
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 ปรับปรุงอาคารส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 รายการ    3,000,000.00      3,000,000.00 e-bidding

1.บริษัท ไตรเทค อิมเพค จ ากัด เสนอราคา 2,855,000 บาท
2.หจก.ภมุรัตน์ก่อสร้าง เสนอราคา 2,790,000 บาท
3.หนึ่งอุบลก่อสร้าง เสนอราคา 2,940,000 บาท
4.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ช้างไทยการ โยธา2018 เสนอราคา 3,187,000 บาท
5.หา้งหุ่นส่วนจ ากัดอังบญุญาชิต เสนอราคา 3,260,001.57 บาท
6.บริษัท กิโลวัตต์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เสนอราคา 2,919,747 บาท
7.บริษัท ต้ังหทยั เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เสนอราคา 2,760,000 บาท

หจก.ภมุรัตน์ก่อสร้าง เสนอราคา 2,790,000 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ มอบ.02/2565 27 พ.ย. 64

2 ปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบเขตการศึกษา จ านวน 1 รายการ   12,000,000.00    12,000,000.00 e-bidding 1.แสงเจริญ คอนสตรัคชั่น ฟวิเจอร์ เสนอราคา 10,550,000 บาท
2.บริษัท สุริยาขนส่งอุบล จ ากัด เสนอราคา 10,488,000 บาท
3.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด เสนอราคา 11,448,000 บาท

บริษัท สุริยาขนส่งอุบล จ ากัด เสนอราคา 10,488,000 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ มอบ.03/2565 2 พ.ย. 64

3 ก่อสร้างอาคารโรงพละ หลังที่ 2 จ านวน 1 รายการ    5,000,000.00      5,000,000.00 e-bidding 1.บริษัท ทกัษิณ ที.เอ็น.ซี.จ ากัด เสนอราคา 4,950,000 บาท
2.บริษัท ทเีอ็นอาร์ อินดัสทรีส์ จ ากัด เสนอราคา 4,699,850 บาท
3.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พฒันาพานิช ก่อสร้าง เสนอราคา 4,567,000 บาท
4.ฟลีด์ส ารวจและก่อสร้าง เสนอราคา 4,890,000 บาท
5.เตียเต็กอู๋ เสนอราคา 4,600,000 บาท
6.หจก.ภมุรัตน์ก่อสร้าง เสนอราคา 4,420,000 บาท
7.ส.สถาปตัย์การโยธา เสนอราคา 4,530,000 บาท
8.พงษ์ศักด์ิซัพพลายก่อสร้าง เสนอราคา 4,499,999 บาท
9.หนึ่งอุบลก่อสร้าง เสนอราคา 4,930,000 บาท
10.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บญุฟา้พฒันา เสนอราคา 5,180,000 บาท
11.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ช้างไทยการโยธา2018 เสนอราคา 4,987,000 บาท
12.แสงเจริญ คอนสตรัคชั่น ฟวิเจอร์ เสนอราคา 4,350,000 บาท
13.สวีทโฮม บิ้วด์ เสนอราคา 4,897,890 บาท
14.มหาทรัพย์ทวีคูณ เสนอราคา 4,200,000 บาท
15.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต เสนอราคา 4,774,000 บาท
16.บริษัท เบญจชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เสนอราคา 4,658,888 บาท
17.บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จ ากัด เสนอราคา 4,900,000 บาท
18.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากัด เสนอราคา 4,900,000 บาท
19.กิจการร่วมค้าบริษัท วชิระดาร่วมค้าจ ากัด เสนอราคา 5,000,000 บาท
20.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายศิลาไทย เสนอราคา 4,440,000 บาท

แสงเจริญ คอนสตรัคชั่น ฟวิเจอร์ เสนอราคา 4,350,000 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ มอบ.01/2565 2 พ.ย. 64

4 อากาศยานไร้คนขับ จ านวน 1 เคร่ือง        99,900.00          99,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเปิ้ล อาร์ซี เสนอราคา 81,200 บาท ร้านเปิ้ล อาร์ซี เสนอราคา 81,200 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 10PR6503/0154 2 พ.ย. 64
5 อุปกรณ์เล้ียงหนูไมซ์ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเคร่ืองควบคุมอากาศ จ านวน 1 

ชุด
   4,000,000.00      4,000,000.00 e-bidding 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.วาย.อาร์. เสนอราคา 3,990,000 บาท

2.บริษัท พี. ท.ี เอส. เอส. จ ากัด เสนอราคา 4,000,000 บาท
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.วาย.อาร์. เสนอราคา 3,990,000 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

มอบ.02/2565

5 พ.ย. 64

6 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลเฉพาะทาง (Mac mini)       103,000.00        103,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเรคอมเซฮร์วิส เสนอราคา 101,500 บาท หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเรคอมเซฮร์วิส เสนอราคา 101,500 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 10PO6503/0008 8 พ.ย. 64
7 เคร่ืองวัดสมรรถภาพปอด (Spirometer) จ านวน 1 เคร่ือง 262,150.00      262,150.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทซีี ไซเอนซ์ จ ากัด/262,150 บาท บริษัท ทซีี ไซเอนซ์ จ ากัด/262,150 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 11PO6502/0012 15 พ.ย. 64
8 ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ าภาคสนาม (pH, CONDUCTIVITY, DISSOLVED OXYGEN 

AND TEMP) จ านวน 1 ชุด
160,000.00      160,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จ ากัด/160,000 บาท บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จ ากัด/160,000 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

11PO6502/0011 15 พ.ย. 64
9 เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูว-ีวิสิเบิ้ล ชนิดล าแสงคู่ (UV/Visible Double Beam

 Spectrophotometer) จ านวน 2 เคร่ือง
1,380,000.00   1,380,000.00     

(e-bidding)
1. บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จ ากัด/1,391,000 บาท
2. บริษัท คลาริตัส จ ากัด/1,400,000 บาท

บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จ ากัด/1,380,000 บาท เปน็ราคาที่เจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุด มีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

วท.03/2565 16 พ.ย. 64
10 เคร่ืองวัดปริมาณรังสี จ านวน 2 เคร่ือง 120,000.00      120,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ากัด/120,000 บาท บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ากัด/120,000 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 11PO6502/0016 22 พ.ย. 64
11 ชุดโปรแกรมส าหรับการเขียนแบบสามมิติ จ านวน 1 ชุด 350,000.00      350,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลิแคด จ ากัด มหาชน/350,000 บาท บริษัท แอพพลิแคด จ ากัด มหาชน/350,000 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 11PO6504/0004 26 พ.ย. 64

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564 - มีนาคม 2565 (งบลงทุน) เงินงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
 (10)


