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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางองิ) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มใิชงานกอสราง 

 

1. ช่ือโครงการ.......จัดซื้อชุดเครื่องมอืสําหรับฝกเสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

    /หนวยงานเจาของโครงการ.......สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช............ 

2. วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร......... 4,500,000 บาท (สี่ลานหาแสนบาท)..................................บาท 

3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง).........21 สงิหาคม 2561………....................................................... 

    เปนเงิน.............3,589,736............. บาท ราคา/หนวย (ถาม)ี........................................................บาท 

 3.1 อุปกรณทดลองดานความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา จํานวน 2 ชุด  ราคา 299,600 บาท/2 ชุด 

 3.2 อุปกรณ Lockout Tagout จํานวน 2 ชุด       ราคา 199,555 บาท/2 ชุด 

 3.3 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล จํานวน 2 ชุด      ราคา 173,862 บาท/2 ชุด 

 3.4 อุปกรณในการทํางานเกี่ยวกับปนจ่ันและงานยก จํานวน 2 ชุด   ราคา 208,748 บาท/2 ชุด  

 3.5 เครื่องตรวจวัดกาซชนิดพกพา จํานวน 1 ชุด        ราคา 113,510 บาท/1 ชุด 

 3.6 อุปกรณปองกันและระงับอัคคภัีย จํานวน 2 ชุด      ราคา 293,555 บาท/2 ชุด 

 3.7 เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด จํานวน 1 ชุด       ราคา 243,333 บาท/1 ชุด 

 3.8 เครื่องตรวจสมรรถภาพการไดยนิ จํานวน 1 ชุด      ราคา 229,333 บาท/1 ชุด 

 3.9 เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทอืนตอมนุษย จํานวน 1 ชุด     ราคา 723,070 บาท/1 ชุด 

 3.10 เครื่องวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อแบบ 14 ชองสัญญาณ ดวยระบบไรสาย จํานวน 1 ชุด  

             ราคา 1,100,000 บาท/1 ชุด 

3.11 ตูเอกสาร จํานวน 1 ตู          ราคา 5,170 บาท/1 ตู 

 

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางองิ) 

     4.1 อุปกรณทดลองดานความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา จากใบเสนอราคาของบรษิัท ดังนี้  

1) บรษิัทออดเินท จํากัด  

2) บรษิัทเอเชียอนิสเปคช่ัน แอนด คอนซัลแทนด จํากัด  

4.2  อุปกรณ Lockout Tagout     จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้ 

 1) บรษิัทนาราด ีเทรดดิ้ง จํากัด  

 2) บรษิัทออดเินท จํากัด  
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 4.3 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  จากใบเสนอราคาของบรษิัท ดังนี้ 

1) บรษิัทซพีแีอล กรุป จํากัด (มหาชน) 

2) บรษิัทออดเินท จํากัด 

4.4 อุปกรณในการทํางานเกี่ยวกับปนจ่ันและงานยก จากใบเสนอราคาของบรษิัท ดังนี้ 

1) บรษิัทออดเินท จํากัด 

2) บรษิัทเอเชียอนิสเปคช่ัน แอนด คอนซัลแทนด จํากัด  

3) บรษิัท LEE & STELL CO., LTD. 

4.5 เครื่องตรวจวัดกาซชนิดพกพา   จากใบเสนอราคาของบรษิัท ดังนี้ 

1) บรษิัท เอกเสดควิทฟิเทรดดิ้ง จํากัด  

2) บรษิัท สทิธพิร แอสโซซเิอส จํากัด  

3) บรษิัท ศูนยเทคโนโลยคีวามปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จํากัด  

4.6 อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย   จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้ 

1) บรษิัท HARN Engineering Solution  

2) หางหุนสวนจํากดั เค.เค.อคิวปิเมนต แอนด เซอรวสิ  

3) บรษิัท เครื่องดับเพลงิ อมิพีเรยีล จํากัด  

4.7 เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด   จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้ 

1) บรษิัท เอกเสคควิทฟี เทรดดิ้ง จํากัด  

2) บรษิัท วี. แอนด วี. เพาเวอร อนิเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

3) บรษิัท วนิไทย เมทลัฟอรม จํากัด  

4.8 เครื่องตรวจสมรรถภาพการไดยนิ  จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้ 

1) บรษิัท มารุงโรจน จํากัด  

2) บรษิัท เอกเสคควิทฟี เทรดดิ้ง จํากัด  

3) บรษิัท วนิไทย เมทัลฟอรม จํากัด  

4) บรษิัท วี. แอนด วี. เพาเวอร อนิเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

4.9 เครื่องมอืตรวจวัดความสั่นสะเทือนตอมนุษย  จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้ 

1) บรษิัทสทิธพิร แอสโซซเิอส จํากัด  

2) บรษิัท อนิโนเวทฟี อนิสตรูเมนต จํากัด  
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4.10 เครื่องวัดคลื่นไฟฟากลามเน้ือแบบ 14 ชองสัญญาณ ดวยระบบไรสาย  

จากใบเสนอราคาของบรษิัท ดังนี้ 

1) บรษิัทวณีา สปอรต อินเตอรเทรด จํากัด  

2) บรษิัทอนุโมทนา สาธุ จํากัด  

3) บรษิัทซโิซล (ประเทศไทย) จํากัด  

4.11  ตูเอกสาร      จากใบเสนอราคาของบรษิัท ดังนี้  

1) บรษิัท เอส.ว.ีเค เซฟ แอนด เฟอรนเิจอร จํากัด  

2) บรษิัท ไอแอมป ออฟฟศ เฟอรนเิจอร จํากัด 

5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางองิ) ทุกคน 

5.1 รศ.สราวุธ สุธรรมาสา 

5.2 ผศ.ดร.อภริดี ศรโีอภาส 

5.3 ผศ.ดร.กุลธดิา บรรจงศริิ 

5.4 ผศ.ดร.สิรรัิตน สุวณชิยเจริญ 

5.5 ผศ.ปราโมช เช่ียวชาญ 

5.6 ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรสีวสัดิ์ 

5.7 อ.อาทิตยา จติจํานงค 


	2) บริษัท ไอแอมป์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

