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ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ครุภัณฑ์

1 เคร่ืองเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ต าบลลุ่มสุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

321,000 เฉพาะเจาะจง ด าเนินการแล้ว 29/10/2020  -  - 30/10/2020  -  - 06/11/2020 3380007349 บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 321,000 2/28/2021 2/10/2021

2 เคร่ืองกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน ต าบล

ลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 15 

เคร่ือง

525,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 27/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 24/12/2020 24/12/2020 30/12/2020 03/02/2021 C4380000240 

 (KA)

บริษัท เบคไทย กรุงเทพ

อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด

1 523,230 2/28/2021 2/23/2021

3 เคร่ืองตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ ชนิดอ่าน

ผลได้ทันที ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี 1 เคร่ือง

834,600 e-bidding ด าเนินการแล้ว 27/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 24/12/2020 24/12/2020 30/12/2020 03/02/2021 C4380000235 

 (KA)

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรู

เมนต์ จ ากัด

1 823,900 6/3/2021

4 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือความจุ 79 ลิตร ต าบลลุ่มสุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2 เคร่ือง

560,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 27/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 24/12/2020 24/12/2020 30/12/2020 27/01/2021 3380007357 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 1 450,000 4/22/2021 2/1/2021

5 เคร่ืองวัดค่าความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ 

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2 

เคร่ือง

190,000 เฉพาะเจาะจง ด าเนินการแล้ว 30/10/2020 06/11/2020  - 06/11/2020  - 06/11/2020 06/11/2020 3380007352 บริษัท ชัชรีย์ โฮลด้ิง จ ากัด 1 189,900 2/10/2021

6 เคร่ืองวัดระดับเสียง ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค

 จังหวัดกาญจนบุรี 2 เคร่ือง

171,200 แฉพาะเจาะจง ด าเนินการแล้ว 30/10/2020 06/11/2020  - 06/11/2020  - 06/11/2020 06/11/2020 3380007354 บริษัท นีดีส ซัพพลาย 

อินสรูเม้นท์ จ ากัด

1 171,200 2/18/2021

7 เคร่ืองวัดสี ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี 1 เคร่ือง

450,000 เฉพาะเจาะจง ด าเนินการแล้ว 04/11/2020 10/11/2020  - 11/11/2020  -  30/12/2020 02/12/2020 C4380000215 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 450,000 4/1/1964

8 เคร่ืองวิเคราะห์ธาตุด้วยเปลวไฟ ต าบลลุ่มสุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เคร่ือง

573,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 27/10/2020 13/11/2020 27/11/2020 24/12/2020 24/12/2020 30/12/2020 03/02/2021 C4380000239 

 (KA)

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิค

วิปเม้น จ ากัด

1 572,000 6/3/2021

9 เคร่ืองอัดผงตัวอย่างหิน ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทร

โยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เคร่ือง

481,500 เฉพาะเจาะจง ด าเนินการแล้ว 30/10/2020 06/11/2020 06/11/2020 11/11/2020  - 30/12/2020 02/12/2020 C4380000216 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 481,500 4/1/2021

10 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อม

อุปกรณ์ถ่ายภาพและวิเคราะห์ผล ต าบลลุ่มสุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

500,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 27/10/2020 24/11/2020 25/11/2020 17/12/2020 03/12/2020 30/12/2020 06/01/2021 C4380000228 

 (KA)

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด

1 490,000 4/29/2021

11 กล้องตรวจสอบความหนาของแผ่นหินบาง 

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1

 ตัว

112,400 เฉพาะเจาะจง ด าเนินการแล้ว 30/10/2020 06/11/2020  - 06/11/2020  - 30/12/2020 06/11/2020 3380007353 บริษัท แซมเพรพ จ ากัด 1 112,400 3/17/2021

12 กล้องถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ต าบลลุ่ม

สุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 3 ตัว

210,000 เฉพาะเจาะจง ด าเนินการแล้ว 17/11/2020 23/11/2020  - 23/11/2020  - 30/12/2020 23/11/2020 3380007298 บริษัท ทูซีบอรดคาส จ ากัด 1 209,506 1/31/2021 1/29/2021

13 กล้องสเตอริโอพร้อมระบบแสงสว่าง ต าบลลุ่มสุ่ม

 อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 15 เคร่ือง

1,050,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 27/10/2020 24/11/2020 25/11/2020 17/12/2020 17/12/2021 30/12/2020 28/01/2021 C4380000227  

  (KA)

บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน 

จ ากัด

1 1,047,000 4/29/2021

14 ชุดเคร่ืองช่ังส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ต าบล

ลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

648,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 27/10/2020 25/11/2020 26/11/2020 24/12/2020 24/12/2020 30/12/2020 29/12/2020 C4380000234 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 644,140 2/25/2021

15 ตู้เก็บสารเคมี ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี 2 ตู้

212,000 เฉพาะเจาะจง ด าเนินการแล้ว 28/10/2020 30/10/2020  - 30/10/2020  -  - 30/10/2020 3380007351 บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิป

เม้นท์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด

1 212,000 1/27/2021

16 ตู้เก็บสารเคมีโรงเรือนเพาะเห็ด ต าบลลุ่มสุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

185,000 เฉพาะเจาะจง ด าเนินการแล้ว 28/10/2020 30/10/2020  - 30/10/2020  -  - 30/10/2020 3380007350 บริษัท เอส.เค.เพาเวรอ์เอ

เบิล จ ากัด

1 185,000 3/29/2021

17 ตู้เย็นส าหรับห้องปฏิบัติการขนาด 925 ลิตร 

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2 

เคร่ือง

684,800 e-bidding ด าเนินการแล้ว 23/11/2020 24/11/2020 24/11/2020 08/12/2020 02/12/2020 30/12/2020 24/12/2020 C4380000220 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 682,000 4/21/2021 2/17/2021

เหตุผลควำมล่ำช้ำ

เลขท่ี สัญญำ ช่ือคู่สัญญำ งวดท่ี งวดท่ี

รำยผลกำรด ำเนินงำนจ่ำยลงทุนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564

มหำวิทยำลัยมหิดล กระทรวงศึกษำธิกำร  

กุมภำพันธ์ 3800วิทยำเขตกำญจนบุรี

หน่วยงำน   ช่ือโครงกำร / รำยกำร
วงเงินงบประมำณ

กรณีจ้ำงเหมำ มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน ผลอนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้ำง/ก่อนหน้ีผูกพัน/ท ำสัญญำ เบิกจ่ำยงบประมำณ

โปรดระบเุป็น
ตัวเลข ค.ศ.
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เหตุผลควำมล่ำช้ำ

เลขท่ี สัญญำ ช่ือคู่สัญญำ งวดท่ี งวดท่ี

หน่วยงำน   ช่ือโครงกำร / รำยกำร
วงเงินงบประมำณ
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18 ตู้แช่ 2 ประตู ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี 6 ตู้

420,000 เฉพาะเจาะจง ด าเนินการแล้ว 19/10/2020 06/11/2020   - 06/11/2020   - 30/12/2020 25/11/2020 C4380000217 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 420,000 3/25/2021 2/11/2021

19 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ า -80 องศาเซลเซียส ต าบล

ลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เคร่ือง

500,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว  - 25/11/2020 26/11/2020 24/12/2020 24/12/2020 30/12/2020 29/12/2020 C4380000242 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 495,000 6/3/2021

20 ตู้กรองอากาศให้ปราศจากเช้ือ ต าบลลุ่มสุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เคร่ือง

428,000 เฉพาะเจาะจง ด าเนินการแล้ว 19/10/2020 10/11/2020   - 11/11/2020   - 30/12/2020 25/11/2020 C4380000218 

 (KA)

บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิ

เกรช่ัน จ ากัด

1 428,000 3/25/2021

21 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และแสงสว่าง ต าบล

ลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2 ตู้

1,520,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 24/10/2020 25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 30/12/2020 03/02/2021 C4380000238 

 (KA)

บริษัท  ธเนศพัฒนา จ ากัด 1 1,515,000 6/8/2021

22 ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ต าบลลุ่มสุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ตู้

580,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 27/10/2020 25/11/2020 26/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 30/12/2020 29/12/2020 C4380000236 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 577,800 6/3/2021

23 ตู้ดูดวันพิษ ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี 1 ชุด

834,600 e-bidding ด าเนินการแล้ว 27/10/2020 27/11/2020 30/11/2020  24/12/2020 24/12/2020 30/12/2020 05/02/2021 C4380000241 

 (KA)

บริษัท เอสเคเพาเวอร์เอเบิล

 จ ากัด

1 792,870 6/22/2021

24 ตู้ปลอดเช้ือ ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี 10 ตู้

1,090,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 27/10/2020 25/11/2020 26/11/2020 24/12/2020 24/12/2020 30/12/2020 29/12/2020 C4380000243 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 1,085,000 3/3/2021

25 ตู้อบลมร้อน ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี 2 เคร่ือง

320,000 เฉพาะเจาะจง ด าเนินการแล้ว 23/11/2020 23/11/2020  - 23/11/2020  - 30/12/2020 23/11/2020 3380007747 บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 320,000 2/28/2021 3/3/2021

26 ตู้อินคิวเบทบีโอดีขนาด 247 ลิตร ต าบลลุ่มสุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2 เคร่ือง

640,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 23/11/2020 24/11/2020 24/11/2020 08/12/2020 02/12/2020 30/12/2020 23/12/2020 C4380000221 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 636,650 4/22/2021

27 หม้อน่ึงฆ่าเช้ือ (Auto Clave) ต าบลลุ่มสุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2 เคร่ือง

1,400,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 23/11/2020 24/11/2020 24/11/2020 08/12/2020 02/12/2020 30/12/2020 23/12/2020 C4380000222 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 1,394,210 4/22/2021

28 เคร่ืองตรวจสอบชนิดและปริมาณแร่ธาตุใน

ตัวอย่าง ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี 1 เคร่ือง

3,650,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 27/10/2020 17/11/2020 23/11/2020 23/11/2020 01/12/2020 30/12/2020 23/12/2020 C4380000232

(KA)

บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ 

จ ากัด

1 3,640,000 4/22/2021

29 เคร่ืองท าแห้งแบบพ่นฝอย ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอ

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เคร่ือง

1,605,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020 09/12/2020 03/12/2020 30/12/2020 24/12/2020. C4380000223 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 1,602,000 4/21/2021

30 เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ 

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 

เคร่ือง

1,350,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020 24/12/2020 04/12/2020 30/12/2020 25/12/2020 C4380000230 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 1,346,060 5/25/2021

31 เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ 

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 

เคร่ือง

1,200,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 24/11/2020 25/11/2020 25/11/2020 24/12/2020 04/12/2020 30/12/2020 25/12/2020 C4380000230 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 1,196,260 5/21/2021

32 เคร่ืองสกัดไขมันด้วยวิธีซอกแลท ต าบลลุ่มสุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เคร่ือง

1,350,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020 03/12/2020 03/12/2020 30/12/2020 23/12/2020 C4380000225 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 1,344,990 4/22/2021

33 เคร่ืองอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่ ต าบลลุ่มสุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เคร่ือง

2,675,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 12/11/2020 13/11/2020 13/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/12/2020 25/12/2020 C4380000219 

 (KA)

บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากัด

1 2,672,860 4/1/2021

34 กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์เสริมเทคนิคฟลูออเรส

เซนต์ ชุดถ่ายภาพ และโปรแกรมวิเคราะห์

ประมวลผล ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี 1 ชุด

1,480,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 27/10/2020 24/11/2020 22/1/2021 

(ประกาศประกวด

ราคาคร้ังท่ี2)

09/02/2021 01/02/2021 30/12/2020 8/3/2021 C4380000244 

 (KA)

บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด

1 1,280,000  -

35 ชุดตู้ควบคุมอุณหภูมิส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ

 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1

 ชุด

1,410,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 27/10/2020 25/11/2020 26/11/2020 24/12/2020 24/12/2020 30/12/2020 29/12/2020 C4380000237 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 1,405,980 6/3/2021

36 ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนด้วยวิธีเจลดาล์ล 

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1

 ชุด

1,200,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020 09/12/2020 03/12/2020 30/12/2020 23/12/2020 C4380000224 

 (KA)

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 1 1,195,190 4/22/2021

37 เคร่ืองวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการ

เล้ียวเบนรังสีเอ็กซ์แบบต้ังพ้ืน ต าบลลุ่มสุ่ม 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 ชุด

10,700,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 18/11/2020 26/11/2020 02/12/2020 28/01/2021 25/12/2020 30/12/2020 05/02/2521 C4380000233 

 (KA)

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด

1 10,689,300 5/31/2021
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อนุมัติส่ังซ้ือส่ัง

ได้ผู้เสนอ

รำคำแล้ว

อยู่ระหว่ำง

คำดว่ำจะลง
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ตำมสัญญำ

วันท่ีตรวจ

รับพัสดุ
วันท่ีวำงฎีกำ

จ ำนวนเงินท่ี

เบิกจ่ำย

งบประมำณ

คงเหลือ

ล ำดับท่ี รหัส IO (บำท) (บำท) วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี วันท่ี (บำท) วันท่ี วันท่ี วันท่ี (บำท) (บำท)

เหตุผลควำมล่ำช้ำ

เลขท่ี สัญญำ ช่ือคู่สัญญำ งวดท่ี งวดท่ี

หน่วยงำน   ช่ือโครงกำร / รำยกำร
วงเงินงบประมำณ

กรณีจ้ำงเหมำ มีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน ผลอนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้ำง/ก่อนหน้ีผูกพัน/ท ำสัญญำ เบิกจ่ำยงบประมำณ

38 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ต าบล

ลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

6,338,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 18/11/2020 26/11/2020 26/11/2020 26/11/2020 16/12/2020 30/12/2020 02/02/2021 C4380000229 

 (KA)

บริษัท เบคไทย กรุงเทพ

อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด

1 6,329,050 5/31/2021

ส่ิงก่อสร้ำง

39 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1

 งาน

5,000,000 e-bidding ด าเนินการแล้ว 18/11/2020 25/11/2020 25/11/2020 09/12/2020 04/12/2020 30/12/2020 23/12/2020 C4380000226 

 (KA)

บริษัท วี อี จ ากัด 4 4,750,000 7/17/2021

ช่ือผู้รับผิดชอบรำยกำร/โครงกำร/ ผู้รำยงำน 

ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน นางสาวมนันยา หนูขาว โทรศัพท์ I+870 ต่อ 1330 โทร 0860301575 โทรศัพท์

ต ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน e-mail mananya.nuk@mahidol.ac.th e-mail

ผู้รำยงำน: นางสาวชนิดา สู้ภัยพาล โทรศัพท์ I+870 ต่อ 1222 โทร 09 7297 8896 โทรศัพท์
ต ำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ e-mail chanida.sup@mahidol.ac.th e-mail
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