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1
ศช. ซือ PepTrack Peptide Library 10,502.00 เฉพาะเจาะจง

JPT Peptide Technologies 
GmbH

10,502.00
Jpt Peptide Technologies 
GmbH

10,502.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013288 01/08/2019

2
ศช. ซือ ตูอ้บ 189,390.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล เอส 
พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล
บรษิัท ยูนคิ ทูลส ์จํากดั

189,390.00

331,700.00

หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล 
เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล

189,390.00 ราคาตํOาสดุ PO19013289 01/08/2019

3
ศช. ซือ PHIRE GREEN HOT START II PCR M ASTER MIX 24,396.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 24,396.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 24,396.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013291 01/08/2019

4
ศช. ซือ gBlocks Gene Fragments 1501-1750 bp 50,076.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 50,076.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 50,076.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013292 01/08/2019

5
ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 1 Oliogs, 24 mers, 25 nmole 333.84 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 333.84 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 333.84 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013293 01/08/2019

6
ศช. ซือ ถุงพลาสตกิรอ้น ขนาด 14x 22 ' 500 ถุง 1,177.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,177.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,177.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013294 01/08/2019

7
ศช. ซือ นํายาลา้งจาน ทโีพล 3.8 ลติร 1,709.86 เฉพาะเจาะจง

รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

1,709.86
รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

1,709.86 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013295 01/08/2019

8
ศช.

ซือ Research plus 3-Pack, Option 2 
(2-20ul/20-200ul/100-1000ul)

22,898.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 22,898.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 22,898.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013296 01/08/2019

9
ศช. ซือ Custom oligo syn, 5 oligos, 193 mers, 25 nmole 39,900.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 39,900.30 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 39,900.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013297 01/08/2019

10
ศช. ซือ Cla I 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 4,173.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 4,173.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013298 01/08/2019

11
ศช. ซือ Ampicillin sodium salt 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 1,498.00

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

1,498.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013299 01/08/2019

12
ศช. ซือ Anaero-Indicator (25 pills/pack) 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอนวายเมด จํากดั 1,070.00 บรษิัท เอนวายเมด จํากดั 1,070.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013300 01/08/2019

13
ศช. ซือ PageRuler Plus Prestained Protein Ladder , 2 x250 ul. 6,676.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,676.80 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,676.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013301 01/08/2019

14
ศช. ซือ Petridish Plastic, With Vents 94.X16 mm.(480/Case) 13,054.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,054.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,054.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013302 01/08/2019

15
ศช. ซือ ถุงพลาสตกิรอ้นขนาด 20x30,500 g 5,526.55 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 5,526.55 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 5,526.55 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013303 01/08/2019

16
ศช.

ซือ KB-M01-210011-250 Backing Card,6 x 30 cm,50 
sheet/pack

23,112.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากดั 23,112.00 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากดั 23,112.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013304 01/08/2019

17
ศช. ซือ di-Sodium hydrogen phosphate anh. 500 g. 4,868.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,868.50

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

4,868.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013305 01/08/2019

18
ศช. ซือ MEM-EAGLE, 10x1L 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 2,675.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 2,675.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013306 01/08/2019

19
ศช. ซือ HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol (HAP Purification) 13,424.22 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 13,424.22 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 13,424.22 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013307 01/08/2019

20
ศช. ซือ SPOTLIGHT PRESENTATION REMOTE GOLD 19,003.20 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากดั พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัOน

19,003.20
หา้งหุน้สว่นจํากดั พันธุท์พิย ์
อนิเตอรเ์น็ต โซลชูัOน

19,003.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013308 01/08/2019

21
ศช. ซือ Cuvette Plus, 2 mm gap, 400 ul, Sterile Pkg/50, Blue 15,301.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

15,301.00
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากดั

15,301.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013309 01/08/2019

22
ศช. ซือ Evaporating traps 100ml. 29/32,14/23 44,940.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล เอส 
พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล

44,940.00
หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมี
คอล

44,940.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013310 01/08/2019

23
ศช. ซือ MiniSeq Mid Output kit (300 cycles) 32,635.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 32,635.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 32,635.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013311 01/08/2019

24
ศช. ซือ QIAquick PCR Purification Kit (50) 10,550.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 10,550.20 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 10,550.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013313 01/08/2019

สรปุผลการดําเนนิการจดัซื�อจดัจา้ง เดอืนสงิหาคม 2562
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ศูนยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ
ระหวา่งวนัที	 1 - 31 สงิหาคม 2562

หนา้ทีO 1 จาก 30
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25
ศช. ซือ DICHLOROMETHANE (AMYLENE), AR 4L 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั 12,840.00

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากดั

12,840.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013314 01/08/2019

26
ศช. ซือ Liquid Notrogen 180L, Pressure 75 Psig 18,939.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย)
 จํากดั

18,939.00
บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

18,939.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013316 01/08/2019

27
ศช. ซือ ตวัวดัแสง ความชืน กรดดา่ง อณุหภูม ิ4int1 7,918.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกษตรภัณฑ ์จํากดั 7,918.00 บรษิัท เกษตรภัณฑ ์จํากดั 7,918.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013317 01/08/2019

28
ศช. ซือ DNA Sequencing (<96 rxn) 359.52 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

359.52
บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

359.52 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013318 01/08/2019

29
ศช. ซือ แร็คสําหรับหลอดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 30มลิ 13,353.60 เฉพาะเจาะจง

บรษิัทมัOนคงรุ่งเรอืง เวลิด์ กรุ๊ป 
จํากดั

13,353.60
บรษิัทมัOนคงรุ่งเรอืง เวลิด์ กรุ๊ป
 จํากดั

13,353.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013319 01/08/2019

30
ศช. จา้ง 1MCG-STD-SEQ:STANDARD SEQUENCING SERVICE 6,259.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,259.50 บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,259.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013320 01/08/2019

31
ศช. ซือ 1ABN-AM1907:TURBO DNA-FREE, 50 RXN 9,790.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,790.50 บรษิัท กบิไทย จํากดั 9,790.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013321 01/08/2019

32
ศช.

ซือ วสัดวุทิยาศาสตรส์ําหรับบํารุงรักษาเชงิป้องกนัเครืOอง 
Autoclave

36,166.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 36,166.00 บรษิัท ท ีอ ีควิ จํากดั 36,166.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013341 01/08/2019

33
ศช. ซือ Taq DNA Polymerase with Standard Buffer 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 7,490.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 7,490.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013342 01/08/2019

34
ศช. ซือ เทปผา้ 1 1/2 นิวx9 หลา 4,905.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 4,905.27

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

4,905.27 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013343 01/08/2019

35
ศช. ซือ HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol (HAP Purification) 1,540.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,540.80 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,540.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013344 01/08/2019

36
ศช. ซือ B0300 Betaine solution 5M, vial of 1.5 ml., pkg of 5 vial. 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีO จํากดั 20,865.00

บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีO 
จํากดั

20,865.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013345 01/08/2019

37
ศช. ซือ Centrifuge Tube 50 ml Conical Sterilized 25/pk/500/cs 2,996.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์
จํากดั

2,996.00
บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์
จํากดั

2,996.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013346 01/08/2019

38
ศช. ซือ HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol(HAP Purification) 4,892.04 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 4,892.04 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 4,892.04 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013347 01/08/2019

39
ศช. ซือ HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol (HAP Purification) 8,579.26 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 8,579.26 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 8,579.26 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013348 01/08/2019

40
ศช. ซือ RS-04729692001 LightCycler 480 Multiwell Plate 96 20,009.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 20,009.00 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 20,009.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013349 01/08/2019

41
ศช. จา้ง DNA Sequencing <96rxn> 719.04 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

719.04
บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

719.04 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013350 01/08/2019

42
ศช. จา้ง DNA Sequencing (<96rxn) 1,617.84 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

1,617.84
บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

1,617.84 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013351 01/08/2019

43
ศช. ซือ Hydrochloric Acid 37% GR 2.5 Lt 6,955.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค ซายน ์
เอ็นจ์

6,955.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค ซายน ์
เอ็นจ์

6,955.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013352 01/08/2019

44
ศช.

ซือ KAPA SYBR Fast ๖◌◌๊รือําพหฟส๗ม100x20uL reactions 
KK4600

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 8,025.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 8,025.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013353 01/08/2019

45
ศช. ซือ ผา้กอ๊ส ขนาด 36 นิว x 100 หลา 5,569.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 5,569.35 บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 5,569.35 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013354 01/08/2019

46
ศช. จา้ง งานตดิตั งประต ูAccess Control 319,800.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท บอส คอมพวิเทค แอนด ์
เซอรว์สิ จํากดั

319,800.00
บรษิัท บอส คอมพวิเทค แอนด์
 เซอรว์สิ จํากดั

319,800.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013355 01/08/2019

47
ศช.

ซือ Round Petridish,Ps,dia 55 x 14.2 mm, 1,620/case 
Aseptic

93,903.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากดั 93,903.20
บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์
จํากดั

93,903.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013356 01/08/2019

48
ศช. ซือ F013-4 ถังขยะหกเหลีOOยม56L.ตวัและฝาขาวขุน่ 17,590.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชนิเตอร ์โปรดกัส ์จํากดั 17,590.80 บรษิัท ชนิเตอร ์โปรดกัส ์จํากดั 17,590.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013357 01/08/2019

49
ศช. ซือ POTATO DEXTROSE AGAR 500 GM 19,581.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 19,581.00

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

19,581.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013358 01/08/2019

50
ศช. ซือ 1BHC-MB208-0100 : ONE PCR, 100 RXN 12,133.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 12,133.80 บรษิัท กบิไทย จํากดั 12,133.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013359 01/08/2019

หนา้ทีO 2 จาก 30



แบบ สขร.1

ลําดบั
ที	

ศูนย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วธิซีื�อหรอื

จา้ง
รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	
เอกสาร

51
ศช. ซือ เทปใส แกน 3" 3/4 นิว x 36 หลา (แพ็ค 8 มว้น) 417.98 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 417.97

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

417.97 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013360 01/08/2019

52
ศช. ซือ DISH 90MM. TRIPLE VENT 500/CS 41,195.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

41,195.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

41,195.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013362 01/08/2019

53
ศช. ซือ Rose bengal,dye content 80% : "Aldrich" 25 g. 5,082.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,082.50

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

5,082.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013363 01/08/2019

54
ศช. ซือ BD BACTO peptone,500 g. Cat.No.211677 22,149.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีจ พลสั กรุ๊ป จํากดั 22,149.00 บรษิัท บเีจ พลสั กรุ๊ป จํากดั 22,149.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013364 01/08/2019

55
ศช. ซือ ETHYL ACETATE, CG 20L 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั 2,140.00

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากดั

2,140.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013365 01/08/2019

56
ศช. ซือ 3-Methylbutanol, 99% 'Sigma" 2,675.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,675.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

2,675.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013366 01/08/2019

57
ศช.

ซือ Round Petridish, Ps, dia 55x14.2 mm, 1,620/case 
Aseptic

47,743.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากดั 47,743.40
บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์
จํากดั

47,743.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013367 01/08/2019

58
ศช. ซือ Cork Borer "Japan" (6pcs./set) ตดัและเหลาปลาย 5,713.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 5,713.80 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 5,713.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013368 01/08/2019

59
ศช. ซือ วุน้ผงเกรด เอเอ 1,110.01 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วุน้บรสิทุธิ� จํากดั 1,110.01 บรษิัท วุน้บรสิทุธิ� จํากดั 1,110.01 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013369 01/08/2019

60
ศช. ซือ 50 ml Tube, Sterilized, Flat Cap Lid, 25 EA/Pkg 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไรทไ์ซน ์เทรดดิง จํากดั 3,638.00 บรษิัทไรทไ์ซน ์เทรดดิง จํากดั 3,638.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013370 01/08/2019

61
ศช. ซือ แบตเตอรีOแหง้ : Model : 12 volt 7.2 Ah 8,731.20 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

8,731.20
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

8,731.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013371 01/08/2019

62
ศช. ซือ แบตเตอรีOแหง้ : Model : 12 volt 7.2 Ah 8,731.20 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

8,731.20
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

8,731.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013371 01/08/2019

63
ศช. ซือ แบตเตอรีOแหง้ : Model : 12 volt 7.2 Ah 8,731.20 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

8,731.20
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

8,731.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013372 01/08/2019

64
ศช. ซือ แบตเตอรีOแหง้ : Model : 12 volt 7.2 Ah 8,731.20 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

8,731.20
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

8,731.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013372 01/08/2019

65
ศช. ซือ Alcoh 95% /ax 15 kg 24,385.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 24,385.30 บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 24,385.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013373 01/08/2019

66
ศช. ซือ Cobalt(II)Chloride 6Hydrate 500 g.Ajax 7,736.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ีแล็บ 7,736.10

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริต์ เคม ี
แล็บ

7,736.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013374 01/08/2019

67
ศช. ซือ Sodium hydrogen carbonate 1kg#AR1168-P,RCI-Labsc 4,106.66 เฉพาะเจาะจง บรษิัทยูเนีOยน ซายน ์จํากดั 4,106.66 บรษิัทยูเนีOยน ซายน ์จํากดั 4,106.66 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013375 01/08/2019

68
ศช. ซือ AGAR TECHNICAL 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 2,889.00

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

2,889.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013377 01/08/2019

69
ศช. ซือ L-SHAPE SPREADER, BLUE , IRR , 1000/CS 6,955.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

6,955.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

6,955.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013378 01/08/2019

70
ศช. ซือ Presto Plasmid Mini kit 6,933.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 6,933.60 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 6,933.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013381 01/08/2019

71
ศช.

จา้ง การคดัเลอืกฟาจดว้ยคลงัฟาจทีOแสดงเปปไทดท์ีOผวิ โดยใช ้
โปรตนี NS1 ของเด็งกีOทีOเตรยีมจากนําเลียงเซลลท์ีOมรการตดิเชือ
ไวรัส

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธัญญาพร เดชทววีฒัน์ 15,000.00 นางสาว ธัญญาพร เดชทววีฒัน์ 15,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013382 01/08/2019

72
ศช. ซือ MOPS-EDTA-Sodium Acetate (MESA)powder for RNA 18,297.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

18,297.00
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

18,297.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013383 01/08/2019

73
ศช.

จา้ง เตรยีมตวัอย่างโปรตนี NS1 ทีOมกีารเปลีOยนแปลงตําแหน่ง 
phosphorylation

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พัชร ีทรงประโคน 15,000.00 นางสาว พัชร ีทรงประโคน 15,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013384 01/08/2019

74
ศช. ซือ FG-FD51676- PCRD Flex (50 pack) 237.50 เฉพาะเจาะจง ABINGDON HEALTH 237.50 ABINGDON HEALTH 237.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013397 01/08/2019

75
ศช.

จา้ง คา่จา้งเพืOอควบคมุไสเ้ดอืนฝอยรากปม ของเชือรา 
Arthrobotrys  ของ นายปิยพัทธ ์เทพบุญเรอืง (TOR)

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ปิยพัทธ ์เทพบุญเรอืง 7,000.00 นาย ปิยพัทธ ์เทพบุญเรอืง 7,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013398 01/08/2019

76
ศช. ซือ กระดาษชําระ, ถุงขยะดํา และสบู่เหลวลา้งมอื 46,512.90 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากดั อมรชยัพานชิ 
1996

46,512.90
หา้งหุน้สว่นจํากดั อมรชยั
พานชิ 1996

46,512.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013406 01/08/2019
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77
ศช. ซือ Buffer Solution pH4 (500 mL) 5,344.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 5,344.65 บรษิัท เมทโธรหม์ สยาม จํากดั 5,344.65 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013425 02/08/2019

78
ศช. ซือ Magnetic bar cylindrical 3.5x3.5 mm. 2,572.28 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

2,572.28
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

2,572.28 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013426 02/08/2019

79
ศช. ซือ BOTTLE TOP FILTER,150ML,45MM,.45UM,CA1/48 18,489.60 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติง จํากดั

18,489.60
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

18,489.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013428 02/08/2019

80
ศช. ซือ MES htdrate "Sigma" 16,938.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 16,938.10

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

16,938.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013430 02/08/2019

81
ศช. ซือ Manganese (II) Chloride (AR grade) 4,740.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 4,740.10 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 4,740.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013432 02/08/2019

82
ศช. ซือ HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol(HAP Purification) 796.08 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 796.08 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 796.08 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013452 02/08/2019

83
ศช. ซือ ถุงมอืไนไตรศรตีรัง สฟี้า S 2,182.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 2,182.80 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 2,182.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013454 02/08/2019

84
ศช. ซือ HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol (HAP Purification) 3,616.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,616.60 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,616.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013455 02/08/2019

85
ศช. ซือ ผา้ก็อตมว้น 9 นิว ยาว 100 หลา 2,578.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 2,578.70 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 2,578.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013456 02/08/2019

86
ศช.

ซือ เวอรเ์นียรด์จิติอลรุ่น 500-719-20 (0.01X0-150 มลิ) 
MITUTOYO

6,141.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเจเอสอาร ์เอ็นเทค จํากดั 6,141.80 บรษิัทเจเอสอาร ์เอ็นเทค จํากดั 6,141.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013457 02/08/2019

87
ศช. ซือ รถบรรทุกเกษตรแบบยกเททา้ย 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อแีตน๋ฟอรย์ู จํากดั 450,000.00 บรษิัท อแีตน๋ฟอรย์ู จํากดั 450,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013458 02/08/2019

88
ศช. จา้ง ซอ่มกลอ้งจุลทรรศน์ 5,981.31 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากดั 6,400.00 บรษิัทสเปซเมด จํากดั 6,400.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013461 02/08/2019

89
ศช. จา้งตรวจวเิคราะหป์รมิาณเยืOอในแป้ง ความละเอยีดของแป้ง 84,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นาง จํารัส คดพมิพ์ 84,000.00 นาง จํารัส คดพมิพ์ 84,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013470 02/08/2019

90
ศช.

จา้งเตรยีมตวัอย่างเบืองตน้สําหรับงานวเิคราะห ์ไดแ้ก ่การสกดั
แป้ง การโม่ร่อนตวัอย่าง

74,000.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาว สมบูรณ ์จันทรห์อม 74,000.00 นางสาว สมบูรณ ์จันทรห์อม 74,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013472 02/08/2019

91
ศช. จา้งเตรยีมดนิผสม ปลกูและดแูลตน้มะเขอืเทศ พรกิ และตน้ยาสบู 28,500.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นาย รักชาต ิจนิดาวงศ์ 28,500.00 นาย รักชาต ิจนิดาวงศ์ 28,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013475 02/08/2019

92
ศช. จา้ง บํารุงรักษาเครืOองมอื HPLC model Waters 2690 #1 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 53,500.00

บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากดั

53,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013476 02/08/2019

93
ศช. จา้ง บํารุงรักษาเครืOอง HPLC model DIONEX Ultimate 3000 RS 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั 40,660.00 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั 40,660.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013478 02/08/2019

94
ศช.

ซือ Research plus 3-Pack,Option 2 
(2-20ul/20-200ul/100-1000ul)

31,351.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 31,351.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 31,351.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013479 02/08/2019

95
ศช.

ซือ วสัดวุทิยาศาสตร ์(Dual 48/48 Fast Reaction Module) 
สําหรับเครืOอง PCR model BIO-RAD

169,231.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 169,231.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 169,231.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013480 02/08/2019

96
ศช. ซือ เครืOอง pH meter 23,540.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั
บรษิัท กบิไทย จํากดั

23,540.00
32,100.00

บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 23,540.00 ราคาตํOาสดุ PO19013481 02/08/2019

97
ศช. จา้ง คา่ทดสอบปรมิาณกรดแฮกเซนยูโรนคิ (สว่นลด 30%) 5,880.00 เฉพาะเจาะจง

ภาควชิาวนผลติภัณฑ ์
คณะวนศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

5,880.00
ภาควชิาวนผลติภัณฑ ์
คณะวนศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

5,880.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013482 02/08/2019

98
ศช. ซือ POTATO DEXTROSE AGAR 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 11,235.00

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

11,235.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013483 02/08/2019

99
ศช.

จา้ง ทําถาดรองสารเคม ีขนาดภายนอก 745 x 450 x 36 มม. 
(WxDxH) ความสงูภายใน 30 มม.

9,202.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 9,202.00 บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 9,202.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013484 02/08/2019

100
ศช. ซือ QSP Low Retention Tips 10ul, non-sterile 1000/pk 2,514.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 2,514.50

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

2,514.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013485 02/08/2019

101
ศช. ซือ FastDigest Sall, 200 react 75,435.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 75,435.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 75,435.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013488 02/08/2019

102
ศช. ซือ QIAprep Spin Miniprep kit (50) 45,275.98 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 45,275.98 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 45,275.98 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013489 02/08/2019
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103
ศช. จา้ง งานตรวจเช็คเครืOองทําความชืน 23,326.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรแ์ชนท ์เทค จํากดั 23,326.00 บรษิัท เมอรแ์ชนท ์เทค จํากดั 23,326.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013490 02/08/2019

104
ศช. จา้ง ซอ่มเครืOองทํานําแข็งเกล็ด NT 25,444.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีไอซโ์ปร จํากดั 25,444.60 บรษิัท เอ็นท ีไอซโ์ปร จํากดั 25,444.60 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013491 02/08/2019

105
ศช. จา้ง ซอ่มเมนบอรด์ค์อนโทรล 856.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

856.00
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

856.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013492 02/08/2019

106
ศช. ซือ แบตเตอรีO :Model : 12 volt 7.5 Ah 26,022.40 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

26,022.40
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

26,022.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013493 02/08/2019

107
ศช. ซือ L-Histidine, Cell Culture Reagent, 100 g #J63065.22 32,463.80

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

32,463.80
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

32,463.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013499 04/08/2019

108
ศช.

ซือ Vanillic acid, purum, 97% (HPLC) 10g 
Sigma-Aldrich#94770

53,671.20
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค 
จํากดั

53,671.20
บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค 
จํากดั

53,671.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013500 04/08/2019

109
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 1,284.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,284.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,284.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013501 04/08/2019

110
ศช.

ซือ Centrifuge Tube Oak Ridge, FEP, 30 ml, 2/pk เพืOอสําหรับ
ใชใ้นงานวจิัย

25,701.40
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 25,701.40

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

25,701.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013503 04/08/2019

111
ศช. ซือ Pipetman G P200G,20.0-200.0 ul เพืOอสําหรับใชใ้นงานวจิัย 17,259.10

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 17,259.10 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 17,259.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013504 04/08/2019

112
ศช.

ซือ PEEK Tubing, 1/16" ODx5',0.010"(25mm) ID, Blue, 
7,000psi เพืOอสําหรับใชใ้นงานวจิัย

4,815.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากดั 4,815.00

บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

4,815.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013505 04/08/2019

113
ศช. จา้ง 10MB-0004-F20 Standard Sequencing Service 5,082.50

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 5,082.50 บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 5,082.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013506 04/08/2019

114
ศช. ซือ Column storage fitting 31,928.80

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 31,928.80 บรษิัท ฟายนส์เปค จํากดั 31,928.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013507 04/08/2019

115
ศช.

ซือ 1MJC-MSP-10 : MS PIPETTE VARIABLE VOLUME 1-10 
UL.

14,766.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท กบิไทย จํากดั 14,766.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 14,766.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013508 04/08/2019

116
ศช.

ซือ Dimethyl sulfoxide Hybri-Max, sterile-filtered, 
BioReagent,

11,951.90
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

11,951.90
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล
ซพัพลาย จํากดั

11,951.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013509 04/08/2019

117
ศช. ซือ 1SPL-22050 : RESERVOIR 18,887.96

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท กบิไทย จํากดั 18,887.96 บรษิัท กบิไทย จํากดั 18,887.96 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013510 04/08/2019

118
ศช. ซือ Carbon Dioxide Gas (Ind) Purity 99.5% Min 635.58

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไทยสเปเชีOยลแกส๊ จํากดั 635.58
บรษิัท ไทยสเปเชีOยลแกส๊ 
จํากดั

635.58 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013511 04/08/2019

119
ศช.

จา้ง ซอ่มเครืOอง Ultrasonic Cleaner model CREST รุ่น 2800T 
S/N : 23367 (ASSET : 3410-005-0001-0000003-000)

19,046.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท ไซแอนตฟิิค โปรโมชัOน 
จํากดั

19,046.00
บรษิัทไซแอนตฟิิค โปรโมชัOน 
จํากดั

19,046.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013512 04/08/2019

120
ศช.

ซือ SPME Arrow Liner ID 1.3 mm, for SSL inJector of 
AGILENT GC 7890, Pk of 3 pcs Only for SMPE Arrow with 
OD 1.1mm

16,050.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท ซายน ์สเปค จํากดั 16,050.00 บรษิัท ซายน ์สเปค จํากดั 16,050.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013513 04/08/2019

121
ศช. ซือ MGIEasy RDA Library Prep Kit 208,239.12 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 208,239.12 บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 208,239.12 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013514 04/08/2019

122
ศช. ซือ Finnpipette F2 0.2-2 ul micro 50,734.05 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 50,734.05

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

50,734.05 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013515 04/08/2019

123
ศช. จา้ง คา่บรกิารซอ่มเครืOอง Shaking Water Bath 6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไอดไีซเอนซ ์แอนด ์
เคมคิอล จํากดั

6,420.00
บรษิัท ไอดไีซเอนซ ์แอนด ์
เคมคิอล จํากดั

6,420.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013516 04/08/2019

124
ศช.

ซือ TMB (Soluble Substrate)QUQUANTITATIVE 
IMMUNOASSAYS

17,013.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 17,013.00
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

17,013.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013517 04/08/2019

125
ศช. ซือ GT Anti-Mouse lgA+IgG+IgM (H+L),HAS , 1.0 mg 27,392.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 27,392.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 27,392.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013518 04/08/2019

126
ศช. ซือ HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol(HAP Purification) 1,078.56 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,078.56 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,078.56 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013519 04/08/2019

127
ศช. ซือ HAP-100 set Oligosynthesis 0.1 umol (HAP Purification) 909.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 909.50 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 909.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013520 04/08/2019

128
ศช. ซือ HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol(HAP Purification) 3,659.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,659.40 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,659.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013521 04/08/2019
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129
ศช. ซือ DEPC-TREATED WATER,100 ML. 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 11,128.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 11,128.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013522 04/08/2019

130
ศช. ซือ ถุงมอืไม่มแีป้ง ศรตีรัง S 4,713.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 4,713.35 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 4,713.35 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013523 04/08/2019

131
ศช.

จา้ง ทํางานทดสอบโรคเมล็ดดา่ง ดแูลความเรยีบรอ้ยของหอ้ง
แล็บโรคขา้วและเชือทีOเป็นสาเหตใุหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน

45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นราภรณ ์ชาวเมอืง 45,000.00 นางสาว นราภรณ ์ชาวเมอืง 45,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013524 04/08/2019

132
ศช.

ซือ Gene synthesis: CMV1, 965bp, pUC57, 4 ug 
44,726.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 44,726.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 44,726.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013525 04/08/2019

133
ศช. ซือ Defined Fetal Bovine Serum, US Origin 14,231.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 14,231.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 14,231.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013526 04/08/2019

134
ศช.

ซือ SPME Arrow 1.10mm: DVB/C-WR/PDMS 
(Divinylbenzene/ Carbon WR /Polydimethylsiloxane), 43,335.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ซายน ์สเปค จํากดั 43,335.00 บรษิัท ซายน ์สเปค จํากดั 43,335.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013527 04/08/2019

135
ศช. ซือ 01SB-0002-RT (# SB101-500G) Smart Agarose, 500g 10,165.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 10,165.00 บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 10,165.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013528 04/08/2019

136
ศช. ซือ ฝาขวดขนาด 8 ออนซ์ 11,556.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 11,556.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 11,556.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013529 04/08/2019

137
ศช. ซือ Clorox 1.89 Lite 1,326.80

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,326.80 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,326.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013530 04/08/2019

138
ศช.

จา้ง Callbration Package for Viscograph Visco-E(USB) 
ASSET : 663000000650

17,655.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 17,655.00

บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากดั

17,655.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013531 04/08/2019

139
ศช. ซือ Condenser Allihn Cone 29-32 เพืOอสําหรับใชใ้นงานวจิัย 9,951.00

เฉพาะเจาะจ
ง

ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวนัชยั 
ณ วเิชยีร

9,951.00
ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวนั
ชยั ณ วเิชยีร

9,951.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013532 04/08/2019

140
ศช. ซือ PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 2 x 250 ul. 16,692.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 16,692.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 16,692.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013533 04/08/2019

141
ศช. ซือ MEM/EBSS with L-Glutamine 2x5L 5,136.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,136.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,136.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013535 04/08/2019

142
ศช. ซือ เครืOองหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา 25,466.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากดั ซ ีเอส ท ี
อนิสทรูเมน้ท ์(ไทยแลนด)์

25,145.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั ซ ีเอส ท ี
อนิสทรูเมน้ท ์(ไทยแลนด)์

25,145.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013554 05/08/2019

143
ศช.

ซือ เครืOองวดัความชืนสมัพัทธแ์ละอณุหภูมแิบบตดิตั งมจีอแสดง
ภาพ

10,689.30 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท พอีารซ์ ีเทคโนโลย ีคอร์
ปอเรชัOนจํากดั

10,689.30
บรษิัท พอีารซ์ ีเทคโนโลย ี
คอรป์อเรชัOน จํากดั

10,689.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013566 05/08/2019

144
ศช. ซือ Pierce Anti-c-Myc Agarose, 2 ML (25% SLURRY) 35,738.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 35,738.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 35,738.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013600 05/08/2019

145
ศช. ซือ pH-Indicator Strips Universal 0-14 pH 1,155.60

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เมอรค์ จํากดั 1,155.60 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 1,155.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013602 05/08/2019

146
ศช.

ซือ N - tert -Butyldimethylsilyl- N - 
methyltrifluoroacetamide with

18,179.30
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

18,179.30
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

18,179.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013607 05/08/2019

147
ศช. ซือ gBlocks Gene Fragments 125-500 bp 6,547.33

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,547.33 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,547.33 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013608 05/08/2019

148
ศช. ซือ alpha-Amylase (Porcine Pancreatic), -100,000 U/G (9G) 37,450.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั

37,450.00
บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั

37,450.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013609 05/08/2019

149
ศช.

ซือ Bispyrazolone for TLC derivatization, for the det.of 
cyanide,>=98.0% เพืOอสําหรับใชใ้นงานวจิัย

19,356.30
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

19,356.30
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

19,356.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013610 05/08/2019

150
ศช. ซือ ใบ Certifacate สําหรับงานวจิัยในโครงการ 14,189.17 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมูนเิคชัOน จํากดั 14,188.65

บรษิัท เน็ตเวย ์คอมมูนเิคชัOน 
จํากดั

14,188.65 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013611 05/08/2019

151
ศช. ซือ 30% Acrylamide/Bis Solution 29 : 1 2,214.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 2,214.90 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 2,214.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013612 05/08/2019

152
ศช. ซือ Creatinine "TCI" 25G 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 2,461.00

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

2,461.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013613 05/08/2019

153
ศช. ซือ B-Glucosidase (A.niger), 200U 59,599.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั

59,599.00
บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั

59,599.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013614 05/08/2019

154
ศช. ซือ POTATO DEXTROSE BROTH 22,020.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 22,020.60

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

22,020.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013615 05/08/2019
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155
ศช. ซือ Formic Acid, LC-MS Grade, 50ML 8,025.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 8,025.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 8,025.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013616 05/08/2019

156
ศช. ซือ Centrifuge Tube 50ML, PLUG SEAL Cap, 25/500/CS 11,770.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. 
ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

11,770.00
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.
ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

11,770.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013617 05/08/2019

157
ศช. ซือ Flask Baffled Shake,250 ml เพืOอสําหรับใชใ้นงานวจิัย 8,731.20

เฉพาะเจาะจ
ง

ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวนัชยั 
ณ วเิชยีร

8,731.20
ว ีเอ็น ซพัพลาย โดยนายวนั
ชยั ณ วเิชยีร

8,731.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013618 05/08/2019

158
ศช. ซือ API ZYM 25STRIPS Cat.No.25200 15,301.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากดั 15,301.00  บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากดั 15,301.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013619 05/08/2019

159
ศช. ซือ MARINE BROTH2216 34,903.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 34,903.40

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

34,903.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013620 05/08/2019

160
ศช. ซือ SERO PIPET 2ML 1000/CS 23,000.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

23,000.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

23,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013621 05/08/2019

161
ศช. ซือ ASSAY DISCS 6 MM. (1000/BOX) ,WHATMAN#2017-006 1,979.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีO จํากดั 1,979.50 บรษิัทซทีแีลบอราตอรีO จํากดั 1,979.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013622 05/08/2019

162
ศช.

ซือ Centrifuge Bottle Screw Cap, PPCO, 500 ml (24/case) 
เพืOอสําหรับใชใ้นงานวจิัย

6,676.80
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 6,676.80

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

6,676.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013623 05/08/2019

163
ศช. ซือ Erlenflask,nar.neck,DURAN125ml (DURAN) 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 6,420.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 6,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013624 05/08/2019

164
ศช. ซือ Disposable folded capillary cells for Zetasizer (8 อนั) 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อาฟเตอร ์แล็บ จํากดั 7,704.00 บรษิัท อาฟเตอร ์แล็บ จํากดั 7,704.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013625 05/08/2019

165
ศช. ซือ TRIS Hydrochloride, 5 kg. 60,027.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิฟินติี 
สแตนดารด์

60,027.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิฟินติี 
สแตนดารด์

60,027.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013626 05/08/2019

166
ศช. ซือ Custom Oligo syns,2005 mer,25 nmole 27,889.55 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 27,889.55 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 27,889.55 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013627 05/08/2019

167
ศช. ซือ ปากกาลกูลืOน 0.5 มม. (แพ็ค 50 ดา้ม) นําเงนิ 6,989.22

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 6,989.21
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

6,989.21 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013628 05/08/2019

168
ศช. จา้ง DNA Sequencing (<96rxn) 1,605.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

1,605.00
บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

1,605.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013629 05/08/2019

169
ศช. ซือ 1.7ml Microcentrifuge Tube, Natural, 10x 1,000/pack 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 12,840.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 12,840.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013630 05/08/2019

170
ศช.

ซือ Research plus 3-pack, Option 2 
(2-20ul/20-200ul/100-1000ul)

37,649.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 37,649.02 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 37,649.02 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013631 05/08/2019

171
ศช.

ซือ Custom oligo syn 1 oligos, 20 mers, 250 nmole,3'Int 
Amion Modifier C6 dT Biotin

16,157.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 16,157.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 16,157.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013632 05/08/2019

172
ศช. ซือ Phusion DNA polymerase 75,435.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 75,435.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 75,435.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013633 05/08/2019

173
ศช. ซือ SUPERSCRIPT III 21,186.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 21,186.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 21,186.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013634 05/08/2019

174
ศช. ซือ Pipette box' stainless' ฝาคลอบแบบเรยีบ (LS230001) 2,996.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

2,996.00
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

2,996.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013635 05/08/2019

175
ศช. จา้ง DNA Sequencing (<96rxn) 2,407.50 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

2,407.50
บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

2,407.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013636 05/08/2019

176
ศช. ซือ PLATE 6W TC F-BTM W/LID PS,50/CS 2,354.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

2,354.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

2,354.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013637 05/08/2019

177
ศช. ซือ Bottle Lab, GL 45 screw-cap, 2000 mL 2,574.42 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

2,574.42
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

2,574.42 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013638 05/08/2019

178
ศช. ซือ FETAL BOVINE SERUM, PENICILLIN-STREPTOMYCIN 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 5,136.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 5,136.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013639 05/08/2019

179
ศช. ซือ กระดาษเช็ดมอืเพืOอใชท้ําความสะอาดทัOวไป 1,712.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013640 05/08/2019

180
ศช.

ซือ ผงวุน้บรสิทุธิ�ตราเหรยีญทอง 7.5 กก./ บรรจุซองละ 25 กรัม 
เพืOอใชส้ําหรับเตรยีมอาหารเทยีมเลียงแมลง

21,614.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เอสเอสซ ีอนิเตอรแ์ล็บ 
จํากดั

21,614.00
บรษิัท เอสเอสซ ีอนิเตอรแ์ล็บ
 จํากดั

21,614.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013641 05/08/2019
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181
ศช. ซือ No.4846-10 TIP,100-1000UL,Blue,Grad,10000/CS 13,054.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติง จํากดั

13,054.00
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

13,054.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013691 06/08/2019

182
ศช.

จา้งประเมนิและศกึษาความเป็นไปไดท้างการตลาดของ
นําสม้สายชหูมักในเชงิพาณชิย์

100,000.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวเพ็ญพร นอ้ยดา 100,000.00 นางสาวเพ็ญพร นอ้ยดา 100,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013692 06/08/2019

183
ศช. จา้ง ปรับปรุงบ่อไร่และโรงเรอืนเพาะเลียงปลากดัสําหรับงานวจิัย 170,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นธ ีรัตนพเิชษฐ 170,000.00 นาย นธ ีรัตนพเิชษฐ 170,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013700 07/08/2019

184
ศช. ซือ ฮอรโ์มน Juramate 116,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั บา้นหมอสวสัดิ� 116,000.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั บา้นหมอ
สวสัดิ�

116,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013703 07/08/2019

185
ศช.

ซือ Gene Synthesis:Sgt2_gRNA1 Len:231bp, Vector name: 
pUC57-Simple, Plasmid preparation: Standard delivery: 4 
ug (free of charge)

2,129.59 เฉพาะเจาะจง GenScript (Hong Kong) Limited 2,129.59
GenScript (Hong Kong) 
Limited

2,129.59 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013721 07/08/2019

186
ศช. ซือ Biotin>=99%(HPLC),lyophilized powder 101,960.30 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

101,960.30
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

101,960.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013722 07/08/2019

187
ศช. จา้ง คา่จา้งเพืOอศกึษาชพีจักรของไสเ้ดอืนฝอยรากปมในแตล่ะระยะ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง เกวรนิทร ์กลํOาเชาว์ 22,000.00

Miss. นางสาว เกาวรนิทร ์กลํOา
เขาร์

22,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013723 07/08/2019

188
ศช. ซือ ทีOวางของสแตนเลส 2 ชั น / ขาตั งสแตนเลส 25,680.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ว.ีเอส.อนิเตอร ์ดเีวลลอป
เมน้ท ์จํากั

25,680.00
บรษิัท ว.ีเอส.อนิเตอร ์ดเีวลล
อปเมน้ท ์จํากั

25,680.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013724 07/08/2019

189
ศช. จา้ง ออกแบบประสานงานประกอบและทดสอบ (test run) 50,000.00 เฉพาะเจาะจง สชุาต ิพงษ์ชยัผล 50,000.00 Mr. สชุาต ิพงษ์ชยัผล 50,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013725 07/08/2019

190
ศช.

ซือ Microscope slides with positive charge 90 ground edge 
white end 72 pcs/box

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ เอส ไซน ์จํากดั 6,420.00 บรษิัท เอ เอส ไซน ์จํากดั 6,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013726 07/08/2019

191
ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 4 Oligos, 84 mers, 25 nmole 1,168.44 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,168.44 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,168.44 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013727 07/08/2019

192
ศช. ซือ Microbatch plate untreated-270 2,044.91 เฉพาะเจาะจง Hampton Research Corp. 2,044.91 Hampton Research Corp. 2,044.91 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013728 07/08/2019

193
ศช.

จา้ง คา่บรกิารตรวจเช็คและซอ่มบํารุงรักษาเครืOอง Centrifuge 
Beckman Cluter

28,588.26 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากดั 28,588.26 บรษิัทพ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากดั 28,588.26 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013729 07/08/2019

194
ศช. ซือ Gene synthesis , 4 ug ( PTP2_His_pET-28b(+) ) 33,384.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 33,384.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 33,384.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013730 07/08/2019

195
ศช. ซือ PERCOLL 1 L 44,512.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 44,512.00

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

44,512.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013731 07/08/2019

196
ศช. ซือ QIAamp DNA Mini Kit (250) 53,029.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 53,029.20 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 53,029.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013732 07/08/2019

197
ศช. จา้ง อะไหล ่Prefilter สําหรับตู ้Laminar Flow 3,745.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากดั

3,745.00
บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท
 จํากดั

3,745.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013733 07/08/2019

198
ศช. ซือ MG-63 Osteosarcoma;Human 85,405.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศไทย)
 จํากดั

85,405.00
บรษิัท ไบโอมเีดยี (ประเทศ
ไทย) จํากดั

85,405.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013734 07/08/2019

199
ศช. จา้ง เปลีOยน HEPA Filter และ Line filter 27,900.01 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

27,900.00
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

27,900.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013735 07/08/2019

200
ศช. จา้ง เปลีOยนชดุ PM Kit รวมทั งตรวจสอบและบํารุงรักษาเครืOองมอื 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 64,200.00 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 64,200.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013736 07/08/2019

201
ศช. ซือ 13 mm. 0.22 um PTFE Syringe filter (100/pk) 1,112.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค จํากดั 1,112.80

บรษิัท ฟอรจ์ูน ไซแอนทฟิิค 
จํากดั

1,112.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013737 07/08/2019

202
ศช.

ซือ Easyflask 75cm2 Filter Nunclon,100/cs 
'NUNC<DENMARK'

8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 8,346.00
บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

8,346.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013738 07/08/2019

203
ศช. ซือ MICROTUBE 1.5ML.BOIL-PROOF,500/BAG 42,800.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

42,800.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

42,800.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013739 07/08/2019

204
ศช.

ซือ Nitrile examination gloves, without powder XS, 
(100/Pack, 1000/Case)

2,782.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,782.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,782.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013740 07/08/2019

205
ศช. ซือ SEP-PAK C18 Cart 1CC/100mg 100/Bx 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 16,264.00

บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากดั

16,264.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013741 07/08/2019

206
ศช. ซือ Grade 1 Circles, 47mm 100/pk 1,964.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 1,964.52

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

1,964.52 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013742 07/08/2019
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207
ศช. ซือ ANAEROBIC INDICATOR (REAZURIN) 2,354.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากดั คลนีคิอลได
แอกโนสตคิส์

2,354.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั คลนีคิอลได
แอกโนสตคิส์

2,354.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013743 07/08/2019

208
ศช. ซือ MINISART FILTER 0.2 UM., 50/PKG 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 2,889.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 2,889.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013744 07/08/2019

209
ศช. ซือ วสัดชุา่ง (รเีลย ์, เตา้รับ ,สายไฟฟ้า) 59,223.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากดั 59,223.08 บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากดั 59,223.08 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013745 07/08/2019

210
ศช. จา้งลา้งทําความสะอาด จัดเก็บอปุกรณ ์โตะ๊ เครืOองแกว้ฯ 118,400.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาว สายสนุีย ์เกตแุกว้ 118,400.00 นางสาว สายสนุีย ์เกตแุกว้ 118,400.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013746 07/08/2019

211
ศช. ซือ RC-L 10/10 Tips LTS 10 uL 1000pcs/bag 68,966.85 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

68,966.85
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

68,966.85 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013747 07/08/2019

212
ศช. ซือ High Sensitivity DNA Kit 25,145.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

25,145.00
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากดั

25,145.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013748 07/08/2019

213
ศช. จา้งตรวจวเิคราะหด์ว้ยเครืOอง HPLC 120,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

พรเทพ เย็นพริุณ 120,000.00 Mr. นาย พรเทพ เย็นพริุณ 120,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013750 07/08/2019

214
ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 1 oligos, 49 mers, 250 nmole 2,660.02 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,660.02 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,660.02 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013751 07/08/2019

215
ศช.

จา้งตรวจวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคม ีงานลา้งทําความสะอาด 
จัดเก็บอปุกรณ ์โตะ๊ เครืOองแกว้ ทีOใชใ้นการปฏบิัตงิานวจิัย

118,400.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาว วจิติรา นพคณุ 118,400.00 นางสาว วจิติรา นพคณุ 118,400.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013753 07/08/2019

216
ศช.

ซือ MUELLER HINTON BROTH NO. 2 CONTROL CATIONS, 
500 G

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 17,120.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 17,120.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013754 07/08/2019

217
ศช. ซือ QIAquick PCR Purification Kit (50) 10,550.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 10,550.20 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 10,550.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013755 07/08/2019

218
ศช. จา้ง ขดุลอ้มยา้ยตน้ไมพ้รอ้มตดิตั งโรงสแลนอาคารโรงเพาะชํา 3 45,450.00 เฉพาะเจาะจง นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 45,450.00 นาย สทุัศน ์โตใหญ่ 45,450.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013756 07/08/2019

219
ศช. จา้งจัดสง่ใบรับสง่ตวัอย่าง การจัดทําใบเสนอราคา ใบแจง้หนี 109,150.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาว สกุญัญา งามเนตร์ 109,150.00 นางสาว สกุญัญา งามเนตร์ 109,150.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013757 07/08/2019

220
ศช.

ซือ ZEN0040, Disposable size measurement at a 173 
degree scattering angle, pack of 100 with 100 caps

8,560.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากดั

8,560.00
บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากดั

8,560.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013760 07/08/2019

221
ศช.

จา้งสง่งานตรวจวเิคราะหแ์ละงานวเิคราะหข์องโครงการ เป็นผูช้ว่ย
จัดเตรยีมตวัอย่างฯ

105,500.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นาง พณิทพิย ์คดพมิพ์ 105,500.00 นาง พณิทพิย ์คดพมิพ์ 105,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013763 07/08/2019

222
ศช. ซือ Custom oligo syn, 15 oligos,367 mers,25 nmole 5,104.97 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,104.97 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,104.97 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013764 07/08/2019

223
ศช.

จา้งตรวจวเิคราะหค์ณุภาพการลดความหนืดมันสําปะหลงัสดดว้ย
เอนไซม์

168,800.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นาง ภวณัรัตน ์แสนสขุ คารล์สนั 168,800.00 นาง เกศณี แสนสขุ คารล์สนั 168,800.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013765 07/08/2019

224
ศช.

ซือ 96 well Freezing Box for 0.2ml, PP, yellow toughmix, 
Low-Rox, 500x20ul rxns

2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 2,568.00 บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 2,568.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013766 07/08/2019

225
ศช.

จา้งตรวจวเิคราะหป์รมิาณแป้งในตวัอย่างมันสําปะหลงัโดยวธิโีพ
ลารเิมตรกิฯ

152,000.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาว ประชมุ โพธิ�ชอ้ย 152,000.00 นางสาว ประชมุ โพธิ�ชอ้ย 152,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013767 07/08/2019

226
ศช. ซือ THERMALSEAL FILM 100/CS 4,066.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

4,066.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

4,066.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013768 07/08/2019

227
ศช.

จา้ง งานเปลีOยนแผงควบคมุ Fume Hood หอ้ง 903 อาคาร INC 2 
(B)

20,865.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบลิ 
จํากดั

20,865.00
บรษิัท เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบลิ 
จํากดั

20,865.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013769 07/08/2019

228
ศช. ซือ DNeasy Plant Mini Kit (50), Qiagen 18,361.20 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั

18,361.20
บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

18,361.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013771 07/08/2019

229
ศช. จา้งทดลองหมักเอททานอลในระดบัโรงงาน 176,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาว สรุัสวด ีสวุรรณสขุมุ 176,000.00 นางสาว สรุัสวด ีสวุรรณสขุมุ 176,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013772 07/08/2019

230
ศช. ซือ Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 100 U 31,030.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 31,030.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 31,030.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013773 07/08/2019

231
ศช. ซือ ป้ายสตกิเกอรแ์ล็ป A17, พลาสตกิเคลอืบบัตร A4 3,568.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,568.02

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

3,568.02 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013774 07/08/2019

232
ศช.

จา้งทดลองหมักเอททานอลในระดบัโรงงาน โดยร่วมรับผดิชอบ
การเก็บตวัอย่างจากโรงงานฯ

160,000.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวสพุัตรา แผ่นเงนิ 160,000.00 นางสาวสพุัตรา แผ่นเงนิ 160,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013775 07/08/2019
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233
ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 12 oligos, 240 mers, 25 nmole 3,338.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,338.40 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,338.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013777 07/08/2019

234
ศช. ซือ HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol (HAP Purification) 9,552.96 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 9,552.96 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 9,552.96 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013778 07/08/2019

235
ศช.

ซือ D(+)-GLUCOSE MONOHYDRATEFOR MICROBIOLOGY 1
 KG

2,782.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 2,782.00 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 2,782.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013779 07/08/2019

236
ศช. ซือ 10MG/ML ETHIDIUM BROMIDE, 10 ML 6,120.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,120.40 บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,120.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013781 07/08/2019

237
ศช. ซือ แบตเตอรีOแหง้ : Model : 12 volt 9 Ah สําหรับเครืOอง UPS 1,690.60 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

1,690.60
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

1,690.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013782 07/08/2019

238
ศช. จา้ง Bacterial Wholp genome reseq., without analysis, 2 GB 11,770.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,770.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 11,770.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013787 07/08/2019

239
ศช. ซือ RPMI-1640 W/HEPES L-Glutamine 1000 ml 3,210.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,210.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,210.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013789 07/08/2019

240
ศช. ซือ ANTI-NA+/K+ATPASE a-1, CLONE C464.6 (25UG) 8,346.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

8,346.00
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล 
ซพัพลาย จํากดั

8,346.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013791 07/08/2019

241
ศช. ซือ SERO PIPET 25ML., 200/CS 4,815.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

4,815.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

4,815.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013793 07/08/2019

242
ศช. จา้ง Denovo Eukaryotic mRNASeq with Standard analysis 325,815.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท หลยุส ์ต.ี เลยีวโนเวนส ์
(ประเทศไทย)จํากดั

325,815.00
บรษิัท หลยุส ์ต.ี เลยีวโนเวนส ์
(ประเทศไทย)จํากดั

325,815.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013807 08/08/2019

243
ศช. ซือ AGAR TECHNICAL 500 GM 21,100.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 21,100.40

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

21,100.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013809 08/08/2019

244
ศช. ซือ FILTERTIP 1000UL. 100/RACK, STERILE 5,778.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

5,778.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

5,778.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013812 08/08/2019

245
ศช. จา้ง ฝาถังไนโตรเจนเหลว รุ่น VHC35 9,309.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ยูเนีOยน อนิเตอรซ์พัพลาย 
จํากดั

9,309.00
บรษิัท ยูเนีOยน อนิเตอรซ์พั
พลาย จํากดั

9,309.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013813 08/08/2019

246
ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 4 oligos, 159 mers, 25 nmole 2,211.69 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,211.69 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,211.69 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013814 08/08/2019

247
ศช. ซือ YEAST EXTRACT 500 GM 4,622.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,622.40

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

4,622.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013815 08/08/2019

248
ศช. ซือ Petridish Plastic, With Vents 94.X16mm. (480/Case) 5,071.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,071.80 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,071.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013816 08/08/2019

249
ศช. ซือ NORTHERNMAX 10X RUNNINNG BUFFER, 1 L. 18,838.42 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 18,838.42 บรษิัท กบิไทย จํากดั 18,838.42 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013818 08/08/2019

250
ศช. ซือ POLYVINYLPYRROLIDONE AV.MOL.*WT. 40,000 2,771.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 2,771.30 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 2,771.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013819 08/08/2019

251
ศช. ซือ Syringe Plastic 20ml 50/pk "Nipro" 513.60 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัOน 
จํากดั

513.60
บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัOน 
จํากดั

513.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013820 08/08/2019

252
ศช. ซือ AGAR TECHNICAL 500 GM 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 5,778.00

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

5,778.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013822 08/08/2019

253
ศช. ซือ Loop 'steel' (LS370001) 1,177.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

1,177.00
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

1,177.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013823 08/08/2019

254
ศช.

ซือ Sterrilized Petri Dish Plastic 14g (PS), 90 x 15 mm, 500
 pcs,/box, Micro QC

23,540.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท โปรวชิัOน ไซแอนตฟิิค จํากดั 23,540.00

บรษิัท โปรวชิัOน ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

23,540.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013824 08/08/2019

255
ศช. ซือ กลอ่งสไลด ์100 ชอ่ง 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 1,284.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 1,284.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013825 08/08/2019

256
ศช. ซือ Nylon Syringe Filter 13mm, 0.20 umm 400/PK 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไรทไ์ซน ์เทรดดิง จํากดั 25,680.00 บรษิัทไรทไ์ซน ์เทรดดิง จํากดั 25,680.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013826 08/08/2019

257
ศช. ซือ SOD Assay Kit : "SIAL" 1 KT 64,842.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 64,842.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

64,842.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013827 08/08/2019

258
ศช. ซือ Glycerol RPE-ACS 2500ml (C453755) 1,797.60 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

1,797.60
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

1,797.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013829 08/08/2019

หนา้ทีO 10 จาก 30



แบบ สขร.1

ลําดบั
ที	

ศูนย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วธิซีื�อหรอื

จา้ง
รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	
เอกสาร

259
ศช. ซือ Centrifuge tube 50 ml Conical Sterilized 25/pk/500/cs 16,371.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์
จํากดั

16,371.00
บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์
จํากดั

16,371.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013830 08/08/2019

260
ศช. ซือ สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 1,712.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013831 08/08/2019

261
ศช.

ซือ Gene Synthesis:ENO1 promoter- Invertase SS-His 
tag,843bp,pUC57,4ug

25,466.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 25,466.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 25,466.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013832 08/08/2019

262
ศช. ซือ SEMI-MICRO CUVETTE 1.5-3.0ML,PS,10 1,498.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

1,498.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

1,498.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013833 08/08/2019

263
ศช.

ซือ pH Indicator Paper แบบ 4 แถบ 0-14 100PC/BOX (DF) 
พรอ้มแถบมาตรฐานบอก 4 ส ีAccuracy 0.5 pH

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากดั 4,280.00 บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากดั 4,280.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013834 08/08/2019

264
ศช. จา้ง Custom Oligo syn,7 Oligos,243 mers,25 nmole 3,992.17 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,992.17 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,992.17 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013835 08/08/2019

265
ศช. ซือ TOM-AR150-08 Rotor Rack,15ml x 8 tube,15,000 rpm 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมดทิอป จํากดั 59,920.00 บรษิัท เมดทิอป จํากดั 59,920.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013836 08/08/2019

266
ศช. จา้ง 16S/18S rRNA SEQUENCING 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 69,550.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 69,550.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013837 08/08/2019

267
ศช. ซือ สารตวัทําลายสําหรับเครืOอง MULDI Biotyper 85,600.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เวลิดเ์ทค เอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากดั

85,600.00
บรษิัทเวลิดเ์ทค เอ็นเตอรไ์พรส์
 จํากดั

85,600.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013838 08/08/2019

268
ศช. ซือ LOOP SOFT,10 uL IR RADIA TED 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 21,400.00

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

21,400.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013839 08/08/2019

269
ศช. จา้ง DNA Sequencing (<96rxn) 1,617.84 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

1,617.84
บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

1,617.84 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013842 08/08/2019

270
ศช. ซือ Multi MicroReach Filter Tips 0.1-10ul, Sterile, 10x96 rack 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 13,375.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 13,375.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013843 08/08/2019

271
ศช. ซือ Storage box, 100-well, White 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 3,210.00

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

3,210.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013844 08/08/2019

272
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 642.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 642.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 642.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013845 08/08/2019

273
ศช. ซือ Thymidine "Sigma" 10 g. 29,746.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 29,746.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

29,746.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013846 08/08/2019

274
ศช. ซือ VACUSHIEDL, NON STER, 3/PK 2,889.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

2,889.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

2,889.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013847 08/08/2019

275
ศช. ซือ 96F-well Nunclon,50/cs 'NUNC,DENMARK' 2,247.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 2,247.00
บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

2,247.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013848 08/08/2019

276
ศช. ซือ Tri Reagent 2x100 ml./pkg. 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 11,235.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 11,235.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013849 08/08/2019

277
ศช. ซือ ◌BฺcuI (SpeI) (400 u) 18,618.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 18,618.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 18,618.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013855 08/08/2019

278
ศช. ซือ PPN Screw Cap GL 45, Blue 1,155.60 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

1,155.60
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

1,155.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013856 08/08/2019

279
ศช. ซือ 15ML CENTRIFUGE TUBE,PP,STER,500/C 4,708.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

4,708.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด 
อคิวปิเมน้ท ์จํากดั

4,708.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013857 08/08/2019

280
ศช. ซือ แบตเตอรีOแหง้ : Model : 12 volt 7.2 Ah สําหรับเครืOอง UPS 1,455.20 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

1,455.20
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

1,455.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013859 08/08/2019

281
ศช. ซือ เอนเพ็ค (Enz pec) 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตาร ์เทรด จํากดั 2,200.00 บรษิัท เอเชยี สตาร ์เทรด จํากดั 2,200.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013860 08/08/2019

282
ศช. จา้ง เพืOอเก็บขอ้มูลภาคสนามในแปลงมอสงิโต 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ยุวลกัษณ ์ชนะชยั 40,000.00 นางสาว ยุวลกัษณ ์ชนะชยั 40,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013866 08/08/2019

283
ศช.

ซือ 4-20% Mini-PROTEAN TGX Precast Protein Gel 10-well 
30 ul.

36,112.50
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 36,112.50 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 36,112.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013867 08/08/2019

284
ศช. ซือ Auto clave tape 3/4 นิว 3 M 5,087.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 5,087.85 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 5,087.85 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013872 08/08/2019
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285
ศช. ซือ MacConkey Agar, 500g 20,212.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 20,212.30 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 20,212.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013877 08/08/2019

286
ศช. ซือ 42738-5kg Dextrose 5 kg <SRL> 18,157.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากดั 18,157.90

บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์
จํากดั

18,157.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013878 08/08/2019

287
ศช. ซือ Wide Mouth bottle,PPCO,250 ml.,NALGENE 28,462.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีO จํากดั 28,462.00

บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีO 
จํากดั

28,462.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013879 08/08/2019

288
ศช. ซือ ซองกระดาษใสแ่ผนซดีี 4,653.92 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 4,653.92

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

4,653.92 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013880 08/08/2019

289
ศช. จา้ง Preventive Maintenance เครืOอง Co2 Incubator/Thermo 3,745.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณแ์ละ
เคมวีจิัย

3,745.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณแ์ละ
เคมวีจิัย

3,745.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013882 08/08/2019

290
ศช. ซือ Anti-Mouse Polyvalent immunoglobulins (G,A,M) 45,271.70

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากดั

45,271.70
บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล
 จํากดั

45,271.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013885 08/08/2019

291
ศช. ซือ SiMAG-Carboxyl, () 1 ml 50 mg/ml 5,018.30

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากดั 5,018.30
บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค 
จํากดั

5,018.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013888 08/08/2019

292
ศช.

ซือ BBI -PC6910.400ML Phenol, saturated (pH7.9) 
400ml/bott

30,602.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 30,602.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 30,602.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013893 08/08/2019

293
ศช.

ซือ Sodium hydroxide, granulated, synthesis 
grade,Scharlau_Unitywewell

4,087.40
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท ยูนทิวีเีวล จํากดั 4,087.40 บรษิัท ยูนทิวีเีวล จํากดั 4,087.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013894 08/08/2019

294
ศช. ซือ Microseal B (100/pack.) 28,569.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 28,569.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 28,569.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013900 08/08/2019

295
ศช. ซือ ซองกลาสซนีขนาด 2 ½" x 7 ½" 49,648.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล 
เฉลมิศกัดิ� เทรดดิง

49,648.00
หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล 
เฉลมิศกัดิ� เทรดดิง

49,648.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013901 08/08/2019

296
ศช. ซือ Hardcase HARZ Model HC-545 8,346.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ธารธารา เทรดดิง จํากดั 8,346.00 บรษิัท ธารธารา เทรดดิง จํากดั 8,346.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013907 08/08/2019

297
ศช. ซือ DNeasy Plant Pro Kit (250) 74,549.04

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 74,549.04 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 74,549.04 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013908 08/08/2019

298
ศช. ซือ C/FUGE TUBE 15ML. STERILE,500/CS 5,885.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

5,885.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

5,885.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013909 08/08/2019

299
ศช. ซือ ถุงขยะสดีํา ขนาด 30x40 นิว 1 kg. 9,212.70

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 9,212.70 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 9,212.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013910 08/08/2019

300
ศช. ซือ DNA_21 DNA Trap 1 Lite 18,639.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เทคโนโลยี 18,639.00
หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ 
เทคโนโลยี

18,639.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013912 08/08/2019

301
ศช.

ซือ Isoamylase HP (Glycogen 6-glucanohydrolase) เพืOอ
สําหรับใชใ้นงานวจิัย

48,588.70
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั

48,588.70
บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั

48,588.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013913 08/08/2019

302
ศช. ซือ Custom Oligo syn, 12 Oligos, 346 mers, 25 nmole 4,812.86

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,812.86 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,812.86 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013914 08/08/2019

303
ศช. ซือ Tip RC- 1000C/10 for export 8,025.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

8,025.00
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

8,025.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013915 08/08/2019

304
ศช. จา้ง งานตดิตั งประตบูานเลืOอนหอ้ง 244, 311 และ 313 50,290.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทตั งกมิฮง เอ็นจเินียริOง จํากดั 50,290.00

บรษิัทตั งกมิฮง เอ็นจเินียริOง 
จํากดั

50,290.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013916 08/08/2019

305
ศช. ซือ ตูแ้ชส่ขีาว 1 ประตู 16,355.14 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ว.ีเจ.คลู สเตนเลส จํากดั 17,500.00 บรษิัท ว.ีเจ.คลู สเตนเลส จํากดั 17,500.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013974 09/08/2019

306
ศช. ซือ Custom Oligos Syn,2 Oligos,100 mers,25 nmole 1,391.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,391.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,391.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013975 09/08/2019

307
ศช. ซือ Custom Oligo Syn,18 Oligos,506 mers,25 nmole 7,038.46 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,038.46 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,038.46 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013976 09/08/2019

308
ศช. ซือ ขอซือ Hitrap proteinG column และ FBS 37,621.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 37,621.20

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

37,621.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013977 09/08/2019

309
ศช. ซือ แอลกอฮอล ์95% 18 ลติร (สํารอง) 2,943.93 เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม 3,150.00 องคก์ารเภสชักรรม 3,150.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013978 09/08/2019

310
ศช. ซือ Blood Glucose test strips kit for 50 test 3,103.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิฟินติี 
สแตนดารด์

3,103.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิฟินติี 
สแตนดารด์

3,103.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013979 09/08/2019
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311
ศช.

ซือ Research plus,adjustable 0.1-2.5ul with epTIPS 
Box,incl.96 Tips

9,095.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 9,095.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 9,095.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013980 09/08/2019

312
ศช. ซือ Recombinant IFN alpha 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากดั 17,120.00

บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค 
จํากดั

17,120.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013981 09/08/2019

313
ศช. จา้ง คา่จา้งเพืOอทําการทดสอบคณุลกัษณะของชดุตรวจวดัทีOผลติ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จารุวรรณ คงประศกุร์ 54,000.00 นางสาว จารุวรรณ คงประศกุร์ 54,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013982 09/08/2019

314
ศช. ซือ Vacutainer Sod,Hep. Conv10 ML 100/Box 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 2,568.00 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 2,568.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013983 09/08/2019

315
ศช. ซือ Aluminuim Foil 37.5 FT,24 for case 4,879.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 4,879.20 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 4,879.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013984 09/08/2019

316
ศช. ซือ TAQ DNA POLYMERASE,500 U 28,355.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 28,355.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 28,355.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013985 09/08/2019

317
ศช.

ซือ PCR05C   PCR TUBE 0.5ML.FLAT CAP, 1000/BAG 
ผลติภัณฑ ์AXYGEN , U.S.A.

6,420.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

6,420.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

6,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013986 09/08/2019

318
ศช.

ซือ Manganese(II)chloride tetrahydrate ACS reagent, >=
98%

28,066.10 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

28,066.10
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

28,066.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013987 09/08/2019

319
ศช. ซือ แบตเตอรีOแหง้ : Model : 12 volt 7.2 Ah 10,186.40 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

10,186.40
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

10,186.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013988 09/08/2019

320
ศช. ซือ GoTaq(R) Flexi DNA Polymerase,500u 31,565.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

31,565.00
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากดั

31,565.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013989 09/08/2019

321
ศช. ซือ dNTP Mix,10 mM each 1 ml 10,272.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,272.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 10,272.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013990 09/08/2019

322
ศช.

จา้ง งานเปลีOยนเครืOองปรับอากาศหอ้ง 557 และงานเพิOมระบบท่อ
นํายา

63,558.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากดั ดบัเบิล พ ีแอร ์
เซอรว์สิ

63,558.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั ดบัเบิล พ ี
แอร ์เซอรว์สิ

63,558.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013991 09/08/2019

323
ศช. ซือ Sucrose RPE-ACS 1000g (C477187) 1,284.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

1,284.00
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

1,284.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013992 09/08/2019

324
ศช. ซือ Custom Oligo Syn,2 oligos,53 mers,25 nmole 737.23 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 737.23 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 737.23 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013993 09/08/2019

325
ศช. ซือ แบตเตอรีOแหง้ : Model : 12 volt 7.2 Ah 4,601.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

4,601.00
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

4,601.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013994 09/08/2019

326
ศช. จา้ง ตดิตั งแท่นสแตนเลสสําหรับเครืOองเคาะกรง 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 10,272.00 บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 10,272.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013995 09/08/2019

327
ศช. ซือ BOTTLE,PE,WIDE MOUTH 500ML. 1,284.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

1,284.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

1,284.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013996 09/08/2019

328
ศช. ซือ 100 mM dNTP SET (4X25 uMOL) 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 18,832.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 18,832.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013997 09/08/2019

329
ศช. ซือ Petridish Plastic,With Vents 94.X16 mm.(480/Case) 3,381.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,381.20 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,381.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19013998 09/08/2019

330
ศช.

จา้ง งานกั นผนังพรอ้มตดิตั งประตบูานเลืOอนหอ้ง 407 และเจาะ
ตดิตั งประตหูอ้ง 115 เพิOมเตมิ

88,382.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทตั งกมิฮง เอ็นจเินียริOง จํากดั 88,382.00
บรษิัทตั งกมิฮง เอ็นจเินียริOง 
จํากดั

88,382.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19013999 09/08/2019

331
ศช.

จา้ง ตดิตั งท่อลมปรับอากาศทางเดนิระหวา่งหอ้งเลียงหนูและหอ้ง
เลียงยุง

17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 17,120.00 บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 17,120.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014000 09/08/2019

332
ศช. ซือ รางปลั�ก(มอก.) 3 ชอ่ง 5,335.02 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 5,335.02

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

5,335.02 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014001 09/08/2019

333
ศช. ซือ สนัห่วงกระดงูู จํานวน 3 ขนาด 759.70 เฉพาะเจาะจง

รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

759.70
รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

759.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014002 09/08/2019

334
ศช. ซือ เครืOองวดัอณุหภูมแิละความชืน 4,815.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เทอรม์ัล ไซเอนทฟิิก 
อคีวปิเมนท ์จํากดั

4,815.00
บรษิัท เทอรม์ัล ไซเอนทฟิิก 
อคีวปิเมนท ์จํากดั

4,815.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014003 09/08/2019

335
ศช. ซือ วสัดสุํานักงาน (แฟ้มเอกสาร) 16,109.92 เฉพาะเจาะจง

รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

16,109.92
รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

16,109.92 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014004 09/08/2019

336
ศช. ซือ เครืOองดืOมชงไมโล 3 in 1 เพืOอใชส้ําหรับรับรองการประชมุ 3,716.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 3,716.75 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 3,716.75 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014005 09/08/2019
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337
ศช.

จา้ง งานรือยา้ยเฟอรน์เิจอรห์อ้งปฏบิัตกิารหอ้ง 110 และตดิแผง
กนันําหอ้ง 253

24,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 24,610.00 บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 24,610.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014006 09/08/2019

338
ศช.

ซือ เข็มขดัรัดท่อ 2" (50-70) 5 อนั ถุงมอืผา้ 1 โหล นํามันหลอ่ลืOน
 2T 5กป แปรงทาส ี3" 1 โหล ขอ้งอ 90 PVC 14/2" 5 ตวั  ขอ้ตอ่
ตรงเกลยีวนอก 1 1/2" ขอ้ตอ่ตรง 1 1/2" ขอ้ตอ่ตรงลด 2"x1 1/2"

5,128.45 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมภัณฑบ์า้น
ดอน

5,128.46
หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมภัณฑ์
บา้นดอน

5,128.46 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014007 09/08/2019

339
ศช.

ซือ Nicotinic acid >=98% วติามนิเพืOอใชส้ําหรับเตรยีมอาหาร
เทยีมเลียงแมลง

44,126.80
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

44,126.80
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

44,126.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014020 12/08/2019

340
ศช.

ซือ 1.5ml Microcentrifuge Tube, Clear, Conical, Lock Cap, 
500/Pack

2,675.00
เฉพาะเจาะจ

ง
หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,675.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,675.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014021 12/08/2019

341
ศช. ซือ PLANT RNA ISOLATION REAGENT, 100 ML 26,075.90

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท กบิไทย จํากดั 26,075.90 บรษิัท กบิไทย จํากดั 26,075.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014022 12/08/2019

342
ศช.

จา้ง เก็บตวัอย่างตน้พชืสมุนไพร ดว้ยการเดนิทางไปในพืนทีO
จังหวดัทีOมกีารปลกูบัวบก

32,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนวฒัน ์กา๋แกว้ 32,000.00 นาย ธนวฒัน ์กา๋แกว้ 32,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014023 09/08/2019

343
ศช.

จา้ง เก็บตวัอย่างตน้พชืสมุนไพร ดว้ยการเดนิทางไปในพืนทีO
จังหวดัทีOมกีารปลกูบัวบก

36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ลาวลัย ์กอ้นคํา 36,000.00 นางสาว ลาวลัย ์กอ้นคํา 36,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014024 09/08/2019

344
ศช. ซือ กลอ่งพลาสตกิใส 21,805.53 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 21,805.53 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 21,805.53 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014025 12/08/2019

345
ศช. จา้ง บรกิารเปลีOยนแบตพรอ้มตรวจเช็คระบบ UPS 2,546.60 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

2,546.60
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

2,546.60 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014026 12/08/2019

346
ศช. ซือ Oligonucleotide synthesis, 0.025 umole 2,259.84

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 2,259.84 บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 2,259.84 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014027 12/08/2019

347
ศช.

ซือ Tip RC-250C/10 for export Tips universal 250 uL 
1000pcs/bag

31,928.80 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

31,928.80
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

31,928.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014028 12/08/2019

348
ศช. ซือ ชินยาง จํานวน 11 อนั (ตามแบบ) 1,059.30 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พรเีมีOยม แอนด ์ออฟฟิศ 
ซพัพลาย จํากั

1,059.30
บรษิัท พรเีมีOยม แอนด ์ออฟฟิศ
 ซพัพลาย จํากั

1,059.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014030 12/08/2019

349
ศช. ซือ Myc-Taq (9B11) Mouse mAb (Alexa Flour 488 Conjtgate) 18,890.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 18,890.85 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 18,890.85 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014031 12/08/2019

350
ศช. ซือ Tranferpettor Digital Type 20-100 uL 16,092.80

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

16,092.80
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

16,092.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014032 12/08/2019

351
ศช.

จา้ง เตรยีมอปุกรณก์ารเพาะตน้กลา้ และปลกูพชืตวัอย่างในแปลง
ทดลอง

76,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ผกามาศ เพ็ชรฉวาง 76,000.00 นางสาว ผกามาศ เพ็ชรฉวาง 76,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014033 12/08/2019

352
ศช. ซือ แฟ้มซองพลาสตกิ A4 ตราชา้ง เบอร ์405A 192.60

เฉพาะเจาะจ
ง

รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

192.60
รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

192.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014034 12/08/2019

353
ศช. ซือ DNase I Set (250 U) w/ 10X Reaction Buffer (1 ml) ^ 12,968.40

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

12,968.40
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

12,968.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014035 12/08/2019

354
ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 2 oligos, 45 mers, 25 nmole 625.95

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 625.95 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 625.95 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014036 12/08/2019

355
ศช.

จา้ง ทําการทดสอบวา่ตวับ่งชีทางพันธุกรรมทีOหาไดจ้ากโครงการ
นันมอียู่จรงิ

44,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สกลุรัตน ์อบุลประเสรฐิ 44,000.00 สกลุรัตน ์อบุลประเสรฐิ 44,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014037 12/08/2019

356
ศช. ซือ gBlocks Gene Fragments 501-750 bp 37,236.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 37,236.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 37,236.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014038 12/08/2019

357
ศช. ซือ Petridish Plastic, With Vents 94.X16 mm 16,820.40

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 16,820.40 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 16,820.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014039 12/08/2019

358
ศช. ซือ Erlenmeyer Flask, 1000 ml, Pyrex 1,958.10

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั

1,958.10
บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

1,958.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014040 12/08/2019

359
ศช. จา้ง เก็บรวบรวมพันธุข์มินชนั 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศริวิรรณ ไทยสกลุ 23,000.00 ศริวิรรณ ไทยสกลุ 23,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014117 14/08/2019

360
ศช.

จา้ง เพืOอออกแบบ และจัดสรา้งระบบโครงสรา้งฐานขอ้มูลสําหรับ
จัดเก็บขอ้มูลสนปิสจ์โีนไทป์ของประชาการ

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วณัฐพงศ ์ประสมศรี 40,000.00 นาย วณัฐพงศ ์ประสมศรี 40,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014118 14/08/2019

361
ศช. จา้ง เพืOอเพาะปลกูตน้พันธุข์มินชนัพันธุต์าขนุ 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อรไพลนิ ใจประเสรฐิ 60,000.00 อรไพลนิ ใจประเสรฐิ 60,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014119 14/08/2019

362
ศช. ซือ Liquide Tranfer Trough 50 ml,Sterilized 4,333.50

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์
จํากดั

4,333.50
บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์
จํากดั

4,333.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014121 14/08/2019

หนา้ทีO 14 จาก 30
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363
ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 8 oligos, 219 mers, 25 nmole 3,046.29

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,046.29 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,046.29 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014123 14/08/2019

364
ศช.

ซือ วสัดสุํานักงาน (ซองซปิพลาสตกิ, กระดาษท าปก ACQ 200 
แกรม ขาว, สมุดกลา่วรายงานปกหนัง A4 และซองเอกสาร A4)

9,260.47 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 9,260.46
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

9,260.46 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014124 14/08/2019

365
ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 2 oligos, 40 mers, 25 nmole 556.40

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 556.40 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 556.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014125 14/08/2019

366
ศช. ซือ Urea AR 500 gm #KA817 (KemAus) 3,445.40

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค ซายน ์
เอ็นจ์

3,445.40
หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค ซายน ์
เอ็นจ์

3,445.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014126 14/08/2019

367
ศช. ซือ Sample Probe Needle 10,261.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากดั 10,261.30 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 10,261.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014129 14/08/2019

368
ศช. ซือ TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix, 1,000 rxn 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 53,500.00 บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 53,500.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014130 14/08/2019

369
ศช. ซือ No. C2897H NEB 5-alpha Competent E.Coli 80,250.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 80,250.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 80,250.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014132 14/08/2019

370
ศช. ซือ 353072 PLATE 96W TC F-BTM W/LID PS 50/CS 7,062.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

7,062.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

7,062.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014133 14/08/2019

371
ศช. ซือ Cortisol ELISA kit, 96 wells 32,849.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

32,849.00
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากดั

32,849.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014136 14/08/2019

372
ศช. ซือ 47 mm Magnetic Filter Funnels 300 ml capacity (1/pkg) 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติสั จํากดั 28,890.00 บรษิัทคลารติสั จํากดั 28,890.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014137 14/08/2019

373
ศช. ซือ Stainless steel forceps, multi-colored grips 3/pk 4,793.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คลารติสั จํากดั 4,793.60 บรษิัทคลารติสั จํากดั 4,793.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014138 14/08/2019

374
ศช. ซือ WTB-LS003431-200MG Ribonuclease A, 200 mg./vial 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 9,630.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 9,630.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014139 14/08/2019

375
ศช. ซือ Chloroform RPE 2500ml 5,992.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

5,992.00
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

5,992.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014140 14/08/2019

376
ศช. ซือ FastStart Essential DNA Green Master 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 25,680.00 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 25,680.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014141 14/08/2019

377
ศช.

จา้ง ตดิตั งประตมูายัง B02 Corridor และระบบปรับอากาศของหอ้ง
 feeding storage

413,555.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 413,555.00 บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 413,555.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014142 14/08/2019

378
ศช. จา้ง งานตดิตั งเฟอรน์เิจอรห์อ้งปฏบิัตกิาร หอ้ง 318 162,640.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 162,640.00 บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากดั 162,640.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014144 14/08/2019

379
ศช.

จา้ง จา้งเหมาบรกิารรับ-สง่เอกสาร สําหรับปีงบประมาณ 2563 (1 
ตลุาคม 2562 ถงึ 30 กนัยายน 2563)

218,280.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัทเอาทซ์อรส์ซิOง แฟคทอรีO 
จํากดั

218,280.00
บรษิัทเอาทซ์อรส์ซิOง แฟคทอรีO
 จํากดั

218,280.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014147 14/08/2019

380
ศช. ซือ Paraffin oil (Mineral Oil), light fraction, 500 ml/bott 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,926.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 1,926.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014148 14/08/2019

381
ศช. ซือ Bst 2.0 WarmStart DNA Polymerase 2x8,000 units 39,290.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 39,290.40 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 39,290.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014149 14/08/2019

382
ศช. ซือ AMV Reverse Transcriptase, 1,000u 23,540.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

23,540.00
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากดั

23,540.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014150 14/08/2019

383
ศช. จา้ง ซอ่มกลอ้งจุลทรรศนร์ุ่น SZ61 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากดั 7,276.00 บรษิัทสเปซเมด จํากดั 7,276.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014151 14/08/2019

384
ศช. ซือ LB Broth (miller) "Difco" 500 g. 3,317.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 3,317.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

3,317.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014152 14/08/2019

385
ศช. ซือ Lignin, alkali 4,815.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

4,815.00
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

4,815.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014153 14/08/2019

386
ศช. ซือ 2.0ML. MICROTUBE WHITE 500/BAG, 6/C 3,745.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

3,500.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

3,500.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014154 14/08/2019

387
ศช.

ซือ Glass beads, acid-washed 425-600 mm (30-40 U.S. 
sieve)

13,910.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

6,955.00
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

6,955.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014155 14/08/2019

388
ศช. ซือ Coelenterazine hcp; 1 mg 46,866.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน์
 จํากดั

46,866.00
บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล 
ซายน ์จํากดั

46,866.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014156 14/08/2019
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389
ศช. ซือ Anti Escherichai Coli Antibody 1x1ml. 15,943.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 15,943.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 15,943.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014157 14/08/2019

390
ศช. ซือ แผ่น DVD+R 50DPR (แพ็ค50แผ่น) 1,079.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,079.99

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

1,079.99 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014158 14/08/2019

391
ศช.

ซือ Research plus, 8-channel 10-10ul with epTIPS Box incl.
 96 tips

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 53,500.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 53,500.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014159 14/08/2019

392
ศช. ซือ QUBIT RNA BR ASSAY KIT 21,795.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 21,795.90 บรษิัท กบิไทย จํากดั 21,795.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014160 14/08/2019

393
ศช.

ซือ Corning 96 Well Clear Polystyrene Microplate, 100EA #
CLS3795 Sigma

19,837.80 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

19,837.80
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

19,837.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014161 14/08/2019

394
ศช. ซือ RC-250W Tips W-O 250_L 1000/Pkg RC-250 3,852.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

3,852.00
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

3,852.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014162 14/08/2019

395
ศช. ซือ FastStrart Essential DNA Green Master 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 17,976.00 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 17,976.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014163 14/08/2019

396
ศช. ซือ NITRILE powder free examination gloves size S 1,305.40 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

1,305.40
บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

1,305.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014164 14/08/2019

397
ศช. ซือ SeaKem LE Agarose, 500 g 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ โฟกสั จํากดั 31,000.00 บรษิัท แล็บ โฟกสั จํากดั 31,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014165 14/08/2019

398
ศช.

ซือ Custom Oligo Syn, 1 oligos, 49 mers, 100 nmole, 
HPLC,Int,

49,273.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 49,273.50 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 49,273.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014166 14/08/2019

399
ศช. ซือ Gene synthesis:BMP2-9 sil Length: 357bp 478.59 เฉพาะเจาะจง GenScript (Hong Kong) Limited 478.59

GenScript (Hong Kong) 
Limited

478.59 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014167 14/08/2019

400
ศช. ซือ Forceps, stainless steel, straight blunt point, 200 mm 1,723.77

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

1,723.77
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

1,723.77 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014168 14/08/2019

401
ศช. ซือ Grad.cylinder,tall-form, 100ml 'PP' (K1079) 2,097.20

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

2,097.20
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

2,097.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014172 15/08/2019

402
ศช. ซือ Fusion 4000 Touch Syringe Pump 3,377.50 เฉพาะเจาะจง Chemyx, Inc. 3,377.50 Chemyx, Inc. 3,377.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014175 15/08/2019

403
ศช. ซือ r-Oryzanol, Aldrich CPR 1 G 89,954.90

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายนเ์อ็นซ ์
จํากดั

89,954.90
บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายนเ์อ็นซ์
 จํากดั

89,954.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014177 15/08/2019

404
ศช. ซือ GC gastight syringe Hamilton,500 ul, 10,165.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ซายน ์สเปค จํากดั 9,656.75 บรษิัท ซายน ์สเปค จํากดั 9,656.75 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014186 15/08/2019

405
ศช. ซือ T6381-25G BSTFA+1% TMCS 25G 45,870.90

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากดั

45,870.90
บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล
 จํากดั

45,870.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014195 15/08/2019

406
ศช. ซือ LN2 NITROGEN (ไนโตรเจน) 23,283.20

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

23,283.20
บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

23,283.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014199 15/08/2019

407
ศช. ซือ LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 10,165.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

10,165.00
บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด 
แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

10,165.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014210 15/08/2019

408
ศช. ซือ WHM-K037B Absolute Mag Maleimide Magnetic Particles, 34,454.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากดั

34,454.00
บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล
 จํากดั

34,454.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014212 15/08/2019

409
ศช. ซือ 7x cleaning solution 6,420.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 6,420.00
บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

6,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014217 15/08/2019

410
ศช. จา้ง ซอ่มเครืOอง CO2 Incubator/Thermo 34,454.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณแ์ละ
เคมวีจิัย

34,454.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณแ์ละ
เคมวีจิัย

34,454.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014219 15/08/2019

411
ศช. ซือ สมุดเทยีบสดีนิ 14,883.70

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไทยวกิตอรีO จํากดั 13,910.00 บรษิัท ไทยวกิตอรีO จํากดั 13,910.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014224 15/08/2019

412
ศช. ซือ No. 456-1093 Mini-PROTEAN TGX Gels 4-20% 11,663.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 11,663.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 11,663.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014228 15/08/2019

413
ศช.

ซือ No.430791-500 Centrifuge Tube 15ML, CENTRISTAR 
Cap, 50SLV/500

9,362.50
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติง จํากดั

9,362.50
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

9,362.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014229 15/08/2019

414
ศช. ซือ ถุงพลาสตกิรอ้น 8×12 นิว (500 g) 823.90

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 823.90 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 823.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014230 15/08/2019
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415
ศช.

ซือ Round Bottom Flask 250 ml. joint 29/32 (Favorit) เพืOอ
สําหรับใชใ้นงานวจิัย

2,086.50
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท สเปกตรัม ไซเอนตฟิิค 
จํากดั

2,086.50
บรษิัท สเปกตรัม ไซเอนตฟิิค 
จํากดั

2,086.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014231 15/08/2019

416
ศช.

ซือ D5004.0010 N,N-Dimethyl -p-phenylenediamine 
monoHCL 10g

4,055.30
เฉพาะเจาะจ

ง
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,055.30

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

4,055.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014232 15/08/2019

417
ศช. จา้ง เปลีOยนอะไหล ่Prefilter สําหรับตู ้Laminar Flow 97,905.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 
จํากดั

97,905.00
บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท
 จํากดั

97,905.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014233 15/08/2019

418
ศช. ซือ 1-NAPHTHOL GR 50 G 2,033.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เมอรค์ จํากดั 2,033.00 บรษิัท เมอรค์ จํากดั  มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014234 15/08/2019

419
ศช. ซือ Alcoh 95% AX 15 kg 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 3,959.00 บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากดั 3,959.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014235 15/08/2019

420
ศช. ซือ NEB 5-alpha Competent E. Coli 19,645.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 19,645.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 19,645.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014236 15/08/2019

421
ศช. ซือ SQUALENE FOR SYNTHESIS 1,508.70

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เมอรค์ จํากดั 1,508.70 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 1,508.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014237 15/08/2019

422
ศช.

ซือ HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 30% STABILISED 
FOR SYNT

1,583.60
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เมอรค์ จํากดั 1,583.60 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 1,583.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014238 15/08/2019

423
ศช. ซือ ◌Yํoutility Bottle,GL 45 with screw cap,250 mL 2,824.80 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

2,824.80
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

2,824.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014239 15/08/2019

424
ศช. ซือ เสือกราวนแ์ขนยาวผา้คอมป์ เบอรM์ 7,725.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 7,725.40 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 7,725.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014240 15/08/2019

425
ศช.

ซือ FluoroDye DNA Fluorescent Loading Dye (Green,6x) 1 
ml.

2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 2,996.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 2,996.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014241 15/08/2019

426
ศช. ซือ EAZI-BREED CIDR 1380 (30 G x 10) 345,000.00 เฉพาะเจาะจง

WIN HOLDERS (2003) CO., 
LTD.

345,000.00
WIN HOLDERS (2003) CO., 
LTD.

345,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014242 15/08/2019

427
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 5,992.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,992.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,992.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014243 15/08/2019

428
ศช.

จา้ง สบืคน้ขอ้มูลเงนิวจิัยทีOขอ้ง ออกแบบ และวางแผนการทดลอง
การทดสอบ

25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พัชร ีคําประเวช 25,000.00 พัชร ีคําประเวช 25,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014244 15/08/2019

429
ศช.

ซือ Antifoam 204 aqueous emulsion for bacterial and 
mammalian

3,670.10 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

3,670.10
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

3,670.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014245 15/08/2019

430
ศช. ซือ ถุงมอืไม่มแีป้งศรตีรัง S 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 2,782.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 2,782.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014246 15/08/2019

431
ศช. ซือ SCT15ML25S C/FUGE TUBE 15 ML. STERILE, 500/CS 2,942.50

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

2,942.50
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

2,942.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014247 15/08/2019

432
ศช. ซือ 96 Well TC Plate,FB,W/Lid,1/100/CS 30,430.80 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติง จํากดั

30,430.80
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

30,430.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014248 15/08/2019

433
ศช. ซือ Argon 99.995% (HP) 39,055.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 39,055.00
บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

39,055.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014249 15/08/2019

434
ศช.

ซือ 125 ul. Matrix Pipette Tips 384, 10 racks of 384 
tips/case 'MATRIX,USA'

41,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 41,730.00
บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

41,730.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014250 15/08/2019

435
ศช. ซือ Not I (1500 u.) 12,412.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 12,412.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 12,412.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014251 15/08/2019

436
ศช.

ซือ Cell Spreader,T-Shaped,Individual Sterille, 100/pk 
"Abdos"

3,263.50 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัOน 
จํากดั

3,263.50
บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัOน 
จํากดั

3,263.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014252 15/08/2019

437
ศช. ซือ 6-well Nunclon,75/cs 33,170.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 33,170.00
บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

33,170.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014253 15/08/2019

438
ศช. ซือ Genoderic acid A 81907-62-2 20mg 173,436.30 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากดั

173,436.30
บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล
 จํากดั

173,436.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014274 16/08/2019

439
ศช.

ซือ DUR-2 21820445 Laboratory Square Bottle, GL 45 with 
screw-cap, 500 mL

4,429.80
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

4,429.80
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

4,429.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014290 16/08/2019

440
ศช.

ซือ Tips HRC-UNV-C-250ul-960/10 rack tip 250 max. 
Volume 960 tips in 10 racks

3,766.40
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

3,766.40
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

3,766.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014292 16/08/2019
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441
ศช.

จา้ง KASP by Design Primer Mix, 2,500x10ul reactions, std 
service

1,155,600.00  1,155,600.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท ไลโฟมกิส ์จํากดั 1,155,600.00 บรษิัท ไลโฟมกิส ์จํากดั 1,155,600.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014293 27/08/2019

442
ศช. ซือ MGIEasy RAD Library Prep Kit 223,409.58 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 223,409.58 บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 223,409.58 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014294 17/08/2019

443
ศช. ซือ Direct RNA Sequencing kit 11,892.00 เฉพาะเจาะจง

Oxford Nanopore 
Technologies, Ltd.

11,892.00
Oxford Nanopore 
Technologies, Ltd.

11,892.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014295 17/08/2019

444
ศช. ซือ TIP,200UL,Yel,Bevelrd Orifice,Grad, 10000/CS 9,202.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติง จํากดั

9,202.00
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

9,202.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014296 17/08/2019

445
ศช. ซือ Centrifuge Tube 50ML,PLUG SEAL Cap, 25/500/CS 13,375.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติง จํากดั

13,375.00
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

13,375.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014297 17/08/2019

446
ศช. ซือ Normal Goat Serum,10 ml/vial 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 7,704.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 7,704.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014298 17/08/2019

447
ศช. ซือ แบตเตอรีOแหง้ :Model : 12 volt 7.2 Ah 34,924.80 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

34,924.80
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

34,924.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014299 17/08/2019

448
ศช. ซือ แท่นตดักระดาษกาวย่นขนาด 1 นิว 1,767.64 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,767.64 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,767.64 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014300 17/08/2019

449
ศช. ซือ ถ่าน AA (แพ็ค 4 กอ้น) Eveready 1215 3,019.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 3,019.25

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

3,019.25 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014301 17/08/2019

450
ศช. จา้ง DNA Sequencing (<96rxn) 4,134.48 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

4,134.48
บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

4,134.48 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014302 17/08/2019

451
ศช. ซือ DW Pipette Tip 1000UL LOW BIND BARRIER,768/PKG 14,605.50 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติง จํากดั

14,605.50
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

14,605.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014303 17/08/2019

452
ศช. ซือ Saponin, BSA, Potassium acetate 38,680.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 38,680.50

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

38,680.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014304 17/08/2019

453
ศช. ซือ Penicillin-Streptomycin 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 2,568.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 2,568.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014305 17/08/2019

454
ศช. ซือ dNTP, G418, Blasticidin, Puromycin 39,568.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 39,568.60 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 39,568.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014306 17/08/2019

455
ศช. ซือ ขอซือ Optimem 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,066.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 4,066.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014307 17/08/2019

456
ศช. ซือ เทปกาวย่น 3M 1"x20หลา เบอร ์888 308.16 เฉพาะเจาะจง

รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

308.16
รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

308.16 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014308 17/08/2019

457
ศช. ซือ D(+)Glucose Monohydrate RPH 1000g 1,926.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

1,926.00
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

1,926.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014309 17/08/2019

458
ศช. จา้ง คา่บรกิารบํารุงรักษาเครืOอง Model Cascada 2.1 73,295.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากดั 73,295.00 บรษิัทพ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากดั 73,295.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014310 17/08/2019

459
ศช. ซือ สารตวัทําลายสําหรับเครืOอง MULDI Biotyper จํานวน 1 ชดุ 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เวลิดเ์ทค เอ็นเตอรไ์พรส ์
จํากดั

99,000.00
บรษิัทเวลิดเ์ทค เอ็นเตอรไ์พรส์
 จํากดั

99,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014311 17/08/2019

460
ศช. จา้ง ศกึษาโอกาสทางการตลาดในการประยุกตใ์ชง้านวจิัย 43,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธติ ิขําศริิ 43,000.00 นายธติ ิขําศริิ 43,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014312 17/08/2019

461
ศช.

ซือ วสัดชุา่ง (แบตเตอรีO) เพืOอใชใ้นการซอ่มเครืOอง Confocal 
Laser Scanning Microscope model Olympus FV1000

13,524.80 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

13,524.80
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

13,524.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014313 17/08/2019

462
ศช.

ซือ Custom Oligos Syn,2 Oligos,120 mers,25 nmole,Int 
deoxyInosine

5,029.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,029.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,029.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014314 17/08/2019

463
ศช. ซือ Syringe Plastic 3ml., 100/box "Nipro" 449.40 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัOน 
จํากดั

449.40
บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัOน 
จํากดั

449.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014315 17/08/2019

464
ศช. ซือ QIAquick PCR Purification Kit (250) 49,337.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 49,337.70 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 49,337.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014316 17/08/2019

465
ศช. ซือ AB184564 Anti-FPGS antibody 100 ul 18,297.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 18,297.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 18,297.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014317 17/08/2019

466
ศช. ซือ Sodium deoxycholate 100 g. 6,783.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 6,783.80

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

6,783.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014318 17/08/2019
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467
ศช. ซือ Calcium Carbonate RPE-ACS 1000g (C433187) 2,396.80 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

2,396.80
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

2,396.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014319 17/08/2019

468
ศช. ซือ Creatinine "TCI" 100G 6,997.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 6,997.80

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

6,997.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014320 17/08/2019

469
ศช.

จา้ง คา่ซอ่มตูแ้ช ่2-8 C ยีOหอ้ง Sandenintercool รุ่น SEC-1000 
SBD

9,630.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากดั อลัตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

9,630.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั อลัตรา้ 
โคลด ์คลนีคิ

9,630.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014321 17/08/2019

470
ศช. จา้ง วเิคราะหข์อ้มูลทีOไดจ้ากเทคนคิ 66,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศลษิา เจรญิศรี 66,000.00 นางสาว ศลษิา เจรญิศรี 66,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014322 17/08/2019

471
ศช. ซือ FastDigest DpnI 100 react 7,597.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,597.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,597.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014323 17/08/2019

472
ศช. ซือ Cellotriose,>95% 48,690.35 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั

48,690.35
บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั

48,690.35 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014324 17/08/2019

473
ศช. ซือ organosolv lignin 340.00 เฉพาะเจาะจง KONO CHEM CO.,LTD 340.00 KONO CHEM Co.,LTD 340.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014325 17/08/2019

474
ศช. จา้ง Replacement channel 100 ul 2,461.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

2,461.00
บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

2,461.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014326 17/08/2019

475
ศช.

ซือ วสัดวุทิยาศาสตร ์(Ion Exchange Cartridge) สําหรับเครืOอง 
R.O. model Thermo Barnstead Pacific Tii(UV)40#1,#2,#3

60,348.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 60,348.00
บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

60,348.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014327 17/08/2019

476
ศช. ซือ QSP Low Retention Tips 1000ul, non-sterile,1000/pk 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 1,605.00

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

1,605.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014328 19/08/2019

477
ศช. ซือ DNeasy PowerSoil Pro Kit (50) 27,145.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 27,145.90 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 27,145.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014329 17/08/2019

478
ศช.

ซือ Silicosen T-Type Plug Type,Dia 13/17 mm model 
T-17,10/PK

35,310.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไรทไ์ซน ์เทรดดิง จํากดั 35,310.00 บรษิัทไรทไ์ซน ์เทรดดิง จํากดั 35,310.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014330 17/08/2019

479
ศช.

ซือ GS F167900 Pipetman G Starter Kit 
(P20G+P200G0P1000G+Accessories)

89,312.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 89,312.90 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 89,312.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014382 19/08/2019

480
ศช. ซือ Custom oligo syn, 14 oligos, 281 mers, 25 nmole 3,908.71 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,908.71 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,908.71 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014383 19/08/2019

481
ศช. ซือ 'AB-0781' 120 uL 384-well Storage Plate 37,664.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 37,664.00

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

37,664.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014384 19/08/2019

482
ศช. จา้ง คา่บรกิารซอ่มเครืOองเขย่าควบคมุอณุหภูมิ 6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไอดไีซเอนซ ์แอนด ์เคมิ
คอล จํากดั

6,420.00
บรษิัท ไอดไีซเอนซ ์แอนด ์เค
มคิอล จํากดั

6,420.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014385 19/08/2019

483
ศช. จา้ง ทําการเก็บตวัอย่างใบมันสําปะหลงั 57,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ยศภัทร เหลอืบุญชู 57,000.00 นาย ยศภัทร เหลอืบุญชู 57,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014386 19/08/2019

484
ศช.

จา้ง การบรกิารและบํารุงรักษาเครืOอง NMR Spectrometer 
500MHz

265,360.00 เฉพาะเจาะจง บรูเกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจี 265,360.00 บรูเกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจี 265,360.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014387 19/08/2019

485
ศช. ซือ ชดุ Kjeldahl flask 500ml. 178,690.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล เอส 
พ ีกลาส แอนด ์เคมคีอล

178,690.00
หสน.เอส พ ีกลาส แอนด ์เคมี
คอล

178,690.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014388 19/08/2019

486
ศช. จา้ง คา่อะไหลส่ําหรับ Air Compressor 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 8,560.00

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

8,560.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014389 19/08/2019

487
ศช. จา้ง ทําการตรวจสอบดเีอ็นเอของตน้ Solanum tuberosium 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สริกิานต ์รอดจันทร์ 60,000.00 นางสาว สริกิานต ์รอดจันทร์ 60,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014390 19/08/2019

488
ศช.

จา้ง Preventive Maintenance / Performance Qualification for
 HPLC

52,355.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั 52,355.10 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั 52,355.10 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014391 19/08/2019

489
ศช.

จา้ง ทําการเพิOมปรมิาณเนือเยืOอปลอดเชือยอดออ่นจากตน้พันธุม์ัน
สําปะหลงัปลอดเชือพันธุร์ะยอง 7

84,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว รตพิร รวยรืOน 84,000.00 นางสาว รตพิร รวยรืOน 84,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014392 19/08/2019

490
ศช. จา้ง เปลีOยน EYEPIECE (AR641500) 15,836.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สเปซเมด จํากดั 15,836.00 บรษิัทสเปซเมด จํากดั 15,836.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014393 19/08/2019

491
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 2,140.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,140.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,140.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014394 19/08/2019

492
ศช. ซือ Presto Plasmid Mini Kit (300) 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 11,556.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 11,556.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014395 19/08/2019
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493
ศช. ซือ Custom Oligos Syn,7 Oligos,155 mers,25 nmole 2,156.05 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,156.05 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 2,156.05 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014396 19/08/2019

494
ศช. จา้ง คา่วเิคราะห ์Sequence 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 38,520.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 38,520.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014397 19/08/2019

495
ศช. ซือ Liquid Nitrogen 180L  21 ส.ค.62 3,787.80 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย)
 จํากดั

3,787.80
บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

3,787.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014398 19/08/2019

496
ศช.

ซือ Custom Oligos Syn,2 Oligos,54 mers,250 nmole,3'Thiol
 modify

13,910.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,910.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,910.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014399 19/08/2019

497
ศช. ซือ 2.0ML. MICROTUBE WHITE 500/BAG, 6/C 3,745.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

3,500.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

3,500.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014411 20/08/2019

498
ศช. จา้ง Clave วสัดอุปุกรณต์า่งๆ 59,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จริัชญา อบุลเสมา 59,700.00 จริัชญา อบุลเสมา 59,700.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014412 20/08/2019

499
ศช.

ซือ Trypsin from porcine pancreas lyophilized powder 
BioReagent, suitable for cell culture 1,000-2,000 BAEE 
units/mg solid

11,951.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 11,951.90
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

11,951.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014414 20/08/2019

500
ศช. ซือ Bottle Lab, GL 32 screw-cap, 50 mL 1,530.10 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

1,530.10
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

1,530.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014415 20/08/2019

501
ศช. จา้ง DNA Sequencing (<96rxn>) 1,078.56 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

1,078.56
บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

1,078.56 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014428 20/08/2019

502
ศช. ซือ RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit 20 react 25,123.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 25,123.60 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 25,123.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014429 20/08/2019

503
ศช. ซือ Luna Universal qPCR Master Mix, 500 rxn (5x1 ml.)/kit 24,042.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 24,042.90 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 24,042.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014430 20/08/2019

504
ศช. ซือ 1.5 ml Micro Tube (500 ea/pk. 10 pk/cs) 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 5,778.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 5,778.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014431 20/08/2019

505
ศช. ซือ พัสดสุํานักงานเพืOอรองรับการดําเนนิงานของโครงการ 1,067.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 1,067.00

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

1,067.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014433 20/08/2019

506
ศช. ซือ LEIBOVITZS L-15 MEDIUM (1x), 500 ML. 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 15,408.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 15,408.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014438 20/08/2019

507
ศช. ซือ RS-04729692-s LC 480 Multiwell Plate 96 (10 plate) 4,001.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 4,001.80 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 4,001.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014439 20/08/2019

508
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 5,136.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,136.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,136.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014440 20/08/2019

509
ศช. ซือ Custom oligo syn,2 oligos, 55 mers, 100 nmole 1,412.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,412.40 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,412.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014441 20/08/2019

510
ศช. ซือ EXTREME SEAL, NON-STERILE, 100/PKG 15,707.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 15,707.60 บรษิัท กบิไทย จํากดั 15,707.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014442 20/08/2019

511
ศช. ซือ NucleoSpin Gel and PCR Clean-up, 250 preps/kit 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 12,840.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 12,840.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014443 20/08/2019

512
ศช.

จา้งสรา้งไวรัสไขห้วดัใหญ่ประเภทออ่นเชือดว้ยกระบวนการ 
reverse genetics

50,000.00
เฉพาะเจาะจ

ง
น.ส.เขมพชิชา อตัตสมบัติ 50,000.00 น.ส.เขมพชิชา อตัตสมบัติ 50,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014444 20/08/2019

513
ศช. ซือ Glucoss Liquicolor 4x100 ml "HUMAN" 3,249.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.อ.ีซพัพลาย จํากดั 3,249.99

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.อ.ีซพั
พลาย

3,249.99 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014445 20/08/2019

514
ศช. ซือ Novobiocin, Sodium Salt Calbiochem "Merck" 1 GM 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 6,099.00

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

6,099.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014446 20/08/2019

515
ศช. ซือ ถ่านอลัคาไลน ์AAA (แพ็ค 10 กอ้น) ทอง 888.14 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 888.14

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

888.14 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014447 20/08/2019

516
ศช.

จา้งพัฒนาสภาวะทีOเหมาะสมในการผลติรคีอมบแินนทโ์ปรตนีเพืOอ
ใชเ้ป็นซบัยูนติวคัซนีในสตัว์

30,000.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นายธรณธ์ันย ์แดงแพร 30,000.00 นายธรณธ์ันย ์แดงแพร 30,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014448 20/08/2019

517
ศช. ซือ L-10MLXLS; Pipette 1-10mL 36,059.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

36,059.00
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

36,059.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014449 20/08/2019

518
ศช. ซือ ถุงมอืไนไตร สฟี้า ศรตีรัง S 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 3,638.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 3,638.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014450 20/08/2019
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519
ศช. ซือ X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent,0.4ML 20,394.20 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

20,394.20
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

20,394.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014451 20/08/2019

520
ศช. ซือ FORMIC ACID, 99.5+%OPTIMA, LC-MS "Fisher" 50 ML 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 7,704.00

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

7,704.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014452 20/08/2019

521
ศช. ซือ CAMPYGEN 2.5L. "OXOID" 5,350.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากดั คลนีคิอลได
แอกโนสตคิส์

5,350.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั คลนีคิอลได
แอกโนสตคิส์

5,350.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014453 20/08/2019

522
ศช. ซือ เสือกราวน ์TC เบอร ์M 2,204.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 2,204.20 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 2,204.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014454 20/08/2019

523
ศช. ซือ Custom Oligos Syn, l Oligos,41 mers,100 nmole 5,940.64 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,940.64 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,940.64 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014455 20/08/2019

524
ศช.

ซือ ◌Bฺunchner Funnel Porcelain For Paper 110 mm 1000C 
(GLASSCO)

11,411.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากดั 11,411.55 บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากดั 11,411.55 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014456 20/08/2019

525
ศช. ซือ CARDBOARD FREEZER BOX,2 INCH,81 WELLS 6,486.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,486.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 6,486.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014457 20/08/2019

526
ศช. ซือ PLATINUM TAQ DNA POLYMERASE, 500 U 56,389.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 56,389.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 56,389.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014458 20/08/2019

527
ศช. ซือ AMMONIUM SULFATE GR ACS, ISO "Merck" 1 KG 43,484.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 43,484.80

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

43,484.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014459 20/08/2019

528
ศช. ซือ Autoclave type 3/4 3,787.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 3,787.80 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 3,787.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014460 20/08/2019

529
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 5,778.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,778.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,778.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014461 20/08/2019

530
ศช. ซือ Microplate 96 pin Replicators 21,000.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

21,000.00
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

21,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014462 20/08/2019

531
ศช.

ซือ PLATINUM TAQ DNA POLYMERASE HIGH FIDELITY,100
 RXN

27,392.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 27,392.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 27,392.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014463 20/08/2019

532
ศช.

ซือ OneTaq Hot Start 2X Master Mix with Standard Buffer, 
100 reaction (50 ul. vol.)/kit

36,979.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 36,979.20 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 36,979.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014464 20/08/2019

533
ศช.

ซือ 75 um i.d. x 15 cm. packed with Acclain Pepmap RSLC 
C18, 2 um, 100A nanoViper

93,690.81 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั 93,690.81 บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากดั 93,690.81 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014465 20/08/2019

534
ศช.

ซือ QSP Low Retention Filter Tips 
1250ul,Racked,sterile,96/tray 'MBP-QSP,USA'

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 9,630.00
บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

9,630.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014466 20/08/2019

535
ศช. ซือ สกอ๊ตต ์กระดาษเช็ดมอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 856.00 บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากดั 856.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014467 20/08/2019

536
ศช. ซือ Click-&-Go PC Protein Enrichment Kit 730.90 เฉพาะเจาะจง Click Chemistry Tools 730.90 Click Chemistry Tools 730.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014468 20/08/2019

537
ศช.

จา้ง คา่ซอ่ม Refrigerating and Heating Bath Circulator ยีOหอ้ง
 Thermo Scientific

4,280.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากดั อลัตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

4,280.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั อลัตรา้ 
โคลด ์คลนีคิ

4,280.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014469 20/08/2019

538
ศช. ซือ Trehalose Assay kit 14,552.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั

14,552.00
บรษิัท พาวเวอรเ์ทค เคมคีลั 
อนิดสัทร ีจํากดั

14,552.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014472 20/08/2019

539
ศช.

ซือ Presto Mini Plasmid Kit ,300preps/kit
6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 6,420.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 6,420.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014473 20/08/2019

540
ศช. จา้ง ซอ่มเครืOอง Centrifuge model Sorvall RC5C Plus 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นวชิัOน แล็บซสิเต็ม จํากดั 26,215.00

บรษิัท เอ็นวชิัOน แล็บซสิเต็ม 
จํากดั

26,215.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014474 20/08/2019

541
ศช. จา้ง GenScript Quote No: U390WEH150 (EX19047055) 45,667.10 เฉพาะเจาะจง GenScript (Hong Kong) Limited 1,343.15

GenScript (Hong Kong) 
Limited

1,343.15 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014476 20/08/2019

542
ศช. ซือ ◌U๊monium Instrument 1 L. นํายาฆ่าเชือเขม้ขน้ขนาด 1 ลติร 8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ็นท ีเมดคิอล เทคโนโลยีO
 จํากดั

8,560.00
บรษิัท เอ็นท ีเมดคิอล เทค
โนโลยีO จํากดั

8,560.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014479 20/08/2019

543
ศช. ซือ METHANOL ABSOLUTE BAR 4LT 11,630.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 11,630.90

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

11,630.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014493 21/08/2019

544
ศช. ซือ แผ่น DVD+R 50DPR (แพ็ค50แผ่น) 2,252.74 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 2,252.74

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

2,252.74 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014507 21/08/2019
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545
ศช. ซือ PCR DIG Labeling Mix pkg of 500 uL (2x250 ul) "Roche" 22,833.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 22,833.80

บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

22,833.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014508 21/08/2019

546
ศช. ซือ Uracil. 99% "Sigma" 2,846.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 2,846.20

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

2,846.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014509 21/08/2019

547
ศช. ซือ HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol (HAP Purification) 2,054.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 2,054.40 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 2,054.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014515 21/08/2019

548
ศช.

ซือ N,N-Dimethylformamide anhydrous, 99.8% 2 L sigma 
aldrich

10,015.20 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายนเ์อ็นซ ์
จํากดั

10,015.20
บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายนเ์อ็นซ์
 จํากดั

10,015.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014516 21/08/2019

549
ศช. ซือ GeneRuler DNA Ladder Mix (5x50 ug.) 26,964.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 26,964.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 26,964.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014517 21/08/2019

550
ศช. ซือ HAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol (HAP Purification) 3,107.28 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,107.28 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 3,107.28 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014523 21/08/2019

551
ศช.

ซือ BBI-DB0154. 100ML DEPC (Diethypyrocarbonate), High
 Purity Grade 100 ml./bott

10,486.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 10,486.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 10,486.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014524 21/08/2019

552
ศช. ซือ SC1208 Chemical Peptide Synthesis:MrAtLPS 318.79 เฉพาะเจาะจง GenScript (Hong Kong) Limited 318.79

GenScript (Hong Kong) 
Limited

318.79 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014525 21/08/2019

553
ศช. ซือ OmicsBox Subscription 1,554.00 เฉพาะเจาะจง BioBam Bioinfomatics S.L. 1,554.00 BioBam Bioinfomatics S.L. 1,554.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014526 21/08/2019

554
ศช. ซือ MGIEasy RAD Library Prep Kit, 64 RXN 84,587.78 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 84,587.78 บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 84,587.78 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014527 21/08/2019

555
ศช. ซือ เกลอืมารเีนีOยม ขนาด 7 กก./ถุง 3 ถุง/กลอ่ง (10 กลอ่ง) 6,741.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชัOน
แนล จํากดั

6,741.00
บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชัOน
แนล จํากดั

6,741.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014529 21/08/2019

556
ศช. ซือ VACCUCAP 0.2UM, 60MM, STER, 10/PKG 34,240.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

34,240.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

34,240.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014534 21/08/2019

557
ศช. ซือ Q5 High-Fidelity DNA Polymerase 3x100 Units 47,700.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 47,700.60 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 47,700.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014535 21/08/2019

558
ศช. ซือ ถาดสแตนเลสสําหรับเก็บเชือแชแ่ข็ง ขนาด 15x15x50 ซม. 18,136.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บเีจ ไซเอนซ ์จํากดั 18,136.50 บรษิัท บเีจ ไซเอนซ ์จํากดั 18,136.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014536 21/08/2019

559
ศช. ซือ ผงหมกึเคยีวเซร่า รุ่น TK-174 8,774.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท กรนี เทคโนโลย ีซสิเท็ม 
จํากดั

8,774.00
บรษิัท กรนี เทคโนโลย ีซสิ
เท็ม จํากดั

8,774.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014555 21/08/2019

560
ศช. ซือ HAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol (HAP Purification) 2,413.92 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 2,413.92 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 2,413.92 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014556 21/08/2019

561
ศช. ซือ Astaxanthin "Sigma" 50 mg. 4,333.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 4,333.50

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

4,333.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014558 21/08/2019

562
ศช. ซือ Syringe Plastic 1ml, 100/box "Nipro" 2,889.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัOน 
จํากดั

2,889.00
บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัOน 
จํากดั

2,889.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014559 21/08/2019

563
ศช.

ซือ Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus with 10x
 PCR

29,960.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

29,960.00
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

29,960.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014560 21/08/2019

564
ศช. ซือ YEAST NIT BASE W/O AMINO ACID 100 GM 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 19,260.00

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

19,260.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014561 21/08/2019

565
ศช. ซือ ตูก้ดนําเย็น VICTOR 699 15,729.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่น สามัญ ทรโีอ โซลชูนั 15,729.00

หา้งหุน้สว่น สามัญ ทรโีอ 
โซลชูนั

15,729.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014562 21/08/2019

566
ศช. ซือ QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100) 50,105.96

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 50,105.96 บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 50,105.96 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014563 21/08/2019

567
ศช.

ซือ Custom TaqMan® SNP Genotyping Assay, L size with 
desing (Waxy,Xa5,Xa21)

283,550.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 283,550.00 บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 283,550.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014564 21/08/2019

568
ศช. ซือ pGEM(R)-T Easy Vector System I, 20Rxns 12,198.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

12,198.00
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากดั

12,198.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014577 22/08/2019

569
ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 3 oligos, 95 mers, 25 nmole 7,998.25

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,998.25 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 7,998.25 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014578 22/08/2019

570
ศช. จา้ง ซอ่มตูแ้ช ่5C Refrigerator  Model40Q 13,500.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นาย ณัฐวตัถ ์หนูอน้ 13,500.00 นาย ณัฐวตัถ ์หนูอน้ 13,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014582 22/08/2019
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571
ศช.

ซือ วสัดวุทิยฯ์ (OneTaq Hot Start 2X Mater Mix with 
Standard Buffer 100 reacttions (50 ul. Vol.) 4 kit, แถม 
OneTaq Hot Start 2X Mater Mix with Standard Buffer 100 

17,976.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 17,976.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 17,976.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014583 22/08/2019

572
ศช.

ซือ Sodium salicylate GR for analysis 1 KG., Magnesium 
chloride  hexahydrate GR  1 KG. , Sodium sulfate 
anhydrous for analysis 1 KG. , Calcium chloride dihydrate 

11,138.70 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากดัเอ แอนด ์เอ รเีอ
เจนท์

11,138.70
หา้งหุน้สว่นจํากดัเอ แอนด ์เอ 
รเีอเจนท์

11,138.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014587 22/08/2019

573
ศช.

ซือ Chlorine Hiclor 70% sodium process (40 กก./ถัง) จํานวน
 20 ถัง

39,600.06 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากดั 39,600.06 บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากดั 39,600.06 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014589 22/08/2019

574
ศช.

จา้ง ซอ่มตู ้Growth Chamber ยีOหอ้ EQUITEC Moel.GROW 
612HR S/N 1112093.1

31,030.00
เฉพาะเจาะจ

ง
หา้งหุน้สว่นจํากดั อลัตรา้ โคลด ์
คลนีคิ

31,030.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั อลัตรา้ 
โคลด ์คลนีคิ

31,030.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014590 22/08/2019

575
ศช.

จา้ง บรกิารฉีดพ่นยากําจัดปลวกอาคาร Greenhouse ตั งแตว่นัทีO 1
 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

7,850.47 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เทมโป-ไทย จํากดั 8,400.00 บรษิัท เทมโป-ไทย จํากดั 8,400.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014594 22/08/2019

576
ศช. ซือ วสัดไุฟฟ้า (Phase Protection) 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พคี เอ็นจเินียริOง จํากดั 6,206.00 บรษิัท พคี เอ็นจเินียริOง จํากดั 6,206.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014597 22/08/2019

577
ศช. ซือ ถุงมอืไนไตร สฟี้า ศรตีรัง M 7,276.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 7,276.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 7,276.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014599 22/08/2019

578
ศช. จา้ง จัดทําฝ้าเพดานทางเดนิหนา้หอ้งเลียงยุง 99,724.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 99,724.00 บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 99,724.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014608 22/08/2019

579
ศช. จา้ง งานครอบงานระบบสําหรับโรงเรอืน Greenhouse 3 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 97,584.00 บรษิัท อมรสวุรรณ จํากดั 97,584.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014610 22/08/2019

580
ศช.

จา้ง คา่ซอ่มบํารุงรักษาเครืOองปรับอากาศ อาคาร GS  อาคาร SQIM
 อาคารสํานักงาน (หอ้งทดลองเล็กชั นบน)  อาคาร PC อาคาร
โอโซน  อาคาร BE และซอ่มตูแ้ช ่อาคารทีOพักอาศยั ซอ่มตูแ้ช่

18,560.00 เฉพาะเจาะจง
รา้น สวุภัทรแอรแ์อนดซ์พัพลาย
โดยนายสนธยา จันทรเ์กลียง

18,560.00
รา้น สวุภัทรแอรแ์อนดซ์พั
พลายโดยนายสนธยา จันทร์
เกลียง

18,560.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014612 22/08/2019

581
ศช.

ซือ ท่อทางดดู ใสล่วด ขนาด 6" ยาว 4 เมตร (หนา้จาน 6" -JIS 
10 K)  จํานวน 1 เสน้

12,153.06 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิเตอรเ์ทค 
อคิวปิเมน้ท์

12,153.06
หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิเตอรเ์ทค
 อคิวปิเมน้ท์

12,153.06 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014619 22/08/2019

582
ศช. ซือ UPS USC 2000 ST(2000VA/1200W) 83,460.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ลโีอ เพาเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

83,460.00
บรษิัทลโีอ เพาเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

83,460.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014643 22/08/2019

583
ศช.

ซือ SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ 100 RXN 1 KIT, 
10mM dNTP MIX,100 UL  6 KIT, TAQ DNA POLYMERASE, 
500U 6 KIT, TRIZOL REAGENT, 100ML 2 BOTTLE

61,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 65,912.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 65,912.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014645 22/08/2019

584
ศช. ซือ ถุงมอืไม่มแีป้งศรตีรัง XS 3,317.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 3,317.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 3,317.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014647 22/08/2019

585
ศช.

ซือ No. M0484S   OneTaq Taq Start 2X Mister Mix with 
Standard Buffer 100 reactions (50 ul. vol)/kit. 2 kit  แถม 
No. N3231S 100 bp DNA Ladder  1x 0.1ml.

8,988.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 8,988.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 8,988.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014648 22/08/2019

586
ศช. ซือ สนัห่วงกระดงูู จํานวน 2 ขนาด และนํายาปรับผา้นุ่ม 984.40 เฉพาะเจาะจง

รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

984.40
รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

984.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014653 22/08/2019

587
ศช.

ซือ TripoPack MicroRearch 0.1-10ul, Natural, Low Bind, 
3,000/pkg

9,844.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 9,844.00 บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากดั 9,844.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014655 22/08/2019

588
ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 4 oligos, 98 mers, 25 nmole 1,363.18

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,363.18 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,363.18 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014656 22/08/2019

589
ศช. ซือ กระดาษชําระและถุงขยะดํา 36,594.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากดั อมรชยัพานชิ 
1996

36,594.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั อมรชยั
พานชิ 1996

36,594.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014658 22/08/2019

590
ศช. ซือ Custom Oligos Syn, 4 Oligos, 110 mers, 25 nmole 1,530.10

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,530.10 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,530.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014659 22/08/2019

591
ศช. ซือ วสัดชุา่ง (ชดุผลตินําแข็งเกล็ด 16 นิว) 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นท ีแบรนด ์กรุ๊ป จํากดั 18,725.00

บรษิัท เอ็นท ีแบรนด ์กรุ๊ป 
จํากดั

18,725.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014660 22/08/2019

592
ศช. ซือ ถังขยะเพืOอรองรับของเสยีอนัตรายภายในหอ้งปฏบิัตกิาร 3,723.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชนิเตอร ์โปรดกัส ์จํากดั 3,723.60 บรษิัท ชนิเตอร ์โปรดกัส ์จํากดั 3,723.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014662 22/08/2019

593
ศช. ซือ Gene synthesis H-BST2-Flag, 587bp, pUC57,4ug 18,083.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 18,083.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 18,083.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014664 22/08/2019

594
ศช. จา้ง ซอ่ม Refrigerated centrifuge/Eppedndrof/5810R 72,626.25

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

72,626.25
บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

72,626.25 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014666 22/08/2019

595
ศช. ซือ FuGENE HD Transfection Reagent, 1 mL 27,820.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

27,820.00
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากดั

27,820.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014667 22/08/2019

596
ศช.

จา้งเตรยีมดนิสําหรับเพาะตน้กลา้ กรอกดนิใสถุ่งสําหรับปลกูตน้
กลา้ ขนยา้ยดนิลงบ่อและทิงดนิ

23,760.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นาย สมบูรณ ์ถอืธรรม 23,760.00 นาย สมบูรณ ์ถอืธรรม 23,760.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014668 22/08/2019
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597
ศช.

จา้ง งานตดิตั งระบบปรับอากาศและระบายอากาศหอ้ง 313 และ
หอ้ง 318

275,856.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อกัขรา เอ็นจเินียริOง จํากดั 275,856.70
บรษิัท อกัขรา เอ็นจเินียริOง 
จํากดั

275,856.70 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014669 22/08/2019

598
ศช. จา้ง งานตดิตั งระบบระบายอากาศหอ้ง 117 เพิOมเตมิ 225,534.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 225,534.60 บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากดั 225,534.60 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014670 22/08/2019

599
ศช.

จา้ง งานซอ่มบํารุงเครืOองกําเนดิไฟฟ้าสํารองอาคาร ศช. ตั งแต ่1 
ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

165,850.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท แอล พ ีเอช อนิดสัเตรยีล 
จํากดั

165,850.00
บรษิัท แอล พ ีเอช อนิดสัเตรี
ยล จํากดั

165,850.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014671 22/08/2019

600
ศช.

จา้งกรอกดนิใสถุ่งสําหรับเพาะและปลกูตน้กลา้ทีO Green House 
เก็บเกีOยวเมล็ดขา้วรุ่น F3

22,000.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวรัตนะ อดุมคณะ 22,000.00 รัตนะ อดุมคณะ 22,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014672 22/08/2019

601
ศช.

จา้งเพาะและดแูลตน้กลา้ทนหนาวระยะออกดอก ของขา้วลกูผสม
จาก Pin3 และ B11 ระยะ F5

64,000.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวพัชราภรณ ์สุม่มาตย์ 64,000.00 พัชราภรณ ์สุม่มาตย์ 64,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014673 22/08/2019

602
ศช.

จา้งปลกูขา้วจํานวนอย่างนอ้ย 400 สายพันธุ ์ๆ  ละ 15-20 ตน้ ปลกู
ในดนิในถาดหลมุ เก็บตวัอย่างใบและสกดั DNA ทํา PCR

48,000.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวสภุารัตน ์ปิOนสภุา 48,000.00 นางสาวสภุารัตน ์ปิOนสภุา 48,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014674 22/08/2019

603
ศช.

จา้งเตรยีมดนิสําหรับเพาะตน้กลา้ (ขนและทุบดนิ) กรอกดนิใสถุ่ง
สําหรับปลกูตน้กลา้ ทิงดนิจากการปลกูขา้วรุ่นกอ่น

28,800.00
เฉพาะเจาะจ

ง
น.ส.รุ่งฟ้า สวุรรณเพช 28,800.00 น.ส.รุ่งฟ้า สวุรรณเพช 28,800.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014675 22/08/2019

604
ศช. ซือ MicroAmp optical adhesive film, 100 films 42,800.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 42,800.00 บรษิัท ยนีพลสั  จํากดั 42,800.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014676 22/08/2019

605
ศช.

จา้ง ทํางานทดสอบโรคเมล็ดดา่ง ดแูลความเรยีบรอ้ยของหอ้ง
แล็บโรคขา้วและเชือทีOเป็นสาเหตใุหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน

63,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ยุพนิ สอนโสม 63,000.00 ยุพนิ สอนโสม 63,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014707 23/08/2019

606
ศช. ซือ 96 WELL PLATE HALF SKIRT 50/CS 10,673.83 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

11,421.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

11,421.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014748 24/08/2019

607
ศช. จา้ง วเิคราะห ์Sequence 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 9,844.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 9,844.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014749 24/08/2019

608
ศช. จา้ง คา่บรกิารซอ่ม ตูบ้่มเพาะเลียงเชือทีOอณุหภูมติํOา 8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไอดไีซเอนซ ์แอนด ์เคมิ
คอล จํากดั

8,560.00
บรษิัท ไอดไีซเอนซ ์แอนด ์เค
มคิอล จํากดั

8,560.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014750 24/08/2019

609
ศช. ซือ Sodium nitrate, 500g "Kemaus" 749.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค ซพั
พลาย จํากดั

749.00
บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค 
ซพัพลาย จํากดั

749.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014751 24/08/2019

610
ศช. ซือ CYSTINE HEART AGAR 500 GM 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 11,235.00

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

11,235.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014752 24/08/2019

611
ศช. ซือ Microscopic Scissors, stainless, 100mm, straight 4,980.85 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

4,980.85
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

4,980.85 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014753 24/08/2019

612
ศช. ซือ Custom Oligos Syn, 5 Oligos, 98 mers, 25 nmole 3,032.38 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,032.38 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,032.38 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014754 24/08/2019

613
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 1,284.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,284.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,284.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014755 24/08/2019

614
ศช. ซือ PEEK TUBING.005X1/16 3,948.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากดั 3,948.30

บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส 
จํากดั

3,948.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014756 24/08/2019

615
ศช. ซือ ถุงซปิ ขนาด 4x6.1 kg 6,757.05 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 6,757.05 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 6,757.05 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014757 24/08/2019

616
ศช. ซือ Dextrose 5 kg <SRL> 8,602.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากดั 8,602.80

บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์
จํากดั

8,602.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014758 24/08/2019

617
ศช. ซือ DISH 90MM. TRIPLE VENT 500/CS 28,890.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

28,890.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

28,890.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014759 24/08/2019

618
ศช. จา้ง คา่จา้งเพืOอวเิคราะหข์อ้มูล WGS เพืOอคน้หา SNPs ทั งจโีนม 24,000.00 เฉพาะเจาะจง วนัชนะ เอส้มนกึ 24,000.00 Mr. วนัชนะ เอส้มนกึ 24,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014772 25/08/2019

619
ศช.

ซือ 1.5ml Microcentrifuge Tube, Clear, Conical, Lock Cap, 
500/Pack

71,262.00
เฉพาะเจาะจ

ง
หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 71,262.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 71,262.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014777 25/08/2019

620
ศช.

จา้ง คา่จา้งเพืOอดําเนนิการนําขอ้มูลการพัฒนาพันธุข์า้วของ
โครงการวจิัย

63,000.00 เฉพาะเจาะจง พมิพา รักษาธกิาร 63,000.00 Miss. พมิพา รักษาธกิาร 63,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014778 25/08/2019

621
ศช.

ซือ GPS-L10 SPACESAVER TIP LTS 20UL, 960 TIPS/10 
REFILLS

94,160.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

94,160.00
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

94,160.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014779 25/08/2019

622
ศช. ซือ Lightning-Link Alkaline Phoaphatase 12,897.78

เฉพาะเจาะจ
ง

เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี แอล
ทดี.ี

12,897.78
เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี 
แอลทดี.ี

12,897.78 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014780 25/08/2019
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623
ศช. ซือ BOTTLE AY, PP 2-1/4X6-1/2 (BOX-6) 17,009.35

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากดั 18,200.00 บรษิัทพ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากดั 18,200.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014781 25/08/2019

624
ศช. ซือ DRBC AGAR 500 GM 7,597.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 7,597.00
บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

7,597.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014782 25/08/2019

625
ศช. ซือ ACETONITRILE, HPLC 2.5L 3,852.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน จํากดั 3,852.00
บรษิัท อารซ์ไีอ แล็บสแกน 
จํากดั

3,852.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014783 25/08/2019

626
ศช. ซือ 96F-well Nunclon,50/cd 6,741.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 6,741.00
บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

6,741.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014784 25/08/2019

627
ศช.

ซือ 5%H2 + 5%CO2 + Balance N2 Gas Volume 7 M3/cyl 
CGA 350 Blending

32,635.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 32,635.00

บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

32,635.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014785 25/08/2019

628
ศช.

ซือ 10%H2 + 10%CO2 + Balance N2 (ท่อลกูคา้ฝากอดั)  Gas
 Volume 7 M3/cyl CGA 350 Blending

5,885.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากดั 5,885.00

บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ี
จํากดั

5,885.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014786 25/08/2019

629
ศช. ซือ ImProm-II(TM) Reverse Transcriptase, 500 Reactions 37,878.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

37,878.00
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากดั

37,878.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014787 25/08/2019

630
ศช.

ซือ 1IV11-12322-012 : PLANT RNA ISOLATION REAGENT, 
100 ML (45-1002  25-0432)

26,075.90
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท กบิไทย จํากดั 26,075.90 บรษิัท กบิไทย จํากดั 26,075.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014788 25/08/2019

631
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 3,424.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,424.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,424.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014789 25/08/2019

632
ศช. ซือ (# E087) Pro Ligation-Free Cloning Kit (50 reactions) 36,904.30

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 36,904.30 บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 36,904.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014790 25/08/2019

633
ศช. ซือ เอ็กซเ์ทอรน์ัลฮารด์ดสิก ์10TB ดํา 48,886.97

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 48,886.97
บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

48,886.97 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014791 25/08/2019

634
ศช. ซือ FuGENE(R) HD Transfection Reagent, 5 X 1ml 131,610.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

131,610.00
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากดั

131,610.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014792 25/08/2019

635
ศช.

จา้ง คา่จา้งเพืOอทําการปลกู ดแูลรักษาและเก็บเมล็ดพันธุข์า้วทีOใช ้
ในโครงการ

63,000.00 เฉพาะเจาะจง ภวมิล วารปีาน 63,000.00 Miss. ภวมิล วารปีาน 63,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014794 25/08/2019

636
ศช.

ซือ PROTEINASE K, LYOPHILIZEDNUCLEIC ACID 
PURIFICATION "Merck" 100 MG

27,242.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากดั 27,242.20
บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส 
จํากดั

27,242.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014795 25/08/2019

637
ศช. ซือ Syringe Plastic 1ml, 100/box "Nipro" 6,651.12 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัOน 
จํากดั

6,651.12
บรษิัท ไซนเ์อ็นซ ์อนิทเิกรชัOน 
จํากดั

6,651.12 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014796 25/08/2019

638
ศช.

ซือ วสัด ุ(Monitor) เพืOอใชใ้นการซอ่มเครืOอง Confocal Laser 
Scanning Microscope model Olympus FV1000

15,408.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.ซ.ีไอซ ี
ซพัพลาย
หา้งหุน้สว่นจํากดั พันธุท์พิย ์

15,408.00
15,836.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.ซ.ีไอซี
 ซพัพลาย

15,408.00 ราคาตํOาสดุ PO19014797 25/08/2019

639
ศช.

จา้ง คา่จา้งเพอืวเิคราะหต์วัอย่างสารสกดัเทยีบกบั Chemical 
database ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ของ นายพสิทุธิ� ยศบรรเทงิ (TOR)

27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพสิทุธิ� ยศบรรเทงิ 27,500.00 นายพสิทุธิ� ยศบรรเทงิ 27,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014798 25/08/2019

640
ศช.

จา้ง คา่ซอ่มและเปลีOยนอะไหล ่ UPS CHUPHOTIC Venus 
Ultimate VNU3000

13,396.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ชโูฟทคิ จํากดั 13,396.40 บรษิัท ชโูฟทคิ จํากดั 13,396.40 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014799 25/08/2019

641
ศช. จา้ง คา่บรกิารซอ่มเครืOอง CO2 Incubator/Thermo 36,273.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณแ์ละ
เคมวีจิัย

36,273.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั อปุกรณแ์ละ
เคมวีจิัย

36,273.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014800 25/08/2019

642
ศช. ซือ ◌◌์N์UYTIRNY BTOYH 500 GM 12,968.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 12,968.40

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

12,968.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014801 25/08/2019

643
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 4,280.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,280.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,280.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014802 25/08/2019

644
ศช. ซือ Custom Oligo Syn,20 oligos,433 mers,25 nmole 6,023.03 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,023.03 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,023.03 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014803 25/08/2019

645
ศช. ซือ Gene synthesis: Rox980911_Bac,2072bp,pUC57, 4 ug 74,044.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 74,044.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 74,044.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014804 25/08/2019

646
ศช. ซือ Corning Lambda Plus Starter Kit 25,680.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติง จํากดั

25,680.00
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

25,680.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014805 25/08/2019

647
ศช. ซือ Bottle Lab, GR 45 screw-cap,1000 mL 1,977.36 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

1,977.36
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

1,977.36 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014806 25/08/2019

648
ศช. ซือ TUBING MFLEX PHARMED 8,132.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

8,132.00
บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากดั

8,132.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014807 25/08/2019
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649
ศช. ซือ Aluminum Foil 37.5 FT. 1,284.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,284.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั กษิประ 1,284.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014808 25/08/2019

650
ศช. ซือ D(+)TREHALOSE DIHYDRATE 14,616.20 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

14,616.20
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

14,616.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014809 25/08/2019

651
ศช. ซือ Midisart 2000,Air Filter 9,273.69 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากดั 9,273.69  บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากดั 9,273.69 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014810 25/08/2019

652
ศช. ซือ D(+)Glucose Monohydrate RPH 1000g (C346971) 642.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

642.00
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

642.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014811 25/08/2019

653
ศช. ซือ Sodium Carbonate anhydrous "Kemaus" 500 g. 5,435.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,435.60

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

5,435.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014832 26/08/2019

654
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 24 rxn 5,136.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,136.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,136.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014833 26/08/2019

655
ศช. ซือ กระดาษเอกสาร A4 เพืOอใชส้ําหรับพมิพเ์อกสารของสํานักงาน 58,422.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สรุศริ ิจํากดั 58,422.00 บรษิัท สรุศริ ิจํากดั 58,422.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014835 26/08/2019

656
ศช. ซือ แฟ้มเอกสาร สําหรับจัดเก็บเอกสารจัดซือจัดจา้ง 1,142.76 เฉพาะเจาะจง

รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

1,142.76
รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

1,142.76 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014836 26/08/2019

657
ศช. ซือ Toner  HP และ Toner Canon เพืOอใชส้ําหรับสง่โทรสาร 16,970.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 16,970.20 บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 16,970.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014837 26/08/2019

658
ศช.

ซือ HL SPH-04 PH STANDARD BUFFER, 4.00 ph (500 ml) 2 
ea  , HL SPH-07 PH STANDARD BUFFER, 7.00 ph (500 ml) 
2 ea , HL SPH-010 PH STANDARD BUFFER, 10PH (500ml) 

4,173.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 4,173.00 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 4,173.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014845 26/08/2019

659
ศช.

ซือ วสัดกุอ่สรา้ง (กาวทาท่อ PVC,ท่อนําไทย. นํายาโซแนกซ ์300
 ML, กาวซลิโิคลน,ใบเลืOอยตดัเหล็ก และแป๊ปยาง 1")

4,397.70 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมภัณฑบ์า้น
ดอน

4,397.70
หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมภัณฑ์
บา้นดอน

4,397.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014847 26/08/2019

660
ศช. ซือ เวอรค์อน อะควาตกิ (10 กก.)  1 ถัง 4,480.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอด๊วา้นซฟ์ารม์่า จํากดั 4,480.00 บรษิัท แอด๊วา้นซฟ์ารม์่า จํากดั 4,480.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014849 26/08/2019

661
ศช.

ซือ เครืOองดบัเพลงิ "ANTI-FIRE" ชนดินํายาเหลวระเหย 
HALONITE

6,591.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนตีไฟร ์อนิดสัตร ีจํากดั 6,591.20
บรษิัท แอนตีไฟร ์อนิดสัตร ี
จํากดั

6,591.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014857 26/08/2019

662
ศช. ซือ ชดุพ่นหมอกสําหรับ Net house 2 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกษตรภัณฑ ์จํากดั 15,515.00 บรษิัท เกษตรภัณฑ ์จํากดั 15,515.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014858 26/08/2019

663
ศช.

ซือ วสัดกุอ่สรา้ง (พุ๊กเหล็ก 5/16" x 100 ตวั  1 กลอ่ง  สายไฟ 
VCT 2X1.5X100 M. 1 มว้น แป๊ปยาง 1/2" x15 กก.)

51,575.21 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมภัณฑบ์า้น
ดอน

51,575.21
หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมภัณฑ์
บา้นดอน

51,575.21 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014870 26/08/2019

664
ศช.

ซือ Research plus 3-pack, Option 1 
(0.5-10ul/10-100ul/100-1000ul)

24,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 24,610.00 บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากดั 24,610.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014871 26/08/2019

665
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 3,852.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,852.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,852.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014872 26/08/2019

666
ศช. ซือ Dual-Luciferase(R) Reporter Assay System 9,095.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

9,095.00
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากดั

9,095.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014873 26/08/2019

667
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 1,284.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,284.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,284.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014874 26/08/2019

668
ศช. ซือ FuGENE HD Transfection Reagent, 1 mL 27,820.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

27,820.00
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากดั

27,820.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014875 26/08/2019

669
ศช. ซือ DUR-2 21801365 Bottle Lab, GL 45 screw-cap, 250 mL 7,402.26

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

7,402.26
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

7,402.26 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014876 26/08/2019

670
ศช. ซือ AccessQuick(TM) RT-PCR System, 100 reactions 19,260.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

19,260.00
บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด)์
 จํากดั

19,260.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014877 26/08/2019

671
ศช. ซือ แบตเตอรีOแหง้ : Model : 12 volt 7.2 Ah 2,182.80

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

2,182.80
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

2,182.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014878 26/08/2019

672
ศช. ซือ Vanquish Flex UHPLC System 6,000,000.00 6,000,000.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อารเ์คมกีา้ อนิเตอรเ์นชัOน
แนล จํากดั

6,000,000.00
บรษิัท อารเ์คมกีา้ อนิเตอร์
เนชัOนแนล จํากดั

6,000,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014884 28/08/2019

673
ศช. ซือ Heat pump dryer 324,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท การันต ีเอ็นจเินียริOง จํากดั 324,210.00

บรษิัท การันต ีเอ็นจเินียริOง 
จํากดั

324,210.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014885 28/08/2019

674
ศช.

จา้ง วเิคราะหต์วัอย่าง Beauveria bassiana และ Metarhizium 
anisopliae

31,700.00 เฉพาะเจาะจง JRF International Ltd. 31,700.00 JRF International Ltd. 31,700.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014886 28/08/2019
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675
ศช. ซือ UV spectrophotometry 310,300.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท แอนนาไลทต์เิคลิแลบไซน์
 จํากดั

310,300.00
บรษิัท แอนนาไลทต์เิคลิแลบ
ไซน ์จํากดั

310,300.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014887 28/08/2019

676
ศช.

จา้ง การทดสอบความเป็นพษิกึOงเรือรังทางปากของเบตา้กลแูคน
โอลโิกแซคคาไรดใ์นหนูแรทสายพันธุ ์Wistar

2,200,000.00 ####### เฉพาะเจาะจง
ศนูยส์ตัวท์ดลองแห่งชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิล

2,200,000.00
ศนูยส์ตัวท์ดลองแห่งชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิล

2,200,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014889 28/08/2019

677
ศช. ซือ Custom Oligos Syn, 11 Oligos, 260 mers, 25 nmole 3,616.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,616.60 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,616.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014913 28/08/2019

678
ศช. ซือ GeneJet Plasmid miniprep Kit, 250 preps 13,482.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,482.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 13,482.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014914 28/08/2019

679
ศช. ซือ Heptadecanoic acid >= 98% 5g 27,392.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากดั 27,392.00

บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์
จํากดั

27,392.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014915 28/08/2019

680
ศช. ซือ Hiscribe T7 Quick High Yield RNA Synthesis Kit 42,949.80

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 42,949.80 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 42,949.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014916 28/08/2019

681
ศช.

ซือ Freezing box with lid (no hinge), 100 wells for 1.8 
cryotubes, DGn

4,815.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั

4,815.00
บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

4,815.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014917 28/08/2019

682
ศช.

ซือ Glass beads, acid-washed 425-600 mm (30-40 U.S. 
sieve)

6,955.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

6,955.00
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

6,955.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014918 28/08/2019

683
ศช. ซือ OptiPrep Density Gradient Medium used for cell and 23,636.30 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

23,636.30
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

23,636.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014919 28/08/2019

684
ศช. ซือ Presto Mini Genomic Bacterial Kit 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 12,840.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากดั 12,840.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014920 28/08/2019

685
ศช.

ซือ Centrifuge tube box, 100 wells for 1.5 ml centrifuge 
tube ,DGen

8,025.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพัพลาย 
จํากดั

8,025.00
บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

8,025.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014921 28/08/2019

686
ศช.

ซือ Modification 5'Thiol Modifier C6 SH 0.2 umol (HPLC 
Purification, Mass QC) (mass QC) 200 nmol (HPLC 
Purification)

7,383.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 7,383.00 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากดั 7,383.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014922 28/08/2019

687
ศช. ซือ RiboEx Total RNA, 100ml 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 7,276.00 บรษิัท เยส-ซายน ์จํากดั 7,276.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014923 28/08/2019

688
ศช. ซือ Diamond Tip D10 in rack for P2-P10 (10 rack/960 tips) 39,012.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 39,012.20 บรษิัท หรกิลุ ซายเอนซ ์จํากดั 39,012.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014924 28/08/2019

689
ศช. ซือ Anti-Zinc Finger antiviral protein antibody 100 ug 11,770.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 11,770.00 บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากดั 11,770.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014925 28/08/2019

690
ศช. จา้ง วเิคราะห ์Sequence 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 8,346.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 8,346.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014926 28/08/2019

691
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 6,420.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,420.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 6,420.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014927 28/08/2019

692
ศช. จา้ง วเิคราะห ์Sequence 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 18,832.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 18,832.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014928 28/08/2019

693
ศช. ซือ TRIS, OMNIPUR 500GM 28,023.30

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เมอรค์ จํากดั 28,023.30 บรษิัท เมอรค์ จํากดั 28,023.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014929 28/08/2019

694
ศช. ซือ Ultrapure Water for Molecular Biology 1 lt. 3,317.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค ซายน ์
เอ็นจ์

3,317.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั แซค ซายน ์
เอ็นจ์

3,317.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014930 28/08/2019

695
ศช. ซือ Lightning-Link Alkaline Phosphatase (AP) 57,305.99

เฉพาะเจาะจ
ง

เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี แอล
ทดี.ี

57,305.99
เอ็กซพ์เีดยีน เอเซยี พทีอี.ี 
แอลทดี.ี

57,305.99 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014931 28/08/2019

696
ศช. ซือ BRA-2 759115 Semi-micro cuvette, PMMA, 1.5-3.0 mL 2,140.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีัณฑ ์จํากดั

2,140.00
บรษิัท เบคไทย กรุงเทพ
อปุกรณเ์คมภีัณฑ ์จํากดั

2,140.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014932 28/08/2019

697
ศช. ซือ ทีOจับหลอด (Cryocane) กลอ่งละ 50 อนั 10,272.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ยูเนีOยน อนิเตอรซ์พัพลาย 
จํากดั

10,272.00
บรษิัท ยูเนีOยน อนิเตอรซ์พั
พลาย จํากดั

10,272.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014933 28/08/2019

698
ศช. ซือ #BOE 02 : Bright Line Counting Chamber 16,050.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติง จํากดั

16,050.00
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

16,050.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014934 28/08/2019

699
ศช. ซือ Lithium chloride ACS reagent, >=99% 3,220.70

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

3,220.70
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

3,220.70 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014935 28/08/2019

700
ศช. ซือ 1IVG1-12300-067 : HYBRIDOMA-SFM 1X10L 56,121.50

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท กบิไทย จํากดั 56,121.50 บรษิัท กบิไทย จํากดั 56,121.50 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014936 28/08/2019
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701
ศช. ซือ Buffer pH 4.01, 250 ml "METTLER TOLEDO" 2,000.90

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท โปรวชิัOน ไซแอนตฟิิค จํากดั 2,000.90
บรษิัท โปรวชิัOน ไซแอนตฟิิค 
จํากดั

2,000.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014937 28/08/2019

702
ศช. ซือ เกา้อีสํานักงาน ดํา เฟอรร์าเดค Vane 140,280.21 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 140,280.21

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

140,280.21 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014938 29/08/2019

703
ศช.

จา้ง Whole Genone Sequencing by PacBIO sequel, 3 
Libraries, 1 SMART cell, Without analysis

123,264.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 123,264.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 123,264.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014939 29/08/2019

704
ศช.

จา้ง ทําสติ�กเกอร ์"สปอด-อ ีโฟกสั" ขนาด 250 ซซี.ี (แบบเกา่) 
ใชต้ดิขวดผลติภัณฑเ์พืOอจําหน่าย

13,642.50
เฉพาะเจาะจ

ง
รา้น พ.ีเอส.ซพัพลาย โดยนาย
สมพล รัตนนาคนิทร์

13,642.50
รา้น พ.ีเอส.ซพัพลาย โดย
นายสมพล รัตนนาคนิทร์

13,642.50 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014958 29/08/2019

705
ศช. ซือ NICKEL II CHLORIDE HEXAHYDRATE 250 G 15,836.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท แองเกลิ เทคโนโลย ีจํากดั 15,836.00
บรษิัท แองเกลิ เทคโนโลย ี
จํากดั

15,836.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014964 29/08/2019

706
ศช. ซือ Aluminium foil ยาว 200 sq. ft. 13,835.10

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 13,835.10 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 13,835.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014965 29/08/2019

707
ศช. ซือ ปากกาเคม ี2 หัว ตรามา้ สนีําเงนิ 1,393.14

เฉพาะเจาะจ
ง

รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

1,393.14
รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

1,393.14 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014966 29/08/2019

708
ศช. ซือ LACTOBACILLI MRS BROTH 500 GM 35,096.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 35,096.00
บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

35,096.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014970 29/08/2019

709
ศช. ซือ No.430165-500 TC DISHES, 35X10MM, Steriled, 500/CS 30,093.75

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติง จํากดั

30,093.75
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

30,093.75 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014971 29/08/2019

710
ศช. จา้ง Polyacrylamide gel Electrophoresis 4,800.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เทคโนโลยี 4,800.00
หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ 
เทคโนโลยี

4,800.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014973 29/08/2019

711
ศช. ซือ Dropping bulbs with rim (ลกูยาง dropper) 642.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากดั

642.00
บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล
 จํากดั

642.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014974 29/08/2019

712
ศช.

ซือ No.4111-10 DW Pipette Tip 200UL NAT, 1000/PKG, 
10000/CS

5,136.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติง จํากดั

5,136.00
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

5,136.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014975 29/08/2019

713
ศช. ซือ DW Pipette Tip 200UL NAT 3,424.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
มารเ์ก็ตติง จํากดั

3,424.00
บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิ
ฟิคมารเ์ก็ตติง จํากดั

3,424.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014978 29/08/2019

714
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 5,136.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,136.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 5,136.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014984 29/08/2019

715
ศช.

จา้ง คา่จา้งเพืOอสกดัดเีอ็นเอและทดสอบประสทิธภิาพเครืOองหมาย
ดเีอ็นเอทีOพัฒนาได ้

63,000.00 เฉพาะเจาะจง ภักชนา หนูบา้นเกาะ 63,000.00 Miss. ภักชนา หนูบา้นเกาะ 63,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014985 29/08/2019

716
ศช. ซือ Polyvinylpyrrolidone average mol wt 40,000 10,368.30

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

10,368.30
บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพั
พลาย จํากดั

10,368.30 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014988 29/08/2019

717
ศช. ซือ Custom Oligos Syn, 6 Oligos ,117 mers, 25 nmole 1,627.47

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,627.47 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 1,627.47 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014991 29/08/2019

718
ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 14 oligos, 287 mers, 25 nmole 3,992.17

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,992.17 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 3,992.17 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014992 29/08/2019

719
ศช. ซือ 9829-03 ACETONITRILE LC/MS 4 LT 19,260.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั (มหาชน) 19,260.00
บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากดั 
(มหาชน)

19,260.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014993 29/08/2019

720
ศช. ซือ HITRAP Q FF, 5 x 1 ML 76,248.20

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 76,248.20
บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

76,248.20 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014996 29/08/2019

721
ศช. จา้ง วเิคราะหอ์าหารผง (ชงนําดืOม) 4,494.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศไทย) 
จํากดั

4,494.00
บรษิัท เอสจเีอส (ประเทศ
ไทย) จํากดั

4,494.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19014997 29/08/2019

722
ศช.

ซือ P/N#8201344 (A-CYANO-4-HYDROXYCINNAMIC ACID,
 1 G

64,200.00
เฉพาะเจาะจ

ง
บรูเกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจี 64,200.00 บรูเกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจี 64,200.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19014999 29/08/2019

723
ศช.

ซือ ProteoMass Peptide and  Protein MALDI-MS Calibration 
Kit

77,981.60
เฉพาะเจาะจ

ง
บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากดั

77,981.60
บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล
 จํากดั

77,981.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015000 29/08/2019

724
ศช. จา้งลา้งขวดเตรยีมขวดและอปุกรณว์ทิยาศาสตรต์า่งๆ 30,000.00

เฉพาะเจาะจ
ง

นาง ลินจีO สระหงษ์ทอง 30,000.00 นาง ลินจีO สระหงษ์ทอง 30,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015001 29/08/2019

725
ศช. ซือ DNA Trap 1 Lite 74,556.00

เฉพาะเจาะจ
ง

หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ เทคโนโลยี 74,556.00
หอ้งปฏบิัตกิาร ดเีอ็นเอ 
เทคโนโลยี

74,556.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015002 29/08/2019

726
ศช. ซือ Quercetin, 95%: "Sigma" 10 g. 7,169.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 7,169.00

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

7,169.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015003 29/08/2019

หนา้ทีO 28 จาก 30
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727
ศช. ซือ Genomic DNAvPurification kit 100 preps 48,899.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์
จํากดั

48,899.00
บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์
จํากดั

48,899.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015004 29/08/2019

728
ศช. ซือ แบตเตอรีOแหง้ : Model : 12 volt 7.2 Ah 6,783.80

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย 
จํากดั

6,783.80
บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซพัพลาย
 จํากดั

6,783.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015005 29/08/2019

729
ศช. จา้ง วเิคราะห ์Sequence 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 8,560.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 8,560.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015006 29/08/2019

730
ศช.

ซือ 1536-well plate Black Landscape Barcode FF1-FF48 
(box of 20)

60,348.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลโฟมกิส ์จํากดั 60,348.00 บรษิัท ไลโฟมกิส ์จํากดั 60,348.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015007 29/08/2019

731
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 15 rxn 4,815.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,815.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,815.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015008 29/08/2019

732
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 15 rxn 4,815.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,815.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,815.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015008 29/08/2019

733
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 15 rxn 4,815.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,815.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,815.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015009 29/08/2019

734
ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 15 rxn 4,815.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,815.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 4,815.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015009 29/08/2019

735
ศช. จา้ง วเิคราะห ์Sequence 13,054.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 13,054.00 บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากดั 13,054.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015010 29/08/2019

736
ศช.

ซือ บับเบิลสตาร ์จํานวน 20 ตวั  สําหรับเป็นตวัจ่ายอากาศในบ่อ
เลียงกุง้ SQ

7,062.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศ.อาหลัOยเทรด
ดิง

7,062.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศ.อาหลัOยเท
รดดิง

7,062.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015011 29/08/2019

737
ศช. ซือ Agarose (Molecular Biology Grade), 100g. 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 จํากดั 14,980.00

บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 
จํากดั

14,980.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015012 29/08/2019

738
ศช. ซือ Ammonium Hydroxide 30% RPE 2000ml 2,910.40 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

2,910.40
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

2,910.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015013 29/08/2019

739
ศช. ซือ Toner Ink for Epson 10,785.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 10,785.60 บรษิัท สหธุรกจิ จํากดั 10,785.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015014 29/08/2019

740
ศช. ซือ 0.5-10UL., FILTER TIPS, CLEAR, STERILE, 960/PKG 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 11,770.00 บรษิัท กบิไทย จํากดั 11,770.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015015 29/08/2019

741
ศช.

ซือ TSA agar 500g Difco 1 ขวด ถุงมอืแป้ง Sritrang  เบอร ์S 
20กลอ่ง เบอร ์M  10 กลอ่ง ถุงมอืไม่มแีป้ง Sritrang เบอร ์S  20 
กลอ่ง กระดาษกรอง GC-50 dia. 47mm. (100แผ่น/กลอ่ง)  

11,384.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั แอล.บ.ีซายน์ 11,384.80 หา้งหุน้สว่นจํากดั แอล.บ.ีซายน์ 11,384.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015016 29/08/2019

742
ศช. จา้ง DNA Sequencing <96rxn> 1,258.32 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

1,258.32
บรษิัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด)์ 
จํากดั

1,258.32 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015017 29/08/2019

743
ศช.

ซือ BIOTIX, U.S.A.  TIP 200UL, NATURAL, 100/PKP 3 PACK
 , 10UL MICRO TIP EXTRA LONG, 1000/PKG 3 PACK , 
KIRGEN, U.S.A. 1000UL., BLUE, LONG TIPS, 1000/PKG 6 

10,721.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากดั 10,721.40 บรษิัท กบิไทย จํากดั 10,721.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015018 29/08/2019

744
ศช. ซือ AHN-3205800 AHN myTube MT 1.5ml, clear 6 ea. 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 1,926.00 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 1,926.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015019 29/08/2019

745
ศช. ซือ วสัดสุํานักงาน ( ถาดวางคยีบ์อรด์) 921.49 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน) 921.49

บรษิัท ซโีอแอล จํากดั 
(มหาชน)

921.49 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015020 29/08/2019

746
ศช. ซือ KA383.1000 Potassium chloride "KEMAUS" 1 kg. 9,972.40

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 9,972.40
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

9,972.40 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015021 29/08/2019

747
ศช. ซือ Ammonium Nitrate 500g 17,408.90

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 17,408.90 บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากดั 17,408.90 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015026 30/08/2019

748
ศช. ซือ Ammonium Chloride RPE-ACS 500g 16,831.10

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย) 
จํากดั

16,831.10
บรษิัท อติลัมาร ์(ประเทศไทย)
 จํากดั

16,831.10 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015028 30/08/2019

749
ศช. ซือ BL-DNA-40H DNA Base, 40 umole, Desalt 3,852.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 3,852.00 บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากดั 3,852.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015032 30/08/2019

750
ศช. ซือ วสัดวุทิยฯ์ (โพวดินี 125) 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอด๊วา้นซฟ์ารม์่า จํากดั 36,000.00 บรษิัท แอด๊วา้นซฟ์ารม์่า จํากดั 36,000.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015040 30/08/2019

751
ศช.

จา้ง งาน PM เครืOองทําความเย็นหลกั (Chiller) อาคาร BIOTEC 
ตั งแตว่นัทีO 1 ตลุาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563

208,650.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัOน 
จํากดั

208,650.00
บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลชูัOน 
จํากดั

208,650.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015042 30/08/2019

752
ศช. จา้ง คา่จา้งเตรยีมอาหารเลียงเชือ นํายาสารเคม ีตา่งๆ 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศวิภา คชาสมัฤทธิ� 42,000.00 นางสาว ศวิภา คชาสมัฤทธิ� 42,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015043 30/08/2019

หนา้ทีO 29 จาก 30



แบบ สขร.1

ลําดบั
ที	

ศูนย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
วงเงนิที	จดัซื�อ

หรอืจดัจา้ง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วธิซีื�อหรอื

จา้ง
รายชื	อผูเ้สนอราคา ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาที	ตกลง
ซื�อหรอืจา้ง

เหตุผลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญา
หรอืขอ้ตกลงใน
การซื�อหรอืจา้ง

วนัที	
เอกสาร

753
ศช. จา้ง คา่จา้งเพืOอแยกเม็ดเลอืดขาวของชา้ง 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ทรงเกยีรต ิทรงธรรมานุภาพ 48,000.00

นาย ทรงเกยีรต ิทรงธรรมานุ
ภาพ

48,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015044 30/08/2019

754
ศช. ซือ นํายาลา้งจาน เพืOอใชท้ําความสะอาดอปุกรณร์ับรองการประชมุ 1,700.00 เฉพาะเจาะจง

รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิี 
โพธพิลคณุรักษ์

1,819.00
รา้น พัฒนากจิโดยนางสาว
เมธนิี โพธพิลคณุรักษ์

1,819.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015045 30/08/2019

755
ศช. ซือ SINGLE-USE RED PLATE WITH INSERTS,5 PLATES 101,436.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 101,436.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 101,436.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015046 30/08/2019

756
ศช. ซือ Bromophenol Blue sigma 25 g. 6,612.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั คอมมอนกรุ๊พ 6,612.60 หา้งหุน้สว่นจํากคอมมอนกรุ๊พ 6,612.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015050 30/08/2019

757
ศช. จา้ง งานขนยา้ยสํานักงานหอ้ง 115 และหอ้ง 406 38,841.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท ซบีรา้ อนิเตอรเ์นชัOนแนล 
มูบเวอร ์แอนด ์โลจสิตกิส ์จํากดั

38,841.00
บรษิัท ซบีรา้ อนิเตอรเ์นชัOน
แนล มูบเวอร ์แอนด ์โลจสิตกิส์
 จํากดั

38,841.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015052 30/08/2019

758
ศช. ซือ วสัดชุา่ง ( สาย LAN , เตา้รับ , วายดกัส ์, WIRING DUCT) 107,071.03 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากดั 107,071.02 บรษิัท โชคชยั ซพัพลาย จํากดั 107,071.02 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015054 30/08/2019

759
ศช. ซือ Stepper Manual repeater pipette2 uL to 50 mL 43,121.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

43,121.00
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั

43,121.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015056 30/08/2019

760
ศช. จา้ง Preventive Maintenance 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยีOส ์จํากดั 19,795.00

บรษิัทอารไ์อ เทคโนโลยีOส ์
จํากดั

19,795.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015057 30/08/2019

761
ศช.

จา้ง คา่บรกิารตรวจเช็คและบํารุงรักษาเครืOอง Ultracentrifuge 
ยีOหอ้ Beckman Coulter รุ่น Optima LE-80K

85,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากดั 85,600.00 บรษิัทพ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากดั 85,600.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015058 30/08/2019

762
ศช. ซือ 2 L Erlenmeyer Clamp with spring retainer 14,231.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

14,231.00
บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ 
(ประเทศไทย) จํากดั

14,231.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015059 30/08/2019

763
ศช. ซือ แอลกอฮอล ์95% 18 L. 856.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 856.00 บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากดั 856.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015061 30/08/2019

764
ศช. ซือ Amylose from potato 5,499.80

เฉพาะเจาะจ
ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.ซนีอน 5,499.80
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ.ซ.ีเอส.
ซนีอน

5,499.80 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015063 30/08/2019

765
ศช. ซือ T0395-25g 1,2,3 Trichloropropane 1,284.00

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากดั

1,284.00
บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล
 จํากดั

1,284.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015065 30/08/2019

766
ศช.

ซือ วสัดวุทิยาศาสตร ์(ซาโนแคร ์เพอร ์(Sanocare PUR)  1 กลอ่ง
 BREED-S (อาหารพ่อแม่พันธุก์ุง้) 1 ถัง)

12,875.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิวอเตอร ์จํากดั 12,875.00 บรษิัท อนิวอเตอร ์จํากดั 12,875.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015068 30/08/2019

767
ศช. ซือ GD9856-100ML Tween 20, 100 ml 14,209.60

เฉพาะเจาะจ
ง

บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล 
จํากดั

14,209.60
บรษิัท ซคัเซส ซายน ์เคมคีอล
 จํากดั

14,209.60 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015072 30/08/2019

768
ศช. จา้ง วเิคราะหค์า่กจิกรรมของเอนไซมล์แีวนซเูครส 317,500.00 เฉพาะเจาะจง กรัณฑ ์วงัไพบูลย์ 317,500.00 Mr. นายกรัณฑ ์วงัไพบูลย์ 317,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015077 30/08/2019

769
ศช.

จา้ง คา่จา้งเพืOอกระตุน้เม็ดเลอืดขาวของชา้ง ของ  นางสาวเบญจ
วรรณ วงษ์พรม (TOR)

48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ วงษ์พรม 48,000.00 นางสาวเบญจวรรณ วงษ์พรม 48,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015078 30/08/2019

770
ศช. ซือ Gene synthesis:TeCbhI-CMB(Cel7A)-CtCbhA 117,700.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 117,700.00 หา้งหุน้สว่นจํากดั วอรด์ เมดกิ 117,700.00 มคีณุลกัษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO19015079 30/08/2019

771
ศช.

จา้ง พัฒนาดเีอ็นเอเครืOองหมายทีO link กบัลกัษณะตา้นทานโรค
ไหม ้และสมี่วงในเมล็ด

124,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา พลบัพลา 124,500.00 นายอนุชา พลบัพลา 124,500.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015081 30/08/2019

772
ศช. จา้ง พัฒนาวธิกีารเลียงไบโอฟิลม์ของเชือ 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เสาวภาคย ์แกว้พวง 75,000.00 นางสาว เสาวภาคย ์แกว้พวง 75,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015082 30/08/2019

773
ศช. จา้ง ผลติอารเ์อ็นเอสายคูท่ีOจําเพาะตอ่ยนีของเชือรา 44,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เพทาย จรูญนารถ 44,100.00 น.ส.เพทาย จรูญนารถ 44,100.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015083 30/08/2019

774
ศช. จา้ง เก็บรวบรวมพันธุข์มินชนั 138,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศริวิรรณ ไทยสกลุ 138,000.00 ศริวิรรณ ไทยสกลุ 138,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015095 30/08/2019

775
ศช.

จา้ง ชว่ยวจิัยในการขยายตน้พันธุข์มินชนั อย่างนอ้ยสายพันธุล์ะ 
540 ตน้

108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นันทนัช หนูบูรณ์ 108,000.00 นางสาว นันทนัช หนูบูรณ์ 108,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015096 30/08/2019

776
ศช.

จา้ง คดัเลอืกตน้พันธุแ์ละการศกึษาการตอบสนองของพชืสมุนไพร
ขมินชนัดา้นการเจรญิเตบิโต

108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เกศนีย ์กวัพู่ 108,000.00 นางสาว เกศนีย ์กวัพู่ 108,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015097 30/08/2019

777
ศช. จา้ง ชว่ยวจิัยในการขยายตน้ขมินชนั อย่างนอ้ยสายพันธุล์ะ 540 ตน้ 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สรอ้ยเพชร มาลยัทอง 108,000.00 นางสาว สรอ้ยเพชร มาลยัทอง 108,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO19015098 30/08/2019

หนา้ทีO 30 จาก 30


