
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
1 ตู้เก็บอุณหภมูิ (ประตูทบึ) 2 ตู้ 143,000.00      143,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทมาร์ช คูล อินดัสทรี จ ากัด/ราคา143,000 บาท บริษัทมาร์ชคูล อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ ากัด/ราคา143,000 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ.05/2565 4 ม.ค. 65
2 ตู้แช่แข็ง 2 ตู้ 50,000.00       50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.พ.ี โคราช จ ากัด /ราคา 50,000 บาท บริษัท เค.เอส.พ.ี โคราช จ ากัด /ราคา 50,000 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ.08/2565 5 ม.ค. 65
3 อ่างน้ าละลายสารสกัด 1 เคร่ือง 160,000.00      160,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด/ราคา160,000 บาท บริษัทเบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด/ราคา160,000 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ.06/2565 18 ม.ค. 65
4 เคร่ืองตัดและสับพชือาหารสัตว์ 1 เคร่ือง 880,000.00      880,000.00       e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธนทรัพย์ทวีการค้า/ราคา690,000 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธนทรัพย์ทวีการค้า/ราคา690,000 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณม.อบ.(กษ.)02/2565 25 ม.ค. 65
5 อุปกรณ์ส าหรับผ่าตัดต้อเนื้อ จ านวน 1 ชุด       127,000.00        127,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท นิวอาย จ ากัด/127,000 บาท

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โกลเด้นไลอ้อน/147,100 บาท
3. บริษัท เพอร์เฟค็ เซอร์จิคอล จ ากัด/139,000 บาท

บริษัท นิวอาย จ ากัด/127,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)39/2565 17 ม.ค. 65

6 เคร่ืองดูดสารคัดหล่ัง (Suction regulator) จ านวน 18 เคร่ือง       450,000.00        450,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด/448,200 บาท
2. บริษัทอินเตอร์ อินโน ซัพพลาย จ ากัด/466,200 บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทร์วิชั่น/484,200 บาท

บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด/448,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)36/2565 20 ม.ค. 65

7 เคร่ืองควบคุมการใหส้ารละลายทางกระบอกฉีดยา (Syringe pump) จ านวน 10 
เคร่ือง

      500,000.00        500,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เมดิทอป จ ากัด/500,000 บาท
2. บริษัท เมด-วัน จ ากัด/600,000 บาท
3. บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด/550,000 บาท

บริษัท เมดิทอป จ ากัด/500,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)30/2565 20 ม.ค. 65

8 เคร่ืองตรวจและบนัทกึคล่ืนหวัใจไฟฟา้ชนิดวิเคราะหผ์ลแบบ 12 ลีดพร้อมแปลผล 
(EKG 12 leads) จ านวน 5 เคร่ือง

   1,000,000.00      1,000,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท โซวิค จ ากัด/930,000 บาท
2. บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล อิควิปเม้นท ์จ ากัด /998,000 บาท
3. บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จ ากัด/995,000 บาท

บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จ ากัด/995,000 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)21/2565 20 ม.ค. 65

9 เคร่ืองบนัทกึการบบีตัวของมดลูกและการเต้นหวัใจทารกในครรภ ์จ านวน 2 เคร่ือง       560,000.00        560,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท โซวิค จ ากัด/530,000 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลังเมดิคอล 1984/540,000 บาท
3. บริษัท เอพ ีพลัส เมดิคอล/559,000 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลังเมดิคอล 1984/540,000 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)15/2565 20 ม.ค. 65

10 โคมไฟล้อเล่ือน จ านวน 5 เคร่ือง       800,000.00        800,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด/749,000 บาท
2. บริษัท ไฮเทค เมดิคอล จ ากัด/795,000 บาท
3. บริษัท บเีจเอส เมดิคอล จ ากัด/799,000 บาท
4. บริษัท บ ีเอ็ม ท ีเซลล์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด/800,000 บาท
5. บริษัท เคทพี ี น าโชค จ ากัด/782,499 บาท

บริษัท บเีจเอส เมดิคอล จ ากัด/799,000 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)14/2565 21 ม.ค. 65

11 กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก จ านวน 1 เคร่ือง       730,000.00        730,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท สาขศาสตร์ กรุ๊ป จ ากัด/728,000 บาท บริษัท สาขศาสตร์ กรุ๊ป จ ากัด/728,000 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)12/2565 25 ม.ค. 65
12 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดขนาดกลาง จ านวน 2 ชุด       840,000.00        840,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท เอชเอ็มพ ีแอโรเมดิคอล จ ากัด/730,000 บาท

2. บริษัท ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด/835,000 บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทย อินเตอร์คอร์ป/839,000 บาท

บริษัท ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด/835,000 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)05/2565 25 ม.ค. 65

13 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดคลอดทางหน้าทอ้ง จ านวน 2 ชุด       900,000.00        900,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด/798,000 บาท
2. บริษัท ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด/890,000 บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทย อินเตอร์คอร์ป/895,000 บาท

บริษัท ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด/890,000 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)07/2565 25 ม.ค. 65

14 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดมดลูก จ านวน 2 ชุด       900,000.00        900,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด/798,000 บาท
2. บริษัท ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด/890,000 บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทย อินเตอร์คอร์ป/895,000 บาท

บริษัท ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด/890,000 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)06/2565 31 ม.ค. 65

15 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดใหญ่ จ านวน 2 ชุด    1,000,000.00      1,000,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท เอชเอ็มพ ีแอโรเมดิคอล จ ากัด/880,000 บาท
2. บริษัท ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด/995,000 บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทย อินเตอร์คอร์ป/998,000 บาท

บริษัท ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด/995,000 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)08/2565 31 ม.ค. 65

16 เคร่ืองกระตุกหวัใจด้วยไฟฟา้ชนิด 2 เฟส (Biphasic Defibillator) พร้อม external
 pacemaker จ านวน 3 เคร่ือง

   1,800,000.00      1,800,000.00 (e-bidding) 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลังเมดิคอล 1984/1,797,000 บาท
2. บริษัท เอพ ีพลัส เมดิคอล จ ากัด/1,798,500 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลังเมดิคอล 1984/1,797,000 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)27/2565 31 ม.ค. 65

17 เตียงตรวจภายในปรับด้วยไฟฟา้ จ านวน 4 เตียง       720,000.00        720,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท  ซีไนน์ เมดิค จ ากัด/715,000 บาท
2. บริษัท ทแีอนด์ท ีเอ็นจิเนีย เทรดด้ิง จ ากัด/710,000 บาท

บริษัท ทแีอนด์ท ีเอ็นจิเนีย เทรดด้ิง จ ากัด/710,000 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)17/2565 31 ม.ค. 65

18 เตียงท าคลอดชนิดปรับด้วยไฟฟา้ จ านวน 2 เตียง       640,000.00        640,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท  ซีไนน์ เมดิค จ ากัด/635,000 บาท
2. บริษัท ทแีอนด์ท ีเอ็นจิเนีย เทรดด้ิง จ ากัด/630,000 บาท

บริษัท ทแีอนด์ท ีเอ็นจิเนีย เทรดด้ิง จ ากัด/630,000 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)16/2565 31 ม.ค. 65

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564 - มีนาคม 2565 (งบลงทุน) เงินงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจ าเดอืน มกราคม 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
 (10)


