แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเงินงบประมาณ ในรอบเดือนมีนาคม 2561
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม
วันที่ 31 มีนาคม 2561
ลําดับที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ชุดทดสอบคุณสมบัติทางเคมีไฟฟาของวัสดุ
จํานวน 1 ชุด

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
ราคากลาง
(งบประมาณ)
2.6055 2.6055

วิธีการ
ซื้อหรือจาง
e-bidding

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท สุจิปุลิ เทคโนโลยี จํากัด

2.5550 1. บริษัท สุจิปุลิ เทคโนโลยี จํากัด

2. บริษัท ออสคอน จํากัด

2.7800

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
โดยสรุป
2.5550 ราคาอยูในวงเงิน
สัญญาซื้อขาย
ลว. 28 มี.ค. 61
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 01/2561
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

2

เครื่องบดตัวอยาง จํานวน 1 ชุด

0.7383

0.7383

e-bidding

1. บริษัท ศิริอินสตรูเมนท จํากัด

0.7283 บริษัท ศิริอินสตรูเมนท จํากัด

0.7283 ราคาอยูในวงเงิน
สัญญาซื้อขาย
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 02/2561
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

ลว. 29 มี.ค. 61

3

เครื่องวัดคาสัมประสิทธิ์ทางเพียโซอิเล็กทริก
จํานวน 1 ชุด

0.5000

0.5000

e-bidding

1. หางหุนสวนจํากัด ซายนิกซ แมททีเรียล
แอนดเทคโนโลยี

0.4950 หางหุนสวนจํากัด ซายนิกซ แมททีเรียลแอนด
เทคโนโลยี

ลว. 29 มี.ค. 61

4

เครื่องตรวจวัดและจายแรงดันไฟฟากระแสตรง
จํานวน 1 ชุด

0.4173

0.4173

0.4100

0.4950 ราคาอยูในวงเงิน
สัญญาซื้อขาย
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 03/2561
และถูกตองตาม
0.4100 ประกาศมหาวิทยาลัย

5

ชุดควบคุมอัตราการไหลของกาซ จํานวน 1 ชุด

1.0895

1.0895

e-bidding

1. บริษัท เทคโทรนิค จํากัด

1.0895 บริษัท เทคโทรนิค จํากัด

1.0895

ราคาอยูในวงเงิน
สัญญาซื้อขาย
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 04/2561
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

ลว. 30 มี.ค. 61

6

ชุดทดสอบคุณสมบัติเซลลพลังงานแสงอาทิตย
ใน/ภาคสนาม จํานวน 1 ชุด

0.9000

0.9000

e-bidding

1. บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด

0.7950 บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด

ลว. 30 มี.ค. 61

2. บริษัท วีพีดี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

0.8667

0.7950 ราคาอยูในวงเงิน
สัญญาซื้อขาย
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 05/2561
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

1. บริษัท ซีเทค ไดแด็คติค จํากัด

0.2656 บริษัท ซีเทค ไดแด็คติค จํากัด

ลว. 30 มี.ค. 61

7

ชุดทดลองการหาความเร็วเสียงโดยใช Kundt's
tube จํานวน 2 ชุด

0.3024

0.3024

8

ชุดทดลองคาคงที่ไดอิเลกตริกของวัสดุชนิด
ตางๆ จํานวน 6 ชุด

1.1688

1.1688

1.0458

0.2656 ราคาอยูในวงเงิน
สัญญาซื้อขาย
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 06/2561
และถูกตองตาม
1.0458 ประกาศมหาวิทยาลัย

9

ชุดทดลองสนามและศักยไฟฟาในแผนตัวเก็บ
ประจุ จํานวน 6 ชุด

1.6404

1.6404

1.4640

1.4640

0.1501

0.1501

0.1300

0.1300

10 ชุดการทดลองคุณลักษณะของเซลลแสงอาทิตย
จํานวน 1 ชุด

e-bidding

11 ชุดการทดลองปมความรอนแบบเพลเทียร
จํานวน 1 ชุด

0.1621

0.1621

0.1440

0.1440

12 ชุดการทดลองสารกึ่งตัวนํา จํานวน 1 ชุด

0.1530

0.1530

0.1506

0.1506

13 ชุดอุปกรณเก็บตัวอยางดิน จํานวน 1 ชุด

0.1124

0.1124

0.1118 บริษัท ไทยวิกตอรี่ จํากัด

14 เครื่องวัดความชื้น,อุณหภูมิและคาการนําไฟฟา
ของดินแบบภาคสนาม จํานวน 1 ชุด

0.1712

0.1712

0.1707

สัญญาซื้อขาย
0.1118 ราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 07/2561
และถูกตองตาม
0.1707 ประกาศมหาวิทยาลัย

15 เครื่องวัดและบันทึกขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา
จํานวน 1 ชุด

0.2782

0.2782

0.2777

0.2777

16 เครื่องทดสอบหาคาจุดขุนมัวและจุดไหลเท
สําหรับผลิตภัณฑปโตรเลียม จํานวน 1 ชุด

0.6750

0.6750

1. บริษัท เพทราไลติกส จํากัด

0.5350 บริษัท เพทราไลติกส จํากัด

17 ชุดทดสอบการวัดสีผลิตภัณฑปโตรเลียม
จํานวน 1 ชุด

0.1790

0.1790

2. บริษัท ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล จํากัด

0.1776

สัญญาซื้อขาย
0.5350 ราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 08/2561
และถูกตองตาม
0.1776 ประกาศมหาวิทยาลัย

18 ชุดทดสอบวัดความหนาแนนของของเหลว
จํานวน 1 ชุด

0.0175

0.0175

0.0161

0.0161

19 เครื่องตรวจวัดสารอินทรียระเหยในบรรยากาศ
ไฮโดรคารบอนและมีเทนภาคสนาม จํานวน 1
ชด

0.8560

0.8560

1. บริษัท เอส.เอ.(มาบตาพุด) จํากัด

0.8516 บริษัท เอส.เอ.(มาบตาพุด) จํากัด

ลว. 30 มี.ค. 61

2. บริษัท วีพีดี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

0.8539

สัญญาซื้อขาย
0.8516 ราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 09/2561
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

20 ชุดเครื่องวิเคราะหซัลเฟอรไดออกไซดและไนโต
เจนไดออกไซด ในบรรยากาศ จํานวน 1 ชุด

1.9260

1.9260

e-bidding

1. บริษัท เอส.เอ.(มาบตาพุด) จํากัด

1.9174 บริษัท เอส.เอ.(มาบตาพุด) จํากัด

1.9174 ราคาอยูในวงเงิน
สัญญาซื้อขาย
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 10/2561
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

ลว. 30 มี.ค. 61

21 กลองจุลทรรศนแบบใชแสงชนิดเลนสประกอบ
จํานวน 10 ชุด

0.7000

0.7000

e-bidding

1.บริษัท ฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

0.6950 บริษัท ฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

สัญญาซื้อขาย
0.6950 ราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 11/2561
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

ลว. 30 มี.ค. 61

22 เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบทอพรอมระบบควบคุม
จํานวน 1 ชุด

1.8083

1.8083

e-bidding

1. บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด

1.8000 บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด

สัญญาซื้อขาย
1.8000 ราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 12/2561
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

ลว. 30 มี.ค. 61

e-bidding

e-bidding

e-bidding

1. บริษัท ไทยวิกตอรี่ จํากัด

ลว. 30 มี.ค. 61

ลว. 30 มี.ค. 61

23 เครื่องยอยไนโตรเจน จํานวน 1 ชุด

1.3800

1.3800

e-bidding

1. บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด

1.3790 บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด

สัญญาซื้อขาย
1.3790 ราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 13/2561
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

ลว. 30 มี.ค. 61

24 เครื่องปนเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูงชนิด
ควบคุมอุณหภูมิต่ํา จํานวน 1 ชุด

1.3054

1.3054

e-bidding

1. บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด

1.2412 บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด

1.2412 ราคาอยูในวงเงิน
สัญญาซื้อขาย
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 14/2561
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

ลว. 30 มี.ค. 61

25 ระบบวัดคาคุณสมบัติไดอิเล็กทริกของวัสดุใน
ยานความถี่สูง จํานวน 1 ชุด

1.9688

1.9688

e-bidding

1. บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด

1.9408 บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด

ลว. 30 มี.ค. 61

2. พีอีซีอิเลคทรอนิคส

1.9688

สัญญาซื้อขาย
1.9408 ราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 15/2561
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

1. บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด

2.1136 บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด

ลว. 30 มี.ค. 61

2. บริษัท ยูนิซอฟต ซิสเต็ม จํากัด

2.1186

สัญญาซื้อขาย
2.1136 ราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 16/2561
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ
จํากัด

0.0348 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ
จํากัด

ลว. 30 มี.ค. 61

26 เครื่องแก็สโครมาโทกราฟสาหรับผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเบา จํานวน 1 ชุด

2.1186

2.1186

e-bidding

27 เครื่องดูดอากาศสําหรับกรองสาร จํานวน 1 ชุด

0.0350

0.0350

28 เครื่องทําความสะอาดดวยระบบคลื่นเสียง
ความถี่สูง จํานวน 1 ชุด

0.0963

0.0963

0.0895

สัญญาซื้อขาย
0.0348 ราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 17/2561
และถูกตองตาม
0.0895 ประกาศมหาวิทยาลัย

29 เครื่องนึ่งฆาเชื้อ จํานวน 1 ชุด

0.3000

0.3000

0.2996

0.2996

30 อางน้ําควบคุมอุณหภูมิพรอมเขยา ขนาด
10-15 ลิตร จํานวน 1 ชุด

0.0900

0.0900

0.8977

0.8977

31 อางน้ําควบคุมอุณหภูมิพรอมเขยา ขนาด
25-30 ลิตร จํานวน 1 ชุด

0.1500

0.1500

0.1177

0.1177

33 เครื่องมือวิเคราะหปริมาณไอออน จํานวน 1 ชุด

3.9840

3.9840

3.9700 บริษัท เมทโธรหม สยาม จํากัด

สัญญาซื้อขาย
3.9700 ราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ เลขที่ 18/2561
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

e-bidding

e-bidding

1. บริษัท เมทโธรหม สยาม จํากัด

ลว. 30 มี.ค. 61

34 เครื่องวิเคราะหสารอินทรียระเหยใน
บรรยากาศแบบพกพา จํานวน 1 ชุด

0.4300

0.4300 เฉพาะเจาะจง

35 ชุดเก็บตัวอยางฝุนละออง หรือกาซในอากาศ
จํานวน 1 ชุด

0.2300

0.23 เฉพาะเจาะจง

36 เครื่องวิเคราะหเเกสไอเสียจากเครื่องยนต
จํานวน 1 ชุด

0.2033

0.2033

37 ชุดควบคุมแรงดันกาซพรอมอุปกรณประกอบ
จํานวน 1 ชุด

0.4323

0.4323 เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ : - กรุณากรอกขอมูลใหครบทุกชอง
- ชองวิธีการจัดซื้อจัดจาง กรณีระเบียบเดิมใหใสวา วิธีตกลงราคา e-Auction อางดวยวาใช
ระเบียบมหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2551
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
- ชองผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ กรอกชื่อผูเสนอราคาทุกรายที่เสนอราคาพรอมราคา
- สรุปขอมูลเปนรายเดือนทุกๆ เดือน กรณีเดือนใดไมการจัดซื้อจัดจาง
หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง ใหรายงานดวย

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด

0.4000

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด

0.4000 ราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

ใบสั่งซื้อเลขที่
102/9

ลว. 30 มี.ค. 61

บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด

0.2865

บริษัท ไคเนติคส คอรปอเรชั่น จํากัด

0.2865 ราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ
และถูกตองตาม
0.1712 ประกาศมหาวิทยาลัย

ใบสั่งซื้อเลขที่
102/10

ลว. 30 มี.ค. 61

บริษัท ฟนิกซ ไซแอนติฟค จํากัด

0.42843 ราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ
และถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

ใบสั่งซื้อเลขที่
102/12

ลว. 30 มี.ค. 61

0.1712
บริษัท ฟนิกซ ไซแอนติฟค จํากัด

0.4284

