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1 ศช. ซือ TaqMan Fast Advanced Master Mix (1x1 mL) 64,949.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 64,949.00         บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 64,949.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006799 01/03/2020
2 ศช. ซือ PCR 8-strip tube 0.2 ml clear (125/pack) 16,103.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 16,103.50         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 16,103.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006800 01/03/2020
3 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,498.00           บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,498.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006801 01/03/2020
4 ศช. ซือ BHAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol (HAP Purification885.96 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 885.96              บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 885.96            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006802 01/03/2020
5 ศช. ซือ QIAGEN GENOMIC-TIP 20/G (25) 28,355.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 28,355.00         บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 28,355.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006803 01/03/2020
6 ศช. ซือ สก๊อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด์ 250 แผ่น 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 1,712.00           บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 1,712.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006804 01/03/2020
7 ศช. ซือ ถงุมอืไนไตร S ถงุมอืไนไตร เบอร ์เอส ศรตีรัง 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 6,741.00           บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 6,741.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006805 01/03/2020
8 ศช. จา้ง ค่าบรกิารเปลีiยนอะไหล่ Platinum Wire (50 cm 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 7,383.00           บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 7,383.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006806 01/03/2020
9 ศช. ซือ FlowerPlate(R), transp., w/o optodes (10pcs 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิม่า เอซ ีจํากัด 45,475.00         บรษิัท ซกิม่า เอซจีํากัด 45,475.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006807 01/03/2020
10 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 4,708.00           บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 4,708.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006808 01/03/2020
11 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 6,420.00           บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 6,420.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006809 01/03/2020
12 ศช. ซือ FlowerPlate(R), transp., w/o optodes (10pcs 50,825.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซกิม่า เอซ ีจํากัด 50,825.00         บรษิัท ซกิม่า เอซจีํากัด 50,825.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006810 01/03/2020
13 ศช. ซือ CRYOSPEED NITROGEN (TOP UP-DEWAR) 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย 3,745.00           บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย 3,745.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006811 01/03/2020
14 ศช. ซือ innuMIX Standard PCR Master Mix-200 reactions 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนาไลตคิ เยน่า ฟารอ์สีต ์ 13,375.00         บรษิัท อนาไลตคิ เยน่า ฟารอ์สีต ์13,375.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006812 01/03/2020
15 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 2,140.00           บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 2,140.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006813 01/03/2020
16 ศช. ซือ BRA-2 27077 Pipette Graduated, Class B, 10 36,112.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด36,112.50         บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด36,112.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006814 01/03/2020
17 ศช. ซือ Ribonuclease A 250 mg. 26,375.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 26,375.50         หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 26,375.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006815 01/03/2020
18 ศช. ซือ STACKER MICROTUBE RACK 2,696.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 2,696.40           บรษิัท กบิไทย จํากัด 2,696.40         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006816 01/03/2020
19 ศช. ซือ THROMBIN PROTEASE 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 23,112.00         บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 23,112.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006817 01/03/2020
20 ศช. จา้ง สอบเทยีบ Piston Pipette 2,921.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 2,921.10           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 2,921.10         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006818 01/03/2020
21 ศช. ซือ T546021 15ML CENTRIFUGE TUBE, PP, STER 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด8,667.00           บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด8,667.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006819 01/03/2020
22 ศช. ซือ Oxygen High Purity Purity 99.8% 2,535.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย 2,535.90           บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย 2,535.90         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006820 01/03/2020
23 ศช. ซือ กระบอกสเตนเลสใส่ไปเปต (SSPB-PIPET) 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูไนเทค ซายน ์จํากัด 11,235.00         บรษิัท ยูไนเทค ซายน ์จํากัด 11,235.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006821 01/03/2020
24 ศช. จา้ง ซ่อมเครืiอง Cooled Incubator ยีiหอ้ Memmert 4,601.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ซเีอ็นพ ีซัพพลาย4,601.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด ซเีอ็นพ ีซัพพลาย4,601.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006822 01/03/2020
25 ศช. ซือ CO2 Cartridges 8 gram 25 Count 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บควปิ (ประเทศไทย 18,725.00         บรษิัท แล็บควปิ (ประเทศไทย 18,725.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006823 01/03/2020
26 ศช. ซือ Custom oligo syn, 7 oligos, 329 mers, 25 nmole 4,576.39 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,576.39           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,576.39         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006824 01/03/2020
27 ศช. ซือ P3655.0100 Poly-L-ornithine hydrobromide 100 7,468.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 7,468.60           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 7,468.60         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006825 01/03/2020
28 ศช. ซือ 07920 ACCUTASE 100ML 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด11,984.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด11,984.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006826 01/03/2020
29 ศช. ซือ 211825 TRYPTIC SOY BROTH 500 GM 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 6,420.00           บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 6,420.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006827 01/03/2020
30 ศช. ซือ Pipette Graduated,Class B, 5 mL 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด24,075.00         บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด24,075.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006828 01/03/2020
31 ศช. ซือ Reagent Reservoirs 50 ml, Sterilized (1/pack 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด8,988.00           บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด8,988.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006829 01/03/2020
32 ศช. จา้ง ซ่อมตูดู้ดควัน (Fume Hood) เลขครุภัณฑ ์900000013979 79,180.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธนพัฒน ์เซลแอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด79,180.00         บรษิัท ธนพัฒน ์เซลแอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด79,180.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006830 01/03/2020
33 ศช. จา้ง งานทาํความสะอาดและจัดระเบยีบกองวัสดุหอ้ง A 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ตังกมิฮง เอ็นจเินยีริiง จํากัด37,450.00         บรษิัทตังกมิฮง เอ็นจเินยีริiง จํากัด37,450.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006831 01/03/2020
34 ศช. จา้ง งานทาสผีนังและซ่อมพืนโถงบนัได Module 2 42,414.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ42,414.80         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ42,414.80       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006832 01/03/2020
35 ศช. ซือ ซือวัสดุจัดอบรมความปลอดภัยทางชวีภาพ 813.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ 813.20              บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ 813.20            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006833 01/03/2020
36 ศช. ซือ NGS Sequencing,Pool samples,Without libraries preparation and analysis192,696.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 186,180.00       หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 186,180.00     มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006872 02/03/2020
37 ศช. ซือ โต๊ะวางเครืiองชัiง 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 34,240.00         บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 34,240.00       มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006873 02/03/2020
38 ศช. จา้ง Potassium (K20) 4,333.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 4,333.50           บรษิัท ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 4,333.50         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006874 02/03/2020
39 ศช. จา้ง SICN4328100102 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 12,733.00         บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 12,733.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006875 02/03/2020
40 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบตู ้Biosafety Cabinet Class II 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมกกะฟิล จํากัด 10,700.00         บรษิัท เมกกะฟิล จํากัด 10,700.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006876 02/03/2020
41 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ 6,471.36 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 6,471.36           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 6,471.36         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006877 02/03/2020
42 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 1,498.00           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 1,498.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006878 02/03/2020
43 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 5,350.00           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 5,350.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006879 02/03/2020
44 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,070.00           บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,070.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006880 02/03/2020
45 ศช. จา้ง ค่าบรกิารซ่อมเครืiอง Balance/Precisa 2,675.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด อุปกรณ์และเคมวีจิัย2,675.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด อุปกรณ์และเคมวีจิัย2,675.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006881 02/03/2020
46 ศช. ซือ CRYOVIAL 1.2ML.EXTERNAL 1000/CS 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด10,700.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด10,700.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006882 02/03/2020
47 ศช. ซือ Custom Oligos Syn,6 Oligos,192 mers,25 nmole 2,670.72 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,670.72           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,670.72         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006883 02/03/2020
48 ศช. ซือ 2 ml screw neck ND8 Vial,Clear,100/pk 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทไรทไ์ซน ์เทรดดิง จํากัด 10,700.00         บรษิัทไรทไ์ซน ์เทรดดิง จํากัด 10,700.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006884 02/03/2020
49 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 5,136.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,136.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,136.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006885 02/03/2020
50 ศช. ซือ Custom Oligos Syn,24 Oligos,708 mers,25 nmole 9,848.28 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,848.28           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,848.28         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006886 02/03/2020
51 ศช. ซือ Glycerol Size 2.5 lt.(Kemaus#KA242) 8,998.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โสภณ แลป เซ็นเตอร ์จํากัด8,998.70           บรษิัท โสภณ แลป เซ็นเตอร ์จํากัด8,998.70         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006887 02/03/2020
52 ศช. ซือ Qubit Assay Tubes,500 tubes 13,974.20       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 13,974.20         บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 13,974.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006888 02/03/2020
53 ศช. ซือ QFT-Plus 2 Plate Kit ELISA,Qiagen 25,230.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด25,230.60         บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด25,230.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006889 02/03/2020
54 ศช. ซือ Culture tube 4ml,12x75,PP,EO sterile 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็ป แมนเนจ จํากัด 3,745.00           บรษิัท แล็ป แมนเนจ จํากัด 3,745.00         มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006890 02/03/2020
55 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 3,638.00           บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 3,638.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006891 02/03/2020
56 ศช. ซือ เครืiองนับจํานวนแบบอนาล็อค มฐีานตังโต๊ะ 2,621.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอร ิไซแอนตฟิิค 2,621.50           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอร ิไซแอนตฟิิค 2,621.50         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006892 02/03/2020
57 ศช. ซือ วัสดุสําหรับการจัดฝึกอบรม เรืiอง ความปลอดภัยทางชวีภาพ 1,454.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 1,454.99           บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 1,454.99         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006912 03/03/2020
58 ศช. ซือ วัสดุสํานักงาน (อนิเด็กซพ์ลาสตกิ, เครอืงเย็บ น ◌า้เงนิ แม็กซ์1,794.54 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 1,794.53           บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 1,794.53         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006913 03/03/2020
59 ศช. ซือ กระดาษชาํระและถงุขยะดํา 29,339.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด อมรชยัพานชิ 29,339.40         หา้งหุน้ส่วนจํากัด อมรชยัพานชิ 29,339.40       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006917 03/03/2020
60 ศช. จา้ง งานจา้งตดิตังม่านปรับแสงหอ้งสํานักงาน 601 ชั น 85,679.18 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรสุวรรณ จํากัด 85,679.18         บรษิัท อมรสุวรรณ จํากัด 85,679.18       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006918 03/03/2020
61 ศช. ซือ OneTaq Hot start 2X Master Mix 5 kits. 22,791.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 22,791.00         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 22,791.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006919 03/03/2020
62 ศช. ซือ ค่าวัสดุก่อสรา้ง (ทอ่ PVC 1/2 นิว, ขอ้งอ 2 นิว, แปรงทาสขีนดํา 5,440.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ชยัยาภัณฑ์ 5,440.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด ชยัยาภัณฑ์ 5,440.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006921 03/03/2020
63 ศช. จา้ง ค่าบรกิารตรวจเชค็และเปลีiยนตูค้วบคุมระบบดับเพลงิอัตโนมัต ิ44,940.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฟรค์ลิเล่อร ์เอ็นจเินยีริiงแอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด44,940.00         บรษิัท ไฟรค์ลิเล่อร ์เอ็นจเินยีริiงแอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด44,940.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006922 03/03/2020
64 ศช. จา้ง ตดิตังพัดลมระบายอากาศภายใน Glasshouse 1 78,645.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด 78,645.00         บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด 78,645.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006924 03/03/2020
65 ศช. ซือ วัสดุชา่ง Capacitor Bank) 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริiง จํากัด 17,120.00         บรษิัท พคี เอ็นจเินยีริiง จํากัด 17,120.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006927 03/03/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

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

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื�อหรอืจา้ง วนัที	เอกสาร

66 ศช. ซือ Cholrine Hiclor 70% sodium process (40 กก./ 39,600.06 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากัด 39,600.06         บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากัด 39,600.06       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006928 03/03/2020
67 ศช. จา้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจวัดและตดิตามการใชพ้ลังงานของตูค้วบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าของ 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิทเิกรชัiน มชีวัรเ์มนท ์โซลูชัiน จํากัด 2,140.00           บรษิัท อนิทเิกรชัiน มชีวัรเ์มนท ์โซลูชัiน2,140.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006929 03/03/2020
68 ศช. จา้ง ดําเนนิงานในโครงการหน่วยปฏบิตักิารร่วมดา้นการพัฒนาพันธุส์ัตวน์ํา ระยะเวลาจา้ง 25,350.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุรยิา มิiงเมือง 25,350.00         นาย สุรยิา มิiงเมือง 25,350.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006930 03/03/2020
69 ศช. จา้ง ดําเนนิงานเตรยีมนําสําหรับการเพาะเลียง 25,350.00 เฉพาะเจาะจง นาย คงกฤช ชุม่สวสัดิ� 25,350.00         นาย คงกฤช ชุม่สวสัดิ� 25,350.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006931 03/03/2020
70 ศช. ซือ เครืiอง Compressor สําหรับระบบปรับอากาศหอ้ง 465 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทแม็คเอนเนอยี อีโวลูชัiน จํากัด 8,560.00             บรษิัทแม็คเอนเนอยี อีโวลูชัiน จํากัด 8,560.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006935 04/03/2020
71 ศช. ซือ QIAamp DNA MInI kIt (250) Qiagen 1 each 26,514.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพี เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด26,514.60            บรษิัท เอ็นพี เคมีคอล ซพัพลาย จํากัด26,514.60          มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006936 04/03/2020
72 ศช. จา้ง ทบทวนวรรณกรรมเกีiยวกับเมแทบอไลตท์ีiพบในเหด็ชนดิอืiนทีiมวีวิัฒนาการใกลเ้คยีงกัน40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ขวญัตา แกว้นรนิทร์ 40,000.00         นางสาว ขวญัตา แกว้นรนิทร์ 40,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006993 04/03/2020
73 ศช. จา้ง ทบทวนวรรณกรรมทีiเกีiยวกับการวเิคราะห ์metabolomics data 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ขวญัจีรา วณิชยธ์นารักษ์ 40,000.00         นางสาว ขวญัจีรา วณิชยธ์นารักษ์ 40,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006994 04/03/2020
74 ศช. ซือ NITROGEN IND CYL 7 M3 2,599.03 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย 2,599.03           บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย 2,599.03         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006995 04/03/2020
75 ศช. ซือ SCREW CAP TUBE 2.0ML. 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด5,992.00           บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด5,992.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006996 04/03/2020
76 ศช. จา้ง ค่าจา้งทาํการสรา้ง และแยกบรสิุทธิ� antibody 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา มีศริิ 16,000.00         นางสาว สุชาดา มีศริิ 16,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20006997 04/03/2020
77 ศช. ซือ NATIVEPAGE 3-12% GEL BIS TRIS 1.0 M 10 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด11,984.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด11,984.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006998 04/03/2020
78 ศช. ซือ 1-Step Ultra TMB-ELISA Substrate 1 L 27,820.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 27,820.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 27,820.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20006999 04/03/2020
79 ศช. ซือ ETHYL ACETATE, CG 20L 19,741.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 19,741.50         บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 19,741.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007000 04/03/2020
80 ศช. ซือ ถา่นไฟฉาย R6NT/4SL AA 620.81 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 620.80              บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 620.80            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007001 04/03/2020
81 ศช. ซือ ถงุรอ้น ขนาด 5x8นิว 6,596.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 6,596.55           บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 6,596.55         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007002 04/03/2020
82 ศช. ซือ Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 138 mers, 100 3,543.84 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,543.84           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,543.84         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007003 04/03/2020
83 ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 4 Oligos, 84 mers, 25 nmole 1,168.44 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,168.44           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,168.44         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007004 04/03/2020
84 ศช. ซือ Streptomycin sulfate salt powder 13,342.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด13,342.90         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด13,342.90       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007005 04/03/2020
85 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 1,070.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,070.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,070.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007006 04/03/2020
86 ศช. ซือ EnGen(g) Lba Cas12a (Cpfl) 2x1 kits 35,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 35,200.00         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 35,200.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007007 04/03/2020
87 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบ Piston Pipette 3,552.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,552.40           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,552.40         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007008 04/03/2020
88 ศช. ซือ Dexamethasone powder, BioReagent, suitable for cell culture12,058.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 12,058.90         บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด12,058.90       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007009 04/03/2020
89 ศช. ซือ CO2 CYL 30 KG W/DIPTUBE POC 1,444.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย 1,444.50           บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย 1,444.50         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007010 04/03/2020
90 ศช. จา้ง Piston Pipette Rainin SL20 S/N:A0894866K 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,852.00           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,852.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007011 04/03/2020
91 ศช. ซือ S3626-100ML Squalene >=98%, liquid 100 23,149.46 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากัด 23,149.46         บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากัด23,149.46       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007012 04/03/2020
92 ศช. ซือ Dithiothreitol 10,967.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 10,967.50         บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด10,967.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007013 04/03/2020
93 ศช. ซือ Faces Flow, cs&t 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 24,075.00         บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 24,075.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007014 04/03/2020
94 ศช. ซือ DEPC 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 3,959.00           บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 3,959.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007015 04/03/2020
95 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,712.00           บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 1,712.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007016 04/03/2020
96 ศช. ซือ PLATESEALER,SIL VERSEAL, ALUMIN.80,0/140 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,350.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,350.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007017 04/03/2020
97 ศช. ซือ Luna Universal qCPR Master Mix 16,627.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 16,627.80         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 16,627.80       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007018 04/03/2020
98 ศช. ซือ Custom Oligos Syn,6 Oligos,120 mers,25 nmole 1,669.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,669.20           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,669.20         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007019 04/03/2020
99 ศช. จา้ง วเิคราะหต์ัวอย่าง 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง 7,062.00           บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง 7,062.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007020 04/03/2020
100 ศช. ซือ กระดาษกาวย่น 1 นิว 25 หลา 6 มว้นต่อแพ็ค 5,404.57 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 5,404.57           หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 5,404.57         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007021 04/03/2020
101 ศช. ซือ gBlocks Gene Fragments 501-750 bp 14,667.56 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 14,667.56         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 14,667.56       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007022 04/03/2020
102 ศช. ซือ 1,3-Dimethylbarbituric Acid "TCI" 100G 8,356.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 8,356.70           บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 8,356.70         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007023 04/03/2020
103 ศช. ซือ O-Phosphorylethanolamine "TCI" 100 G 17,505.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 17,505.20         บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด17,505.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007024 04/03/2020
104 ศช. ซือ Zymoprep Yeast Plasmid Miniprep I (100 Preps 12,540.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด12,540.40         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด12,540.40       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007025 04/03/2020
105 ศช. ซือ Transfer pipet 3ml,sterile,5pcs/pack 3,477.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็ป แมนเนจ จํากัด 3,477.50           บรษิัท แล็ป แมนเนจ จํากัด 3,477.50         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007026 04/03/2020
106 ศช. ซือ Dichloromethane AR 11,727.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เซา้ทซ์ติีซัพพลาย11,727.20         หา้งหุน้ส่วนจํากัด เซา้ทซ์ติีซัพพลาย11,727.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007027 04/03/2020
107 ศช. ซือ Potassium cyanate,96% "SiAL" 100g. 2,600.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 2,600.10           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 2,600.10         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007028 04/03/2020
108 ศช. ซือ 10ml Serological Pipette, Individually Wrapped 16,659.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 16,659.90         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 16,659.90       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007029 04/03/2020
109 ศช. จา้ง ซ่อมเครืiอง UPS (10 KVA) model Leonics UPS NBP 29,532.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นวชิัiน แล็บซสิเต็ม จํากัด29,532.00         บรษิัท เอ็นวชิัiน แล็บซสิเต็ม จํากัด29,532.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007030 04/03/2020
110 ศช. ซือ 2,4,5-Trichlorophenol,Purity/Analysis Method 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด2,354.00           บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด2,354.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007031 04/03/2020
111 ศช. ซือ 2-Propanol 2.5 l/bot., MERCK 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีi จํากัด 5,992.00           บรษิัท เดลตา แล็บบอราตอรีi จํากัด5,992.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007032 04/03/2020
112 ศช. ซือ Crucible P2, St 40-100 UM 6/set  56,068.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด56,068.00         บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด56,068.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007033 04/03/2020
113 ศช. ซือ Evaporating flask Glass, SJ29/32, 250mL  14,552.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 14,552.00         บรษิัท บชู ิ(ไทยแลนด)์ จํากัด 14,552.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007034 04/03/2020
114 ศช. ซือ DWK-2 225662 DWK Screw Neck Vial, 8,881.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด8,881.00           บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด8,881.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007035 04/03/2020
115 ศช. ซือ A0521.0500 alpha-Amylase f.human "Sigma 53,863.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 53,863.80         หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 53,863.80       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007036 04/03/2020
116 ศช. ซือ Custom TaqMan(R) SNP Genotyping Assay, 309,551.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 309,551.00       บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 309,551.00     มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007037 04/03/2020
117 ศช. ซือ  Freezer – 80C 650,000.00 650,000.00 การประกาศเชญิชวนทัiวไป วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย650,000.00       บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย650,000.00     มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007044 05/03/2020
118 ศช. ซือ BSH5SH-200 Modification 5'Thiol C6 SH 0.2 6,896.15 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 6,896.15           บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 6,896.15         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007069 06/03/2020
119 ศช. ซือ M13 PHAGE COAT PROTEIN MONOCLONAL ANTIBODY 49,369.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 49,369.80         บรษิัท กบิไทย จํากัด 49,369.80       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007070 06/03/2020
120 ศช. ซือ แผ่นรองซับ (บลูเพค) # L 45 x 70 ซม. (12หอ่/ 12,176.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 12,176.60         หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 12,176.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007114 06/03/2020
121 ศช. ซือ Vol.Flask DIN-A,1ML,ขดีสใีส+/-0.025 ,PPstpr 7,757.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 7,757.50           บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 7,757.50         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007115 06/03/2020
122 ศช. ซือ Vol.Flask DIN-A,2ML, +*-0.025,PP stp 7/16 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 3,852.00           บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 3,852.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007116 06/03/2020
123 ศช. ซือ Acetonitrile,HPLC Grade (4L) Duksan 46,545.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ขอบคุณ 2562 จํากัด 46,545.00         บรษิัท ขอบคุณ 2562 จํากัด 46,545.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007117 06/03/2020
124 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 2,996.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,996.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,996.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007118 06/03/2020
125 ศช. ซือ cOmplete,EDTA-free vial of 3 X 20 tablets 41,644.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด41,644.40         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด41,644.40       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007119 06/03/2020
126 ศช. ซือ Petridish Plastic,With Vents 94.X16 mm. (480 26,108.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 26,108.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 26,108.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007120 06/03/2020
127 ศช. ซือ บคีเกอรพ์ลาสตกิมหี ู1000 มล.(โพลีiแล็บ)พพีี 102,242.78 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป102,242.78       หา้งหุน้ส่วนจํากัด ท.ีซ.ี สถาพร กรุ๊ป102,242.78     มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007121 06/03/2020
128 ศช. จา้ง พัฒนาตน้แบบวัคซนีไขห้วัดใหญ่สุกรโดยวธิทีางพันธวุศิวกรรม และตรวจวัดการเจรญิเตบิโตและการแสดงออกของโปรตนีต่างๆ ของไวรัสดังกล่าว15,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สัญญา ยอดเนียม 15,000.00         นาย สัญญา ยอดเนียม 15,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007122 06/03/2020
129 ศช. จา้ง เก็บตัวอย่างและวเิคราะหป์รมิาณฮอรโ์มนโปรเจสเตอโรนในนํานมของแม่โค เพืiอบง่ชีการตังทอ้ง 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว จุฬานีย ์น่วมจติร์ 10,000.00         นางสาว จุฬานีย ์น่วมจติร์ 10,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007123 06/03/2020
130 ศช. จา้ง เตรยีมอุปกรณ์มาตรฐาน เตรยีมบฟัเฟอรอ์ย่างง่ายและอาหารเลียงเชือพรอ้มทังอบนึiงฆา่เชือ และทาํความสะอาดบรเิวณเตรยีมอุปกรณ์ และอุปกรณ์10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแกว้ตา เบียเลีiยม 10,000.00         แกว้ตา เบียเลีiยม 10,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007124 06/03/2020
131 ศช. ซือ N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 18,061.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด18,061.60         บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด18,061.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007125 07/03/2020
132 ศช. ซือ Evaporating flask (NS 29/32, 250 ml)  5,328.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด5,328.60           บรษิัท เอสเอ็นพ ีไซแอนตฟิิค จํากัด5,328.60         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007126 07/03/2020
133 ศช. ซือ Suction Flask 1000 ml. #5340-1L Pyrex 2,568.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด แซค ซายน ์เอ็นจ2์,568.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด แซค ซายน ์เอ็นจ์2,568.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007127 07/03/2020
134 ศช. ซือ N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide with 35,245.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด35,245.80         บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด35,245.80       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007128 07/03/2020
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135 ศช. ซือ ACETONITRILE, HPLC 2.5L 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 4,066.00           บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 4,066.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007129 07/03/2020
136 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 7,490.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,490.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,490.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007130 07/03/2020
137 ศช. ซือ P1C1-34060 IPTG, 1 G 21,935.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,935.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 21,935.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007131 08/03/2020
138 ศช. ซือ Lymphoprep, 500 mL, Stemcell Technologies 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์23,540.00         บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์23,540.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007132 08/03/2020
139 ศช. ซือ 1HMD-TC194-25G : BOVINE SERUM ALBUMIN FRACTION V7,800.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,800.30           บรษิัท กบิไทย จํากัด 7,800.30         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007133 08/03/2020
140 ศช. ซือ Custom oligo syn, 2 oligos, 76 mers, 25 nmole 1,057.16 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,057.16           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,057.16         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007134 08/03/2020
141 ศช. ซือ Custom oligo syn, 7 oligos, 210 mers, 25 nmole 2,921.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,921.10           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,921.10         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007135 08/03/2020
142 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 1,712.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,712.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,712.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007136 08/03/2020
143 ศช. ซือ No. MCA1218GA CD14 antibody, MIL2 (1 x 129,009.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 129,009.90       บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 129,009.90     มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007137 08/03/2020
144 ศช. ซือ 1IVG3-10270-098 : FETAL BOVINE SERUM, 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 51,360.00         บรษิัท กบิไทย จํากัด 51,360.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007138 08/03/2020
145 ศช. ซือ Supelco 37 Component FAME Mix, certified reference2,760.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด2,760.60           บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด2,760.60         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007139 08/03/2020
146 ศช. ซือ No.4111-10 DW Pipette Tip 200UL NAT, 1000 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด3,424.00           บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด3,424.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007140 08/03/2020
147 ศช. ซือ Nitrogen Ultra High Purity Purity 99.999% 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย 1,498.00           บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย 1,498.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007141 08/03/2020
148 ศช. ซือ Mix Gas 5%H2 + 5%CO2 + Balance N2 Gas Volume 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 29,425.00         บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด29,425.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007142 08/03/2020
149 ศช. จา้ง สอบเทยีบ พรอ้มใบรายงานผลการสอบเทยีบ Piston Pipette 5,050.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 5,050.40           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 5,050.40         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007143 08/03/2020
150 ศช. ซือ Tip RC-250C/10 for export Tips 250uL, 1000 29,532.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 29,532.00         บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 29,532.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007144 08/03/2020
151 ศช. ซือ Eppendorf Tubes 5.0 mL, Eppendorf qualiquality 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 5,671.00           บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 5,671.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007145 08/03/2020
152 ศช. ซือ Oligonucleotides, 25 nmole (HAP) 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด์ 3,210.00           บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด์ 3,210.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007146 08/03/2020
153 ศช. ซือ DUR-2 21820545 Laboratory Square Bottle, 4,183.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด4,183.70           บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด4,183.70         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007147 08/03/2020
154 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 4,280.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,280.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,280.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007148 08/03/2020
155 ศช. จา้ง ทาํการกํากับขอ้มูลภาพโรคขา้ว จํานวน 2,575 รูป 10,300.00 เฉพาะเจาะจง นาย สทิธกิร เรืองรัตนว์ณิชยา 10,300.00         นาย สทิธกิร เรืองรัตนว์ณิชยา 10,300.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007159 09/03/2020
156 ศช. จา้ง สอบเทยีบ 2 จุด พรอ้มใบรายงานผลการสอบเทยีบ 941.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 941.60              บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 941.60            มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007163 09/03/2020
157 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 4,494.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,494.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,494.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007164 09/03/2020
158 ศช. ซือ BD Sheath Additive 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 8,560.00           บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 8,560.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007165 09/03/2020
159 ศช. ซือ Petridish Plastic, With Vents 94x16 mm. (480 1,690.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,690.60           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,690.60         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007166 09/03/2020
160 ศช. ซือ Membrane Filter Nylon 0.22um. 47mm, diameter 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 2,675.00           บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด2,675.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007167 09/03/2020
161 ศช. ซือ BLUE TIP 100-10000UL. 1000/BAG 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด14,980.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด14,980.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007168 09/03/2020
162 ศช. ซือ Sod. Azide 500 gm. KemAus 2,247.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 2,247.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 2,247.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007169 09/03/2020
163 ศช. ซือ Gasket for fermentor 10L 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีอ.ีมารูบชิ ิ(ประเทศไทย 8,346.00           บรษิัท บ.ีอ.ีมารูบชิ ิ(ประเทศไทย 8,346.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007170 09/03/2020
164 ศช. ซือ QIAamp DNA Mini Kit (250) Qiagen 26,482.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด26,482.50         บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด26,482.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007171 09/03/2020
165 ศช. ซือ ImProm-II(TM) Reverse Transcription System 18,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด์ 18,600.00         บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด์ 18,600.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007172 09/03/2020
166 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 3,210.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,210.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,210.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007173 09/03/2020
167 ศช. ซือ WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix 26,707.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 26,707.20         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 26,707.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007174 09/03/2020
168 ศช. ซือ BHAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol (HAP Purification10,111.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 10,111.50         บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 10,111.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007175 09/03/2020
169 ศช. ซือ PCR Tube 0.2 ml. Flat cap, 1000/bag, Axygen 16,906.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด16,906.00         บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด16,906.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007176 09/03/2020
170 ศช. ซือ Sucrose, Ultra Pure Grade, 1 kg 1,444.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด1,444.50           บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด1,444.50         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007177 09/03/2020
171 ศช. ซือ Modification 5'Thiol C6 SH 0.2uM HPLC Purification 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 7,383.00           บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 7,383.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007178 09/03/2020
172 ศช. ซือ BHAP-200 Oligosynthesis 0.2 umol (HAP Purification26,964.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 26,964.00         บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 26,964.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007179 09/03/2020
173 ศช. ซือ X-Gal, 5 gm. 17,548.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 17,548.00         บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 17,548.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007180 09/03/2020
174 ศช. ซือ AGAROSE SPECIAL, LOW EED, 100 G. 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,700.00         บรษิัท กบิไทย จํากัด 10,700.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007181 09/03/2020
175 ศช. ซือ แฟ้มซองพลาสตกิ A4 ฟ้า 1,353.24 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 1,353.24           บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 1,353.24         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007182 09/03/2020
176 ศช. ซือ BEAKER LOW FORM 50 ML <Simax> 18,707.88 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากัด 18,707.88         บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากัด18,707.88       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007183 09/03/2020
177 ศช. ซือ TripoPack 1.7ml Microcentrifuge Tube, Natural 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 27,820.00         บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 27,820.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007184 09/03/2020
178 ศช. ซือ X-VIVOTM 15, Serum-free hematopoietic cell medium48,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด48,150.00         บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด48,150.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007186 09/03/2020
179 ศช. ซือ RNase A, tube 50 ml B-EZ 13,161.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 13,161.00         บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 13,161.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007194 09/03/2020
180 ศช. ซือ 4-Maleimidobutyric Acid,>98.0%(GC) 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด32,528.00         บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด32,528.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007195 09/03/2020
181 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบ 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 6,741.00            บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 6,741.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007196 09/03/2020
182 ศช. ซือ ชดุทดสอบสําหรับเครืiอง YSI 30,473.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 30,473.60          บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 30,473.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007197 09/03/2020
183 ศช. ซือ Hitrap Protein A HP , 5x1 ml 64,799.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 64,799.20         บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 64,799.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007198 09/03/2020
184 ศช. จา้ง ค่าอะไหล่แผ่นกรอง HEPA Filter สําหรับตู ้Biosafety 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมกกะฟิล จํากัด 62,060.00         บรษิัท เมกกะฟิล จํากัด 62,060.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007199 09/03/2020
185 ศช. ซือ PEPTONE 500 GM 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 9,844.00           บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 9,844.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007200 09/03/2020
186 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ 4,108.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 4,108.80           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 4,108.80         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007201 09/03/2020
187 ศช. ซือ dNTP Set 100 mM Solution (4x0.25 ml.) 10,058.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,058.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,058.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007202 09/03/2020
188 ศช. ซือ Vortex Adapter for 6 (5 & 15 ml) Tubes 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 4,280.00           บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 4,280.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007203 09/03/2020
189 ศช. ซือ ถงุพลาสตกิรอ้น 5x8 นิว 1 kg. 1,524.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 1,524.75           บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 1,524.75         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007204 09/03/2020
190 ศช. ซือ RNASE A (17,500 U) 16,863.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 16,863.20         บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 16,863.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007205 09/03/2020
191 ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 6 Oligos, 120mers, 25 nmole 10,046.23 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,046.23         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,046.23       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007206 09/03/2020
192 ศช. ซือ PRECLEANTM 13mm Syringe Filter Nylon membrane3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทสยาม เจนเนอรัล อคีวปิเมน้ท ์จํากัด3,745.00           บรษิัทสยาม เจนเนอรัล อคีวปิเมน้ท ์จํากัด3,745.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007207 09/03/2020
193 ศช. จา้ง ซ่อมเครืiอง Fermenter รุ่น BIOSTAT B Twin 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 9,202.00            บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 9,202.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007208 09/03/2020
194 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 7,704.00           บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 7,704.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007209 09/03/2020
195 ศช. ซือ Universal Pipette Tips, 0.5-10 ul, Sterile, Clear 6,313.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด6,313.00           บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด6,313.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007210 09/03/2020
196 ศช. ซือ 50ml Centrifuge Tube, Bulk, Sterile (500/case 6,612.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,612.60           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,612.60         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007211 09/03/2020
197 ศช. ซือ Safe-Lock micro test tubes, 2.0 ml, colourless 19,200.08 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 19,200.08         บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 19,200.08       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007212 09/03/2020
198 ศช. ซือ DWK Screw Neck Vial, ND9 Amber, 12x32 mm 2,664.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด2,664.30           บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด2,664.30         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007213 09/03/2020
199 ศช. ซือ Powder Free Size-L Stritrane 9,416.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 9,416.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 9,416.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007214 09/03/2020
200 ศช. ซือ ขวดพลาสตกิกลมปากกวา้ง No. HH-500CC (100 44,715.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 44,715.30         บรษิัท ททีเีค ซายเอนซ ์จํากัด 44,715.30       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007215 09/03/2020
201 ศช. จา้ง ค่าอะไหล่และบรกิารซ่อมตูป้ลอดเชือ (BSC) 52,965.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด52,965.00         บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด52,965.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007216 09/03/2020
202 ศช. ซือ QlAamp DNA Mini Kit (250) Qiagen 26,514.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด26,514.60         บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด26,514.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007217 09/03/2020
203 ศช. ซือ Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 500 U 24,396.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 24,396.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 24,396.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007218 09/03/2020
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204 ศช. ซือ Syringe Filter Nylon 13mm, 0.22um 1000/pk 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด 4,066.00           บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด4,066.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007219 09/03/2020
205 ศช. ซือ แทง่แกว้สามเหลีiยม (ปลอดเชือ) 5,797.26 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 5,797.26           บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 5,797.26         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007220 09/03/2020
206 ศช. ซือ Acridine Orange, 10 mg/mL in water (high purity 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน ์จํากัด5,778.00           บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน ์จํากัด5,778.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007221 09/03/2020
207 ศช. ซือ ตราประทบั โลโก ้สวทช. ใชส้ําหรับประทบัตราเอกสาร 599.20           เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรเีมีiยม แอนด ์ออฟฟิศ ซัพพลาย จํากั599.20              บรษิัท พรเีมีiยม แอนด ์ออฟฟิศ ซัพพลาย จํากั599.20            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007222 09/03/2020
208 ศช. ซือ Sarnari: II genere Russula 2 6,743.42         เฉพาะเจาะจง MYKO-SHOP 6,743.42           MYKO-SHOP 6,743.42         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007223 09/03/2020
209 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ Micropipette 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 2,996.00           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 2,996.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007224 09/03/2020
210 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ 1,412.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 1,412.40           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 1,412.40         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007225 09/03/2020
211 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ 556.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 556.40              บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 556.40            มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007226 09/03/2020
212 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบ 3,156.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,156.50           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,156.50         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007227 09/03/2020
213 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 1,498.00           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 1,498.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007228 09/03/2020
214 ศช. ซือ No.R3156S Sac I-HF 12,775.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 12,775.80         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 12,775.80       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007229 09/03/2020
215 ศช. ซือ Anti-LbCpf1 antibody,Mouse 100 UL. 30,602.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 30,602.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 30,602.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007230 09/03/2020
216 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 7,276.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,276.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,276.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007231 09/03/2020
217 ศช. ซือ LATEX powder free examination gloves Size S 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด์ 5,350.00           บรษิัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด์ 5,350.00         มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007232 09/03/2020
218 ศช. ซือ pTG19- T PCR Cloning Vector Kit B, 20 apps 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 3,103.00           บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 3,103.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007233 09/03/2020
219 ศช. ซือ Custom Oligos Syn,2 Oligos,44 mers,25 nmole 612.04 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 612.04              หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 612.04            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007234 09/03/2020
220 ศช. ซือ NucleoSpin Plasmid EasyPure, NucleoBond Xtra Plasmid midi 38,092.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 38,092.00         บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 38,092.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007235 09/03/2020
221 ศช. ซือ MEM (1X), PENICILLIN-STREPTOMYCIN, TRYPSIN14,338.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 14,338.00         บรษิัท กบิไทย จํากัด 14,338.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007236 09/03/2020
222 ศช. ซือ NUPAGE 4-12% BIS-TRIS PROTEIN GELS 8,902.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด8,902.40           บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด8,902.40         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007237 09/03/2020
223 ศช. ซือ QSP Low Retention Tips 300ul,non-sterile,1000 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 8,346.00           บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 8,346.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007238 09/03/2020
224 ศช. ซือ SOYTONE 500 GM 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 17,120.00         บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 17,120.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007239 09/03/2020
225 ศช. ซือ Calcium Carbonate RPE-ACS 1000g (C433187 10,025.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 10,025.90         บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 10,025.90       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007240 09/03/2020
226 ศช. เชา่ ค่าเชา่เครืiองเฟอรเ์มนเตอร ์Model MSJ-N-50L 45,796.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีอ.ีมารูบชิ ิ(ประเทศไทย 45,796.00         บรษิัท บ.ีอ.ีมารูบชิ ิ(ประเทศไทย45,796.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007241 09/03/2020
227 ศช. ซือ 500UL 96WELL R-BTM PLATE 50/CS 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด18,832.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด18,832.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007242 09/03/2020
228 ศช. ซือ วสัดุวทิยฯ์ PROTEINASE K SOLUTION 66,340.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 66,340.00            บรษิัท กบิไทย จํากัด 66,340.00          มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007243 09/03/2020
229 ศช. ซือ Acetonitrile HPLC Gradient >99.9%,4L (FISHER 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 7,704.00           บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 7,704.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007244 09/03/2020
230 ศช. จา้ง เปลีiยน Pressure Switch ON-OFF 71,690.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด พ.ีเค.เทค 71,690.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด พ.ีเค.เทค 71,690.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007245 09/03/2020
231 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพืiอเตรยีมบอ่เลียงกุง้เพืiอการวจิัย 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อลสิา มากศรี 7,000.00           นางสาว อลสิา มากศรี 7,000.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007246 09/03/2020
232 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพืiอวางแผนขันตอนการดําเนนิงานทดลองของแต่ละทมีใหส้อดคลอ้งกัน 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมใจ วงศต์รภีพ 25,000.00         สมใจ วงศต์รภีพ 25,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007247 09/03/2020
233 ศช. จา้ง ลา้งเชือราในหวักลอ้งและระบบทางเดนิแสงพรอ้มตังเซ็นเตอร์13,910.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท นวเทค เอ็นจเินยีริiง จํากัด 13,910.00           บรษิัท นวเทค เอ็นจเินยีริiง จํากัด 13,910.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007248 09/03/2020
234 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพืiอประสานงานระหว่างทมีเลียงกุง้และทมีนักวจิัย ของ8,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อนุชา คา้ผล 8,000.00           นาย อนุชา คา้ผล 8,000.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007249 09/03/2020
235 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพืiอเตรยีมบอ่เลียงกุง้เพืiอการวจิัย 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย ทวิา ชุม่เจรญิ 2,500.00           นาย ทวิา ชุม่เจรญิ 2,500.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007250 09/03/2020
236 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพืiอคัดแยกสายพันธุร์ากําจัดวัชพชืทีiเก็บคัดเลอิกจากธรรมชาต ิของ น46,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สมฤทยั ใจเย็น 46,000.00         นางสาว สมฤทยั ใจเย็น 46,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007253 10/03/2020
237 ศช. ซือ Digital Hand-held "Pocket" Refractometer Model 31,586.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อะทาโก (ประเทศไทย 31,586.40         บรษิัท อะทาโก (ประเทศไทย 31,586.40       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007288 11/03/2020
238 ศช. ซือ HOTPLATE STIRRER, CERAMIC 27,606.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด27,606.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด27,606.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007289 10/03/2020
239 ศช. ซือ RW20.digital package consist 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด47,080.00         บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด47,080.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007290 10/03/2020
240 ศช. จา้ง เตรยีมอาหารเลียงเชือและอุปกรณ์เครืiองมอืทีiใชใ้นการเลียงเชือจุลนิทรยี์30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งอรุณ แกว้อนันต์ 30,000.00         นางสาว รุ่งอรุณ แกว้อนันต์ 30,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007314 10/03/2020
241 ศช. ซือ Resolvin D2 -10mg 88,061.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ธลีสุ ซัพพลาย 88,061.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด ธลีสุ ซัพพลาย88,061.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007319 11/03/2020
242 ศช. ซือ 96F-well Maxisorp,60/cs 8,881.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 8,881.00           บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 8,881.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007320 11/03/2020
243 ศช. จา้ง ซ่อมเครืiอง Incubator Shaker model Innova 44 10,100.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย10,100.80         บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย10,100.80       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007321 11/03/2020
244 ศช. ซือ Sodium Chloride molecular biology grade, 1 6,163.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 6,163.20           บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 6,163.20         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007322 11/03/2020
245 ศช. ซือ อะไหล่สําหรับซ่อมเครืiอง Deionized water model Thermo Barnstead GenPure Pro 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 32,100.00         บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 32,100.00       มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007323 11/03/2020
246 ศช. ซือ No. C3019H NEB 10-beta Competent E.Coli 44,490.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 44,490.60         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 44,490.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007356 11/03/2020
247 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,350.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,350.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007357 11/03/2020
248 ศช. ซือ DMEM with Low Glucose, with 4.0 mM 20,544.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 20,544.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 20,544.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007358 11/03/2020
249 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้Laminar Flow Cabinet 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด25,680.00         บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด25,680.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007368 12/03/2020
250 ศช. ซือ TIP,100-1000UL,Blue,Grad,10000/CS 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด12,840.00         บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด12,840.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007369 12/03/2020
251 ศช. ซือ Centrifuge Tubes 15 ml, Conical,Sterilized 16,371.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด16,371.00         บรษิัทบเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จํากัด16,371.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007370 12/03/2020
252 ศช. ซือ RT-UNV-A-10_L-/F-960-10 Filter TIP 10uL 41,195.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 41,195.00         บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 41,195.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007371 12/03/2020
253 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 856.00              บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 856.00            มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007372 12/03/2020
254 ศช. ซือ VIAL,2.0ML,F/S,Internal Thread,500/CS 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด9,630.00           บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด9,630.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007373 12/03/2020
255 ศช. ซือ Cell Culture Dish,35 mm, sterile,non-dishes 2,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 2,190.00           บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 2,190.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007374 12/03/2020
256 ศช. ซือ Microseal B (100/pack) 8,517.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 8,517.20           บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 8,517.20         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007375 12/03/2020
257 ศช. ซือ ServiceKit Needle Seat WPS SL,RS,TXRS 4,365.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 4,365.60           บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 4,365.60         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007376 12/03/2020
258 ศช. ซือ Glass Insert,250ul, Flat Bottom,100/pk 15,247.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด15,247.50         บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด15,247.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007377 12/03/2020
259 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้ Laminar Flow Cabinet 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด19,260.00         บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด19,260.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007379 12/03/2020
260 ศช. ซือ Liquid Nitrogen 180L 11 ม.ีค.63 7,575.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย 7,575.60           บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย 7,575.60         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007380 12/03/2020
261 ศช. ซือ Storage box,100-well,White 'B-EZ,CHINA' 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 8,025.00           บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 8,025.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007381 12/03/2020
262 ศช. จา้ง เปลีiยนBattery และ Filter 12,519.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย12,519.00         บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย12,519.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007382 12/03/2020
263 ศช. ซือ HDLBP, RRBP1 39,376.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์39,376.00         บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส์39,376.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007383 12/03/2020
264 ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 2 Oligos, 40mers, 25 nmole 556.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 556.40              หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 556.40            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007384 12/03/2020
265 ศช. ซือ Formic acid reagent grade, 95% 13,717.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด13,717.40         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด13,717.40       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007385 12/03/2020
266 ศช. ซือ แบตเตอรีiสําหรับเครืiองเพิiมปรมิาณสารพันธกุรรม รุ่น 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 3,210.00           บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 3,210.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007386 12/03/2020
267 ศช. ซือ Alcoh 95% AX 15 kg 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 2,140.00           บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 2,140.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007387 12/03/2020
268 ศช. ซือ LightCycler 480 SYBR Green l Master 81,962.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 81,962.00         บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 81,962.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007388 12/03/2020
269 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบตู ้Biosafety Cabinet Class II 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมกกะฟิล จํากัด 5,350.00           บรษิัท เมกกะฟิล จํากัด 5,350.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007389 12/03/2020
270 ศช. ซือ Formic acid reagent grade, 95% 13,717.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด13,717.40         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด13,717.40       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007395 12/03/2020
271 ศช. ซือ แบตเตอรีiสําหรับเครืiองเพิiมปรมิาณสารพันธกุรรม รุ่น 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 3,210.00           บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 3,210.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007396 12/03/2020
272 ศช. ซือ Alcoh 95% AX 15 kg 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 2,140.00           บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 2,140.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007397 12/03/2020
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273 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบตู ้Biosafety Cabinet Class II 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมกกะฟิล จํากัด 5,350.00           บรษิัท เมกกะฟิล จํากัด 5,350.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007398 12/03/2020
274 ศช. ซือ สายยาง 96400-1 ,cole-parmer: 220,420.00 เฉพาะเจาะจง   บรษิัท แวนเทค ไซเอนซ ์จํากัด 220,420.00         บรษิัท แวนเทค ไซเอนซ ์จํากัด220,420.00     มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007399 12/03/2020
275 ศช. ซือ 1108880700 Collagenase B "Roche" 100 mg 16,360.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 16,360.30         หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 16,360.30       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007405 12/03/2020
276 ศช. ซือ 85850 mTeSRI COMPLETE KIT-GMP 79,073.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด79,073.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด79,073.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007406 12/03/2020
277 ศช. ซือ 78062.1 HUMAN RECOM SCF 10UG 13,706.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด13,706.70         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด13,706.70       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007407 12/03/2020
278 ศช. ซือ 17.5 mm Septa, Blue PTFE/White Silicone, for SPME 18,404.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด18,404.00         บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด18,404.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007408 12/03/2020
279 ศช. จา้ง วเิคราะหส์่วนประกอบทางเคมใีนตัวอย่างอาหาร 11,085.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทฟู ซูด (ประเทศไทย 11,085.20         บรษิัท ทฟู ซูด (ประเทศไทย 11,085.20       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007409 12/03/2020
280 ศช. ซือ gBlocks Gene Fragment 125-500 bp 4,280.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,280.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,280.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007410 12/03/2020
281 ศช. ซือ Recombinant Human BMP-4 (E.coli derived) 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด 64,200.00         บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด64,200.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007411 12/03/2020
282 ศช. ซือ N-2 Supplement (100X) (5ml) 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด 84,958.00         บรษิัท โพลซีายน ์เซอรว์สิ จํากัด84,958.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007412 12/03/2020
283 ศช. ซือ ปากกามารค์เกอร์ 892.21 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 892.20              บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 892.20            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007413 12/03/2020
284 ศช. ซือ Petridish Plastic, with Vents 94x16 mm. (480 3,381.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,381.20           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,381.20         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007414 12/03/2020
285 ศช. ซือ 5x HOT FIREPol EvvaGreen qPCR Mix Plus 250 38,498.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด 38,498.60         บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด38,498.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007415 12/03/2020
286 ศช. ซือ AGAR TECHNICAL 500 GM 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 11,984.00         บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 11,984.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007416 12/03/2020
287 ศช. ซือ สก๊อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 4,280.00           บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 4,280.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007417 12/03/2020
288 ศช. ซือ AMPICILLIN SODIUM SALT, 10 G 2,931.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 2,931.80           บรษิัท กบิไทย จํากัด 2,931.80         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007418 12/03/2020
289 ศช. ซือ Fusaric acid "Sigma" 250 g. 9,416.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 9,416.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 9,416.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007419 12/03/2020
290 ศช. ซือ 200ul Clear Tip, 1000EA/Pkg 7,918.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 7,918.00           บรษิัท เยส-ซายน ์จํากัด 7,918.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007420 12/03/2020
291 ศช. ซือ PCRBIO Taq DNA Polymerase (500U) 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากัด21,400.00         บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากัด21,400.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007421 12/03/2020
292 ศช. ซือ 0.2ML THIN WALL PCR STRIP&CAP, 125/ 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด14,552.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด14,552.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007422 12/03/2020
293 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 428.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 428.00              บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 428.00            มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007423 12/03/2020
294 ศช. ซือ Betaine solution 5 M, PCR Reagent "Sigma-Aldrich32,667.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 32,667.10         บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด32,667.10       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007424 12/03/2020
295 ศช. ซือ Amberlite IR120 hydrogen form strongly acidic 10,903.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด10,903.30         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด10,903.30       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007425 12/03/2020
296 ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 215Oligos, 580mers, 25 nmole 8,067.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,067.80           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 8,067.80         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007426 12/03/2020
297 ศช. ซือ AMV Reverse Transcriptase, 1,000u 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด์ 14,980.00         บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด์ 14,980.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007427 12/03/2020
298 ศช. ซือ pH Indicator Paper 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 4,280.00           บรษิัท มทิ เทคโนโลย ีจํากัด 4,280.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007428 12/03/2020
299 ศช. ซือ SODIUM SULFATE ANHYDROUS, AR 1KG. 2,439.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 2,439.60           บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด 2,439.60         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007429 23/03/2020
300 ศช. ซือ 1TFS-CB-17504044 : B-27 SERUM-FREE SUPPLEMENT40,660.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 40,660.00         บรษิัท กบิไทย จํากัด 40,660.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007430 12/03/2020
301 ศช. ซือ Anti-Interferon alpha 1 antibody 100 ug 17,441.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 17,441.00         บรษิัท พรมิา ไซเอ็นตฟิิค จํากัด 17,441.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007431 12/03/2020
302 ศช. ซือ MEM w Earle's, w L-Glu 500 ml ‘CAPRICORN SCIENCE244,243.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 244,243.55       บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 244,243.55     มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007432 12/03/2020
303 ศช. ซือ Custom oligo syn, 6 oligos, 187 mers, 25 nmole 2,601.17 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,601.17           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,601.17         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007433 12/03/2020
304 ศช. ซือ MIP-2 S2GPT05RE Steritop-GP, PES, 0.22 um 8,134.14 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด8,134.14           บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด8,134.14         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007434 12/03/2020
305 ศช. จา้ง สอบเทยีบ 2 จุด พรอ้มใบรายงานผลการสอบเทยีบ 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 2,996.00           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 2,996.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007435 12/03/2020
306 ศช. ซือ 2910-02-854 SHEEP BLOOD AGAR (PLATE) 1,926.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์1,926.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์1,926.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007436 12/03/2020
307 ศช. จา้ง สอบเทยีบ พรอ้มใบรายงานผลการสอบเทยีบ Piston Pipette4,339.92 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 4,339.92           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 4,339.92         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007437 12/03/2020
308 ศช. ซือ แก๊สคารบ์อนไดอ๊อกไซด ์ขนาด 30 กโิลกรัม (1 ทอ่ 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เกยีร ์อนิเตอร ์วสิชัiน เอ็นจเินยีริiง จํากัด5,778.00           บรษิัท เกยีร ์อนิเตอร ์วสิชัiน เอ็นจเินยีริiง จํากัด5,778.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007444 12/03/2020
309 ศช. ซือ ACETONITRILE (HPLC GRADE) 2.5L 23,743.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด23,743.30         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด23,743.30       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007445 12/03/2020
310 ศช. ซือ NHBE-Bronchial Epi Cells w/RA, BEGM, cryo 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด80,250.00         บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด80,250.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007446 12/03/2020
311 ศช. ซือ BEGM BulletKit included 14,873.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด14,873.00         บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด14,873.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007447 12/03/2020
312 ศช. ซือ 353046 PLATE 6W TC F-BTM W/LID PS, 50/ 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด8,988.00           บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด8,988.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007448 12/03/2020
313 ศช. ซือ Custom oligo syn, 6 oligos, 183 mers, 25 nmole 2,545.53 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,545.53           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,545.53         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007451 13/03/2020
314 ศช. ซือ No. LNK002P LYNX RAPID HRP Antibody 48,342.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 48,342.60         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 48,342.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007452 13/03/2020
315 ศช. ซือ HITRAP PROTEIN G HP. 5 x 1 ML 43,110.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด43,110.30         บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด43,110.30       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007453 13/03/2020
316 ศช. ซือ 11088947001 BM Condimed H1 100ML 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด80,250.00         บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด80,250.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007454 13/03/2020
317 ศช. ซือ ขวดแกว้ขนาด 1 ลติร หนาพเิศษ 5 มม.พรอ้มฝาเกลยีวปิดม ีวาลว์ 264,872.08 เฉพาะเจาะจง ว ีเอ็น ซัพพลาย โดยนายวันชยั ณ วเิชยีร264,872.08       ว ีเอ็น ซัพพลาย โดยนายวันชยั ณ วเิชยีร264,872.08     มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007486 13/03/2020
318 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบ 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 1,498.00           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 1,498.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007487 13/03/2020
319 ศช. จา้ง Microbial Whole genome reseq.,without analysis 29,960.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 29,960.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 29,960.00       มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007488 13/03/2020
320 ศช. ซือ Custom Oligos Syn,4 Oligos,128 mers,25 nmole 1,780.48 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,780.48           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,780.48         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007489 13/03/2020
321 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 18,404.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 18,404.00         บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 18,404.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007490 13/03/2020
322 ศช. ซือ Custom Oligos Syn,2 Oligos,60 mers,25 nmole 834.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 834.60              หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 834.60            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007491 13/03/2020
323 ศช. จา้ง งานตรวจสภาพ Boiler 1 เครืiอง 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซติีไลออ้นสตมี จํากัด 17,120.00         บรษิัท ซติีไลออ้นสตมี จํากัด 17,120.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007492 13/03/2020
324 ศช. จา้ง PM SERVICE บรกิารดูแลรักษาเครืiองชลิเลอรร์ายงครั ง 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์คูล เทคโนโลย ีจํากัด6,420.00           บรษิัท แอดวานซ ์คูล เทคโนโลย ีจํากัด6,420.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007493 13/03/2020
325 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้ Laminar Flow Cabinet 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด6,420.00           บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด6,420.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007494 13/03/2020
326 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 2,140.00           บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 2,140.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007496 13/03/2020
327 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 4,280.00           บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 4,280.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007502 13/03/2020
328 ศช. ซือ 2-Aminopyrazine,>98.0%(GC)(T),CAS RN 5049 19,934.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด19,934.10         บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด19,934.10       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007503 13/03/2020
329 ศช. จา้ง Proximat 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง 8,025.00           บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง 8,025.00         มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007504 13/03/2020
330 ศช. จา้ง Calibration Gas Detector 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นเนอรย์ีi โซลูชัiน โปรวายดเ์ดอรจ์ํากัด3,210.00           บรษิัท เอ็นเนอรย์ีi โซลูชัiน โปรวายดเ์ดอรจ์ํากัด3,210.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007505 13/03/2020
331 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ 4,108.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 4,108.80           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 4,108.80         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007506 13/03/2020
332 ศช. ซือ ถงุมอืไนไตร สฟี้า แบบไม่มแีป้ง #S,M,L ยีiหอ้ศรตีรังโกลฟ บรรจุ 3,274.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร ์จํากัด3,274.20           บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร ์จํากัด3,274.20         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007507 13/03/2020
333 ศช. ซือ Heparin tube Sodium size 10ml 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็ป แมนเนจ จํากัด 5,778.00           บรษิัท แล็ป แมนเนจ จํากัด 5,778.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007508 13/03/2020
334 ศช. ซือ Ethyl 2-Ethylbutyrate,Purity/Analysis Method 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด7,062.00           บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด7,062.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007509 13/03/2020
335 ศช. ซือ Measuring cylinder,hexagonal base,grad,500 6,066.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด6,066.90           บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด6,066.90         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007510 13/03/2020
336 ศช. ซือ CUVETTE,2MM,50PK W/PIPETTE 20,223.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด์ 20,223.00         บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด์ 20,223.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007512 13/03/2020
337 ศช. ซือ 8mm,2ml,Clear glass screw vial with wirte on patch 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 32,528.00         บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 32,528.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007516 13/03/2020
338 ศช. ซือ Kit,support/piston seal ring RP P580A/P680A 6,803.06 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 6,803.06           บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 6,803.06         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007517 13/03/2020
339 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพอืจัดเตรยีมเอกสารขอ้มูลทีiเกีiยวขอ้ง  ของ นายกรัณ แสงสว่างธนภัทร 57,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กรัณ แสงสวา่งธนภัทร 57,000.00         นาย กรัณแสงสวา่งธนภัทร 57,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007518 13/03/2020
340 ศช. จา้ง งานปรับปรุงระบบระบายอากาศและระบบดูดไอสารเคมชีั น 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 300,000.00       บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 300,000.00     มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007520 13/03/2020
341 ศช. ซือ หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED 160,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คมมพ์ัชร จํากัด 160,500.00       บรษิัท คมมพ์ัชร จํากัด 160,500.00     มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007521 13/03/2020
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342 ศช. ซือ No. R0694S I-Sce I (1 x 500 Units.) 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 8,667.00           บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 8,667.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007538 16/03/2020
343 ศช. ซือ E.Z.N.A. Plasmid Midi kit (25) 33,319.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด 33,319.80         บรษิัท ไลฟ์ ไซเอนซ ์เอพ ีจํากัด33,319.80       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007539 16/03/2020
344 ศช. ซือ Bottle Lab,GL 45 screw-cap,1000 mL 3,509.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด3,509.60           บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด3,509.60         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007571 17/03/2020
345 ศช. ซือ L-SHAPE SPREADER,BLUE,1RR,500/CS 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด7,704.00           บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด7,704.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007572 17/03/2020
346 ศช. ซือ NheI restriction enzyme 14,958.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 14,958.60         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 14,958.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007573 17/03/2020
347 ศช. ซือ MICROTUBE 2.0ML.WHITE 500/BAG 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด5,885.00           บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด5,885.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007574 17/03/2020
348 ศช. ซือ Lithium acetate dihydrate reagent grade 2,921.10 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด2,921.10           บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด2,921.10         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007575 17/03/2020
349 ศช. ซือ Acrodise Syringe Filter with Supor32mm.0.2 36,037.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด13,375.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด13,375.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007576 17/03/2020
350 ศช. ซือ ACROPAK 200,SUPOR MEMBRANE (3 pcs/pk 46,866.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จํากัด 46,866.00         บรษิัทเอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จํากัด 46,866.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007577 17/03/2020
351 ศช. ซือ Tris(hydroxymethyl) aminomethane ACS reagent 28,740.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด28,740.20         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด28,740.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007578 17/03/2020
352 ศช. จา้ง ค่าซ่อม Pump ยีiหอ้ KNF  Neuberger รุ่น SC920 32,635.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 32,635.00          บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 32,635.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007579 17/03/2020
353 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 13,696.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,696.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 13,696.00       มีคุณสมบตัแิละรายละเอียดตรงตามขอ้กําหนด PO20007580 17/03/2020
354 ศช. ซือ Custom Oligos Syn,10 Oligos,250 mers,25 nmole 3,477.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,477.50           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,477.50         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007581 17/03/2020
355 ศช. ซือ RT-UNV-A-20_L-/F/L-960/10 Universal fip 20 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 6,848.00           บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 6,848.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007582 17/03/2020
356 ศช. ซือ Hanks' Balanced Salts Modified,without phenol red and1,615.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด1,615.70           บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด1,615.70         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007583 17/03/2020
357 ศช. ซือ แอลกอฮอล ์95% 18L 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 2,568.00           บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 2,568.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007584 17/03/2020
358 ศช. ซือ O-Phosphorylethanolamine "TCI" 100 G 17,505.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 17,505.20         บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด17,505.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007585 17/03/2020
359 ศช. ซือ Titanium(IV)butoxide,purum,>97.0% (gravimetric21,683.55 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด21,683.55         บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด21,683.55       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007586 17/03/2020
360 ศช. ซือ Custom Oligos Syn,2 Oligos,47 mers,100 nmole 1,985.92 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,985.92           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,985.92         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007587 17/03/2020
361 ศช. จา้ง สอบเทยีบ Piston Pipette Gilson P1000 S/N:AA 3,124.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,124.40           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,124.40         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007588 17/03/2020
362 ศช. ซือ T4 DNA Ligase (200 u.) 5,350.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,350.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,350.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007589 17/03/2020
363 ศช. ซือ ถงุพลาสตกิรอ้น 14x22,500 g 823.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 823.90              หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 823.90            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007590 17/03/2020
364 ศช. ซือ RPMI MEDIUM 1640,10x1L 52,002.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 52,002.00         บรษิัท กบิไทย จํากัด 52,002.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007592 17/03/2020
365 ศช. ซือ วัสดุสํานักงาน 4,891.65 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 4,891.64           บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 4,891.64         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007593 17/03/2020
366 ศช. ซือ อะไหล่สํารองสําหรับเครืiอง HPLC model DIONEX Ultimate 11,055.24 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 11,055.24         บรษิัท อารเ์คมกีา้ แลบ จํากัด 11,055.24       มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007594 17/03/2020
367 ศช. จา้ง วเิคราะหข์อ้มูลจากเทคนคิ Next Generation Sequencing66,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศลษิา เจรญิศรี 66,000.00         นางสาว ศลษิา เจรญิศรี 66,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007595 17/03/2020
368 ศช. จา้ง ซ่อมเครืiอง Autoclave model Tomy #1 SS-325 18,789.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยวกิตอรีi จํากัด 18,789.20         บรษิัท ไทยวกิตอรีi จํากัด 18,789.20       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007596 17/03/2020
369 ศช. จา้ง ค่าจา้งทาํการเตรยีมวัสดุทีiใชใ้นการตยีุงกน้ปล่อง 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กติตภิัทร อุปาลี 20,000.00         นาย กติตภิัทร อุปาลี 20,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007597 17/03/2020
370 ศช. ซือ SODIUM HYDROGEN CARBONATE GR ISO 920.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 920.20              เมอรค์ จํากัด 920.20            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007598 17/03/2020
371 ศช. ซือ อะควาแอม-แอมโมเนีย 6 kit พีเอช 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด 6,420.00             บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด 6,420.00           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007623 17/03/2020
372 ศช. ซือ วสัดุก่อสรา้งและนําหล่อลืiน เชน่ ก๊อกนํา ขอ้ต่อตรง ขอ้ต่อตรงลด เทปพันเกลียว ยูเนียน9,904.99 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด อุดมภัณฑบ์า้นดอน 9,904.99             หา้งหุน้ส่วนจํากัด อุดมภัณฑบ์า้นดอน 9,904.99           มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007624 17/03/2020
373 ศช. จา้ง จา้งปรับปรุงระบบดับเพลงิหอ้ง 106 ชั น 1 อาคาร INC49,220.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมพลีท ซายน ์จํากัด 49,220.00            บรษิัท  คอมพลีท ซายน ์จํากัด 49,220.00          มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007625 17/03/2020
374 ศช. จา้ง ค่าบรกิารบาํรุงรักษาเครืiอง Freezer ,ค่าบรกิารบาํรุงรักษาเครืiองกรองนํา 19,581.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทเีอส เทคนคิคอล จํากัด 19,581.00         บรษิัท ทเีอส เทคนคิคอล จํากัด 19,581.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007627 17/03/2020
375 ศช. ซือ Actuator Control Valve 31,030.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ดับเบิล พ ีแอร ์เซอรว์สิ31,030.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด ดับเบิล พ ีแอร ์เซอรว์สิ31,030.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007628 17/03/2020
376 ศช. ซือ Room Thermostate 10,500.02 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด ดับเบิล พ ีแอร ์เซอรว์สิ10,500.02         หา้งหุน้ส่วนจํากัด ดับเบิล พ ีแอร ์เซอรว์สิ10,500.02       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007633 17/03/2020
377 ศช. ซือ วัสดุชา่ง (แจ๊คตัวผู,้ มนิเิอเจอรเ์บรคเกอร)์ 10,016.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 10,016.16         บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 10,016.16       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007639 17/03/2020
378 ศช. ซือ Smoke Detector 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนตีไฟร ์อนิดัสตร ีจํากัด 16,692.00         บรษิัท แอนตีไฟร ์อนิดัสตร ีจํากัด16,692.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007640 17/03/2020
379 ศช. ซือ แผ่นฝ้ายปิซัiม 19,200.07 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไชยฮวดซเิมนต ์โฮมมารท์ จํากัด19,200.07         บรษิัท ไชยฮวดซเิมนต ์โฮมมารท์ จํากัด19,200.07       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007641 17/03/2020
380 ศช. จา้ง ใบประกาศนยีบตัรสําหรับใชใ้นกจิกรรมการอบรมของงานพัฒนากําลังคนเทคโนโลยชีวีภาพ ศช19,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีเอ.ลฟีวิiง จํากัด 19,000.00         บรษิัท พ.ีเอ.ลฟีวิiง จํากัด 19,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007642 17/03/2020
381 ศช. ซือ สันหว่งกระดูกงู ขนาด 8 มม., 10 มม. และ 12 มม 663.40 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์663.40              รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์663.40            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007643 17/03/2020
382 ศช. ซือ Toner Brother สําหรับเครืiอง Printer 29,371.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 29,371.50         บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 29,371.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007644 17/03/2020
383 ศช. ซือ วัสดุรับรองการประชมุ (กาแฟ,ครมีเทยีม) 19,688.00 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์19,688.00         รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์19,688.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007645 17/03/2020
384 ศช. ซือ SIGMAFAST p-Nitrophenyl phosphate 50 set 41,034.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 41,034.50         หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 41,034.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007646 17/03/2020
385 ศช. ซือ 20X Phosphate Buffered Saline, Ultra Pure Grade 26,001.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 26,001.00         บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 26,001.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007647 17/03/2020
386 ศช. ซือ TIP 200 UL, Natural, 1000/PKG, ‘BIOTIX, U. 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,346.00           บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,346.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007648 17/03/2020
387 ศช. ซือ 5141-25 Carbon Dioxide High Purity Purity 99 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย 11,556.00         บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย 11,556.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007649 17/03/2020
388 ศช. ซือ DNA/RNA SHIELD,50ML 4,023.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด4,023.20           บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด4,023.20         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007650 17/03/2020
389 ศช. ซือ Custom Oligos Syn,2 Oligos,54 mers,25 nmole 751.14 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 751.14              หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 751.14            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007651 17/03/2020
390 ศช. ซือ Coloidal Gold 40 mm, OD1 (500 ml) 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 13,375.00         บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 13,375.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007652 17/03/2020
391 ศช. ซือ pCFD7 27,730.38       เฉพาะเจาะจง Addgene Inc. 27,730.38         Addgene Inc. 27,730.38       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007653 17/03/2020
392 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ 1,883.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 1,883.20           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 1,883.20         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007654 17/03/2020
393 ศช. จา้ง ค่าสอบเทยีบ 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,081.60           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,081.60         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007655 17/03/2020
394 ศช. ซือ RNAPROTECT BACTERIA REAGENT 17,740.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 17,740.60         บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 17,740.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007656 17/03/2020
395 ศช. ซือ Antifoam 204 aqueous emulsion for bacterial and 36,701.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด36,701.00         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด36,701.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007657 17/03/2020
396 ศช. ซือ 0.2 ml. Flat PCR Tube 8-Cap Strips,optical,ultraclear35,331.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 35,331.40         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 35,331.40       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007658 17/03/2020
397 ศช. ซือ กระดาษชาํระและถงุขยะดํา 76,494.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด อมรชยัพานชิ 76,494.30         หา้งหุน้ส่วนจํากัด อมรชยัพานชิ 76,494.30       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007659 17/03/2020
398 ศช. ซือ วัสดุสํานักงานสําหรับใชง้านในงานความร่วมมอืระหว่างประเทศ ศช4,387.79 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 4,387.79           บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 4,387.79         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007660 17/03/2020
399 ศช. ซือ วัสดุสํานักงาน (ซองถนอมเอกสาร 11 รูA4 0.05 5,269.68 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 5,269.68           บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 5,269.68         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007661 17/03/2020
400 ศช. ซือ เกา้อีสํานักงาน  โต๊ะพับ   20,481.61 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 20,481.61         บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 20,481.61       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007677 17/03/2020
401 ศช. ซือ ค่าซ่อมเครืiอง Autoclave 11,342.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด อุปกรณ์และเคมวีจิัย11,342.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด อุปกรณ์และเคมวีจิัย11,342.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007678 17/03/2020
402 ศช. ซือ MAgDEA Dx SV "48 test/kit" 359,999.90     เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนี เอ็กซเ์ซลเลนซ ์จํากัด359,999.90       บรษิัท ยนี เอ็กซเ์ซลเลนซ ์จํากัด359,999.90     มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007680 17/03/2020
403 ศช. ซือ Recombinant Human IL-3 Protein, 10 ug 152,047.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด152,047.00       บรษิัท ไทย แคน ไบโอเทค จํากัด152,047.00     มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007689 17/03/2020
404 ศช. ซือ ContourTM Plus Blood Glucose Test Strip 25 7,500.00         เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจนีเีทค จํากัด 7,500.00           บรษิัท ไบโอจนีเีทค จํากัด 7,500.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007695 17/03/2020
405 ศช. ซือ 1-Step NBT/BCIP Substrate Solition 250 ml 17,120.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 17,120.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 17,120.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007696 17/03/2020
406 ศช. ซือ ขวดพลาสตกิ เพืiอใชส้ําหรับบบรจุผลติภัณฑเ์อ็นพวีี 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 26,964.00         บรษิัท ภาชนะไทย จํากัด 26,964.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007704 17/03/2020
407 ศช. ซือ MEASURING PLATE PP50 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอนตัน พาร ์(ประเทศไทย 53,500.00         บรษิัทแอนตัน พาร ์(ประเทศไทย53,500.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007705 17/03/2020
408 ศช. ซือ 60mm Petri Dish,Sterile ,60 mm x 15 mm, 500 6,848.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,848.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 6,848.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007706 17/03/2020
409 ศช. ซือ แอลกอฮอล ์95% 18 L. 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 8,560.00           บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 8,560.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007707 17/03/2020
410 ศช. ซือ Lab.bot,DURAN,GL45, w/screwcap+ring 2,696.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 2,696.40           บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 2,696.40         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007708 17/03/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
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หรอืจดัจา้ง (บาท) ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
 ราคาที	ตกลงซื�อ
หรอืจา้ง (บาท)

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื�อหรอืจา้ง วนัที	เอกสาร

411 ศช. ซือ 27250 37UM REVERSIBLE STRAINER, LARGE 32,624.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด32,624.30         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด32,624.30       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007709 17/03/2020
412 ศช. ซือ Custom oligo syn, 2 oligos, 59 mers, 25 nmole 820.69 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 820.69              หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 820.69            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007710 17/03/2020
413 ศช. ซือ 05855 mFreSR, 50ML 39,076.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด39,076.40         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด39,076.40       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007711 17/03/2020
414 ศช. ซือ Custom oligo syn, 11 oligos, 232 mers, 25 nmole 3,227.12 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,227.12           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,227.12         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007712 17/03/2020
415 ศช. ซือ 2SRF2-16534 K : MINISART FILTER 0.2 UM 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 2,889.00           บรษิัท กบิไทย จํากัด 2,889.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007713 17/03/2020
416 ศช. ซือ 2SRF2-17805 G : MIDISART 2000 FILTER 0 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,955.00           บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,955.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007714 17/03/2020
417 ศช. ซือ 4480 ACROCAP 0.2UM, SUPOR, 10/BX 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด15,408.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด15,408.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007715 17/03/2020
418 ศช. ซือ No.430052-500 Centrifuge Tube 15ML, PLUG SEAL Cap10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด10,700.00         บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด10,700.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007716 17/03/2020
419 ศช. ซือ ถงุมอืไนไตร สฟี้า แบบไม่มแีป้ง #S 1,091.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร ์จํากัด1,091.40           บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร ์จํากัด1,091.40         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007717 17/03/2020
420 ศช. ซือ Column install pre-swaging tool, graphit 17,997.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 17,997.40         บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 17,997.40       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007718 17/03/2020
421 ศช. ซือ Custom oligo syn, 4 oligos, 120 mers, 25 nmole 1,669.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,669.20           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,669.20         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007719 17/03/2020
422 ศช. ซือ Gene synthesis: N_SARS-CoV2, 1272bp, pUC 20,865.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 20,865.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 20,865.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007720 17/03/2020
423 ศช. จา้ง สังเคราะหไ์พรเมอร ์(Primer Synthesis) 12,278.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 12,278.25         บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 12,278.25       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007721 17/03/2020
424 ศช. ซือ Sterrilized Petri Dish Plastic 14g (PS), 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรวชิัiน ไซแอนตฟิิค จํากัด10,700.00         บรษิัท โปรวชิัiน ไซแอนตฟิิค จํากัด10,700.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007722 17/03/2020
425 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพืiอเตรยีมอุปกรณ์ในการคัดแยกจุลนิทรยี ์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนัยพร รูปสม 5,000.00           นางสาว ศศวิมิล ดนิสุวรรณกุบ 5,000.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007729 17/03/2020
426 ศช. ซือ Oxytetracycline hydrochloride >=95% (HPLC 15,236.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด15,236.80         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด15,236.80       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007735 18/03/2020
427 ศช. ซือ Research plus, adjustable 0.1-2.5ul with epTIPS Box32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 32,100.00         บรษิัท ซายนไ์บรท์ จํากัด 32,100.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007736 18/03/2020
428 ศช. ซือ Tip 1000uL for pipette universal 1000uL 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 94,160.00         บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 94,160.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007737 18/03/2020
429 ศช. ซือ Poly(ethylene glycol) Mw 3.350 500 g. 5,061.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 5,061.10           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 5,061.10         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007738 18/03/2020
430 ศช. ซือ RNAEAY MINI KIT (50) 25,744.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 25,744.20         บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 25,744.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007739 18/03/2020
431 ศช. ซือ NEB 5-alpha FI Competent (High Efficiency) 36,273.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 36,273.00         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 36,273.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007740 18/03/2020
432 ศช. จา้ง M1-MG004 Standard Sequencing Service 6,163.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 6,163.20           บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 6,163.20         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007741 18/03/2020
433 ศช. ซือ 1M MgCl2, 100 ML. 17,633.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 17,633.60         บรษิัท กบิไทย จํากัด 17,633.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007742 18/03/2020
434 ศช. ซือ 10X TBE BUFFER, 1 L 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,778.00           บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,778.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007743 18/03/2020
435 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 4,280.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,280.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,280.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007744 18/03/2020
436 ศช. ซือ TriReagent, 100ml/bott 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 21,400.00         บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 21,400.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007745 18/03/2020
437 ศช. ซือ ZEOCIN SELECTION REAGENT, 1 GRAM 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 11,556.00         บรษิัท กบิไทย จํากัด 11,556.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007746 18/03/2020
438 ศช. ซือ DIETHYL ETHER 2.5L, PanReac 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายนเ์อ็นซ ์จํากัด10,700.00         บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายนเ์อ็นซ ์จํากัด10,700.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007747 18/03/2020
439 ศช. ซือ PCR DIG Labeling Mix 36,925.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด36,925.70         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด36,925.70       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007748 18/03/2020
440 ศช. จา้ง ค่าบรกิารยา้ยเครืiองพรอ้มตดิตัง Beckman Coulter Centrifuge 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากัด 5,350.00           บรษิัทพ ีซ ีแอล โฮลดิง จํากัด 5,350.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007749 18/03/2020
441 ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 4 Oligos, 163 mers, 25 nmole 5,605.73 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,605.73           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,605.73         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007750 18/03/2020
442 ศช. ซือ BHAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol (HAP Purification564.96 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 564.96              บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 564.96            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007751 18/03/2020
443 ศช. ซือ Custom TaqMan SNP Genotyping assay, (small 22,159.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 22,159.70         บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 22,159.70       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007752 18/03/2020
444 ศช. ซือ qPCRBIO Probe Mix Lo-ROX (100 rxns) 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากัด11,128.00         บรษิัท ไอซายเอนซ ์เทคโนโลย ีจํากัด11,128.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007753 18/03/2020
445 ศช. ซือ CELL STRAINER 40 UM, PP, 50/CASE 6,259.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,259.50           บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,259.50         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007754 18/03/2020
446 ศช. ซือ a-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (10x10MG) 11,074.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 11,074.50         หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 11,074.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007756 18/03/2020
447 ศช. ซือ VACCUCAP 0.2UM,60MM, STER, 10/PKG 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด10,700.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด10,700.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007757 18/03/2020
448 ศช. ซือ Ultra G Tips 0.1-10ul, Natural, Low Bind, I 10 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 6,420.00           บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 6,420.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007758 18/03/2020
449 ศช. ซือ G2-GB4269 (# G-418-1) Sulfate, 1 g (Store at 1,877.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 1,877.85           บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 1,877.85         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007759 18/03/2020
450 ศช. ซือ Hygromycin B Gold, 1 g (10x1 ml tubes) 10,272.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,272.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 10,272.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007760 18/03/2020
451 ศช. ซือ AGAR TECHNICAL 500 GM 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 5,992.00           บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 5,992.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007761 18/03/2020
452 ศช. ซือ API MINERAL OIL (1X125ML) 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 13,375.00          บรษิัท เอสพซี ีอารท์ ีจํากัด 13,375.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007762 18/03/2020
453 ศช. ซือ Potassium intrate AR 4x500 g 60,279.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 60,279.52         บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 60,279.52       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007763 18/03/2020
454 ศช. เชา่ ค่าเชา่บา้นจํานวน 2 หลัง หลังละ 5,000 บาท ระยะเวลา 30,000.00 การเชา่อสังหารมิทรัพย์ นาง ศรทีอง ผดุงชติ 30,000.00         นาง ศรีทอง ผดุงชติ 30,000.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007764 18/03/2020
455 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพืiอปลูกเลียงตน้พันธุแ์ละการศกึษาการตอบสนองของขมินชนั 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุเมธ คงภักดี 63,000.00         นาย สุเมธ คงภักดี 63,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007777 18/03/2020
456 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพืiอปลูกเลียงตน้พันธุแ์ละการศกึษาการตอบสนองของขมินชนั 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กําพล สกุลลีรุ่งโรจน์ 63,000.00         นาย กําพล สกุลลรีุ่งโรจน์ 63,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007778 18/03/2020
457 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพืiอปลูกเลียงตน้พันธุแ์ละการศกึษาการตอบสนองของขมินชนั 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กัญญารัตน ์ทา้วทา 72,000.00         นางสาว กัญญารัตน ์ทา้วทา 72,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007779 18/03/2020
458 ศช. ซือ MICROTUBE 1.5ML. BOIL-PROOF, 500/CS 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด15,515.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด15,515.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007794 19/03/2020
459 ศช. ซือ OneTaq Hot Start 2X Master Mix wtih Standard Buffer 22,791.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 22,791.00         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 22,791.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007795 19/03/2020
460 ศช. ซือ OLIGO PRIMER, 25 NMOLE 6,500.25 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,500.25           บรษิัท กบิไทย จํากัด 6,500.25         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007796 19/03/2020
461 ศช. ซือ NUCLEASE-FREE WATER, 500 ML. 5,360.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,360.70           บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,360.70         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007797 19/03/2020
462 ศช. ซือ SS III ONE-STEP W/PLATINUM TAQ, 100 RXN 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 67,410.00         บรษิัท กบิไทย จํากัด 67,410.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007798 19/03/2020
463 ศช. จา้ง ค่าตรวจเชค็และคาลเิบทตู ้ Laminar Flow Cabinet 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด6,420.00           บรษิัท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท จํากัด6,420.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007800 19/03/2020
464 ศช. ซือ Tube 5ml R-BTM, Tube 5ml R-BTM W-Strainer 32,742.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด32,742.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด32,742.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007801 19/03/2020
465 ศช. ซือ Methyl isobutyrate,99% "SIAL" 100 ml. 4,237.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 4,237.20           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 4,237.20         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007802 19/03/2020
466 ศช. ซือ Cottonseed flour analytical standard 13,963.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด13,963.50         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด13,963.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007803 19/03/2020
467 ศช. ซือ Ammonium persulfate,98% "SIAL"100 g. 10,807.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 10,807.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 10,807.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007804 19/03/2020
468 ศช. จา้ง ค่าจา้งทาํการสรา้ง และแยกบรสิุทธิ� antibody ของ น 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุชาดา มีศริิ 16,000.00         นางสาว สุชาดา มีศริิ 16,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007805 19/03/2020
469 ศช. จา้ง ค่าจา้งทาํการเลียงไฮบรโิดมาเซลลเ์พืiอผลติและแยกบรสิุทธิ�แอนตบิอดตี่อไวรัสเด็งกีi ของ นายมงคลพันธ ์ตันตวิัชรกุลธร  48,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย มงคลพันธ ์ตันตวิัชรกุลธร 48,000.00         นาย มงคลพันธ ์ตันตวิัชรกุลธร 48,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007806 19/03/2020
470 ศช. ซือ ฮอรโ์น จูราเมท 20 ml 232,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด บา้นหมอสวัสดิ�232,000.00       หา้งหุน้ส่วนจํากัด บา้นหมอสวัสดิ�232,000.00     มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007835 19/03/2020
471 ศช. จา้ง ค่าจา้งเพืiอดําเนนิการวจิัยในการรณณรงคใ์หเ้กษตรกร  147,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา สลหีลา้ 147,000.00       ปรัชญา สลหีลา้ 147,000.00     มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007836 19/03/2020
472 ศช. ซือ TUBE 5ML 12X75MM R-BTM, NO CAP, 1000 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด4,494.00           บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด4,494.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007863 20/03/2020
473 ศช. ซือ พาราฟิลม์ เอ็ม 4x125' 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 1,926.00           บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 1,926.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007864 20/03/2020
474 ศช. ซือ Alcoh 95% AX 15 kg 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 2,354.00           บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 2,354.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007865 20/03/2020
475 ศช. ซือ FastDigest Not I, 50 react 9,202.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,202.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 9,202.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007866 20/03/2020
476 ศช. ซือ Glycine "TCI" 500 G 2,803.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,803.40           บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,803.40         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007868 20/03/2020
477 ศช. ซือ Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 61 mers, 25 nmole 848.51 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 848.51              หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 848.51            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007869 20/03/2020
478 ศช. ซือ SYTO (R) GREEN NUCLEIC ACID, 250 UL 22,791.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 22,791.00         บรษิัท กบิไทย จํากัด 22,791.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007870 20/03/2020
479 ศช. ซือ Plastic Syringe 1 cc. 5,992.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.พ.ีไซเอนซ์ 5,992.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ็น.พ.ีไซเอนซ5์,992.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007871 20/03/2020

Page 7 of 11



แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

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

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื�อหรอืจา้ง วนัที	เอกสาร

480 ศช. ซือ ถงุมอืไนไตร  ถงุมอืไม่มแีป้ง 27,520.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 27,520.40         บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 27,520.40       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007872 20/03/2020
481 ศช. ซือ ALM-001 30% Acrylamide/Bis, 29: 1 (250 ml 14,100.00       เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอนซมารท์ ไบโอเทค จํากัด14,100.00         บรษิัท เอนซมารท์ ไบโอเทค จํากัด14,100.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007873 20/03/2020
482 ศช. ซือ Custom Oligos Syn,10 Oligos,191 mers,25 nmole 2,656.81 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,656.81           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,656.81         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007888 20/03/2020
483 ศช. ซือ Methyl Butytate,>99.0% (GC) 36,915.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด36,915.00         บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด36,915.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007889 20/03/2020
484 ศช. ซือ Bottle Top Filters,PSF Capapacity 500 ml,Fits 3,595.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรวชิัiน ไซแอนตฟิิค จํากัด 3,595.20           บรษิัท โปรวชิัiน ไซแอนตฟิิค จํากัด3,595.20         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007890 20/03/2020
485 ศช. ซือ 40um Cell Strainer,Blue,Sterile,Individually Packaged7,704.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด7,704.00           บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด7,704.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007891 20/03/2020
486 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 2,568.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,568.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,568.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007892 20/03/2020
487 ศช. ซือ Rifampicin >=97% (HPLC),powder 12,583.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด12,583.20         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด12,583.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007893 20/03/2020
488 ศช. จา้ง ซ่อมเครืiอง Freezer –80 C model Sanyo MDF 90,950.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด อัลตรา้ โคลด ์คลนีคิ90,950.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด อัลตรา้ โคลด ์คลนีคิ90,950.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007894 20/03/2020
489 ศช. จา้ง ซ่อมเครืiอง FPLC model AKTA purifier UPC10 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 9,095.00           บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 9,095.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007895 20/03/2020
490 ศช. จา้ง ซ่อมเครืiอง Real-Time PCR model BIO-RAD CFX 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีiส ์จํากัด30,816.00         บรษิัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีiส ์จํากัด30,816.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007896 20/03/2020
491 ศช. ซือ Cryogenic Vial (Sterile), PP, 2.0 ml, 25/pk 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 5,564.00           บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 5,564.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007938 23/03/2020
492 ศช. ซือ เกลอืมารเีนีiยม ขนาด 7 กก./ถงุบรรจุกล่องละ 3 ถงุ จํานวน 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชัiนแนล จํากัด6,741.00           บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชัiนแนล จํากัด6,741.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007939 23/03/2020
493 ศช. ซือ แอลกอฮอล ์95% 18 L. 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 1,284.00           บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 1,284.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007940 23/03/2020
494 ศช. ซือ สก๊อตด ์ กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 8,560.00           บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 8,560.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007941 23/03/2020
495 ศช. ซือ IMMERSION OIL FOR MICROSCOPY " Merck 2,525.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,525.20           บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 2,525.20         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007942 23/03/2020
496 ศช. ซือ AdvanceBio AAA, 4.6x100mm, 2.7um 55,607.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 55,607.90         บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 55,607.90       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007951 23/03/2020
497 ศช. ซือ แก๊สฮเีลยีมชนดิ UHP ขนาด 7 ควิ (เฉพาะแก๊ส) 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ ไซเอนซ ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด12,840.00         บรษิัท แล็บ ไซเอนซ ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด12,840.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007952 23/03/2020
498 ศช. จา้ง วเิคราะหส์่วนประกอบทางเคมใีนตัวอย่างอาหาร 18,832.00 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพืiอสถาบนัอาหาร18,832.00         อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิเิพืiอสถาบนัอาหาร18,832.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007953 23/03/2020
499 ศช. ซือ 15ml Centrifuge Tube, Bulk, Sterile 500/case 1,605.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,605.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,605.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007954 23/03/2020
500 ศช. ซือ Premium bottom with cap and ring, 100 mL 47,679.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด47,679.20         บรษิัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด47,679.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007955 23/03/2020
501 ศช. ซือ Blasticidin S (solution) 500 mg (25 x 2 ml) 159,472.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 159,472.80       หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 159,472.80     มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007959 23/03/2020
502 ศช. จา้ง การทดสอบประสทิธภิาพวัคซนีพอีารอ์ารเ์อสตน้แบบในสุกร490,400.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 490,400.00       มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ 490,400.00     มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007960 23/03/2020
503 ศช. ซือ No. SA-5006-1 Texas Red Streptavidin 24,931.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 24,931.00         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 24,931.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007961 23/03/2020
504 ศช. ซือ Mouse Anti-Influenza A, Nucleoprotein-HRP 33,598.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน ์จํากัด33,598.00         บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล ซายน ์จํากัด33,598.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007962 23/03/2020
505 ศช. ซือ DNA GUARANTEES OLIGOS 0.025 UMOL 7,023.48 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด7,023.48           บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด7,023.48         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007963 23/03/2020
506 ศช. ซือ No. 165-2086 Gene Pulser(R)/MicroPulser TM 7,549.92 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 7,549.92           บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 7,549.92         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007964 23/03/2020
507 ศช. ซือ 11mm Open Crimp Top Cap, Al, with PTFE/Red Rubber Septa4,938.05 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด 4,938.05           บรษิัท ลแิกนด ์ไซแอนตฟิิค จํากัด4,938.05         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007965 23/03/2020
508 ศช. ซือ Halt Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free 27,713.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 27,713.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 27,713.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007966 23/03/2020
509 ศช. จา้ง ปรับปรุงบอ่เลียงกุง้เพืiอทาํการทดลอง รือ Pe เก่า ป ู 181,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด บญุฑริา รับเบอรท์รี181,900.00       หา้งหุน้ส่วนจํากัด บญุฑริา รับเบอรท์รี181,900.00     มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007967 23/03/2020
510 ศช. ซือ Methanol,99.8%,Extra Dry,AcroSeal,1 L (ACROS 41,376.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 41,376.90         บรษิัท เอเพกซ ์เคมเิคลิ จํากัด 41,376.90       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007968 23/03/2020
511 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 14,766.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 14,766.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 14,766.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007969 23/03/2020
512 ศช. ซือ PEPTONE 500 GM 37,492.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 37,492.80         บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 37,492.80       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007970 23/03/2020
513 ศช. ซือ CBBI-GB0235.1KG Glycine,Molecular Biology Grade 41,066.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 41,066.60         บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 41,066.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007971 23/03/2020
514 ศช. ซือ ปากกาเขยีนแผ่นใส STEADTLER หวั F ลบไม่ได ้สดีํา 706.20 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์706.20              รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์706.20            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007972 23/03/2020
515 ศช. ซือ ถงุพลาสตกิรอ้น 24x36 นิว,1 kg. 1,294.70 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 1,294.70           หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 1,294.70         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007973 23/03/2020
516 ศช. ซือ Tween 80 "SIAL" 1l. 9,244.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 9,244.80           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 9,244.80         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007974 23/03/2020
517 ศช. ซือ Pfu DNA Polymerae 100U. 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด์ 11,556.00         บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด์ 11,556.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007975 23/03/2020
518 ศช. ซือ Sodium Chloride RPE 500g (C479686) 556.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 556.40              บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 556.40            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007976 23/03/2020
519 ศช. ซือ Custom Oligo syn, 1 oligos,33 mers, 25 nmole 459.03 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 459.03              หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 459.03            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007977 23/03/2020
520 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 5,136.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,136.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,136.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007978 23/03/2020
521 ศช. ซือ Custom Oligo syn,1 oligos,29 mers,25 nmole 403.39 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 403.39              หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 403.39            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007979 23/03/2020
522 ศช. ซือ MINISART FILTER 0.2 UML., 50/PKG 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,667.00           บรษิัท กบิไทย จํากัด 8,667.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007980 23/03/2020
523 ศช. จา้ง ค่าบรกิารตดิตังและกระตน้สภาพความเป็นแม่เหล็ แม่เหล็ก 859,959.00 859,959.00 เฉพาะเจาะจง บรูเกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจี 859,959.00       บรูเกอร ์สวสิเซอรแ์ลนด ์เอจี 859,959.00     มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007981 23/03/2020
524 ศช. จา้ง วเิคราะหส์่วนประกอบทางเคมใีนตัวอย่างอาหาร 34,421.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทฟู ซูด (ประเทศไทย 34,421.90         บรษิัท ทฟู ซูด (ประเทศไทย 34,421.90       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007986 24/03/2020
525 ศช. ซือ SCT10MLS SCREW CAP 10ML. TUBE+CAP, STER 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด3,638.00           บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด3,638.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007987 24/03/2020
526 ศช. จา้ง สอบเทยีบ 2 จุด พรอ้มใบรายงานผลการสอบเทยีบ 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 2,996.00           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 2,996.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20007988 24/03/2020
527 ศช. ซือ FETAL BOVINE SERUM 27,370.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 27,370.60         เมอรค์ จํากัด 27,370.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007989 24/03/2020
528 ศช. ซือ No. 165-3308 Short plate (5/pack.) 28,975.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 28,975.60         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 28,975.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007990 24/03/2020
529 ศช. ซือ Custom oligo syn, 4 oligos, 120 mers, 25 nmole 5,452.72 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,452.72           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 5,452.72         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007991 24/03/2020
530 ศช. ซือ LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด10,165.00         บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด10,165.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007992 24/03/2020
531 ศช. ซือ LN2 NITROGEN (ไนโตรเจนเหลว) 11,641.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด11,641.60         บรษิัท เค เอส อนิเตอรเ์ทรด แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด11,641.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007993 24/03/2020
532 ศช. ซือ Graduated pipette 5ml Class B, HBG, GERMANY 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โปรวชิัiน ไซแอนตฟิิค จํากัด11,235.00         บรษิัท โปรวชิัiน ไซแอนตฟิิค จํากัด11,235.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007995 24/03/2020
533 ศช. ซือ GK2245-500ML Dimethy sulfoxide, 500ml 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด7,276.00           บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด7,276.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007996 24/03/2020
534 ศช. ซือ Argon 99.995% (HP) 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 41,730.00         บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด41,730.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20007997 24/03/2020
535 ศช. ซือ Polarimeter 831,390.00 831,390.00 คัดเลอืก บรษิัท แอนนาไลทต์เิคลิแลบไซน ์จํากัด829,250.00       บรษิัท แอนนาไลทต์เิคลิแลบไซน ์จํากัด829,250.00     มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008000 24/03/2020
536 ศช. จา้ง งานปรับปรุงหลังคาหอ้ง Glasshouse 2 58,957.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ58,957.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วงแหวนเซอรว์สิ58,957.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008002 24/03/2020
537 ศช. ซือ วัสดุคอมพวิเตอร ์(External Harddisk WD My Passport Ultra 9,229.99 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 5,129.99           บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 5,129.99         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008008 24/03/2020
538 ศช. จา้ง งานเปลีiยนชดุควบคุมการทาํงานของ Fume Hood 16,799.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 16,799.00         บรษิัท เฟอรบ์ชิ ดไีซน ์จํากัด 16,799.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008011 24/03/2020
539 ศช. ซือ BREED-S (อาหารพ่อแม่พันธุก์ุง้)  จํานวน 1 ถงั 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อนิวอเตอร ์จํากัด 8,000.00           บรษิัท อนิวอเตอร ์จํากัด 8,000.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008012 24/03/2020
540 ศช. ซือ โพวดินี 125 จํานวน 10 ถงั 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด 36,000.00         บรษิัท แอ๊ดวา้นซฟ์ารม์่า จํากัด 36,000.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008014 24/03/2020
541 ศช. ซือ Carbon Dioxide Gas (Ind) Purity 99.5% Min 1,271.16 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยสเปเชีiยลแก๊ส จํากัด 1,271.16           บรษิัท ไทยสเปเชีiยลแก๊ส จํากัด 1,271.16         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008015 24/03/2020
542 ศช. ซือ 2910-02-854 SHEEP BLOOD AGAR (PLATE) 1,926.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์1,926.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์1,926.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008016 24/03/2020
543 ศช. จา้ง งานตดิตังเครืiองปรับอากาศหอ้ง Working Room 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลูชัiน จํากัด85,065.00         บรษิัทแม็คเอนเนอย ีอโีวลูชัiน จํากัด85,065.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008017 24/03/2020
544 ศช. ซือ ซืออุปกรณ์ตรวจเชค็ความผดิปกตขิองระดับแรงดันไฟฟ้า  2,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 2,800.00           บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 2,800.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008018 24/03/2020
545 ศช. ซือ วัสดุสํานักงาน (ป้ายสตกิเกอรค์อมฯ) เพืiอใชป้ระกอบเอกสารประชมุบอรด์ ศช2,519.51 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 2,519.51           บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 2,519.51         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008019 24/03/2020
546 ศช. ซือ วัสดุสํานักงาน (แฟ้มขาว) สําหรับประกอบการประชมุประเมนิหน่วยฯ 1,047.62 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 1,047.62           บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 1,047.62         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008020 24/03/2020
547 ศช. ซือ เกา้อีหอ้งปฏบิตักิารสําหรับหอ้ง Cleanroom (หอ้ง 17,740.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ว.ีพ.ีโปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด17,740.60         บรษิัท ว.ีพ.ีโปรดักส ์ซัพพลาย จํากัด17,740.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008022 24/03/2020
548 ศช. ซือ Amersham Protran 0.45 NC 300mm x 4 m 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 24,610.00         บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 24,610.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008023 24/03/2020
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549 ศช. ซือ QLAamp DNA Mini Kit (250) Qiagen 3 Kit 79,543.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด79,543.80         บรษิัท เอ็นพ ีเคมคีอล ซัพพลาย จํากัด79,543.80       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008024 24/03/2020
550 ศช. ซือ PAC-AQ002 (25 กก./กระสอบ) จํานวน 46 กระสอบ 46,000.03 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากัด 46,000.03         บรษิัท เอเชยี สตาร ์แลป จํากัด 46,000.03       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008025 24/03/2020
551 ศช. ซือ PM996 PARAFILM M 4"X125' 17,441.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด17,441.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด17,441.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008026 24/03/2020
552 ศช. จา้ง Standard Sequencing Service 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 13,482.00         บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 13,482.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008027 24/03/2020
553 ศช. จา้ง ตดิตังระบบประตูบานเลืiอนกึiงอัตโนมัตขิอง Glasshouse 95,765.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด 95,765.00         บรษิัท ทรเีดคคอเรทกรุ๊ป จํากัด 95,765.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008028 24/03/2020
554 ศช. ซือ ถงุมอืไนไตร สฟี้า แบบไม่มแีป้ง #L ยีiหอ้ศรตีรังโกลฟ 909.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร ์จํากัด909.50              บรษิัท ไตรเอ็นซายน ์โพรไวดเ์ดอร ์จํากัด909.50            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008029 24/03/2020
555 ศช. ซือ วัสดุสํานักงานเพืiอใชป้ระกอบเอกสารประชมุบอรด์ ศช 492.20 เฉพาะเจาะจง รา้นพัฒนากจิ โดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์492.20              รา้น พัฒนากจิโดยนางสาวเมธนิ ีโพธพิลคุณรักษ์492.20            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008030 24/03/2020
556 ศช. ซือ สก๊อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 856.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 856.00              บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 856.00            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008031 24/03/2020
557 ศช. ซือ ถงุพลาสตกิรอ้น 20x30 นิว, 500 g. 1,177.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 1,177.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 1,177.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008032 24/03/2020
558 ศช. ซือ หลอดเก็บเชือ ขนาด 4 ML. 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นวงคจ์นิดา โดย น.ส.วงคจ์นิดา นวนฝ้าย2,500.00           รา้นวงคจ์นิดา โดย น.ส.วงคจ์นิดา นวนฝ้าย2,500.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008037 24/03/2020
559 ศช. ซือ Rabbit anti-Pigeon IgG (Heavy & Light Chain 30,923.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 30,923.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 30,923.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008038 24/03/2020
560 ศช. ซือ T0875.0005 Sodium taurodeoxycholate hydrate 19,634.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 19,634.50         หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 19,634.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008039 24/03/2020
561 ศช. ซือ No. C2987H NEB 5-alpha Competent E.Coli 37,942.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 37,942.20         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 37,942.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008047 24/03/2020
562 ศช. ซือ Custom oligo syn, 4 oligos, 88 mers, 25 nmole 1,224.08 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,224.08           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,224.08         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008048 24/03/2020
563 ศช. ซือ 10ul clear tip, 1000/pkg "Kirgen" 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค ซัพพลาย จํากัด9,630.00           บรษิัท เอส.ไอ ไซแอนตฟิิค ซัพพลาย จํากัด9,630.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008049 24/03/2020
564 ศช. ซือ No.4114-10 DW Pipette Tip 1000UL GRAD EXT LENGTH9,951.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด9,951.00           บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด9,951.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008050 24/03/2020
565 ศช. จา้ง สอบเทยีบ 2 จุด พรอ้มใบรายงานผลการสอบเทยีบ 3,167.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,167.20           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,167.20         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008052 24/03/2020
566 ศช. ซือ No.430488-500 VIAL,2.0ML,F/S,Internal Thread 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด4,815.00           บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด4,815.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008053 24/03/2020
567 ศช. ซือ L-PROLINE, HI-MEDIA#RM061 (4x5 GM) 1,241.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีแีลบอราตอรีi จํากัด 1,241.20           บรษิัทซทีแีลบอราตอรีi จํากัด 1,241.20         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008054 24/03/2020
568 ศช. ซือ OmniPur Sodium Chloride 2,268.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมอรค์ จํากัด 2,268.40           เมอรค์ จํากัด 2,268.40         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008055 24/03/2020
569 ศช. ซือ 100921.1 DIETHYL ETHER FOR ANALYSIS EMSURE ACS1,358.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด1,358.90           บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด1,358.90         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008056 24/03/2020
570 ศช. ซือ Diethyl ether 2.5 L panreac 4,012.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายนเ์อ็นซ ์จํากัด4,012.50           บรษิัท วอีาร ์ไบโอซายนเ์อ็นซ ์จํากัด4,012.50         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008057 24/03/2020
571 ศช. ซือ FS, Deactivated -.180mm X 5m 8,388.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 8,388.80           บรษิัท ฟายนส์เปค จํากัด 8,388.80         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008058 24/03/2020
572 ศช. ซือ Gel Documentation (Chemiluminescense) 2,200,000.00 2,200,000.00 การประกาศเชญิชวนทัiวไป วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด์ 1,369,000.00     บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด1์,369,000.00  มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008072 25/03/2020
573 ศช. ซือ  Multi-mode Microplate reader 1,800,000.00 1,800,000.00 การประกาศเชญิชวนทัiวไป วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์บรษิัท อารไ์อ เทคโนโลยีiส ์จํากัด1,748,000.00     บรษิัทอารไ์อ เทคโนโลยีiส ์จํากัด1,748,000.00  มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008073 25/03/2020
574 ศช. ซือ  Poly (ethy l ene glycol) 35 000 1 kg 4,151.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 4,151.60           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 4,151.60         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008077 25/03/2020
575 ศช. ซือ Custom Oligos Syn, 38 Oligos, 902 mers, 25 12,546.82 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 12,546.82         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 12,546.82       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008078 25/03/2020
576 ศช. ซือ Alcoh 95% AX 15 kg 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 2,782.00           บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 2,782.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008079 25/03/2020
577 ศช. ซือ Custom Oligos Syn, 1 Oligos, 18 mers, 25 nmole 250.38 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 250.38              หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 250.38            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008080 25/03/2020
578 ศช. ซือ ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMSURE 9,073.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด9,073.60           บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด9,073.60         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008082 25/03/2020
579 ศช. ซือ วัสดุไฟฟ้า ( เตา้รับ , ฝาพลาสตกิ , กล่องลอยพลาสตกิ 18,767.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 18,767.80         บรษิัท โชคชยั ซัพพลาย จํากัด 18,767.80       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008083 25/03/2020
580 ศช. ซือ RESERVOIR 1,337.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 1,337.50           บรษิัท กบิไทย จํากัด 1,337.50         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008084 25/03/2020
581 ศช. จา้ง เก็บขอ้มูลจากการเลียงกุง้ในบอ่เลียงเพืiอการวจิัย 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อลสิา มากศรี 63,000.00         นางสาว อลสิา มากศรี 63,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008086 25/03/2020
582 ศช. จา้ง บาํรุงรักษาเครืiองกําเนดิไฟฟ้าสํารอง ขนาด 650 36,091.64 เฉพาะเจาะจง บรษิัทเมโทรแมชนีเนอรีi จํากัด 36,091.64         บรษิัทเมโทรแมชนีเนอรีi จํากัด 36,091.64       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008089 25/03/2020
583 ศช. จา้ง เก็บขอ้มูลในการเลียงกุง้ ดูแลทมีเลียงกุง้ 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อนุชา คา้ผล 72,000.00         นาย อนุชา คา้ผล 72,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008090 25/03/2020
584 ศช. ซือ SERO PIPET 50ML,100/CS 35,406.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด35,406.30         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด35,406.30       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008095 25/03/2020
585 ศช. ซือ 4-Nitrophenyl - D-glucuronide ?99.0% (TLC) 18,842.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด18,842.70         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด18,842.70       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008096 25/03/2020
586 ศช. ซือ Air zero Gas content 7M3/CYL,CGA 540 VALVE 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 2,247.00           บรษิัท เอส.ไอ.เทคโนโลย ีจํากัด 2,247.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008097 25/03/2020
587 ศช. ซือ VC100bp DNA Ladder 50 ug 15,686.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 15,686.20         บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 15,686.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008098 25/03/2020
588 ศช. ซือ Quick Action Spigot PP fits 1-1/8"spigpt boss for caboys1,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 1,500.00           บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 1,500.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008099 25/03/2020
589 ศช. ซือ AQUAPREP capsule,0.45 um Thermopor membrane 48,792.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จํากัด 48,792.00         บรษิัทเอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จํากัด 48,792.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008100 25/03/2020
590 ศช. ซือ Supracap 50 Depth Filter Capsules,0.2-3.5 um 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จํากัด 49,755.00         บรษิัทเอฟ.เอ็น.ไซเอนซ ์จํากัด 49,755.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008101 25/03/2020
591 ศช. ซือ plasmid miniprep Kit 4,905.95 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 4,905.95           บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 4,905.95         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008102 25/03/2020
592 ศช. ซือ Transfection reagent 26,054.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 26,054.50         บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 26,054.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008103 25/03/2020
593 ศช. ซือ OLIGO PRIMER 599.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 599.20              บรษิัท กบิไทย จํากัด 599.20            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008104 25/03/2020
594 ศช. ซือ เสือกาวนเ์ลนตโิน แขนยาว สาบกระดุม คอปก สขีาว 42,254.30 เฉพาะเจาะจง บรษิัท วนิเกรท จํากัด 42,254.30         บรษิัท วนิเกรท จํากัด 42,254.30       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008106 25/03/2020
595 ศช. ซือ กล่องใส่สไลด ์ชนดิ 25 แผ่น 24,182.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 24,182.00         บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 24,182.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008107 25/03/2020
596 ศช. ซือ FALCON TC FLASK T75CM, CANTED NECK, 200 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด20,000.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด20,000.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008108 25/03/2020
597 ศช. ซือ RNase A, DNase and protease-free, 10 mg 4,708.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,708.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,708.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008109 25/03/2020
598 ศช. จา้ง สอบเทยีบ Piston Pipette Gilson 5,478.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 5,478.40           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 5,478.40         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008110 25/03/2020
599 ศช. ซือ 1QlA-1500043 : REPLI-G MIDI KIT (25) 43,709.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 43,709.50         บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 43,709.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008111 25/03/2020
600 ศช. ซือ Sodium Acetate (3M), 100 ml 96,835.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 96,835.00         บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 96,835.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008112 25/03/2020
601 ศช. ซือ ถงุมอืศร ีS ถงุมอืไม่มแีป้ง เบอรเ์อส ศรตีรัง 28,644.97 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 28,644.97         บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 28,644.97       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008113 25/03/2020
602 ศช. ซือ แบตอตอรีiแหง้ : Brand : Vision, Model : 12 volt 2,910.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากัด2,910.40           บรษิัท เน็ก พาวเวอร ์ซัพพลาย จํากัด2,910.40         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008114 25/03/2020
603 ศช. ซือ 96F-well Nunclon, 50/cs 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 11,235.00         บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 11,235.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008115 25/03/2020
604 ศช. ซือ Galvnic DO probe, 10m. cable 93,164.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ทส์ 93,164.90         บรษิัท ฮานนา อนิสทรูเมน้ทส์ 93,164.90       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008116 25/03/2020
605 ศช. ซือ SEP-PAK C18 Cart 1CC/100mg 100/Bx 17,013.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด17,013.00         บรษิัท สทิธพิรแอสโซซเิอส จํากัด17,013.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008117 25/03/2020
606 ศช. ซือ W1-Ws001(#NT-S2) NEXTY-2 Single Channel pipette 39,857.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 39,857.50         บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 39,857.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008118 25/03/2020
607 ศช. ซือ Viral Nucleic Acid Extraction Kit II 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 10,700.00         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 10,700.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008119 25/03/2020
608 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบเครืiองมอืวัด pH meter 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง 3,745.00           บรษิัท หอ้งปฏบิตักิารกลาง 3,745.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008120 25/03/2020
609 ศช. ซือ Betaine solution 5 M, PCR Reagent "Sigma-Aldrich12,305.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 12,305.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 12,305.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008121 25/03/2020
610 ศช. ซือ 4-NITROPHENOL, 99% 50G <SIGMA-ALDRICH 40,168.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากัด 40,168.50         บรษิัท ซทีไีอ แอนด ์ซายน ์จํากัด40,168.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008122 25/03/2020
611 ศช. ซือ แฟลชไดรฟ์ 16GB ดํา Apacer AH336 7,109.33 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 7,109.33           บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 7,109.33         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008123 25/03/2020
612 ศช. จา้ง พัฒนาทดสอบชดุแลมป์ใชใ้นภาคสนาม 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว เบญญทพิย ์ตนดี 20,000.00         นางสาว เบญญทพิย ์ตนดี 20,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008124 25/03/2020
613 ศช. ซือ BHAP-100 Oligosynthesis 0.1 umol (HAP Purification5,189.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 5,189.50           บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 5,189.50         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008125 25/03/2020
614 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบ Piston Pipette Eppendorf 1,583.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 1,583.60           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 1,583.60         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008126 25/03/2020
615 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบ Piston Pipette Eppendorf 3,723.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,723.60           บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 3,723.60         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008127 25/03/2020
616 ศช. ซือ Micropipette ขนาด 0.5-10 ไมโครลติร 32,900.01       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แล็บ โฟกัส จํากัด 32,900.01         บรษิัท แล็บ โฟกัส จํากัด 32,900.01       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008128 25/03/2020
617 ศช. ซือ วสัดุไฟฟ้า ( AEROTAPE, AEROSEAL GLUE ) 26,471.80       เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอรโ์รเฟลกซ ์จํากัด 26,471.80            บรษิัท แอรโ์รเฟลกซ ์จํากัด 26,471.80          มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008153 26/03/2020
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	 ศนูย์ งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง
 วงเงนิที	จดัซื�อ

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

เหตผุลที	คดัเลอืก
เลขที	ของสญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื�อหรอืจา้ง วนัที	เอกสาร

618 ศช. ซือ คลอรนีผง 65% แหล่งผลติ จนี (50 กก./ถงั) 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีพ.ีคอนตเินนทอล กรุ๊ป จํากัด48,150.00         บรษิัท พ.ีพ.ีคอนตเินนทอล กรุ๊ป จํากัด48,150.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008154 26/03/2020
619 ศช. ซือ เทปเหลอืงดําและเทปขาวแดง 6,227.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ 6,227.40           บรษิัท บอรเ์นยีว เทคนเิคลิ 6,227.40         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008155 26/03/2020
620 ศช. ซือ Ethanol AR Merck (Ethyl alcohol) 8x2.5 L 22,684.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 22,684.00         บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 22,684.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008172 26/03/2020
621 ศช. ซือ BHAP-25 Oligosynthesis 0.025 umol (HAP Purification3,578.08 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 3,578.08           บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 3,578.08         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008173 26/03/2020
622 ศช. จา้ง 16S/18S rRNA SEQUENCING 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 69,550.00         บรษิัท กบิไทย จํากัด 69,550.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008174 26/03/2020
623 ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 1 Oligos, 70 mers, 100 nmole 4,365.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,365.60           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 4,365.60         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008175 26/03/2020
624 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 856.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 856.00              หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 856.00            มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008176 26/03/2020
625 ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 10 Oligos, 239 mers, 25 nmole 3,324.49 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,324.49           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,324.49         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008177 26/03/2020
626 ศช. ซือ Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 40 mers, 25 nmole 556.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 556.40              หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 556.40            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008178 26/03/2020
627 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะห ์Sequence 10,058.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 10,058.00         บรษิัท สยามซายเอนเทยี จํากัด 10,058.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008179 26/03/2020
628 ศช. ซือ DIMETHYL SULFOXIDE EXTRAPURE "Merck" 18,457.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 18,457.50         บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด18,457.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008180 26/03/2020
629 ศช. ซือ 24 Well TC PCR Plate, FB, W/Lid, 1/100/CS 58,636.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด58,636.00         บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด58,636.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008181 26/03/2020
630 ศช. ซือ Ethanol absolute for analysis EMSURE ACS, ISO 53,574.90 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด 53,574.90         บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด53,574.90       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008182 26/03/2020
631 ศช. ซือ เกลอืมารเีนีiยม ขนาด 7 กก./ถงุบรรจุกล่อง ละ 3 10,111.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชัiนแนล จํากัด10,111.50         บรษิัท มารไีซน อนิเตอรเ์นชัiนแนล จํากัด10,111.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008183 26/03/2020
632 ศช. ซือ Custom Oligos Syn, 2 Oligos, 100 mers, 25 nmole 7,704.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,704.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 7,704.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008184 26/03/2020
633 ศช. จา้ง ค่าบรกิารสอบเทยีบ single channel pipette 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 17,334.00         บรษิัท เมทเล่อร-์โทเลโด 17,334.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008185 26/03/2020
634 ศช. ซือ aokin Conjugate DON-BSA (Bovine Serum Albumin91,953.26       เฉพาะเจาะจง AOKIN AG 91,953.26         AOKIN AG 91,953.26       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008188 26/03/2020
635 ศช. ซือ Liquid Nitrogen 180L,Pressure 75 Psig  1 เม. 15,151.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย 15,151.20         บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย 15,151.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008189 26/03/2020
636 ศช. ซือ Liquid Nitrogen 180L - เม.ย.63 3,787.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย 3,787.80           บรษิัท แอร ์ลคิวดิ (ประเทศไทย 3,787.80         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008190 26/03/2020
637 ศช. ซือ ACRODISC 25MM 0.2UM SUPOR STRIL, 50/ 49,969.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด49,650.00         บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด49,650.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008191 27/03/2020
638 ศช. ซือ Mixima H Minus Double Strand cDNA Synthesis Kit 34,914.10 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 34,914.10         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 34,914.10       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008192 27/03/2020
639 ศช. ซือ ถงุมอืไนไตร S ถงุมอืไนไตร เยอร ์เอส ศรตีรัง 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 13,482.00         บรษิัท สามชยั เคมคิอล จํากัด 13,482.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008193 27/03/2020
640 ศช. ซือ แอลกอฮอล ์95% 18 L 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 1,284.00           บรษิัท จวิณัฐ เคมคิอล จํากัด 1,284.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008194 27/03/2020
641 ศช. จา้ง วเิคราะหล์ําดับเบสจากฐานขอ้มูลของยนีทีiมกีารรายงานว่าจําเพาะหรอืสัมพันธก์ับลักษณะความตา้นทานโรคเหีiยวเขยีวและโรคใบหงกิเหลอืง47,250.00 เฉพาะเจาะจง นาย อาววีฒุ ิยงสุวรรณ 47,250.00         นาย อาววีฒุ ิยงสุวรรณ 47,250.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008256 28/03/2020
642 ศช. จา้ง เตรยีมตัวอย่างเบืองตน้สําหรับงานวเิคราะห ์ 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สมบรูณ์ จันทรห์อม 96,000.00         นางสาว สมบรูณ์ จันทรห์อม 96,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008257 28/03/2020
643 ศช. จา้ง ลา้งทาํความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์ โต๊ะ เครืiองแกว้ ทีiใชใ้นการปฏบิตังิานวจิัย96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วจิติรา นพคุณ 96,000.00         นางสาว วจิติรา นพคุณ 96,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008258 28/03/2020
644 ศช. จา้ง ลา้งทาํความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์ โต๊ะ เครืiองแกว้ ทีiใชใ้นการปฏบิตังิานวจิัย 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สายสุนีย ์เกตุแกว้ 96,000.00         นางสาว สายสุนยี ์เกตุแกว้ 96,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008259 28/03/2020
645 ศช. จา้ง ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพดา้นความหนดืของแป้งและผลติภัณฑ์96,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พรเทพ เย็นพริุณ 96,000.00         นาย พรเทพ เย็นพริุณ 96,000.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008260 28/03/2020
646 ศช. ซือ สก๊อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 3,424.00           บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 3,424.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008263 30/03/2020
647 ศช. ซือ Custom Oligo Syn,6 Oligos,123 mers,25 nmole 1,710.93 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,710.93           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,710.93         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008264 30/03/2020
648 ศช. ซือ AGAR TECHNICAL 500 GM 11,663.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 11,663.00         บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 11,663.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008265 30/03/2020
649 ศช. ซือ Toner HP รุ่น CF280A for HP Laserjet M401dn 3,402.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 3,402.60           บรษิัท สหธรุกจิ จํากัด 3,402.60         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008266 30/03/2020
650 ศช. จา้ง ซ่อม Vacuum pump edwards model:RV8 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยูอเีอ เทคโนโซลูชัiน จํากัด12,840.00         บรษิัท ยูอเีอ เทคโนโซลูชัiน จํากัด12,840.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008267 30/03/2020
651 ศช. ซือ gBlocks Gene Fragments 125-500 bp 42,682.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 42,682.30         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 42,682.30       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008269 30/03/2020
652 ศช. ซือ 3-Aminopyrazine-2-carboxylic Acid>98.0(HPLC 42,651.27 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด42,651.27         บรษิัท แอพพลาย เคมคิอล แอนด ์อนิสตรูเมนท ์จํากัด42,651.27       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008270 30/03/2020
653 ศช. ซือ D(+)Glucose Monohydrate RPH 1000g (C346971 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 1,284.00           บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 1,284.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008271 30/03/2020
654 ศช. ซือ Hygromycin B from Streptomyces hygroscopicus pkg of 31,329.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด31,329.60         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด31,329.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008272 30/03/2020
655 ศช. ซือ Driselase f. Basidiomycetes "Sigma"5g. 18,725.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 18,725.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ.ซ.ีเอส 18,725.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008273 30/03/2020
656 ศช. ซือ D-Sorbital 500 GM 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 1,498.00           บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 1,498.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008276 30/03/2020
657 ศช. ซือ Sodium Chloride RPE 1000g (C479687) 470.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 470.80              บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 470.80            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008277 30/03/2020
658 ศช. ซือ Anti-Mouse IgG (whole molecule)Alkaline Phosphase 4,290.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด4,290.70           บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด4,290.70         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008278 30/03/2020
659 ศช. ซือ Potassium Sodium Tartrate,4H2O,RPE-ACS 1000 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 2,889.00           บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 2,889.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008279 30/03/2020
660 ศช. ซือ D-Sorbital 500 GM 16,478.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 16,478.00         บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 16,478.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008280 30/03/2020
661 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 1,712.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,712.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,712.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008282 30/03/2020
662 ศช. ซือ Mag.stirring bar,PTFE,dia 6mm,L=20mm (W 1,626.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 1,626.40           บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย 1,626.40         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008283 30/03/2020
663 ศช. ซือ 1.7ml Microcentrifuge Tube,Natural,10x1,000 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 12,840.00         บรษิัท ไบโอแอคทฟี จํากัด 12,840.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008284 30/03/2020
664 ศช. ซือ Petridish Plastic,With Vents 94.X16 mm.(480 3,381.20 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,381.20           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 3,381.20         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008285 30/03/2020
665 ศช. จา้ง Heater Special 450W 120/240V. 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย20,865.00         บรษิัท เอพเพนดอรฟ์ (ประเทศไทย20,865.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008286 30/03/2020
666 ศช. จา้ง วเิคราะหต์ัวอย่าง 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แซน อ.ี68 แลบ จํากัด 2,889.00           บรษิัท แซน อ.ี68 แลบ จํากัด 2,889.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008287 30/03/2020
667 ศช. ซือ 1QIA-51304:QIAAMP DNA MINI KIT (50) 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 14,445.00         บรษิัท ไบโอดไีซน ์จํากัด 14,445.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008288 30/03/2020
668 ศช. ซือ Age I-HF 21,699.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 21,699.60         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 21,699.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008289 30/03/2020
669 ศช. จา้ง Sp DNA Sequencing 2,996.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,996.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,996.00         มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008290 30/03/2020
670 ศช. ซือ High Sensitivity NGS Fragment Analysis Kit 72,011.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด์ 72,011.00         บรษิัท ไอ ท ีเอส (ไทยแลนด์ 72,011.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008294 30/03/2020
671 ศช. จา้ง เตรยีมบอ่เลียงกุง้ เก็บตัวอย่างนํา ใหอ้าหารกุง้ เปลีiยนถา่ยนํา ทาํความสะอาด เตมิวัสดุนํา22,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย ทวิา ชุม่เจรญิ 22,500.00         นาย ทวิา ชุม่เจรญิ 22,500.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008296 30/03/2020
672 ศช. จา้ง จา้งเหมาบรกิารพนักงานขับรถยนต ์ศช.ปี 2563 231,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แมน แมนเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ จํากัด231,120.00       บรษิัท แมน แมนเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ จํากัด231,120.00     มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008297 30/03/2020
673 ศช. ซือ DMEM 12,840.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 12,840.00         หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 12,840.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008299 30/03/2020
674 ศช. ซือ QIAquick PCR & Gel Cleanup Kit (100) 4,780.76 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 4,780.76           บรษิัท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 4,780.76         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008300 30/03/2020
675 ศช. ซือ SYRINGE FILTER,28MM,0.45UM,SFCA,Steriled 9,228.75 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด9,228.75           บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด9,228.75         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008301 30/03/2020
676 ศช. ซือ DC-SIGN (D7F5C) Rabbit mAb 83,655.17 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 83,655.17         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 83,655.17       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008309 30/03/2020
677 ศช. ซือ ค่าวัสดุสํานักงาน 17,108.34       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 17,108.34         บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 17,108.34       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008310 30/03/2020
678 ศช. จา้ง ศกึษา enzyme profile และความสามารถในการย่อยชวีมวลเป้าหมายของรา33,705.00 เฉพาะเจาะจง นาย จตุพร สยามพันธ ์ 31,500.00         นาย จตุพร สยามพันธ ์ 31,500.00       มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008311 30/03/2020
679 ศช. จา้ง ค่าวเิคราะหด์เีอ็นเอ ขนาดขอ้มูล 12 กกิะไบต์ 107,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 107,000.00       หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 107,000.00     มคีุณสมบตัแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20008317 30/03/2020
680 ศช. ซือ Luna Universal qPCR Master Mix (5000x20 ul 40,788.40 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 40,788.40         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 40,788.40       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008333 30/03/2020
681 ศช. ซือ สก็อตต ์กระดาษเชด็มอื อนิเตอรโ์ฟลด ์250 แผ่น 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 1,712.00           บรษิัท เอ็ม พรอสเปอร ์จํากัด 1,712.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008334 30/03/2020
682 ศช. ซือ ม็อบดันฝุ่ น เบสคิ สก๊อตช-์ไบรต์ 1,599.52 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 1,599.52           บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 1,599.52         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008335 30/03/2020
683 ศช. ซือ คอมฟอรท์ อัลตรา้ นํายาปรับผา้นุ่ม แบบขวด สชีมพู 3,462.52 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 3,462.52           หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 3,462.52         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008336 30/03/2020
684 ศช. ซือ LACTOBAILLI MRS BROTH 500GM 21,057.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 21,057.60         บรษิัท ไวท้ก์รุ๊ป จํากัด (มหาชน 21,057.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008337 30/03/2020
685 ศช. ซือ ขวดยาฉดี (ไวแอล) 8 ซซี ีH.38 mm. (กล่อง=264 5,671.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอส.ท.ีเอ็น 5,671.00           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอส.ท.ีเอ็น 5,671.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008338 30/03/2020
686 ศช. ซือ CBBI-DB0154.25ML DEPC, 25 ml. 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 4,066.00           บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 4,066.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008339 30/03/2020
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687 ศช. ซือ Custom oligo syn,4 oligos,127 mers,25 nmole 1,766.57 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,766.57           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 1,766.57         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008340 30/03/2020
688 ศช. ซือ Filters tip 10ul, 200ul, 1250 ul 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 20,544.00         บรษิัท แบงเทรดดิง 1992 20,544.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008341 30/03/2020
689 ศช. ซือ Ethyl Alcohol 99%, 20L 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 4,815.00           บรษิัทสมารท์ ไซเอนซ ์จํากัด 4,815.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008350 30/03/2020
690 ศช. ซือ 3,3'5,5'-Tetramethylbenzidine, 5 g 9,105.70 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด9,105.70           บรษิัท ซัคเซส ซายน ์เคมคีอล จํากัด9,105.70         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008356 30/03/2020
691 ศช. ซือ ถงุพลาสตกิรอ้น ขนาด 14 x 22", 500 g. 4,996.90 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 4,996.90           หา้งหุน้ส่วนจํากัด กษิประ 4,996.90         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008359 30/03/2020
692 ศช. ซือ Sodim acetate, 250 g 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชัiนแนล จํากัด3,210.00           บรษิัท ลโีอ แล็บ อนิเตอรเ์นชัiนแนล จํากัด3,210.00         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008360 30/03/2020
693 ศช. ซือ Dialysis tubing, benzoylated Avg. flat width 32 11,941.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด11,941.20         บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซัพพลาย จํากัด11,941.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008361 30/03/2020
694 ศช. ซือ Hot Start Taq DNA Polymerase 3 x 200 Units 12,711.60 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 12,711.60         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 12,711.60       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008362 30/03/2020
695 ศช. ซือ Custom Oligo Syn, 4 Oligos, 162 mers, 25 nmole 2,253.42 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,253.42           หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอรด์ เมดกิ 2,253.42         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008363 30/03/2020
696 ศช. ซือ NOVEL JUICE SUPPLIED IN 6X LOADING BUFFER 5,820.80 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,820.80           บรษิัท กบิไทย จํากัด 5,820.80         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008364 30/03/2020
697 ศช. ซือ WD My Passport 5TB USB 3.0 (WDBPKJ50Bxx 17,820.85 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็น บ ีคอมพวิเตอร ์แอนด ์เทคโนโลยจีํากัด17,820.85         บรษิัท เอ็น บ ีคอมพวิเตอร ์แอนด ์เทคโนโลยจีํากัด17,820.85       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008365 30/03/2020
698 ศช. ซือ LightCycler 480 Multiwell Plate 96 40,018.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 40,018.00         บรษิัท ไบโอจโีนเมด จํากัด 40,018.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008366 30/03/2020
699 ศช. ซือ Centrifuge Tube 15 ML, CENTRISTAR Cap, 50 9,362.50 เฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด9,362.50           บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติง จํากัด9,362.50         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008367 30/03/2020
700 ศช. ซือ (เชอืกโรยตัว) BEAL- Industrie 11 mm x 100 M 15,852.50       เฉพาะเจาะจง บรษิัท ร็อคแคม้ป์ อนิเตอรเ์นชัiนแนล จํากัด15,852.50         บรษิัทร็อคแคม้ป์ อนิเตอรเ์นชัiนแนล จํากัด15,852.50       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008368 30/03/2020
701 ศช. ซือ No. R10105L Hpa I 1 x 2,500 Units 25,423.20 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 25,423.20         บรษิัท ธรีะเทรดดิง จํากัด 25,423.20       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008369 30/03/2020
702 ศช. ซือ TRIZOL REAGENT, 100 ML 45,689.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท กบิไทย จํากัด 45,689.00         บรษิัท กบิไทย จํากัด 45,689.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008370 30/03/2020
703 ศช. ซือ GS F161630 D10 for P2-P10 (1000 pieces) 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 12,733.00         บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 12,733.00       มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008371 30/03/2020
704 ศช. ซือ N-Hexane HPLC 4 lt. Qrec 4,654.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 4,654.50           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคม ีแล็บ 4,654.50         มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008372 30/03/2020
705 ศช. ซือ ถาดเหลีiยม เบจ บาสเก็ต No. 485 862.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 862.35              บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 862.35            มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008373 30/03/2020
706 ศช. ซือ MGISEQ-2000RS High-throughput Sequencing Set 728,687.12 728,687.12 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 728,687.12       บรษิัท ยนีพลัส  จํากัด 728,687.12     มคีุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008374 30/03/2020
703 ศช. ซือ GS F161630 D10 for P2-P10 (1000 pieces) 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 12,733.00         บรษิัท หรกิุล ซายเอนซ ์จํากัด 12,733.00       มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008371 30/03/2020

704 ศช. ซือ N-Hexane HPLC 4 lt. Qrec 4,654.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคมี 4,654.50           หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอริต์ เคมี 4,654.50         มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008372 30/03/2020

705 ศช. ซือ ถาดเหลีiยม เบจ บาสเก็ต No. 485 862.35 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 862.35              บรษิัท ซโีอแอล จํากัด (มหาชน 862.35            มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008373 30/03/2020

706 ศช. ซือ MGISEQ-2000RS High-throughput Sequencing

 Set (PE150)

728,687.12 728,687.12 เฉพาะเจาะจง บรษิัท ยีนพลัส  จํากัด 728,687.12       บรษิัท ยีนพลัส  จํากัด 728,687.12     มีคุณลักษณะของพัสดุตรงตามขอ้กําหนด PO20008374 30/03/2020
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