
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 เคร่ืองท้ำน ้ำร้อน น ้ำเย็น ( 1 เคร่ือง) 8,600               8,590.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสนสุขคอมพ์ แอนด์ ซัพพลำย เสนอรำคำ 8,590 ร้ำนแสนสุขคอมพ์ แอนด์ ซัพพลำย เป็นเงิน 8,590 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอรำคำต้่ำสุดและเป็นผู้ประกอบกำร SMEs สบ.031/2565 1 มี.ค. 65
2 Smart TV ขนำด 55 นิ ว ( 4 เคร่ือง) 64,000              63,960.00     เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนแสนสุขคอมพ์ แอนด์ ซัพพลำย เสนอรำคำ 63,960

2. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด เสนอรำคำ 95,960
3. บริษัท ดูโฮม จ้ำกัด เสนอรำคำ 84,088

ร้ำนแสนสุขคอมพ์ แอนด์ ซัพพลำย เป็นเงิน 63,960 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอรำคำต้่ำสุดและเป็นผู้ประกอบกำร SMEs สบ.018/2565 1 มี.ค. 65

3 Smart TV ขนำด 75 นิ ว ( 1 เคร่ือง) 38,900              38,900.00     เฉพำะเจำะจง 1. ร้ำนแสนสุขคอมพ์ แอนด์ ซัพพลำย เสนอรำคำ 38,900
2. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด เสนอรำคำ 42,990

ร้ำนแสนสุขคอมพ์ แอนด์ ซัพพลำย เป็นเงิน 38,900 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอรำคำต้่ำสุดและเป็นผู้ประกอบกำร SMEs สบ.018/2565 3 มี.ค. 65

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล ( 2 เคร่ือง) 113,800            99,800.00     เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท ไอที สมำร์ทเซอร์วิส จ้ำกัด เสนอรำคำ 107,200
2. บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ้ำกัด (มหำชน) 113,800

บริษัท ไอที สมำร์ทเซอร์วิส จ้ำกัด เป็นเงิน 107,200 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอรำคำต้่ำสุดและเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ม.อบ.(สบ.)02/2565 3 มี.ค. 65

5 Lens ถ่ำยภำพ 32 mm f/1.4 ( 1 เลนส์) 18,000              16,590.00     เฉพำะเจำะจง 1. ร้ำนแสนสุขคอมพ์ แอนด์ ซัพพลำย เสนอรำคำ 16,590
2. บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ้ำกัด เสนอรำคำ 16,590

ร้ำนแสนสุขคอมพ์ แอนด์ ซัพพลำย เป็นเงิน 16,590 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอรำคำต้่ำสุดและเป็นผู้ประกอบกำร SMEs สบ.014/2565 3 มี.ค. 65

6 Lens ถ่ำยภำพ 22 mm f/2.0 ( 1 เลนส์) 6,500               6,790.00       เฉพำะเจำะจง 1. ร้ำนแสนสุขคอมพ์ แอนด์ ซัพพลำย เสนอรำคำ 6,790
2. บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ้ำกัด เสนอรำคำ 6,790

ร้ำนแสนสุขคอมพ์ แอนด์ ซัพพลำย เป็นเงิน 6,790 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอรำคำต้่ำสุดและเป็นผู้ประกอบกำร SMEs สบ.014/2565 3 มี.ค. 65

7 อุปกรณ์แปลงสัญญำณ SDI-HDMI ( 1 เคร่ือง) 4,500               2,580.00       เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท โฟร์เคพลัส จ้ำกัด เสนอรำคำ 2,580
2. บริษัท โปร.ซิสเต็มส์ จ้ำกัด เสนอรำคำ 4,280
3. ร้ำนแสนสุขคอมพ์ แอนด์ ซัพพลำย เสนอรำคำ 2,990

บริษัท โฟร์เคพลัส จ้ำกัด เป็นเงิน 2,580 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอรำคำต้่ำสุด สบ.012/2565 3 มี.ค. 65

8 จอภำพระบบสัมผัสและโต้ตอบ ( 1 เคร่ือง) 99,000              99,000.00     เฉพำะเจำะจง 1. หจก.ล ้ำฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตช่ัน เป็็นเงิน 99,000
2. บริษัท โปรเจคเตอร์เอำท์เล็ต จ้ำกัด เสนอรำคำ 149,000
3. บริษัท ดี.ดี.ที อินเตอร์เนชันแนล จ้ำกัด เสนอรำคำ 110,000

หจก.ล ้ำฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตช่ัน เป็นเงิน 99,000 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอรำคำต้่ำสุดและเป็นผู้ประกอบกำร SMEs สบ.013/2565 3 มี.ค. 65

9 วิทยุส่ือสำร ควำมถ่ี 245 MHz. ( 3 เคร่ือง) 10,500              10,200.00     เฉพำะเจำะจง 1. ร้ำนแสนสุขคอมพ์ แอนด์ ซัพพลำย เสนอรำคำ 10,200
2. หจก.สิบสำมคอม เสนอรำคำ 10,470

ร้ำนแสนสุขคอมพ์ แอนด์ ซัพพลำย เป็นเงิน 10,200 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอรำคำต้่ำสุดและเป็นผู้ประกอบกำร SMEs สบ.024/2565 3 มี.ค. 65

10 เคร่ืองกระจำยสัญญำณ 1:4 ( 1 เคร่ือง) 5,500               5,500.00       เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท โฟร์เคพลัส จ้ำกัด เสนอรำคำ 5,500
2. หจก.สิบสำมคอม เสนอรำคำ 5,490

บริษัท โฟร์เคพลัส จ้ำกัด เป็นเงิน 5,500 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอรำคำต้่ำสุด สบ.022/2565 3 มี.ค. 65

11 เคร่ืองส่งสัญญำณภำพวิดีโอไร้สำย ( 2 เคร่ือง) 50,000              37,965.00     เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท โฟร์เคพลัส จ้ำกัด เสนอรำคำ 37,965
2. หจก.สิบสำมคอม เสนอรำคำ 49,800

บริษัท โฟร์เคพลัส จ้ำกัด เป็นเงิน 37,965 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอรำคำต้่ำสุด สบ.022/2565 7 มี.ค. 65

12 โดรนบันทึกภำพ ( 1 เคร่ือง) 41,000              42,990.00     เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท หน่ึงสำม สโตร์ จ้ำกัด เสนอรำคำ 36,989
2. บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ้ำกัด (มหำชน) เสนอรำคำ 42,990
3. DJI Phantom Thailand เสนอรำคำ 42,990

บริษัท หน่ึงสำม สโตร์ จ้ำกัด เป็นเงิน 36,989 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอรำคำต้่ำสุด สบ.021/2565 8 มี.ค. 65

13 3D Printer ( 2 เคร่ือง) 118,000            65,570.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมเรปแรป จ้ำกัด เสนอรำคำ 65,570 บริษัท สยำมเรปแรป จ้ำกัด เป็นเงิน 65,570 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอรำคำต้่ำสุด สบ.020/2565 11 มี.ค. 65
14 เคร่ืองฉำยภำพโปรเจคเตอร์ (ห้องบัวหลวง) 29,500              25,900.00     เฉพำะเจำะจง 1. หจก.ล ้ำฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตช่ัน เสนอรำคำ 25,900

2. หจก.สิบสำมคอม เสนอรำคำ 29,500
3. ร้ำนไฮเทค เสนอรำคำ 26,900

หจก.ล ้ำฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตช่ัน เป็นเง็ิน 25,900 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอรำคำต้่ำสุดและเป็นผู้ประกอบกำร SMEs สบ.023/2565 11 มี.ค. 65

15 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 22,000              21,990.00     เฉพำะเจำะจง 1. หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ เสนอรำคำ 21,990
2. บริษัท พีวีคอม แอนด์เทคโนโลยี จ้ำกัด เสนอรำคำ 22,300
3. หจก.ไอคิว (2018) เสนอรำคำ 22,490

หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ เป็นเงิน 21,990 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอรำคำต้่ำสุดและเป็นผู้ประกอบกำร SMEs สบ.05/2565 14 มี.ค. 65

16 สว่ำนไฟฟ้ำ 4,800               4,690.00       เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด เสนอรำคำ 4,690
2. บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ้ำกัด เสนอรำคำ 4,690
3. บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ้ำกัด เสนอรำคำ 4,690

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด เป็นเงิน 4,690 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอรำคำต้่ำสุด บันทึกข้อตกลง 14 มี.ค. 65

17 เคร่ืองฉีดน ้ำแรงดันสูง 11,000              9,190.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด เสนอรำคำ 9,190 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด เป็นเงิน 9,190 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอรำคำต้่ำสุด บันทึกข้อตกลง 22 มี.ค. 65

 (10)

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



18 เคร่ืองเติมลมอัตโนมัติ ( 1 เคร่ือง) 49,000              48,150.00     เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท บีเวิร์ค เอ็นจิเนียร่ิง (2015) เสนอรำคำ 48,150
2. บริษัท คิงเพำเวอร์ อินเตอร์ ซัพพลำย จ้ำกัด เสนอรำคำ 48,150
3. บริษัท อัคร โซลูช่ัน จ้ำกัด เสนอรำคำ 49,000

บริษัท บีเวิร์ค เอ็นจิเนียร่ิง (2015) เป็นเงิน 48,150 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอรำคำต้่ำสุด สบ.026/2565 24 มี.ค. 65

19 รถตู้โดยสำร 1,450,000 1,450,000.00 คัดเลือก 1. บริษัท เอสแอลอำร์ บิสซิเนส จ้ำกัด เเสนอรำคำ 1,445,000
2. บริษัท เบสท์โซลูช่ัน 1979 จ้ำกัด เสนอรำคำ 1,448,000

บริษัท เอสแอลอำร์ บิสซิเนส จ้ำกัด เป็นเงิน 1,445,000 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอรำคำต้่ำสุด ได้คะแนนรวมสูงสุด และเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ม.อบ.(สบ.)03/2565 25 มี.ค. 65

20 ปรับปรุงเครืองปรับอำกำศ ชั น 3 อำคำรข้อมูลท้องถ่ิน (ก่อสร้ำง) 1,560,000 1,630,000.00 (e-bidding) 1. บริษัท สำกลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จ้ำกัด เสนอรำคำ 1,559,000
2. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จ้ำกัด เสนอรำคำ 1,628,103.84

 บริษัท สำกลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จ้ำกัด เป็นเงิน 1,559,000 คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอรำคำต้่ำสุดและเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ม.อบ.(สบ.)04/2565 25 มี.ค. 65


