
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
1 เคร่ืองดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 20-200 ul จ านวน 10 เคร่ือง          69,550.00      69,550.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 60,000 

บาท
2. บริษัท ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 69,550 บาท
3. บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 77,040 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 60,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)24/2565 4 ม.ค. 65

2 เคร่ืองดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 2-20 ul จ านวน 10 เคร่ือง          69,550.00      69,550.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 60,000 
บาท
2. บริษัท ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 69,550 บาท
3. บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 77,040 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 60,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)22/2565 4 ม.ค. 65

3 เคร่ืองดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 200-1000 ul จ านวน 10 
เคร่ือง

         69,550.00      69,550.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 60,000 
บาท
2. บริษัท ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 69,550 บาท
3. บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 77,040 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 60,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)23/2565 4 ม.ค. 65

4 เคร่ืองดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 10 ml จ านวน 2 เคร่ือง          17,120.00      17,120.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 12,000 
บาท
2. บริษัท ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 17,120 บาท
3. บริษัท เค.เอส.พี โคราช จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)25/2565 4 ม.ค. 65

5 เคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสง (spectophotometer) จ านวน 1 เคร่ือง         250,000.00     250,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 250,000
 บาท
2. บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 280,000 บาท
3. บริษัท สหพิฆเณศ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 300,000 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 250,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)20/2565 4 ม.ค. 65

6 ชุดกรองแบคทีเรียสูญญากาศ จ านวน 1 ชุด            8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 8,000 
บาท
2. บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท
3. บริษัท เค.เอส.พี โคราช จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)27/2565 6 ม.ค. 65

7 โมเดลช้ินส่วนสมอง จ านวน 3 ชุด         150,000.00     150,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 150,000 บาท
2. บริษัท ดีแมสเทค จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 171,000 บาท
3. บริษัท ซีเครท อินเทลลิเจนท์ เอเจนซ่ี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 186,000 บาท

บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 150,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)09/2565 17 ม.ค. 65

8 เคร่ืองทดสอบการตกตะกอน (Jartest) จ านวน 1 เคร่ือง          55,000.00      55,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 55,000 บาท
2. บริษัท เจ แล็บ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ส านักงานใหญ่ ราคาท่ีเสนอ 
68,480 บาท
3. บริษัท พี.เอ็ม.อี แลบโบราทอร่ี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 71,690 บาท

บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 55,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)05/2565 20 ม.ค. 65

9 อ่างควบคุมอุณหภูมิส าหรับเตรียมเน้ือเย่ือกายวิภาคศาสตร์ จ านวน 1 ชุด          50,000.00      50,000.00  เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ฮิสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 50,000 บาท
2. บริษัท คลาริตัส จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ 55,640 บาท
3. บริษัท ทีจีบี เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์เซอร์วิส จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 57,245 บาท

บริษัท ฮิสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 50,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)45/2565 20 ม.ค. 65

10 ฐานข้อมูล Access Medicine จ านวน 1 ระบบ         570,000.00     570,000.00  (e-bidding) 1. บริษัท เวิลด์วาย เมดิคอล เชสท์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 573,000 บาท
2. บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ 570,000 บาท

บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 570,000 บาท เปนผูมีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกตอง ครบถวน และเป็นผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด มอบ.(พศ.)18/2565 20 ม.ค. 65

11 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์         415,000.00     415,000.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดปพนวัฒน์ ราคาท่ีเสนอ 384,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัดปพนวัฒน์ ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 384,700 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)ร.23/2565 20 ม.ค. 65

12 จ้้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเช่ือมพลังงานไอน้ า Boiler connection      3,800,000.00  3,810,000.00  คัดเลือก บริษัท บุญเย่ียมและสหาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 3,690,000 บาท บริษัท บุญเย่ียมและสหาย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือจ้าง 3,600,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ าสุด 20 ม.ค. 65
13 พาเลท(ส าหรับวางยาและเวชภัณฑ์) 10 อัน         120,000.00     120,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลไลแอนซ์ เมท จ ากัด /12,000 บาท บริษัท อัลไลแอนซ์ เมท จ ากัด /12,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ OPD(พศ.)25/2565 21 ม.ค. 65

 (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564 - มีนำคม 2565 (งบลงทุน) เงินรำยได้
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ประจ ำเดือน มกรำคม 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



14 เคร่ืองปร้ินเตอร์ฉลากยา 2 เคร่ือง          25,800.00      25,800.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส/17,980 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมพ้ิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส/17,980 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ OPD(พศ.)24/2565 24 ม.ค. 65

15 เคร่ืองพ่นหมอกควัน 1 เคร่ือง          23,000.00      23,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เรซพอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด /23,000 บาท บริษัท เรซพอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด /23,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ OPD(พศ.)26/2565 24 ม.ค. 65
16 เคร่ืองท าลายเอกสาร 11,000.00         11,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี ราคาท่ีเสนอ 11,000 บาท หจก. ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี ราคาท่ีตกลง 11,000 บาท เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 20PR6502/000002 24 ม.ค. 65
17 คอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต 477,000.00        480,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ทีซีดับบลิว เทเลคอม จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 477,000 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอ เอ็น ลิงค์ ราคาท่ีเสนอ 497,400 บาท
3.ร้านเอ็ม.เอ โมบาย ราคาท่ีเสนอ 509,400 บาท

บริษัท ทีซีดับบลิว เทเลคอม จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 477,000 บาท เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ นต01/2565 24 ม.ค. 65

18 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบ All in one 153,000.00        152,910.00    เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี ราคาท่ีเสนอ 152,100
 บาท
2.บริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม ราคาท่ีเสนอ 152,910 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิบสามคอม ราคาท่ีเสนอ 153,100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี ราคาท่ีเสนอ 152,100 บาท เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ นต02/2565 24 ม.ค. 65

19 เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบเลเซอร์ 2,600.00           2,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างห้นส่วนจ ากัด ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,600 ห้างห้นส่วนจ ากัด ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,600 เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 21PR6505/0005 24 ม.ค. 65
20 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 30,000.00         30,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเคที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท ร้านเคที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 21PR6505/0006 24 ม.ค. 65
21 เก้าอ้ีน่ังท างาน 16,500.00         16,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้ังซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 16,500 บาท บริษัท ต้ังซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 21PR6506/0003 24 ม.ค. 65
22 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 42,000 บีทียู 158,700.00        159,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเลคทริค ราคาท่ีเสนอ 

158,700 บาท 
2.ร้านสินเจริญชัย ราคาท่ีเสนอ 164,550 บาท
3.ร้านเจริญดี ราคาท่ีเสนอ 161,970 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเลคทริค เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ นต03/2565 25 ม.ค. 65

23 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบ All in one (8เคร่ือง) 191,920.00        191,920.00    เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมเวิลด์ 191,920 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิบสามคอม 203,920 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมเวิลด์ เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

2565-009 26 ม.ค. 65

24 ขาต้ังล าโพง 1,900.00           1,900.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิบสามคอม/1,900 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิบสามคอม/1,900 เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

บันทึกข้อตกลง 26 ม.ค. 65

25 กล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมเลนส์ 55,900.00         55,900.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิบสามคอม/55,900 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิบสามคอม/55,900 เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

2565-012 27 ม.ค. 65

26 ขาต้ังกล้องกิมบอลกันส่ัน 20,000.00         20,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมเวิลด์/20,000 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมเวิลด์/20,000 เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

2565-013 27 ม.ค. 65

27 ชุดไฟสตูดิโอ 23,500.00         23,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทไลออน อินโนเวช่ัน จ ากัด/23,500 บริษัทไลออน อินโนเวช่ัน จ ากัด/23,500 เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 2565-014 27 ม.ค. 65
28 Microphone ไร้สายส าหรับติดกล้องวิดิโอ 18,000.00         18,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิบสามคอม/18,000 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิบสามคอม/18,000 เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ
2565-016 27 ม.ค. 65

29 เตาไมโครเวฟ (2เคร่ือง) 9,980.00           9,980.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน)/9,980 บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน)/9,980 เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 2565-036 28 ม.ค. 65


