
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 ตู้อบลมร้อน จ ำนวน 2 ตู้ 492,200.00        492,200.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ทิมส์ ไซแอนติฟิค (ประเทศไทย) จ ำกัด/492,200 บำท บริษัท ทิมส์ ไซแอนติฟิค (ประเทศไทย) จ ำกัด/492,200 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ
11PO6502/0013 2 พ.ย. 64

2 อ่ำงน  ำล้ำงด้วยควำมถ่ีสูง (ultrasonic bath) จ ำนวน 1 ชุด 100,000.00        100,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด/100,000 บำท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด/100,000 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PO6502/0010 2 พ.ย. 64

3 ตู้เหล็กเก็บเอกสำร จ ำนวน 3 หลัง 22,800.00         22,800.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ตั งซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ จ ำก้ด/22,800 บำท บริษัท ตั งซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ จ ำก้ด/22,800 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PO6502/0015 2 พ.ย. 64

4 โต๊ะประชุม จ ำนวน 6 ตัว 41,100.00         41,100.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ตั งซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ จ ำก้ด/41,100 บำท บริษัท ตั งซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ จ ำก้ด/41,100 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PO6502/0015 2 พ.ย. 64

5 เก้ำอี ท ำงำน จ ำนวน 20 ตัว 29,800.00         29,800.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ตั งซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ จ ำก้ด/29,800 บำท บริษัท ตั งซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ จ ำก้ด/29,800 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PO6502/0015 3 พ.ย. 64

6 หัววัดค่ำ pH จ ำนวน 1 เคร่ือง 15,679.78         15,679.78     เฉพำะเจำะจง บริษัท มำย แล็บ สเกล จ ำกัด/15,679.78 บำท บริษัท มำย แล็บ สเกล จ ำกัด/15,679.78 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PR6502/0031 8 พ.ย. 64

7 เคร่ืองดูดจ่ำยสำรละลำย ขนำด 10-100 ไมโครลิตร จ ำนวน 1 เคร่ือง 7,800.00           7,800.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด/7,800 บำท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด/7,800 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PR6502/0022 9 พ.ย. 64

8 เคร่ืองดูดจ่ำยสำรละลำย ขนำด 100-1000 ไมโครลิตร จ ำนวน 1 เคร่ือง 7,800.00           7,800.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด/7,800 บำท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด/7,800 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PR6502/0022 9 พ.ย. 64

9 อิเล็กโทรดส ำหรับวิเครำะห์ไนเตรท จ ำนวน 1 เคร่ือง 28,700.00         28,700.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮำนนำ อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด/28,700 บำท บริษัท ฮำนนำ อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด/28,700 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PR6502/0019 11 พ.ย. 64

10 เคร่ืองวัดค่ำกำรดูดกลืนแสง UV-vis จ ำนวน 1 เคร่ือง 250,000.00        250,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด/250,000 บำท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด/250,000 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PO6502/0001 11 พ.ย. 64

11 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแขวน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 24000 BTU จ ำนวน 6 
เคร่ือง

254,400.00        254,400.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท สำกลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จ ำกัด/254,400 บำท บริษัท สำกลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จ ำกัด/254,400 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PO6502/0018 11 พ.ย. 64

12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง 15,000.00         15,000.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์ซิส/15,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์ซิส/15,000 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PR6502/0020 15 พ.ย. 64

13 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 จ ำนวน 6 เคร่ือง 180,000.00        180,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด/180,000 บำท บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด/180,000 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PO6502/0004 15 พ.ย. 64

14 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 1 จ ำนวน 8 เคร่ือง 87,200.00         87,200.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด/87,200 บำท บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด/87,200 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PR6502/0073 16 พ.ย. 64

15 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลเฉพำะทำง (Mac mini) จ ำนวน
 2 เคร่ือง

56,000.00         56,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด/56,000 บำท บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด/56,000 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PO6502/0006 19 พ.ย. 64

16 ชุดแว่นเสมือนจริงออลอินวัน (แว่น VR Virtual Reality) จ ำนวน 1 ชุด 20,000.00         20,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด/20,000 บำท บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด/20,000 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PO6502/0008 19 พ.ย. 64

17 เคร่ืองส่องเจล (Gel transiluminator) จ ำนวน 2 เคร่ือง 40,660.00         40,660.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ำกัด/40,660 บำท บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ำกัด/40,660 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PR6502/0155 19 พ.ย. 64

18 เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ จ ำนวน 1 เคร่ือ 40,000.00         40,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด/40,000 บำท บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด/40,000 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PO6502/0007 19 พ.ย. 64

19 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย จ ำนวน 1 เคร่ือง 75,000.00         75,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด/75,000 บำท บริษัท ไอที สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด/75,000 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PO6502/0009 19 พ.ย. 64

20 โปรเจคเตอร์ 16,000.00         16,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส รำคำท่ีเสนอ 16,000 บำท หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส รำคำท่ีเสนอ 16,000 บำท เป็นรำคำต่ ำสุด และมีคุณลักษณะเฉพำะถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11PR6502/000100 19 พ.ย. 64

 (10)

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

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2564

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



21 เคร่ืองทดสอบกำรตกตะกอน (jar test) จ ำนวน 1 เคร่ือง 71,200.00         71,200.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ซำยน์ลูช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 71,155 บำท บริษัท ซำยน์ลูช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีตกลงจัดซื อ 71,155 บำท เป็นรำคำท่ีเจรจำต่อรองได้รำคำต่ ำสุดท่ีเหมำะสม ตำมคุณลักษณะเฉพำะท่ีก ำหนด 13PO6503/000004 22 พ.ย. 64
22 เคร่ืองวิเครำะห์ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง จ ำนวน 1 เคร่ือง 30,500.00         30,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ซำยน์ลูช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 30,495 บำท บริษัท ซำยน์ลูช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีตกลงจัดซื อ 30,495 บำท เป็นรำคำท่ีเจรจำต่อรองได้รำคำต่ ำสุดท่ีเหมำะสม ตำมคุณลักษณะเฉพำะท่ีก ำหนด 13PO6503/000004 22 พ.ย. 64
23 ชุดเคร่ืองมือวิเครำะห์คุณภำพอำกำศ จ ำนวน 1 ชุด 48,700.00         48,700.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ซำยน์ลูช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 48,685 บำท บริษัท ซำยน์ลูช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีตกลงจัดซื อ 48,685 บำท เป็นรำคำท่ีเจรจำต่อรองได้รำคำต่ ำสุดท่ีเหมำะสม ตำมคุณลักษณะเฉพำะท่ีก ำหนด 13PO6503/000004 23 พ.ย. 64
24 ชุดเตำหลุมให้ควำมร้อน และกวนสำรละลำย จ ำนวน 1 ชุด 134,600.00        134,600.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ซำยน์ลูช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 134,550 บำท บริษัท ซำยน์ลูช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีตกลงจัดซื อ 134,550 บำท เป็นรำคำท่ีเจรจำต่อรองได้รำคำต่ ำสุดท่ีเหมำะสม ตำมคุณลักษณะเฉพำะท่ีก ำหนด 13PO6503/000004 23 พ.ย. 64
25 เคร่ืองกวนสำรแบบให้ควำมร้อน (Hot plate and Magnetic strirrer) 

จ ำนวน 3 เคร่ือง
75,000.00         75,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.เอส.พี.โครำช จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 75,000 บำท บริษัท เค.เอส.พี.โครำช จ ำกัด รำคำท่ีตกลงจัดซื อ 75,000 บำท เป็นรำคำท่ีเจรจำต่อรองได้รำคำต่ ำสุดท่ีเหมำะสม ตำมคุณลักษณะเฉพำะท่ีก ำหนด 13PR6503/000022 23 พ.ย. 64

26 เคร่ืองส ำรองไฟ จ ำนวน 2 เคร่ือง 15,600.00         15,600.00     เฉพำะเจำะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส รำคำท่ีเสนอ 14,000 บำท หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส รำคำท่ีตกลงจัดซื อ 14,000 บำท เป็นรำคำท่ีเจรจำต่อรองได้รำคำต่ ำสุดท่ีเหมำะสม ตำมคุณลักษณะเฉพำะท่ีก ำหนด 13PR6503/000023 24 พ.ย. 64
27 ตู้อบลมร้อน Hot air oven จ ำนวน 1 เคร่ือง 350,000.00        350,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ซำยน์ลูช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 350,000 บำท บริษัท ซำยน์ลูช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีตกลงจัดซื อ 350,000 บำท เป็นรำคำท่ีเจรจำต่อรองได้รำคำต่ ำสุดท่ีเหมำะสม ตำมคุณลักษณะเฉพำะท่ีก ำหนด 13PO6503/000005 25 พ.ย. 64
28 เครืองพิมพ์ปลอกสำยไฟ จ ำนวน 1 เคร่ือง 26,000.00         26,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพียวอิเล็ก รำคำท่ีเสนอ 26,000 บำท ร้ำนเพียวอิเล็ก รำคำท่ีตกลงจัดซื อ 26,000 บำท เป็นรำคำท่ีเจรจำต่อรองได้รำคำต่ ำสุดท่ีเหมำะสม ตำมคุณลักษณะเฉพำะท่ีก ำหนด 13PR6504/000023 25 พ.ย. 64
29 เคร่ืองพีแอลซี (PLC) จ ำนวน 2 เคร่ือง 38,000.00         38,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพียวอิเล็ก รำคำท่ีเสนอ 38,000 บำท ร้ำนเพียวอิเล็ก รำคำท่ีตกลงจัดซื อ 38,000 บำท เป็นรำคำท่ีเจรจำต่อรองได้รำคำต่ ำสุดท่ีเหมำะสม ตำมคุณลักษณะเฉพำะท่ีก ำหนด 13PR6504/000023 25 พ.ย. 64
30 เคร่ืองพีแอลซี (PLC) จ ำนวน 2 เคร่ือง 33,000.00         33,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพียวอิเล็ก รำคำท่ีเสนอ 33,000 บำท ร้ำนเพียวอิเล็ก รำคำท่ีตกลงจัดซื อ 33,000 บำท เป็นรำคำท่ีเจรจำต่อรองได้รำคำต่ ำสุดท่ีเหมำะสม ตำมคุณลักษณะเฉพำะท่ีก ำหนด 13PR6504/000023 25 พ.ย. 64
31 เคร่ืองพีแอลซี (PLC) จ ำนวน 2 เคร่ือง 29,000.00         29,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพียวอิเล็ก รำคำท่ีเสนอ 29,000 บำท ร้ำนเพียวอิเล็ก รำคำท่ีตกลงจัดซื อ 29,000 บำท เป็นรำคำท่ีเจรจำต่อรองได้รำคำต่ ำสุดท่ีเหมำะสม ตำมคุณลักษณะเฉพำะท่ีก ำหนด 13PR6504/000023 26 พ.ย. 64


