื�อ Sritrang Latex Powder-free Examination Glove 13,346.11 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

13,346.11 บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

13,346.11 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010555 22/07/2022

221 ศช. ซื�อ ตาข่ายป้องกนันก 1.5 cm 24 m x 100 m 57,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั สยาม
บุญดี

57,000.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั สยาม
บุญดี

57,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010556 22/07/2022

222 ศช. ซื�อ Stainless steel cork ( Ø 8 mm., 2 tube) 54,998.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีอ.ีมารูบชิ ิ
(ประเทศไทย) จํากดั

54,998.00 บรษิัท บ.ีอ.ีมารูบชิ ิ
(ประเทศไทย) จํากดั

54,998.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010557 22/07/2022

223 ศช. ซื�อ THERMOMETER 0-100 706.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 706.20 หา้งหุน้ส่วนจํากดั กษิประ 706.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010558 22/07/2022

224 ศช. ซื�อ LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 23,507.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

23,507.90 บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ท
รด แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

23,507.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010559 22/07/2022

225 ศช. ซื�อ Backing Card, 8 x 30.158 cm, 100 sheet/pack 35,470.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์
จํากดั

35,470.50 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์
จํากดั

35,470.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010560 22/07/2022

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

 7.2 Ah

1,455.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

1,455.20 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

1,455.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010562 22/07/2022

227 ศช. ซื�อ Helium (He) Gases 13,161.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แลบแกส๊ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

13,161.00 บรษิัท แลบแกส๊ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

13,161.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010563 22/07/2022

228 ศช. ซื�อ C7 - C30 Saturated Alkanes 8,260.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

8,260.40 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

8,260.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010566 22/07/2022

229 ศช. ซื�อ Custom Massarray SNP set 25 nmole, (8496 bp) 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์
จํากดั

100,000.00 บรษิัทเอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์
จํากดั

100,000.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010567 22/07/2022

230 ศช. จา้ง DNA Sequencing 1 Direction 3,017.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 3,017.40 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 3,017.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010568 22/07/2022

231 ศช. ซื�อ QIAPREP SPIN MINIPREP KIT (250) 422,436.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 422,436.00 บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 422,436.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010569 22/07/2022

232 ศช. ซื�อ Oligosynthesis 25 nmole HAP Length 11-59  base 9,245.87 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

9,245.87 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

9,245.87 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010572 23/07/2022

233 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารเพื)อเกบ็ตัวอย่างเพื)อใหไ้ดเ้ชื�อ GBS

 จากปลา โดยมกีารบันทกึขอ้มูล meta data

39,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแคทรยีา พมิแสน
นิล

39,000.00 นางสาวแคทรยีา พมิแสน
นิล

39,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010573 23/07/2022

234 ศช. ซื�อ RNASE A (17,500 U) 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 14,980.00 บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 14,980.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010574 23/07/2022

235 ศช. ซื�อ  ACETONE AR GRADE 4L 12,444.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

12,444.10 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

12,444.10 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010575 23/07/2022

236 ศช. ซื�อ Polarographic DO SE 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จํากดั

13,375.00 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์
จํากดั

13,375.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010576 23/07/2022

หนา้ที) 7 จาก 11



แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 ศูนย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลท ี	คดัเลอืก เลขท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

237 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาการบันทกึขอ้มูลการเจรญิเตบิโตของ
ขมิ�นชันดา้นการเจรญิเตบิโต

22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ ทองมา 22,000.00 นายยงยุทธ ทองมา 22,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010577 23/07/2022

238 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารการบันทกึขอ้มูลการเจรญิเตบิโต
ของขมิ�นชันดา้นการเจรญิเตบิโต

17,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญปลูก ยิ)งกลา้ 17,600.00 นายบุญปลูก ยิ)งกลา้ 17,600.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010578 23/07/2022

239 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารการบันทกึขอ้มูลการเจรญิเตบิโต
ของขมิ�นชันดา้นการเจรญิเตบิโต

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ แกว้มุง
คุณ

40,000.00 นางสาวกนกวรรณ แกว้มุง
คุณ

40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010579 23/07/2022

240 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร จัดทําขอ้มูลสําหรับกระบวนการ
ผลติบัวบก ใน smart greenhouse

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอคริาภ ์ทองทพิย์ 40,000.00 นาวสาวอคริาภ ์ทองทพิย์ 40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010580 23/07/2022

241 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารจัดทําขอ้มูลสําหรับกระบวนการ
ผลติบัวบก ใน smart greenhouse

34,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจติรลดา รอดสม 34,000.00 นางสาวจติรลดา รอดสม 34,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010581 23/07/2022

242 ศช. จา้ง การจา้ง วเิคราะห ์Sequence 26S rRNA 

SEQUENCING

97,370.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 97,370.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 97,370.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010582 23/07/2022

243 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารศกึษาการระบาดของไวรัส SLCMV 

ในตัวเต็มวัยแมลงหวี)ขาวยาสูบ
28,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นุชนัดดา วเิชยีร

โชติ
28,000.00 นางสาว นุชนัดดา วเิชยีร

โชติ
28,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม

ขอ้กาํหนด
PO22010583 23/07/2022

244 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารทดสอบประสทิธภิาพของราแมลงบวิ
เวอเรยีและราแอสเซอโซเนีย

28,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สมฤทัย ใจเย็น 28,000.00 นางสาว สมฤทัย ใจเย็น 28,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010584 23/07/2022

245 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารตรวจสอบคุณภาพของกอ้นเชื�อสดโดย
ตรวจรอ้ยละการงอกและการปนเปื�อนของรา

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรางคณา จันดา 8,000.00 นางสาว วรางคณา จันดา 8,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010585 23/07/2022

246 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารหาสภาวะในการผลติเอนไซมล์ดความ
หนืดที)สามารถลดการเกดิ wall growth

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ฐนิสา หวั)ง
ประดษิฐ์

25,000.00 นางสาว ฐนิสา หวั)ง
ประดษิฐ์

25,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010586 23/07/2022

247 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารผลติกอ้นเชื�อสดของเชื�อราแมลงบวิเวอ
เรยี เมตาไรเซยีม และโรคไตรโคเดอรม์่า

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสรสชิา แพรวงศน์ุ
กลู

24,000.00 นางสาวสรสชิา แพรวงศน์ุ
กลู

24,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010587 23/07/2022

248 ศช. ซื�อ Acetonitrile, Optima LC/MS grade, 4L, GL 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

10,486.00 บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ 
จํากดั

10,486.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010588 23/07/2022

249 ศช. ซื�อ Syringe Plastic 1ml, 100/pk, Nipro 10,111.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทิ
เกรชั)น จํากดั

10,111.50 บรษิัท ไซน์เอ็นซ ์อนิทิ
เกรชั)น จํากดั

10,111.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010589 23/07/2022

250 ศช. ซื�อ SOD Assay Kit "SIAL"  1KT 90,308.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
90,308.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
90,308.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010590 23/07/2022

251 ศช. ซื�อ Phusion High-fidelity DNA polymerase 500 U 26,750.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

26,750.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

26,750.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010591 23/07/2022

252 ศช. ซื�อ Silica gel 60 (0.063-0.200 mm) for column 

chromatography 25 KG

68,480.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

68,480.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

68,480.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010593 23/07/2022

253 ศช. ซื�อ Trimethyl orthoformate 99% , 500ML 36,048.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

36,048.30 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

36,048.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010594 23/07/2022

254 ศช. ซื�อ dNTP Mix, 10 mM each 5x1 ml 32,742.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

32,742.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

32,742.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010595 23/07/2022

255 ศช. ซื�อ 26S rRNA SEQUENCING 19,474.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 19,474.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 19,474.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010596 23/07/2022

256 ศช. ซื�อ Genomic DNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell) (100

 preps) 

26,204.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 26,204.30 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 26,204.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010597 23/07/2022

257 ศช. ซื�อ GENERULER1KBDNALADDER,5X50UG 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

11,984.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

11,984.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010598 23/07/2022

258 ศช. ซื�อ AGAR TECHNICAL cat.no. 281230 ขนาด 500 g 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

31,030.00 บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

31,030.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010599 23/07/2022

259 ศช. ซื�อ 2-Hydroxy- 5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 

CAS# 210039-65-9, Size 10g

52,858.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากดั

52,858.00 บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล
 แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากดั

52,858.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010600 23/07/2022

260 ศช. ซื�อ  Liquid Nitrogen 180L 4,162.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

4,162.30 บรษิัท แอร ์ลคิวดิ 
(ประเทศไทย) จํากดั

4,162.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010601 23/07/2022

261 ศช. ซื�อ Fluconazole >98.0%(GC)(T) 1G 11,491.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมี
คอล จํากดั

11,491.80 บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมี
คอล จํากดั

11,491.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010602 23/07/2022

262 ศช. จา้ง จา้งวเิคราะหD์NA Sequencing Service+Plus  

Single Pass DNA sequencing [AG0665069]

19,420.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

19,420.50 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

19,420.50 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010603 23/07/2022

263 ศช. ซื�อ Sal I-HF 2,000 Units 30,584.88 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 30,584.88 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 30,584.88 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010604 23/07/2022

264 ศช. จา้ง Certification of Biological Safety Cabinet based 

on NSF 49 (Annex F) or EN 12469:2000

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสโค ไลฟ์ไซ
เอนซ ์(ประเทศไทย) จํากดั

3,745.00 บรษิัท เอสโค ไลฟ์ไซ
เอนซ ์(ประเทศไทย) จํากดั

3,745.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010605 23/07/2022

265 ศช. ซื�อ D-MEM (1X), 500 ML 21,721.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 21,721.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 21,721.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010606 23/07/2022

266 ศช. ซื�อ Ig lamda light chain (ICO106) HRP 24,931.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 24,931.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 24,931.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010607 23/07/2022

267 ศช. จา้ง เหมาบรกิารศกึษาและพัฒนาสูตรอาหารเลี�ยงหนอน 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐติารยี ์อยู่บุญ 100,000.00 นางสาวฐติารยี ์อยู่บุญ 100,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010608 24/07/2022

268 ศช. จา้ง เหมาบรกิารเลี�ยงหนอนมว้นใบชาในหอ้งปฏบิัตกิาร 88,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ ์แกว้
เทวี

88,000.00 นางสาวเสาวลักษณ ์แกว้
เทวี

88,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010609 24/07/2022

269 ศช. ซื�อ ผงวุน้บรสิุทธิD ตราเหรยีญทอง ขนาด 7.5 กก./ปิ1 บ 
(บรรจุซองละ 25 กรัม)

56,710.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอสซ ีอนิเตอร์
แล็บ จํากดั

56,710.00 บรษิัท เอสเอสซ ีอนิเตอร์
แล็บ จํากดั

56,710.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010610 24/07/2022

270 ศช. จา้ง ซ่อมเครื)องปั)นเหวี)ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

2,140.00 บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

2,140.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010611 24/07/2022

271 ศช. ซื�อ Cell Counting Kit 8 (WST-8 / CCK8) 1000 test 52,323.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

52,323.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

52,323.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010612 24/07/2022

272 ศช. ซื�อ CD154 (CD40 LIGAND) RECOMBINANT 24,010.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 24,010.80 บรษิัท กบิไทย จํากดั 24,010.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010613 24/07/2022

273 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารดูแลตน้มะเขอืเทศ 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย รักชาต ิจนิดาวงศ์ 70,000.00 นาย รักชาต ิจนิดาวงศ์ 70,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010626 25/07/2022
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แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 ศูนย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลท ี	คดัเลอืก เลขท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

274 ศช. จา้ง Single Pass DNA Sequencing 5,692.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

5,692.40 บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซ
เอนซ ์จํากดั

5,692.40 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010628 25/07/2022

275 ศช. ซื�อ Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells; 

Normal, Human

51,253.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

51,253.00 บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

51,253.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010629 25/07/2022

276 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตงิาน ดูแลขา้วในโรงเรอืน เลี�ยง
เพลี�ยกระโดดสนีํ�าตาล และเตรยีมดนิสําหรับทดสอบ
เพาะปลูก

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกกมล รุ่มสวย 40,000.00 นายเอกกมล รุ่มสวย 40,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010630 25/07/2022

277 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิาร ตรวจสอบลักษณะพันธุกรรมของ
ประชากรสายพันธุพ์่อและสายพันธุแ์ม่ BC2F4 และ BC2F5

75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญลักษณ ์จําปา 75,000.00 นางสาวธัญลักษณ ์จําปา 75,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010631 25/07/2022

278 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารดูแลตน้มะเขอืเทศ 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย มณเีนตร 70,000.00 นายสมชาย มณเีนตร 70,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010633 25/07/2022

279 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารดูแลตน้มะเขอืเทศ 66,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ มณเีนตร 66,500.00 นายสมพงษ์ มณเีนตร 66,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010634 25/07/2022

280 ศช. จา้ง ค่าบํารุงรักษาเชงิป้องกนั และ Calibrate บํารุงรักษา
เครื)อง Orbitrap fusion Tribrid Mass Spectrometer 

system UltiMate 3000RSLC System

438,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายน์ สเปค จํากดั 438,700.00 บรษิัท ซายน์ สเปค จํากดั 438,700.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010636 25/07/2022

281 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารศกึษากลไกการกอ่โรคของเชื�อรา 61,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรารมย ์ แจ่ม
ปัญญา

61,000.00 นางสาววรารมย ์ แจ่ม
ปัญญา

61,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010637 25/07/2022

282 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารถ่ายทอดองคค์วามรูก้ารพัฒนา
สมรรถนะการเป็นผูผ้ลติเมล็ดพันธุข์า้วใหก้บักลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย ในพื�นที) ต.สันตสิุข อ.พาน จ.เชยีงราย

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง เงนิ ทรนิทร์ 48,000.00 นาง เงนิ ทรนิทร์ 48,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010638 25/07/2022

283 ศช. ซื�อ Nitrogen Ultra High Purity Purity 99.999% 1,690.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสเปเชี)ยลแกส๊ 
จํากดั

1,690.60 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)

1,690.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010639 25/07/2022

284 ศช. ซื�อ Kanamycin sulfate, 5g 9,309.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
9,309.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
9,309.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010640 25/07/2022

285 ศช. ซื�อ Gene Synthesis:ABSL1-1-16, 4ug 89,987.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

89,987.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

89,987.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010641 25/07/2022

286 ศช. ซื�อ D-(-)-Fructose, 99% 1 kg 17,291.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
17,291.20 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
17,291.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010642 25/07/2022

287 ศช. ซื�อ Pouring Ring PP,GL 45 Blue 21,614.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

21,614.00 บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

21,614.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010643 25/07/2022

288 ศช. ซื�อ Aluminum chloride hexahydrate, reagentplus, 

99% (100 g)

56,977.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

56,977.50 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

56,977.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010644 25/07/2022

289 ศช. จา้งที)ปรกึษา โครงการประเมนิความปลอดภัยทางชวีภาพ
ดา้นอาหารของพชืดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยนี ดา้น
พษิวทิยา จํานวน ๓ กรณี

109,800.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

สถาบันโภชนาการ 
มหาวทิยาลัยมหดิล

109,800.00 สถาบันโภชนาการ 
มหาวทิยาลัยมหดิล

109,800.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010645 25/07/2022

290 ศช. ซื�อ PA-60173 Supor® 450 Membrane Disc Filters, 

0.45 μm - 47mm plain (100/pk)

96,171.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติัส จํากดั 96,171.60 บรษิัทคลารติัส จํากดั 96,171.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010646 25/07/2022

291 ศช. จา้ง 26S rRNA SEQUENCING 48,685.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 48,685.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 48,685.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010647 25/07/2022

292 ศช. จา้งที)ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูร้่วมโครงการประเมนิความ
ปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของขา้วโพดดัดแปลง
พันธุกรรม DAS-01507-1 (อ.อุรศร ีสูยะศุนานนท)์

90,000.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวอุรศร ีสูยะศุนานนท์ 90,000.00 นางสาวอุรศร ีสูยะศุนานนท์ 90,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010648 25/07/2022

293 ศช. ซื�อ Whole Genome Sequencing (Bacteria) no B 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

40,125.00 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

40,125.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010649 25/07/2022

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

mm.(480/Case)

28,248.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

28,248.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

28,248.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010650 25/07/2022

295 ศช. จา้งที)ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูร้่วมโครงการการประเมนิ
ความปลอดภัยของการใชจุ้ลนิทรยีโ์พรไบโอตกิในอาหาร 
ของ Lactobacillus plantarum TWK 10(อ.ศริริัตน์ เร่ง
พพิัฒน์)

30,000.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวศริริัตน์  เร่งพพิัฒน์ 30,000.00 นางสาวศริริัตน์  เร่งพพิัฒน์ 30,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010651 25/07/2022

296 ศช. ซื�อ AlamarBlue 100 ml 20,116.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 20,116.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 20,116.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010652 25/07/2022

297 ศช. จา้งที)ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูร้่วมโครงการประเมนิความ
ปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของจุลนิทรยีด์ัดแปลง
พันธุกรรม ดา้นคุณลักษณะเฉพาะของผลติภัณฑ ์จํานวน 5
 กรณ ี(อ.กนก รัตนกนกชัย)

200,000.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายกนก รัตนะกนกชัย 200,000.00 นายกนก รัตนะกนกชัย 200,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010653 25/07/2022

298 ศช. ซื�อ 96F-well Nunclon, 50/cs  9,416.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 

จํากดั
9,416.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 

จํากดั
9,416.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010654 25/07/2022

299 ศช. จา้งที)ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูร้่วมโครงการประเมนิความ
ปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของจุลนิทรยีด์ัดแปลง
พันธุกรรม ดา้นอณูชวีโมเลกลุของจุลนิทรยี ์จํานวน 5 กรณ ี
(อ.ทวรีัตน์ วจิติรสุทรกลุ)

200,000.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวทวรีัตน ์วจิติร
สุนทรกลุ

200,000.00 นางสาวทวรีัตน ์วจิติร
สุนทรกลุ

200,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010655 25/07/2022

300 ศช. ซื�อ L-J Medium agar 15,194.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

15,194.00 บรษิัท ไบโอมเีดยี 
(ประเทศไทย) จํากดั

15,194.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010656 25/07/2022

301 ศช. จา้งที)ปรกึษา จ่ายค่าตอบแทนผูร้่วมโครงการประเมนิความ
ปลอดภัยทางชวีภาพดา้นอาหารของถั)วเหลอืงดัดแปลง
พันธุกรรม MON87751 (อ.พพิัฒน์  ศรเีบญจลักษณ ์)

150,000.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

นายพพิัฒน์ ศรเีบญจลักษณ์ 150,000.00 นายพพิัฒน์ ศรธีัญลักษณ์ 150,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010657 25/07/2022

หนา้ที) 9 จาก 11



แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 ศูนย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลท ี	คดัเลอืก เลขท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

302 ศช. จา้งที)ปรกึษา โครงการประเมนิความปลอดภัยทางชวีภาพ
ดา้นอาหารของพชืดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยนี ดา้น
โภชนาการ จํานวน 5 กรณ ี(มหาวทิยาลัยมหดิล ผ่าน อ.

ผศ.ดร.สุภัทร ์ไชยกลุ)

175,000.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวทิยาลัยมหดิล

175,000.00 คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวทิยาลัยมหดิล

175,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010658 25/07/2022

303 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบ เครื)อง Hot Oven/BINDER/FED

 720

9,737.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ดเีคเอสเอช 
เทคโนโลย ีจํากดั

9,737.00 บรษิัท ดเีคเอสเอช 
เทคโนโลย ีจํากดั

9,737.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010659 25/07/2022

304 ศช. จา้งที)ปรกึษา โครงการประเมนิความปลอดภัยทางชวีภาพ
ดา้นอาหารของจุลนิทรยีด์ัดแปลงพันธุกรรม ดา้นอณูชวี
โมเลกลุของจุลนิทรยี ์จํานวน 7 กรณ ี(อ.รัชนีวรรณ  อุ่น
แพทย)์

280,000.00 การจา้งที)ปรกึษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชนีวรรณ อุ่น
แพทย์

280,000.00 นางสาวรัชนีวรรณ อุ่น
แพทย์

280,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010660 25/07/2022

305 ศช. จา้ง บรกิาร Preventive Maintenance เครื)อง 
Autoclave/Hirayama

7,490.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั อุปกรณ์
และเคมวีจิัย

7,490.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั อุปกรณ์
และเคมวีจิัย

7,490.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010661 25/07/2022

306 ศช. จา้ง ตดิตั �งอุปกรณต์รวจจับการทํางานเครื)องปรับอากาศ 158,871.46 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีเค พ ีอนิเทลลิ
เจน้ท ์จํากดั

158,871.46 บรษิัท ท ีเค พ ีอนิเทลลิ
เจน้ท ์จํากดั

158,871.46 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010689 26/07/2022

307 ศช. จา้ง ส่งกาํจัดภาชนะและสารเคมเีสื)อมสภาพไม่ใชแ้ลว้จาก
หอ้งปฏบิัตกิาร

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อเีอ็กซ ์ซดี จํากดั 12,840.00 บรษิัท อเีอ็กซ ์ซดี จํากดั 12,840.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010690 26/07/2022

308 ศช. ซื�อ วัสดุวทิยาศาสตร ์( นํ�ายา Umonium ) 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บางกอก แอดวานซ์
 เทคโนโลยี) จํากดั

14,445.00 บรษิัท บางกอก แอดวานซ์
 เทคโนโลยี) จํากดั

14,445.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010693 26/07/2022

309 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารลา้งขวดและอุปกรณว์ทิยาศาสตร์ 66,500.00 เฉพาะเจาะจง นาง ลิ�นจี) สระหงษ์ทอง 66,500.00 นาง ลิ�นจี) สระหงษ์ทอง 66,500.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010709 26/07/2022

310 ศช. ซื�อ (±)-1-Phenylethyl Alcohol CAS RN: 98-85-1 

Purity: >98.0%(GC) (TCI)

116,608.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมี
คอล จํากดั

116,608.60 บรษิัท ซัคเซส ซายน์ เคมี
คอล จํากดั

116,608.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010712 26/07/2022

311 ศช. จา้ง เหมาบรกิารเลี�ยงขยายหนอนกระทูห้อมและหนอนเจาะ
สมอฝ้าย

110,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมิมา มโนรักษ์ 110,000.00 นางสาวสมิมา มโนรักษ์ 110,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010713 26/07/2022

312 ศช. จา้ง เหมาบรกิารเตรยีมอาหารเลี�ยงขยายหนอนกระทูห้อม 119,600.00 เฉพาะเจาะจง นายปฐมพร ไล่ชะพษิ 119,600.00 นายปฐมพร ไล่ชะพษิ 119,600.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010714 26/07/2022

313 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารดําเนินการเพาะเลี�ยงกุง้ขาวแวนนา
ไมในระบบควบคุม

51,560.00 เฉพาะเจาะจง นายไตรภพ ปานแสง 51,560.00 นายไตรภพ ปานแสง 51,560.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010733 27/07/2022

314 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิาร ดําเนินการเตรยีมตัวอย่างตับกุง้ตดิ
เชื�อ EHP และนําไปทดสอบการตดิเชื�อ EHP ในกุง้ขาว

114,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทรฉ์าย วงษ์แกว้ 114,000.00 นางสาว จันทรฉ์าย วงษ์
แกว้

114,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010734 27/07/2022

315 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารสกดัตัวอย่างดเีอ็นเอและอารเ์อ็นเอ
จากตัวอย่างที)กุง้ขาวและนํ�าเลี�ยงกุง้จากบ่อเลี�ยงกุง้ขาว

108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร วงศ์
ขา้หลวง

108,000.00 นางสาวประภัสสร วงศ์
ขา้หลวง

108,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010735 27/07/2022

316 ศช. จา้ง ค่าจา้งเหมาบรกิารดําเนินการเพาะเลี�ยงลูกกุง้ขาวแวน
นาไมในระบบควบคุม ในระดับใกลเ้คยีงกบัระบบการ
เพาะเลี�ยงและอนุบาลลูกกุง้ของภาคเอกชน

180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัดดา เกษม
โชตชิ่วง

180,000.00 นางสาวชนัดดา เกษม
โชตชิ่วง

180,000.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010736 27/07/2022

317 ศช. จา้ง การบรหิารระบบการถ่ายทอดสัญญาณ Asian 

Mycological Congress 2021 (AMC2021)

490,809.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟล็กซ ์โซลูชั)นส ์
จํากดั

490,809.00 บรษิัท เฟล็กซ ์โซลูชั)นส ์
จํากดั

490,809.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010739 27/07/2022

318 ศช. จา้ง การบรหิารระบบโสตทัศนูปกรณ ์Asian Mycological 

Congress 2021 (AMC2021)

458,495.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาร.์พ.ีมเีดยี กรุ๊ป 
จํากดั

458,495.00 บรษิัท อาร.์พ.ีมเีดยี กรุ๊ป 
จํากดั

458,495.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010740 27/07/2022

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

 7.2 Ah

2,910.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

2,910.40 บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพ
พลาย จํากดั

2,910.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010770 28/07/2022

320 ศช. ซื�อ NEB 10-beta Competent E. coli (high efficiency) 

(20 x 0.05 ml)/pack

26,601.81 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 26,601.81 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 26,601.81 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010771 28/07/2022

321 ศช. ซื�อ nanoViper Capillary IDxL 75umx550mm 17,269.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ 
จํากดั

17,269.80 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ 
จํากดั

17,269.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010772 28/07/2022

322 ศช. ซื�อ SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) Universal (1 

ml; 100 x 20 ul reactions)

16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

16,050.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค 
จํากดั

16,050.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010773 28/07/2022

323 ศช. ซื�อ ถุงมอืศรตีังไม่มแีป้ง เบอรเ์อส 15,429.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชัย เคมคิอล 
จํากดั

15,429.40 บรษิัท สามชัย เคมคิอล 
จํากดั

15,429.40 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010774 28/07/2022

324 ศช. ซื�อ Oligosynthesis 100 nmole HPLC length 

11-59base   

59,770.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

59,770.20 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์
จํากดั

59,770.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010775 28/07/2022

325 ศช. จา้ง 1MCG-CS-rRNA : 16S/18S rRNA SEQUENCING 50,076.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 50,076.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 50,076.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010776 28/07/2022

326 ศช. ซื�อ qScript cDNA supermix, 100x20ul rxns 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกตซ ์เฮลทแ์คร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

19,046.00 บรษิัท เกตซ ์เฮลทแ์คร ์
(ประเทศไทย) จํากดั

19,046.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010777 28/07/2022

327 ศช. ซื�อ SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ, 100 RXN   38,841.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 38,841.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 38,841.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010778 28/07/2022

328 ศช. ซื�อ 30% Acrylamide/Bis Solution 37.5:1 500 mL 10,379.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 10,379.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 10,379.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010787 29/07/2022

329 ศช. ซื�อ Dimethy sulfoxide  Plant cell culturetes 1L 16,702.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 16,702.70 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 16,702.70 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010788 29/07/2022

330 ศช. ซื�อ DISH 90MM. TRIPLE VENT 500/CS 35,738.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

35,738.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

35,738.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010789 29/07/2022

331 ศช. ซื�อ EGG YORK EMULSION 4,333.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั คลนีิค
อลไดแอกโนสตคิส์

4,333.50 หา้งหุน้ส่วนจํากดั คลนีิค
อลไดแอกโนสตคิส์

4,333.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010790 29/07/2022

332 ศช. ซื�อ QIAAMP DNA MINI kit (50) 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 32,100.00 บรษิัท ไบโอดไีซน์ จํากดั 32,100.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010791 29/07/2022

333 ศช. ซื�อ 8-Strip Tubes,White & Optical Flat Caps, Low 

Profile 125 pcs/box

13,096.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 13,096.80 บรษิัท เยส-ซายน์ จํากดั 13,096.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010792 29/07/2022

334 ศช. ซื�อ  BioStor Skerted Bottom 2.0 ml Vials with cap, 

2x500/case

19,227.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 19,227.90 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 19,227.90 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010793 29/07/2022

335 ศช. ซื�อ Cat.no 06752 Pet thin-walled tube (50 tubes/pkg 38,520.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ็น.

วาย.อาร.์
38,520.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ็น.

วาย.อาร.์
38,520.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010794 29/07/2022

336 ศช. ซื�อ Sodium Chloride RPE 1000g (C479687) 941.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

941.60 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั

941.60 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010795 29/07/2022

หนา้ที) 10 จาก 11



แบบ สขร.1

ลาํดบัท ี	 ศูนย ์ งานท ี	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง  วงเงนิท ี	จดัซื�อ
หรอืจดัจา้ง (บาท)

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

เหตุผลท ี	คดัเลอืก เลขท ี	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงในการ

ซื�อหรอืจา้ง

วนัท ี	เอกสาร

337 ศช. ซื�อ Lyticase from arthrobucter (25 KU) 17,976.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
17,976.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั เอ.ซ.ี

เอส.ซนีอน
17,976.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010796 29/07/2022

338 ศช. ซื�อ Ethanol absolute for analysis EMSURE 

ACS,ISO,Reag. Ph Eur "Merck" 2.5 L

5,093.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

5,093.20 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

5,093.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010797 29/07/2022

339 ศช. ซื�อ FastDNA™ SPIN Kit for Feces 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 

จํากดั
32,100.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 

จํากดั
32,100.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010798 29/07/2022

340 ศช. ซื�อ SUPERSCRIPT III RT., 10000 U 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 28,890.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 28,890.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010799 29/07/2022

341 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 9 Oligos, 174 mers, 25 

nmole

2,420.34 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

2,420.34 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

2,420.34 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010800 29/07/2022

342 ศช. ซื�อ Microplate Sealing Tape 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 

จํากดั
41,730.00 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 

จํากดั
41,730.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010801 29/07/2022

343 ศช. ซื�อ iTaq Universal SYBR Green Supermix (500 x 20

 µl rxns)

13,203.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 13,203.80 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 13,203.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010802 29/07/2022

344 ศช. ซื�อ สกอ๊ตตก์ระดาษเช็ดมอือนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 1,841.51 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์
จํากดั

1,841.51 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์
จํากดั

1,841.51 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010803 29/07/2022

345 ศช. ซื�อ Oligonucleotide synthesis, 1 umole 21,502.72 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

21,502.72 บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์
จํากดั

21,502.72 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010804 29/07/2022

346 ศช. ซื�อ Lactobacilli MRS Broth 11,812.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 11,812.80 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 11,812.80 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010805 29/07/2022

347 ศช. ซื�อ Methanol HPLC grade (2.5 ลติร/ขวด) ยี)หอ้ 
Labscan, ireland

12,091.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป 
วัลเล่ย์

12,091.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั แล็ป 
วัลเล่ย์

12,091.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010806 29/07/2022

348 ศช. ซื�อ gBlocks Gene Fragments 1501-1750 bp 18,190.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

18,190.00 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

18,190.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010807 29/07/2022

349 ศช. ซื�อ 4-Nitrophenyl 

[2-[3-[(Prop-2-yn-1-yloxy)methyl]-3H-diazirin- 3-

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

71,743.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

71,743.50 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส
 จํากดั

71,743.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010808 29/07/2022

350 ศช. ซื�อ LYNX RAPID ALKALINE PHOSPHATASE 

ANTIBODY

96,685.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 96,685.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 96,685.20 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010809 29/07/2022

351 ศช. จา้ง ซ่อมบํารุงรักษาเครื)องทํานํ�าแข็ง 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีแบรนด ์กรุ๊ป 
จํากดั

5,350.00 บรษิัท เอ็นท ีแบรนด ์กรุ๊ป 
จํากดั

5,350.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010810 29/07/2022

352 ศช. ซื�อ Vector VIP Substrate Kit, Peroxidase (HRP) 72,439.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 72,439.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 72,439.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010811 29/07/2022

353 ศช. ซื�อ Fast acid analysis HPLC column 46,748.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 46,748.30 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากดั 46,748.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010812 29/07/2022

354 ศช. ซื�อ Silver nitrate, for analysis (มสีต๊อก) 13,321.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูแอนดว์ ีโฮลดิ�ง 
(ไทยแลนด)์ จํากดั

13,321.50 บรษิัท ยูแอนดว์โีฮลดิ�ง
(ไทยแลนด)์จํากดั

13,321.50 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010813 29/07/2022

355 ศช. ซื�อ QUBIT dS DNA HS ASSAY KIT 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 17,120.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 17,120.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010814 29/07/2022

356 ศช. ซื�อ BINDING BUFFER FOR GENEJET GEL 

EXTRACTION KIT, KIT, 150 ML

50,183.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

50,183.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

50,183.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010815 29/07/2022

357 ศช. ซื�อ ไมพ้ันสําล ี6” NO.M ปลอดเชื�อ (100/pkg) 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรี) 
จํากดั

3,745.00 บรษิัทซทีแีลบอราตอรี) 
จํากดั

3,745.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010816 29/07/2022

358 ศช. จา้ง 26S rRNA SEQUENCING 59,813.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 59,813.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 59,813.00 มคีุณสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตาม
ขอ้กาํหนด

PO22010817 29/07/2022

359 ศช. ซื�อ 1000ULFILTERTIP,CLEAR,STR,100/RACK 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

9,951.00 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิ
วปิเมน้ท ์จํากดั

9,951.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010818 29/07/2022

360 ศช. ซื�อ 500mL Filter System, 0.22um, 33.2cm2, PES, S 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง จํากดั

4,494.00 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซ
เอ็นทฟิิคมารเ์กต็ติ�ง จํากดั

4,494.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010819 29/07/2022

361 ศช. ซื�อ D(+)-MALTOSE 1-HYDRATE 95%, 100 กรัม 
"KemAus" P/N KA1126

31,779.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศริอินิสตรูเมน้ท ์
จํากดั

31,779.00 บรษิัท ศริอินิสตรูเมน้ท ์
จํากดั

31,779.00 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010820 29/07/2022

362 ศช. ซื�อ Custom Oligos Syn, 8 Oligos, 221 mers, 25 

nmole

25,158.91 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

25,158.91 หา้งหุน้ส่วนจํากดั วอรด์ 
เมดกิ

25,158.91 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010821 29/07/2022

363 ศช. ซื�อ Rectangular TLC developing tanks, complete 13,257.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

13,257.30 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซัพพลาย จํากดั

13,257.30 มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กาํหนด PO22010822 29/07/2022
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