
สรุปผลการด าเนินิการัดดื้อจัดดัาา  พ.ศ. 2563 
มหาวนทยาลดยราชภดฏราจยเนจ็ด 

วดิที่ 18 เนด้จิ มีิาคม พ.ศ. 2563 
(รายการค่าครุภดณฑ์ วนธีเนฉพาะเนัาะั ) 

 
ล าดดบ

ที่ 
 าิที่ัดดื้อจ/ัดดัาา  ว เน นิที่ัะื้อจ/

ัาา  
(บาท) 

ราคากลา  
(บาท) 

วนธีื้อจ/ัาา  รายช้่จผูาเนสิจราคาและราคา
ที่เนสิจ 

ผูาไดารดบการคดดเนล้จกและ
ราคาที่ตกล ื้อจ/ัาา  

เนหตุผลที่คดดเนล้จก
โดยสรุป 

เนลขที่และวดิที่ขจ 
สดญญาหร้จขาจตกล 

ใิการื้อจ/ัาา  
1.  หุ่นจ ำลองหญิงมีครรภ์ ต ำบลเกำะ

แก้ว อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
449,400 449,400 วิธีเฉพำะเจำะจง 1. บริษัท โฟร์ดี.อี.เอ็ม. 

จ ำกัด (449,400) 
2. บริษัท ไฟรม์ เมดิคอล 

จ ำกัด (70,000) 
3. บริษัท อัพไรท์ ซิมมู

เลชั่น จ ำกัด (590,000) 

บริษัท โฟร์ดี.อี.เอ็ม. 
จ ำกัด (449,400) 

 

เสนอรำคำต่ ำสุด NU09/2563 
ลว. 24/02/2563 

2. หุ่นเชิงกรำนพร้อมกะโหลกศรีษะ
ทำรก ต ำบลเกำะแก้ว อ ำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

157,200 186,000 วิธีเฉพำะเจำะจง 1. บริษัท โฟร์ดี.อี.เอ็ม. 
จ ำกัด (157,200) 

2. บริษัท ไฟรม์ เมดิคอล 
จ ำกัด (56,400) 

3. บริษัท ควอลิไฟด์ เทรด
ดิ้ง จ ำกัด (186,000) 

บริษัท โฟร์ดี.อี.เอ็ม. 
จ ำกัด (157,200) 

 

- วัสดุที่ผลิตตรง
ตำมควำมต้องกำร
ในกำรใช้งำน 
- ระยะเวลำ
รับประกันคุณภำพ
สินค้ำ 2 ปี 

NU10/2563 
ลว. 24/02/2563 

3. เครื่องควบคุมกำรให้สำรละลำยทำง
หลอดเลือด ต ำบลเกำะแก้ว อ ำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

495,000 495,000 วิธีเฉพำะเจำะจง 1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำร์.
พี.ซี อินเตอร์เทรด 
(495,000) 

2. บริษัท ไฟรม์ เมดิคอล 
จ ำกัด (495,000) 

3. บริษัท เอพี พลัส เมดิ
คอล จ ำกัด (558,000) 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำร์.พี.
ซี อินเตอร์เทรด 
(495,000) 

 

- สินค้ำตรงตำม
ควำมต้องกำรต่อ
กำรใช้งำน 
- ก ำหนดส่งของ
เร็วสุด 90 วัน 
 

NU12/2563 
ลว. 24/02/2563 

4. เครื่องให้ยำอัตโนมัติ ต ำบลเกำะแก้ว 
อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

450,000 450,000 วิธีเฉพำะเจำะจง 1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำร์.
พี.ซี อินเตอร์เทรด 
(450,000) 

2. บริษัท ไฟรม์ เมดิคอล 
จ ำกัด (450,000) 

3. บริษัท เมดิคอลอินเตอร์
เทค จ ำกัด (570,000) 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำร์.พี.
ซี อินเตอร์เทรด 
(450,000) 

 

- สินค้ำตรงตำม
ควำมต้องกำรต่อ
กำรใช้งำน 
- ก ำหนดส่งของ
เร็วสุด 90 วัน 
 

NU11/2563 
ลว. 24/02/2563 



ล าดดบ
ที่ 

 าิที่ัดดื้อจ/ัดดัาา  ว เน นิที่ัะื้อจ/
ัาา  

(บาท) 

ราคากลา  
(บาท) 

วนธีื้อจ/ัาา  รายช้่จผูาเนสิจราคาและราคา
ที่เนสิจ 

ผูาไดารดบการคดดเนล้จกและ
ราคาที่ตกล ื้อจ/ัาา  

เนหตุผลที่คดดเนล้จก
โดยสรุป 

เนลขที่และวดิที่ขจ 
สดญญาหร้จขาจตกล 

ใิการื้อจ/ัาา  
5. 
 

หุ่นฝึกกำรพยำบำลเด็กทำรกคลอด
ก่อนก ำหนด ต ำบลเกำะแก้ว อ ำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

96,000 96,000 วิธีเฉพำะเจำะจง 1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมู
เลชั่น จ ำกัด (96,000) 

2. บริษัท ไฟรม์ เมดิคอล 
จ ำกัด (21,750) 

3. บริษัท ควอลิไฟด์ เทรด
ดิ้ง จ ำกัด (96,000) 

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น 
จ ำกัด (96,000) 

 

- สินค้ำตรงตำม
ควำมต้องกำรต่อ
กำรใช้งำน 
- ระยะเวลำ
รับประกันคุณภำพ
สินค้ำ 2 ปี 

NU08/2563 
ลว. 24/02/2563 

6. เครื่องดูดเสมหะ ต ำบลเกำะแก้ว 
อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

35,000 35,000 วิธีเฉพำะเจำะจง 1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำร์.
พี.ซี อินเตอร์เทรด 
(35,000) 

2. บริษัท โฟร์ดี.อี.เอ็ม. 
จ ำกัด (35,000) 

3. บริษัท อัพไรท์ ซิมมู
เลชั่น จ ำกัด (150,000) 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำร์.พี.
ซี อินเตอร์เทรด (35,000) 

 

- สินค้ำตรงตำม
ควำมต้องกำรต่อ
กำรใช้งำน 
- ก ำหนดส่งของ
เร็วสุด 30 วัน 
 

NU07/2563 
ลว.24/02/2563 

7. ส้อมเสียง ต ำบลเกำะแก้ว อ ำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

18,900 75,000 วิธีเฉพำะเจำะจง 1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำร์.
พี.ซี อินเตอร์เทรด 
(18,900) 

2. บริษัท โฟร์ดี.อี.เอ็ม. 
จ ำกัด (36,000) 

3. ร้ำนเครื่องมือ
วิทยำศำสตร์ (21,400) 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำร์.พี.
ซี อินเตอร์เทรด (18,900) 

 

เสนอรำคำต่ ำสุด NU06/2563 
ลว.24/02/2563 

 
ขาจมูล ณ วดิที่ 18 มีิาคม 2563 
   
รวมว เน นิที่ัดดื้อจ  1,701,500 
รวมว เน นิ บประมาณ 1,786,400 
ประหยดด บประมาณ          84,900 
 


