
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ          17,000.00     17,000.00 เฉพาะเจาะจง อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา 17,000 บาท อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส เป็นเงิน 17,000 บาท ราคาต่่าสุดและคุณสมบัติตรงที่ก่าหนด ศธ 0529.20/953 13 ก.พ.62
2 เคร่ืองปร้ินเตอร์          43,500.00     43,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา 43,500 บาท  

2. บริษัท บุญ เทคโนโลย ีจ่ากดั เสนอราคา 53,393 บาท                  
3 . มายคอม เสนอราคา 49,500 บาท

อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส เป็นเงิน 43,500 บาท ราคาต่่าสุดและคุณสมบัติตรงที่ก่าหนด ศธ 0529.20/952 13 ก.พ.62

3 เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม          23,005.00     23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมคิวบ์ จ่ากดั เสนอราคา 23,005 บาท บริษัท คอมคิวบ์ จ่ากดั เป็นเงิน 23,005 บาท ราคาต่่าสุด และตรงตามคุณสมบัติที่ก่าหนด 620115005960 2 ม.ค. 62
4 เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม          23,005.00     23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมคิวบ์ จ่ากดั เสนอราคา 23,005 บาท บริษัท คอมคิวบ์ จ่ากดั เป็นเงิน 23,005 บาท ราคาต่่าสุด และตรงตามคุณสมบัติที่ก่าหนด 620115005961 2 ม.ค. 62
5 เกา้อี้ท่างาน          53,800.00     53,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 53,800 บาท ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน 53,800 บาท เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 13PR6203/000023 18 ธ.ค. 61
6 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์          49,900.00     49,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิบสามคอม เสนอราคา 49,900 บาท หจก.สิบสามคอม เป็นเงิน 49,900 บาท เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 13PR6202/000007 7 พ.ย. 61
7 พัดลมอตุสาหกรรม          39,055.00     39,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็.บ.ีเอส อนิดัสทรี จ่ากดั เสนอราคา 39,055 บาท บริษัท เอม็.บ.ีเอส อนิดัสทรี จ่ากดั เป็นเงิน 39,055 บาท เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 13PR6202/000008 7 พ.ย. 61
8 เกา้อี้ห้องปฏิบัติการ (เกา้อี้บาร์)          11,000.00     11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 11,000 บาท ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน 11,000 บาท เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 13PR6202/000026 20 พ.ย. 61
9 โต๊ะพับเอนกประสงค์          16,000.00     16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 16,000 บาท ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 16,000 บาท เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 13PR6202/000026 20 พ.ย. 61
10 จอคอมพิวเตอร์            3,200.00       3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา 3,200 บาท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส เป้นเงิน 3,200 บาท เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 13PR6203/000039 19 ธ.ค. 61
11 เคร่ืองพิวเตอร์ Note book          21,000.00 20,733.33 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อบุลคอมพิวเตอร์แอน์เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา 20,500 บาท

2.หจก.ไอคิวคอม เสนอราคา 20,800 บาท                                  
3.บริษัท พีวีคอม แอน์เทคโนโลย ีเสนอราคา 20,900 บาท

หจก.อบุลคอมพิวเตอร์แอน์เทเลคอมเซอร์วิส เป็นเงิน 20,500 บาท ราคาต่่าสุด/คุณลักษณะถกูต้อง 17re6205/0012 1 ก.พ. 62

12 จอคอมพิวเตอร์          19,000.00 17,726.66 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อบุลคอมพิวเตอร์แอน์เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา 17,600 บาท
2.หจก.ไอคิวคอม เสนอราคา 17,780 บาท                                  
3.บริษัท พีวีคอม แอน์เทคโนโลย ีเสนอราคา 17,800 บาท

หจก.อบุลคอมพิวเตอร์แอน์เทเลคอมเซอร์วิส เป็นเงิน 17,600 บาท ราคาต่่าสุด/คุณลักษณะถกูต้อง 17re6205/0012 1 ก.พ. 62

13 เคร่ืองปร้ินเตอร์ laserjet          49,500.00 19,490.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.ล่้าฟ้าโอเอฯ  เสนอราคา 29,950 บาท                               
 2.บริษัท ซีซีคอมฯ เสนอราคา 67,500 บาท

หจก.ล่้าฟ้าโอเอฯ เป็นเงิน 29,950 บาท ราคาต่่าสุด/คุณลักษณะถกูต้อง 17re6206/0009 1 ม.ีค. 62

14 โปรแกรมส่าเร็จรูป          29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มายพีเอดี ซอฟต์แวร์ เสนอราคา 29,800 บาท ร้าน มายพีเอดี ซอฟต์แวร์ เป็นเงิน 29,800 บาท ราคาต่่าสุด/คุณลักษณะถกูต้อง 17re6206/0018 1 ม.ีค. 62
15 พัดลมดูดอากาศ          12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิบสามคอมื เสนอราคา 12,500 บาท หจก.สิบสามคอม เป็นเงิน 12,500 บาท ราคาต่่าสุด/คุณลักษณะถกูต้อง 17pr6206/0037 1 ม.ีค. 62
16 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ        258,000.00 259,960.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อบุลคอมพิวเตอร์แอน์เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา 258,000 

บาท                                                                                
2.บริษัทซีซีคอมพิวเตอร์ เสนอราคา 261,600  บาท                        
3.บริษัท พีวีคอม แอน์เทคโนโลย ีเสนอราคา 260,280 บาท

หจก.อบุลคอมพิวเตอร์แอน์เทเลคอมเซอร์วิส เป็นเงิน 258,000 บาท ราคาต่่าสุด/คุณลักษณะถกูต้อง 17pr6226/0039 1 ม.ีค. 62

17 จ้างกอ่สร้างพระราชานุสาวรียส์มเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรม
ราชชนนี

     4,982,500.00 4,980,000.00 คัดเลือก หจก.มณฑลอาร์ท ราคาที่เสนอ 4,970,000 บาท หจก.มณฑลอาร์ท ราคาที่ตกลงจ้าง 4,950,000 บาท มีฝีมือโดยเฉพาะ มีความช่านาญเป็นพิเศษ มีทักษะ
สูง และเสนอราคาไม่เกนิราคางบประมาณ

ม.อบ.(พศ.)01/2562 1 พ.ย. 61

18 เคร่ืองตัดหญ้า            8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.เอส วาริน เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ่ากดั ราคาที่เสนอ 8,500 บาท บ.เอส.เอส วาริน เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ่ากดั เป็นเงิน 8,500 บาท เสนอราคาต่่าสุด ม.อบ.(พศ.)88/2562 1 ม.ีค. 62
19 จ้างออกแบบอาคารโภชนาการ      3,600,000.00 3,600,000.00 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 1.บจก.พ.ีเอม็.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 3,600,000 บาท                        

2.บจก.ฟิวเจอร์ เอน็จิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ ราคาที่เสนอ 3,600,000 
บาท                                                                                
 3.บจก.จีโอเดสิค ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 2,800,000 บาท

บจก.พ.ีเอม็.ดีไซน์ ราคาที่ตกลงจ้าง 2,700,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและขอ้เสนอทางเทคนิคถกูต้อง
ครบถว้น และเป็นผู้ได้คะแนนคุณภาพสูงสุด

อยู่ระยะอทุธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 1 พ.ย. 61

20 ครุภัณฑ์ส่านักงาน            9,870.00 9,870.00 เฉพาะเจาะจง โชว์รูมต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 9,870 บาท โชว์รูมต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เป็นเงิน 9,870 บาท ราคาต่่าสุด  -  -

 (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ตุลำคม 2561 - มีนำคม 2562
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

วันที ่29 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ตุลำคม 2561 - มีนำคม 2562

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
วันที ่29 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562

21 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองส่ารองไฟฟ้าส่าหรับคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 235,000.00       250,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา 235,000 บาท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส เป็นเงิน 235,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด ม.อบ.(สค)ร.02/2562 25 ธ.ค. 61
22 ซ้ือครุภัณฑ์ ชุดเกา้อี้ 265,360.00       265,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ่ากดั เสนอราคา 265,360 บาท บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ่ากดั เป็นเงิน 265,360 บาท เสนอราคาต่่าสุด 91PO6203/0001 25 ธ.ค. 61
23 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 206,500.00       206,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ่ากดั เสนอราคา 206,500 บาท บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ่ากดั เป็นเงิน 206,500 บาท เสนอราคาต่่าสุด 91PO6203/0002 25 ธ.ค. 61
24 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมค้นหาและป้องกนัไวรัส 500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยอีนิฟาร์สตรัคเจอร์ จ่ากดั เสนอราคา 500,000 บาท บริษัท เทคโนโลยอีนิฟาร์สตรัคเจอร์ จ่ากดั เป็นเงิน 500,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด ม.อบ.(สค)ร.03/2562 25 ก.พ. 61
25 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารหอพัก 330,000.00 330,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.นริศเจริญการช่าง เสนอราคา 3,280,000 บาท ส.นริศเจริญการช่าง เป็นเงิน 3,280,000 บาท เป็นผู้เสนอรคาต่่าสุด ม.อบ.(ทส.)01/2562 7 ก.พ. 62
26 ครุภัณฑ์ส่านักงาน รายการพัดลมโคจร  16  นิ้ว (6 เคร่ือง) 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 5,760 บาท หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เป็นเงิน 5,760 บาท เป็นผู้เสนอรคาต่่าสุด 92RE6203/000003 4 ธ.ค. 61
27 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  รายการ  ไมโครเวฟ 23 ลิตร 1 เคร่ือง 2,470.00 2,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 2,470 บาท หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เป็นเงิน 2,470 บาท เป็นผู้เสนอรคาต่่าสุด 92RE6203/000001 4 ธ.ค. 61
28 ครุภัณฑ์โฆษณา รายการ โทรทัศ LED 43 นิ้ว 2 เคร่ือง 25,980.00 25,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 25,980 บาท หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เป็นเงิน 25,980 บาท เป็นผู้เสนอรคาต่่าสุด 92PO6202/000046 21 พ.ย. 61
29 ครุภัณฑ์ส่านักงาน 2 รายการ 10,540.00 10,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 10,540 บาท หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เป็นเงิน 10,540 บาท เป็นผู้เสนอรคาต่่าสุด 92PO6202/000047 27 พ.ย. 61
30 ครุภัณฑ์ส่านักงาน รายการพัดลมโคจร 16 นิ้ว(50 เคร่ือง) 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 48,000 บาท หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เป็นเงิน 48,000 บาท เป็นผู้เสนอรคาต่่าสุด 92PO6204/000005 24 ม.ค. 62
31 ครุภัณฑ์ส่านักงาน  รายการเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ 2 เคร่ือง 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 19,000 บาท หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เป็นเงิน 19,000 บาท เป็นผู้เสนอรคาต่่าสุด 92PO6204/000006 24 ม.ค. 62
32 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ไมโครเวฟ 23 ลิตร 2 เคร่ือง 5,180.00 5,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 5,180 บาท หจก.อบุลฯแสงถาวรอเีล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า เป็นเงิน 5,180 บาท เป็นผู้เสนอรคาต่่าสุด 92PO6204/000008 24 ม.ค. 62
33 จ้างล้างท่าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 260  เคร่ือง 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอบุลแอร์บ้าน เสนอราคา 98,800 บาท ร้านอบุลแอร์บ้าน เป็นเงิน 98,800 บาท เป็นผู้เสนอรคาต่่าสุด 92PO6203/000000 5 ธ.ค. 61
34 ครุภัณฑ์โฆษณาฯ รายการกล้องวีดีโอ          63,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โปร ซิสเต็มส์ จ่ากดั เสนอราคา 63,000 บาท                    

2.บริษัท ไอ แคม พลัส จ่ากดั เสนอราคา 65,056 บาท
บริษัท โปร ซิสเต็มส์ จ่ากดั เป็นเงิน 63,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด 90PO6201/001 21 พ.ย.61

35 ครุภัณฑ์โฆษณาฯ รายการเคร่ืองบันทึกเทปโทรทัศน์          47,037.20 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ซี เทคไทย จ่ากดั เสนอราคา 47,037.20 บาท                    
2.บริษัท โปร ซิสเต็มส์ จ่ากดั เสนอราคา 63,000 บาท                     
3.บริษัท ไอ แคม พลัส จ่ากดั เสนอราคา 65,056 บาท

บริษัท ซี เทคไทย จ่ากดั เป็นเงิน 47,037.20 บาท เสนอราคาต่่าสุด 90PO6202/002 21 พ.ย.61

36 ครุภัณฑ์โฆษณาฯ รายการแบตเตอร่ีกล้อง VDO          13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โปร ซิสเต็มส์ จ่ากดั เสนอราคา 13,800 บาท                     
2.บริษัท ไอ แคม พลัส จ่ากดั เสนอราคา 20,330 บาท

บริษัท โปร ซิสเต็มส์ จ่ากดั เป็นเงิน 13,800 บาท เสนอราคาต่่าสุด 90PO6201/001 21 พ.ย.61

37 ครุภัณฑ์โฆษณาฯ รายการแบตเตอร่ีกล้องภาพนิ่ง            4,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โปร ซิสเต็มส์ จ่ากดั เสนอราคา 4,000 บาท                       
2.บริษัท ไอ แคม พลัส จ่ากดั เสนอราคา 5,350 บาท                      
 3.บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จ่ากดั เสนอราคา 5,200 บาท

บริษัท โปร ซิสเต็มส์ จ่ากดั เป็นเงิน 4,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด 90PO6201/001 21 พ.ย.61

38 ครุภัณฑ์โฆษณาฯ รายการชุดเคร่ืองสลับสัญญาณภาพฯ        276,500.00 330,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โปร ซิสเต็มส์ จ่ากดั  เสนอราคา 276,500 บาท                 
2.บริษัท สตาร์คาสท์ คอปอเรชั่น จ่ากดั เสนอราคา 290,000 บาท       
3.บริษัท ไอ แคม พลัส จ่ากดั เสนอราคา 310,300 บาท

บริษัท โปร ซิสเต็มส์ จ่ากดั เป็นเงิน 276,500 บาท เสนอราคาต่่าสุด 90PO6201/001 21 พ.ย.61

39 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            7,490.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา 7,490 บาท
 2.หจก.ล่้าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา 7,890 บาท          
3.หจก.ไอคิว (2018) เสนอราคา 7,900 บาท

หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส เป็นเงิน 7,490 บาท เสนอราคาต่่าสุด 90RE6207/001 2 เม.ย. 62


