
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 จอสัมผัสส่ังงานส าหรับพีแอลซี จ านวน 2 เคร่ือง 13,000.00         13,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเพียวอิเล็ก ราคาท่ีเสนอ 13,000 บาท ร้านเพียวอิเล็ก ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 13,000 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PR6504/000023 1 ธ.ค. 64
2 เคร่ืองออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัล (Digital Ossilloscope) จ านวน 5 เคร่ือง 75,000.00         75,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเพียวอิเล็ก ราคาท่ีเสนอ 75,000 บาท ร้านเพียวอิเล็ก ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 75,000 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PR6504/000030 7 ธ.ค. 64
3 เคร่ืองจ่ายไฟ (Power Supply) จ านวน 8 เคร่ือง 80,000.00         80,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเพียวอิเล็ก ราคาท่ีเสนอ 80,000 บาท ร้านเพียวอิเล็ก ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 80,000 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PR6504/000032 7 ธ.ค. 64
4 จอคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 จอ 84,000.00         84,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอท บิต โซลูชัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 84,000 บาท บริษัท เอท บิต โซลูชัน จ ากัด ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 84,000 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PR6504/000033 7 ธ.ค. 64
5 เก้าอ้ีท างานห้องปฏิบัติการ จ านวน 30 ตัว 75,600.00         75,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 75,562.40 บาท บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 75,562.40 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PR6504/000035 7 ธ.ค. 64
6 โต๊ะท างานห้องปฏิบัติการ จ านวน 6 ตัว 20,700.00         20,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 20,698.08 บาท บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 20,698.08 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PR6504/000035 7 ธ.ค. 64
7 เก้าอ้ีท างาน จ านวน 5 ตัว 18,000.00         18,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 18,000 บาท บริษัท ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 18,000 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PR6505/000004 7 ธ.ค. 64
8 โต๊ะท างาน จ านวน 5 ตัว 25,000.00         25,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 25,000 บาท บริษัท ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 25,000 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PR6505/000004 13 ธ.ค. 64
9 โต๊ะวางอุปกรณ์สาธิตในห้องปฏิบัติการ จ านวน 6 ตัว 9,300.00           9,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไมโครเทค ราคาท่ีเสนอ 9,048 บาท ร้านไมโครเทค ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 9,048 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PR6505/000014 13 ธ.ค. 64
10 ชุดปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบและค านวณทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 

จ านวน 1 ชุด
440,000.00        440,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลิเคด จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 428,000 บาท บริษัท แอพพลิเคด จ ากัด ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 428,000 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PO6505/000001 13 ธ.ค. 64

11 ชุดเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย IoT จ านวน 11 ชุด 71,500.00         71,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไมโครเทค ราคาท่ีเสนอ 70,950 บาท ร้านไมโครเทค ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 70,950 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PO6505/000002 13 ธ.ค. 64
12 ชุดเรียนรู้ระบบสายพานล าเลียงในอุตสาหกรรม จ านวน 1 ชุด 80,000.00         80,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไมโครเทค ราคาท่ีเสนอ 80,000 บาท ร้านไมโครเทค ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 80,000 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PO6505/000002 13 ธ.ค. 64
13 ชุดเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย PLC จ านวน 5

 ชุด
400,000.00        400,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอุบลไมโครเทค ราคาท่ีเสนอ 400,000 บาท ร้านอุบลไมโครเทค ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 400,000 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PO6505/000003 14 ธ.ค. 64

14 เครืองคอมพิวเตอร์ Notebook ส าหรับงานประมวลผลสมรรถนะสูง 
จ านวน 18 เคร่ือง

477,000.00        477,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 477,000 บาท บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 477,000 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PO6506/000001 17 ธ.ค. 64

15 เครืองคอมพิวเตอร์ Notebook ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 12 เคร่ือง 264,000.00        264,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 264,000 บาท บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 264,000 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PO6506/000002 17 ธ.ค. 64
16 เครืองคอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 4 เคร่ือง 95,600.00         95,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 91,960 บาท หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 91,960 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PO6506/000003 17 ธ.ค. 64
17 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน 6 เคร่ือง 132,000.00        132,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 131,400 บาท หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 131,400 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PO6506/000003 17 ธ.ค. 64
18 เก้าอ้ีห้องปฏิบัติการ (2) จ านวน 15 ตัว 48,000.00         48,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 48,000 บาท บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 48,000 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PO6506/000004 17 ธ.ค. 64
19 โต๊ะปฏิบัติการ จ านวน 3 ตัว 133,500.00        133,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 133,500 บาท บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือ 133,500 บาท เป็นราคาท่ีเจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีก าหนด 13PO6506/000004 17 ธ.ค. 64
20 เคร่ืองแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าในแนวต้ัง 35,000.00         35,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทดด้ิง 1992 จ ากัด/35,000.00 บริษัท แบงเทดด้ิง 1992 จ ากัด/35,000.00 เป็นราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขท่ีก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ
15PO6505/0007 17 ธ.ค. 64

21 เคร่ืองผสมสารละลาย 16,906.00         16,906.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทดด้ิง 1992 จ ากัด/16,906.00 บริษัท แบงเทดด้ิง 1992 จ ากัด/16,906.00 เป็นราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขท่ีก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

15PO6506/0004 20 ธ.ค. 64

22 เคร่ืองเสียงห้องเรียน 70,000.00         70,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.อุบลสายฟ้า/70,000 บ.อุบลสายฟ้า/70,000 เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

17po6505/000000 21 ธ.ค. 64

23 เคร่ืองผสมผสานเสียง 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อุบลสายฟ้า/32,000 บ.อุบลสายฟ้า/32,000 เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

17po6503/0003 21 ธ.ค. 64

24 ล าโพง 59,100.00 59,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโบ๊ทออดิโอเทคนิค/59,100 ร้านโบ๊ทออดิโอเทคนิค/59,100 เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 17po6503/0002 21 ธ.ค. 64
25 ครอสดิจิตอล 37,560.00 37,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโบ๊ทออดิโอเทคนิค/37,560 ร้านโบ๊ทออดิโอเทคนิค/37,560 เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 17po6503/0002 21 ธ.ค. 64
26 ล าโพง(ตู้ซับ) 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อุบลสายฟ้า/28,000 บ.อุบลสายฟ้า/28,000 เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ
17po6503/0003 22 ธ.ค. 64

27 ไมค์ลอย 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อุบลสายฟ้า/50,000 บ.อุบลสายฟ้า/50,000 เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

17po6503/0004 22 ธ.ค. 64

28 ล าโพง 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อุบลสายฟ้า/28,000 บ.อุบลสายฟ้า/28,000 เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

17po6503/0004 22 ธ.ค. 64

29 เคร่ืองรับส่งภาพและเสียงไร้สาย 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอม15,000 หจก.อุบลคอม15,000 เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

17po6503/0005 22 ธ.ค. 64

 (10)

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

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2564

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



30 ตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์ 40,000.00         40,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมฯ/400,000 หจก.อุบลคอมฯ/400,000 เป็นผู้ประกอบการ sme เสนอรายการครุภัณฑ์ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

17po6504/000000 22 ธ.ค. 64

31 เคร่ืองตรวจกระดาษค าตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ 180,000.00        180,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบนารี กราฟิก จ ากัด/180,000 บริษัท ไบนารี กราฟิก จ ากัด/180,000 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศและเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

25PO6503/000001 22 ธ.ค. 64

32 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 85,000.00         85,000.00     เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 85,000.00.- บาท
2.หจก.อุบลคอมเวิลด์ ราคาท่ีเสนอ 85,000.00.- บาท
3.บริษัท ทีเจคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 89,500.00.- บาท
4.บริษัท ชินท์ธพัฒน์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 92,950.00.- บาท

หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 85,000.00.- บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศและเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

25PR6505/000010 22 ธ.ค. 64

33 หุ่นตรวจระบบสืบพันธ์ุภายใน จ านวน 8 ตัว         320,000.00     320,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 320,000 บาท
2. บริษัท ดีแมสเทค จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 360,000 บาท
3. บริษัท ซีเครท อินเทลลิเจนท์ เอเจนซ่ี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 360,000 บาท

บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 320,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)08/2565 22 ธ.ค. 64

34 แผ่นเย็บแผลพร้อมฐาน จ านวน 20 ตัว         130,000.00     130,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 130,000 บาท
2. บริษัท ดีแมสเทค จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 150,000 บาท
3. บริษัท ซีเครท อินเทลลิเจนท์ เอเจนซ่ี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 180,000 บาท

บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 130,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)10/2565 22 ธ.ค. 64

35 ป๊ัมสูญญากาศ  (Vacuum pump) จ านวน 2 ชุด          50,000.00      50,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 50,000 
บาท
2. บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 57,000 บาท
3. บริษัท สหพิฆเณศ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 64,000 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 50,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)28/2565 24 ธ.ค. 64

36 คีมตัดกระดูก จ านวน 10 ด้าม         125,000.00     125,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 125,000 บาท
2. บริษัท เวิลด์ เพ็นดูลัม เฮลธ์แคร์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 250,000 บาท
3. บริษัท เอ็มไฟร์ เมดิคอล จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 270,000 บาท

บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 125,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)44/2565 24 ธ.ค. 64

37 stethtoscope  หูฟังทางการแพทย์ จ านวน 20 เคร่ือง          74,500.00      74,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 74,472 บาท
2. บริษัท ทรีบบราเธอร์ เมดดิคอล จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 85,600 บาท
3. บริษัท วารินเมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 74,500 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 74,472 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)18/2565 24 ธ.ค. 64

38 ตู้บ่มเพาะเช้ือ  (Incubator) จ านวน 1 เคร่ือง         260,000.00     260,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 260,000
 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 260,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)19/2565 24 ธ.ค. 64

39 เคร่ืองดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 0.5-10 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.)21/2565 27 ธ.ค. 64


