
   แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 

ชื่อหน่วยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วันที่  31  มีนาคม  2563 

 ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 เครื่องวัดสีแบบตั้งโตะ๊  
จ ำนวน 1 เคร่ือง 

900,000.00 บำท 900,000.00 บำท วิธีประกวด
รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
เกณฑ์รำคำ 

 

-บริษัท คัลเลอ โกล
โบล จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
900,000.00 บำท  
-บริษัท เอส พี เอส  
ไซเอนทิฟิค จ ำกัด 
เสนอรำคำ  
900,000.00 บำท 
 

บริษัท คัลเลอ โกลโบล 
จ ำกัด 
รำคำ 900,000.00 
บำท  

เสนอรำยละเอียด
ถูกต้องตรงตำม
เงื่อนไขที่คณะฯ 
ก ำหนดรำคำอยู่ใน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับ เสนอรำคำ
ต่ ำสุดเท่ำกนัแต่เป็น
ผู้เข้ำสู่ระบบประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์
ในล ำดบัแรก 

19/2563  
ลงวันที่ 18 มี.ค. 63 

2 ชุดอุปกรณ์เคร่ืองมือกำร
จ ำลองระบบอัตโนมัติ
และโลจสิติกส์  
จ ำนวน 1 ชุด 

680,000.00 บำท 
 

680,000.00 บำท 
  
 

วิธีประกวด
รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
เกณฑ์รำคำ 

 

-บริษัท ดิโอ          
อินโนเวชัน่ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
675,000.00 บำท 
-บริษัท ณชิต จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
677,000.00 บำท 

บริษัท ดิโอ           
อินโนเวชัน่ จ ำกัด 
รำคำ 675,000.00 
บำท 
 

เสนอรำคำต่ ำสุด 
รำยละเอียดถูกต้อง
ตรงตำมเงื่อนไขที่
คณะฯ ก ำหนดและ
รำคำอยู่ในวงเงิน
งบประมำณทีไ่ด้รับ 

16/2563  
ลงวันที่ 16 มี.ค. 63 

 



2 
 

 

 ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

3 เครื่องตัดและพิมพ์กระดำษ 
จ ำนวน 1 ชุด 

909,500.00 บำท 
 

909,500.00 บำท 
 

วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
เกณฑ์รำคำ 

 

-บริษัท เทคโนโลยี่
2004 จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
909,500.00 บำท  
 
 

บริษัท เทคโนโลยี่2004 
จ ำกัด 
รำคำ 909,500.00 บำท 

เสนอรำยละเอียด
ถูกต้องตรงตำม
เงื่อนไขที่คณะฯ 
ก ำหนดและรำคำ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณทีไ่ด้รับ 

21/2563 
ลงวันที่ 16 มี.ค. 63 

4 เครื่องวิเครำะห์ปริมำณ
ไขมัน จ ำนวน 1 เครื่อง 

1,490,400.00 บำท 
 

1,490,400.00 บำท 
 

วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
เกณฑ์รำคำ 

 

-บริษัท สิทธพิร 
แอสโซซิเอส จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
1,490,000.00 บำท 

บริษัท สิทธพิร 
แอสโซซิเอส จ ำกัด 
รำคำ 1,490,000.00 
บำท 

เสนอรำยละเอียด
ถูกต้องตรงตำม
เงื่อนไขที่คณะฯ 
ก ำหนดและรำคำ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณทีไ่ด้รับ 

18/2563  
ลงวันที่ 16 มี.ค. 63 

5 เครื่องเป่ำฟิล์ม  
จ ำนวน 1 เครื่อง 

1,500,600.00 บำท 
 

1,500,600.00 บำท วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
เกณฑ์รำคำ 

 

-บริษัท เจริญทัศน์
จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
1,390,000.00 บำท 
-บริษัท แล็บ เทค  
เอนจิเนียริ่ง จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
1,425,000.00 บำท 
-บริษัท กู๊ดเกียร์ 
จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
1,500,000.00 บำท 

บริษัท เจริญทัศน์จ ำกัด 
รำคำ 1,390,000.00 
บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 
รำยละเอียดถูกต้อง
ตรงตำมเงื่อนไขที่
คณะฯ ก ำหนด
และรำคำอยู่ใน
วงเงินงบประมำณ
ที่ได้รับ 

20/2563  
ลงวันที่ 16 มี.ค. 63 

 



3 
 

 

 ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

6 ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่ำ
ชนิดสำมำรถวำงซ้อนกันได้ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง 

1,800,000.00 บำท 1,800,000.00 บำท วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
เกณฑ์รำคำ 

 
 

-บริษัท สิทธพิร 
แอสโซซิเอส จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
1,798,000.00 บำท  
-บริษัท ไซ มำสเตอร์ 
จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
1,800,000.00 บำท 
-บริษัท เจ ไอ เอส  
เทรดดิ้ง จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
1,800,000.00 บำท 

บริษัท สิทธพิร 
แอสโซซิเอส จ ำกัด 
รำคำ 1,798,000.00 
บำท  
 

เสนอรำคำต่ ำสุด 
รำยละเอียดถูกต้อง
ตรงตำมเงื่อนไขที่
คณะฯ ก ำหนด
และรำคำอยู่ใน
วงเงินงบประมำณ
ที่ได้รับ 

17/2563  
ลงวันที่ 16 มี.ค. 63 

7 ชุดวิเครำะห์เครื่อง 
โครมำโทกรำฟฟีของเหลว
สมรรถนะสูง  
จ ำนวน 1 ชุด 

1,487,300.00 บำท 
 

1,487,300.00 บำท วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
เกณฑ์รำคำ
ประกอบ 
เกณฑ์อ่ืน  

-บริษัท ภูดิศณ์เทค 
จ ำกัด 
เสนอรำคำ 
1,457,000.00 บำท 

บริษัท ภูดิศณ์เทค จ ำกัด 
รำคำ 1,457,000.00 
บำท 

เสนอรำยละเอียด
ถูกต้องตรงตำม
เงื่อนไขที่คณะฯ 
ก ำหนดและรำคำ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณทีไ่ด้รับ 

22/2563  
ลงวันที่ 16 มี.ค. 63 

 


