
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 ชุดปฏบิติัการสอนหุ่นยนต์ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 จ านวน 9 ชุด
90,000.00       90,000.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์หุ่นยนต์ Ubon TP Robotics ราคาที่เสนอ 90,000 บาท ศูนย์หุ่นยนต์ Ubon TP Robotics ราคาที่ตกลงซ้ือ 90,000 บาท เปน็ราคาที่เจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดที่เหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด 13PR6501/000034 4 ก.พ. 65

2 เตียงนอนผู้ปว่ยปรับด้วยระบบไฟฟา้ จ านวน 50 เตียง    4,000,000.00      4,000,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท บา้นหมอ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาที่เสนอ 3,444,400 บาท
2. บริษัท ไอพเีอ็ม โปรเจค แอนด์ โปรดักส์ ดีไซน์ จ ากัด  ราคาที่เสนอ 3,998,000 บาท
3. บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด ราคาที่เสนอ 3,150,000 บาท 
4. บริษัท โซลูชั่นส์ เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  ราคาที่เสนอ 3,995,000 บาท
5. บริษัท เดอะซอร์ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด  ราคาที่เสนอ 4,000,000 บาท

ระหว่างตอบข้อพจิารณาอุทธรณ์ จากกรมบญัชีกลาง เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 3 ก.พ. 65

3 เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟา้อัตโนมัติ (AED) จ านวน 4 เคร่ือง       600,000.00        600,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท บลีีฟ วินน์ จ ากัด/599,100 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลังเมดิคอล 1984/596,000 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลังเมดิคอล 1984/596,000 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)28/2565 4 ก.พ. 65

4 เคร่ืองควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลือดด า (Infusion pump) จ านวน 30 
เคร่ือง

   1,500,000.00      1,500,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาที่เสนอ 1,500,000 บาท
2. บริษัท เมด-วัน  ราคาที่เสนอ 1,575,000 บาท
3. บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด ราคาที่เสนอ 1,530,000 บาท

บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,500,000 บาท
 เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)19/2565 10 ก.พ. 65

5 เคร่ืองจี้ตัดปากมดลูกด้วยไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง       520,000.00        520,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท สาขศาสตร์ กรุ๊ป จ ากัด/508,000 บาท บริษัท สาขศาสตร์ กรุ๊ป จ ากัด/508,000 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)22/2565 14 ก.พ. 65
6 เคร่ืองช่วยท าคลอดสุญญากาศระบบดิจิตอล จ านวน 2 เคร่ือง       760,000.00        760,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จ ากัด/759,500 บาท

2. บริษัท นิวไลฟเ์มด จ ากัด/759,900 บาท
3. บริษัท เมดิก ไลฟ ์จ ากัด/760,000 บาท

บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จ ากัด/759,500 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)13/2565 14 ก.พ. 65

7 เคร่ืองช่วยหายใจทารกแรกเกิด (Bipap) จ านวน 1 เคร่ือง       800,000.00        800,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด(มหาชน)/798,400 บาท
2. บริษัท บลีีฟ วินน์ จ ากัด/799,300 บาท

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด(มหาชน)/798,400 บาท เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)26/2565 17 ก.พ. 65

8 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  จ านวน 1 เคร่ือง    1,800,000.00      1,800,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาที่เสนอ 1,800,000 บาท
2. บริษัท เมด-วัน  ราคาที่เสนอ 1,880,000 บาท
3. บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด ราคาที่เสนอ 1,850,000 บาท

บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,800,000 บาท
 เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)20/2565 17 ก.พ. 65

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564 - มีนาคม 2565 (งบลงทุน) เงินงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจ าเดอืน กุมาพันธ์ 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
 (10)


