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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางองิ) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มใิชงานกอสราง 

 

1. ชื่อโครงการ.......จัดซื้อชุดเคร่ืองมอืสําหรับฝกเสริมทักษะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

    /หนวยงานเจาของโครงการ.......สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช............ 

2. วงเงนิงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร...3,285,360…. บาท (สามลานสองแสนแปดหมื่นหาพันสามรอยหกสบิ-           

     บาทถวน) 

3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง).........15 กุมภาพันธ 2562………....................................................... 

    เปนเงนิ.............2,280,490............. บาท ราคา/หนวย (ถามี)........................................................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 อุปกรณในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นและงานยก จํานวน 2 ชุด   ราคา 208,748 บาท/2 ชุด  

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

 3.6 เคร่ืองวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อดวยระบบไรสาย จํานวน 1 ชุด     ราคา 1,100,000 บาท/1 ชุด 

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

 

4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

     4.1 อุปกรณทดลองดานความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้  

1) บริษัทออดิเนท จํากัด  

2) บริษัทเอเชียอินสเปคช่ัน แอนด คอนซัลแทนด จํากัด  

4.2  อุปกรณ Lockout Tagout     จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้ 

 1) บริษัทนาราด ีเทรดดิ้ง จํากัด  

 2) บริษัทออดเินท จํากัด 
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 4.3 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้ 

1) บริษัทซพีแีอล กรุป จํากัด (มหาชน) 

2) บริษัทออดิเนท จํากัด 

4.4 อุปกรณในการทาํงานเก่ียวกับปนจ่ันและงานยก จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้ 

1) บริษัทออดิเนท จํากัด 

2) บริษัทเอเชียอินสเปคช่ัน แอนด คอนซัลแทนด จํากัด  

3) บริษัท LEE & STELL CO., LTD. 

4.5 อุปกรณปองกันและระงับอัคคภีัย   จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้ 

1) บริษัท HARN Engineering Solution  

2) หางหุนสวนจํากัด เค.เค.อิควปิเมนต แอนด เซอรวสิ  

3) บริษัท เคร่ืองดับเพลงิ อิมพเีรียล จํากัด  

4.6 เครื่องมือตรวจวดัความสัน่สะเทอืนตอมนษุย  จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้ 

1) บริษัทสทิธิพร แอสโซซเิอส จํากดั  

2) บริษัท อินโนเวทีฟ อินสตรูเมนต จํากัด 

4.7 เครื่องวดัคลืน่ไฟฟากลามเนื้อแบบ 14 ชองสัญญาณ ดวยระบบไรสาย  

            จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้  

1) บริษัทวณีา สปอรต อินเตอรเทรด จํากัด  

2) บริษัทอนุโมทนา สาธุ จํากัด  

3) บริษัทซโิซล (ประเทศไทย) จํากดั  

4.8  ตูเอกสาร      จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้  

1) บริษัท เอส.ว.ีเค เซฟ แอนด เฟอรนิเจอร จํากัด  

2) บริษัท ไอแอมป ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากดั 

        5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

1. รองศาสตราจารยสราวุธ  สุธรรมาสา     

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัตน สุวณิชยเจริญ                     

3. รองศาสตราจารย ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย                     

4. รองศาสตราจารย ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย                           

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลธิดา  บรรจงศิริ     

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสวัสดิ ์ศรีสวัสดิ์                         

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  ศรีโอภาส     

8. ผูชวยศาสตราจารยปราโมช  เช่ียวชาญ     

9.  อาจารยปธานิน  แสงอรณุ   
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4.9 เครื่องวัดคลื่นไฟฟากลามเน้ือแบบ 14 ชองสัญญาณ ดวยระบบไรสาย  

จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้ 

4) บรษิัทวณีา สปอรต อินเตอรเทรด จํากัด  

5) บรษิัทอนุโมทนา สาธุ จํากัด  

6) บรษิัทซโิซล (ประเทศไทย) จํากัด  

4.10  ตูเอกสาร      จากใบเสนอราคาของบริษัท ดังนี้  

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

4) 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 
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