
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 

ชื่อหน่วยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วันที่  31  ตุลาคม  2561 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 ชุดวิเคราะห์ปริมาณเสน้ใย

อาหาร  จ านวน 1 ชุด 
856,000.00 บาท 856,000.00 บาท วิธีประกวด

ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

 

-บริษัท สิทธพิร     
แอสโซซิเอส จ ากัด 
เสนอราคา 
850,650.00 บาท  
 

บริษัท สิทธพิร     
แอสโซซิเอส จ ากัด
ราคา 850,650.00 
บาท  

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่คณะฯ 
ก าหนดและราคาอยู่
ในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ 

12/2562  
ลงวันที่ 30 ต.ค.

61 

2 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ  จ านวน 
2 เครื่อง 

640,000.00 บาท 
 

640,000.00 บาท 
 

วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

-บริษัท เมดิทอป 
จ ากัด 
เสนอราคา 
636,000.00 บาท 

บริษัท เมดิทอป จ ากัด
ราคา 636,000.00 
บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่คณะฯ 
ก าหนดและราคาอยู่
ในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ 

7/2562  
ลงวันที่ 30 ต.ค.

61 

3 เครื่องทดสอบแรงกดกล่อง
กระดาษ จ านวน 1 เครื่อง 

910,000.00 บาท 
 

908,430.00 บาท 
 

วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

-บริษัท อินฟินทิ ริช 
(พลัส) จ ากัด 
เสนอราคา 
873,000.00 บาท  
-บริษัท เค.เอส.พี 
อ๊อคต้าเทค จ ากัด  
เสนอราคา 
890,000.00 บาท 
-บริษัท เทค ควอลิตี้ 
จ ากัด 
เสนอราคา 
908,000.00 บาท 

บริษัท อินฟินทิ ริช 
(พลัส) จ ากัด 
ราคา 873,000.00 
บาท  

เสนอราคาต่ าสุด 
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่
คณะฯ ก าหนดและ
ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณทีไ่ด้รับ 

9/2562 
ลงวันที่ 30 ต.ค.

61 

 



2 
 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
4 เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง

จ านวน 1 เคร่ือง 
620,000.00 บาท 620,000.00 บาท วิธีประกวด

ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

 

-บริษัท เจริญทัศน์
จ ากัด 
เสนอราคา 
614,000.00 บาท  
 

บริษัท เจริญทัศน์
จ ากัด 
ราคา 614,000.00 
บาท  
 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่คณะฯ 
ก าหนดและราคาอยู่
ในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ 

11/2562  
ลงวันที่ 30 ต.ค.

61 

5 ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าชนิด
ควบคุมอุณหภูมิได้ 
จ านวน 1 เครื่อง 

1,070,000.00 บาท 
 

1,070,000.00 บาท 
 

วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

-บริษัท สิทธพิร    
แอสโซซิเอส จ ากัด 
เสนอราคา 
1,068,930.00 บาท 
-บริษัท แอนนาไลท์   
ติเคิลแลบไซน์ จ ากัด 
เสนอราคา 
1,069,679.00 บาท 

บริษัท สิทธพิร      
แอสโซซิเอส จ ากัด
ราคา 1,068,930.00 
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่
คณะฯ ก าหนดและ
ราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณทีไ่ด้รับ 

8/2562  
ลงวันที่ 30 ต.ค.

61 

6 เครื่องวิเคราะห์อัตราการ
ซึมผ่านกา๊ซออกซิเจน
จ านวน 1 เคร่ือง 

1,300,000.00 บาท 1,299,996.50 บาท วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

 

-บริษัท เค.เอส.พี. 
อ๊อคต้าเทค จ ากัด 
เสนอราคา 
1,299,900.00 บาท  
 

บริษัท เค.เอส.พี. 
อ๊อคต้าเทค จ ากัด 
ราคา 1,299,900.00 
บาท  
 
 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่คณะฯ 
ก าหนดและราคาอยู่
ในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ 

13/2562  
ลงวันที่ 31 ต.ค.

61 

 

 

 

 



3 
 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
7 เครื่องวิเคราะห์ตรวจหา

ชนิดและปริมาณของ
สารประกอบอินทรียท์ี่ใช้
แสงอินฟราเรด  จ านวน  
1 เครื่อง 

1,300,000.00 บาท 
 

1,298,000.00 บาท 
 

วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

-บริษัท เค.เอส.พี 
อ๊อคต้าเทค จ ากัด 
เสนอราคา 
1,298,000.00 บาท 

บริษัท เค.เอส.พี 
อ๊อคต้าเทค จ ากัด 
ราคา 1,298,000.00 
บาท 

เสนอรายละเอียด
ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่คณะฯ 
ก าหนดและราคาอยู่
ในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ 

10/2562  
ลงวันที่ 30 ต.ค.

61 

 


