
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 เคร่ืองปั้มน้้า 4 เคร่ือง 804,700.00      791,800.00       e-bidding 1.บริษัททเีอ เซอร์วิส แอนด์คอนสตัคชั่น จ้ากัด/ราคา590,000บาท

2.บริษัทแอบโซลูบ นอร์ม /ราคา 698,989 บาท
บริษัททเีอ เซอร์วิส แอนด์คอนสตัคชั่น จ้ากัด/ราคา590,000บาท เปน็ราคาต้่าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก้าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณม.อบ.(กษ.)01/2565 25 มี.ค. 65

2 เคร่ืองดมยาสลบ จ้านวน 1 เคร่ือง    1,700,000.00      1,700,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ้ากัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 1,698,500 บาท
2. บริษัท เอสพแีอล กรุ๊ป จ้ากัด  ราคาที่เสนอ 1,699,600 บาท

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ้ากัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,698,500 บาท
 เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)24/2565 14 มี.ค. 65

3 เคร่ืองตรวจวิเคราะหอ์ัตโนมัติทางโลหติวิทยา จ้านวน 1 เคร่ือง    3,210,000.00      3,210,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ้ากัด ราคาที่เสนอ 2,471,700 บาท
2. บริษัท เมดิทอป จ้ากัด  ราคาที่เสนอ 2,900,000 บาท
3. บริษัท พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ้ากัด ราคาที่เสนอ 1,900,099 บาท 
4. บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ้ากัด  ราคาที่เสนอ 3,100,000 บาท

บริษัท เมดิทอป จ้ากัด  ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,900,000 บาท
 เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)11/2565 14 มี.ค. 65

4 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง จ้านวน 1 เคร่ือง    1,500,000.00      1,500,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด ราคาที่เสนอ 1,498,000 บาท
2. บริษัท อินฟอร์เมด แพคส์  ราคาที่เสนอ 1,500,000 บาท
3. บริษัท สมาร์ทแคร์ ซิสเต็มส์ จ้ากัด ราคาที่เสนอ 1,500,000 บาท

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,498,000 บาท
เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)10/2565 17 มี.ค. 65

5 เคร่ืองใหก้ารรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคล่ืนผสม จ้านวน 1 เคร่ือง    1,700,000.00      1,700,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท เลเซอร์เมด จ้ากัด ราคาที่เสนอ 1,694,600 บาท
2. บริษัท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ้ากัด  ราคาที่เสนอ 1,697,500 บาท

บริษัท เลเซอร์เมด จ้ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,694,600 บาท
 เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)09/2565 17 มี.ค. 65

6 ตู้อบส้าหรับทารกแรกเกิด ชนิดมีการควบคุมอุณหภมูิทางผิวหนังและความชื้น 
จ้านวน 2 เคร่ือง

   2,200,000.00      2,200,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท เตียวฮงสีลม จ้ากัด ราคาที่เสนอ 2,180,000 บาท
2. บริษัท ร่วมรวมไทย จ้ากัด  ราคาที่เสนอ 2,200,000 บาท

บริษัท เตียวฮงสีลม จ้ากัด ราคาที่เสนอ 2,180,000 บาท
 เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)25/2565 17 มี.ค. 65

7 เคร่ืองวัดกล่ินภาคสนาม จ้านวน 1 เคร่ือง 494,400.00 494,400.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทซีี ไซเอนซ์ จ้ากัด ราคาที่เสนอ 494,340 บาท
2. บริษัท มาเทอร์โน่ จ้ากัด  ราคาที่เสนอ 497,550 บาท
3. บริษัท ชิงหวั อินเตอร์เทรด จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่) ราคาที่เสนอ 499,690 บาท

บริษัท ทซีี ไซเอนซ์ จ้ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 494,340 บาท
  เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)07/2565 24 มี.ค. 65

8 เคร่ืองวัดค่าสี ADMI (UV-VIS Spectrophotometer) จ้านวน 1 เคร่ือง 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอบ ีซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด ราคาที่เสนอ 450,000 บาท
2. บริษัท เอชเอ็ม ไซเฟร์ท จ้ากัด  ราคาที่เสนอ 513,600 บาท
3. บริษัท วี.ซี.เอ ไซเอนติฟคิ จ้ากัด ราคาที่เสนอ 535,000 บาท

บริษัท เอบ ีซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 450,000 บาท
 เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)06/2565 24 มี.ค. 65

9 ตู้อบลมร้อน (Oven) จ้านวน 1 เคร่ือง 160,500.00 160,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ้ากัด ราคาที่เสนอ 160,000 บาท
2. บริษัท สหพฆิเณศ จ้ากัด  ราคาที่เสนอ 200,000 บาท
3. บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ้ากัด ราคาที่เสนอ 180,000 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ้ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 160,000 บาท
 เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)26/2565 24 มี.ค. 65

10  เคร่ืองระเหยสารภายใต้แรงดันสุญญากาศ จ้านวน 1 เคร่ือง 600,000.00 600,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท เอสพซีี อาร์ท ีจ้ากัด ราคาที่เสนอ 746,860 บาท
2. บริษัท แลบ บกีิน จ้ากัด ราคาที่เสนอ 750,000 บาท
3. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จ้ากัด ราคาที่เสนอ 750,000 บาท

บริษัท เอสพซีี อาร์ท ีจ้ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 746,860 บาท
  เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)02/2565 24 มี.ค. 65

11 เคร่ืองวิเคราะหค่์าไนโตรเจนในน้้า จ้านวน 1 เคร่ือง 750,000.00 750,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ้ากัด ราคาที่เสนอ 595,990 บาท
2. บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ้ากัด ราคาที่เสนอ 599,200 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ้ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 595,990 บาท
 เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)01/2565 28 มี.ค. 65

12 ชุดทดสอบทางสรีรวิทยา (Power Lab) จ้านวน 2 เคร่ือง 1,500,000.00 1,500,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท ฟอร์ทสิ เทรดด้ิง จ้ากัด ราคาที่เสนอ 1,480,000 บาท
2. บริษัท เอสซีพ ีคอร์ปอเรชั่น จ้ากัด ราคาที่เสนอ 1,400,000 บาท
3. บริษัท จิว เจน ทรี จ้ากัด ราคาที่เสนอ 1,420,000 บาท

บริษัท จิว เจน ทรี จ้ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,420,000 บาท  เปนผูมีคุณสมบติัและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเปน็ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)04/2565 31 มี.ค. 65

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564 - มีนาคม 2565 (งบลงทุน) เงินงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจ าเดอืน มีนาคม 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
 (10)


