
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ี/วันท่ี ของสัญญำ

1 ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 ชุด 315,000                 315,000           e-bidding บริษัท ไทย ท็อป โกลบอล จ ากัด บริษัท ไทย ท็อป โกลบอล จ ากัด 289,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 12/2561,  23 ม.ค.2561

2 ชุดปฏิบัติการทางเกษตรศาสตร์ 1 ชุด 3,420,000               3,420,000        e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 3,419,934.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 11/2561,  23 ม.ค.2561

3 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ันสูง 1 ชุด 1,305,000               1,305,000        e-bidding บริษัท พีวีคอม แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส3,999,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25/2561,  14 มี.ค.2561

4 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 มิติ 1 ชุด 1,450,000               1,450,000        e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส

5 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน 1 ชุด 1,305,000               1,305,000        e-bidding

6 ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Room) 1 ห้อง 560,000                 650,000           e-bidding เอสทีคอมมูนิเคช่ันเซลส์แอนด์เซอร์วิส เอสทีคอมมูนิเคช่ันเซลส์แอนด์เซอร์วิส 645,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 22/2561,  6 มี.ค.2561

7 ชุดปฏิบัติการทางโทรคมนาคมื 1 ชุด 1,112,800               1,112,800        e-bidding  บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ากัด  บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ากัด 980,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 23/2561,  7 มี.ค.2561

8 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่ือสารข้อมูล 1 ชุด 422,700                 422,700           คัดเลือก บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน จ ากัด บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน จ ากัด 421,312.50 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 35/2561,  21 มี.ค.2561

บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จ ากัด

บริษัท ไอเอ็มซีเอส เอเชีย จ ากัด

9 ชุดจ าลองการจัดการระบบโลจิสติกส์ 1 ชุด 984,400                 984,400           e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรพิพัฒน์วิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรพิพัฒน์วิศวกรรม 980,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2561,  8 ม.ค.2561

10 เคร่ืองทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 100 ตัด 1 เคร่ือง 2,129,300               2,129,300        e-bidding บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากัด บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากัด 1,950,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2561,  11 ม.ค.2561

11 เคร่ืองวัดคุณภาพก าลังไฟฟ้า 1 เคร่ือง 228,500                 228,500           e-bidding บริษัท เอที แอ๊ดวานซ์ จ ากัด

12 ชุดฝึกเคร่ืองควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตตสาหกรรมฯ 10 ชุด 2,386,100               2,386,100        e-bidding บริษัททีดีเอส เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จ ากัด บริษัททีดีเอส เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จ ากัด 2,379,100.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 4/2561,  17 ม.ค.2561

13 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรม 1 ชุด 405,600                 405,600           คัดเลือก  บริษัท แวค รีเสิร์ช จ ากัด บริษัทเอ็ดดูเคช่ันเทค จ ากัด 405,600.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 45/2561,  28 มี.ค.2561

บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท นีโอ ไดแด็กติค จ ากัด

บริษัท เมฆา อินดัสเทรียล จ ากัด

บริษัทเอ็ดดูเคช่ันเทค จ ากัด

บริษัท ดราโคนิคส์ เทรด จ ากัด

14 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์สุขภาพชุมชนฯ 1 ชุด 248,200                 248,200           คัดเลือก  บริษัท ไทยเมดิคอลเทดด้ิง(2017) จ ากัด  ร้านไอริน.ป พาณิชย์ 248,200.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 42/2561,  24 มี.ค.2561

บริษัท เมืองทองกรุ๊ปเอนเตอร์ไพรซ์(2014) จ ากัด

 ร้านไอริน.ป พาณิชย์

15 เคร่ืองช่ังระบบอิเล็กทรอนิกส์วิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย 2 เคร่ือง 524,300                 524,300           e-bidding บริษัท ไทย ท็อป โกลบอล จ ากัด บริษัท ไทย ท็อป โกลบอล จ ากัด 360,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5/2561,  18 ม.ค.2561

16 ป๊ัมเก็บตัวอย่างอากาศพร้อมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างอากาศ 4 ชุด 642,000                 642,000           e-bidding บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด บริษัท ชิงหัว อินเตอร์เทรด จ ากัด 637,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 6/2561,  19 ม.ค.2561

17 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขศาสตร์ 1 ชุด 930,000                 930,000           e-bidding บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 927,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 7/2561,  19 ม.ค.2561

18 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ชุด 4,708,800               4,708,800        e-bidding บริษัท ชิงหัว อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 4,688,800.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 8/2561,  22 ม.ค.2561

บริษัทแอลบีพีเมดิคอลแอนด์ซายน์ จ ากัด

 บ.ที.เค-วัน เมดิคอล จ ากัด

19 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดหาน้ าสะอาดและอาชีวอนามัยฯ 1 ชุด 1,185,000               1,185,000        คัดเลือก  บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ ากัด 1,023,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 46/2561,  28 มี.ค.2561

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ ากัด

20 เคร่ืองประเมินร้ิวรอยและความหยาบละเอียดของผิวหนัง 1 ชุด 449,400                 449,400           เฉพาะเจาะจง บริษัท หน่ าเซียนเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท หน่ าเซียนเทรดด้ิง จ ากัด 449,400.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 37/2561,  21 มี.ค.2561

21 ครุภัณฑ์ปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาสมุนไพรและผลิตสมุนไพร 1 ชุด 3,146,800               3,146,800        e-bidding บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 1,658,400.00 26/2561,  19 มี.ค.2561

 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 318,000.00 27/2561,  19 มี.ค.2561

บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ เทรดด้ิง จ ากัด 1,058,000.00 28/2561,  19 มี.ค.2561

บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ เทรดด้ิง จ ากัด

วันท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2561

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561



22 ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1 ชุด 1,803,100               1,803,100        คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุทินดาผลิตภัณฑ์ บริษัท เตียวฮงสีลม จ ากัด 498,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 47/2561,  29 มี.ค.2561

บริษัท เตียวฮงสีลม จ ากัด บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด 773,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 42/2561,  27 มี.ค.2561

บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 460,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 44/2561,  28 มี.ค.2561

บริษัท เมดิก ไลฟ์ จ ากัด

บริษัท เอดดูเคช่ัน แอนด์ อีควิปเม้นท์ จ ากัด

บริษัท ร่วมรวมไทย เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด

บ.ที.เค-วัน เมดิคอล จ ากัด

23 ชุดปฏิบัติการทางชีววิทยา 1 ชุด 430,000                 430,000           e-bidding บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท เคเอสพี อีสาน จ ากัด 414,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 14/2561,  13 ก.พ.2561

24 ชุดปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 1 ชุด 350,000                 350,000           e-bidding บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ เทรดด้ิง จ ากัด 325,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 17/2561,  15 ก.พ.2561

25 ชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 1 ชุด 440,000                 440,000           e-bidding บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด 284,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 16/2561,  13 ก.พ.2561

26 ชุดปฏิบัติการทางส่ิงแวดล้อม 1 ชุด 1,174,000               1,174,000        e-bidding บริษัท อินโนเวทีฟ ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด 1,142,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 15/2561,  13 ก.พ.2561

บริษัท ไทย ท็อป โกลบอล จ ากัด

บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ เทรดด้ิง จ ากัด

 บริษัท เคเอสพี อีสาน จ ากัด

27 เคร่ืองอะตอมมิคแอบซอร์บช่ันสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 1 เคร่ือง 1,350,000               1,350,000        e-bidding บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จ ากัด บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด 1,342,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 19/2561,  23 ก.พ.2561

28 ชุดท าน้ าบริสุทธ์ิส าหรับห้องปฏิบัติการ 1 เคร่ือง 220,000                 220,000           e-bidding บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ เทรดด้ิง จ ากัด 199,950.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 18/2561,  15 ก.พ.2561

บริษัท ยูเน่ียน ซายน์ เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท เคเอสพี อีสาน จ ากัด

29 เคร่ืองมือวัดทางเคมีไฟฟ้า 1 เคร่ือง 1,295,000               1,295,000        คัดเลือก บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ ากัด บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ ากัด 1,251,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 34/2561,  21 มี.ค.2561

บริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จ ากัด

บริษัท ยูนิไพรม์ จ ากัด

30 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มารดา-ทารก 1 ชุด 567,000                 567,000           คัดเลือก  บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก.  บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก. 1,734,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 38/2561,  23 มี.ค.2561

31 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลกายวิภาคศาสตร์ 1 ชุด 1,220,000               1,220,000        คัดเลือก  บริษัท ดีแมสเทค จ ากัด

 บริษัท ซีเครท อินเทลลิเจนท์ เอเจนซ่ี จ ากัด

32 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลท่ัวไป 1 ชุด 100,000                 100,000           คัดเลือก  ซีทีอาร์333  ซีทีอาร์333 149,400.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 33/25621,  21 มี.ค.2561

33 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 ชุด 92,000                   92,000            คัดเลือก

34 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวิจัย 832,700                 832,700           e-bidding บริษัท อัลฟ่า-บี คอมพ์แอนด์ลิงค์ จ ากัด บริษัท อัลฟ่า-บี คอมพ์แอนด์ลิงค์ จ ากัด 823,258.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 41/2561,  27 มี.ค.2561

35 ครุภัณฑ์ศูนย์เคร่ืองมือกลางเพ่ือการวิจัย 7,281,000               7,281,000        e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเอสพี.ซัพพลายแอนด์ ไซเอนซ์ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 3,698,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 29/2561,  19 มี.ค.2561

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท หน่ าเซียนเทรดด้ิง จ ากัด 1,391,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 31/2561,  20 มี.ค.2561

 บริษัท หน่ าเซียนเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด 2,102,550.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 32/2561,  18 ก.พ.2561

บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษัท ไรส์ซ่ิง ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

36 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ต.ก่อเอ้ อ.เข่ืองใน จ.อุบลฯ 1 หลัง 9,909,900               9,909,900        e-bidding หจก.ศิริมหาชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มานะวัสดุก่อสร้าง 8,500,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 36/2561,  22 มี.ค.2561

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุริยาขนส่งอุบล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลการโยธา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุภาการวิศวกรรม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที ดับบลิว ดี เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชัยฟาร์มการเกษตร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าเงินการก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มานะวัสดุก่อสร้าง

37 อาคารเรียนรวมและพัฒนากิจการนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 1 หลัง 34,650,000             34,650,000       e-bidding บริษัท เอ็นชัวร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท ขุนนนท์ จ ากัด 29,893,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 49/2561,   30 มี.ค.2561



บริษัท ขุนนนท์ จ ากัด

เลิศพัฒนาศรีสะเกษ

 หจก.ศิริมหาชัย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุภาการวิศวกรรม

หจก.อุบลมนตรีก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮาร์เวสท์ คอมเมอร์เชียล

38 ครุภัณฑ์เคร่ืองอิเล็คโตรโฟรีซีสชนิดแนวนอน (Horizontal electrophoresis) 53,500.00 53,500.00 คัดเลือก แอล.เค. อินเตอร์ กรุ๊ป บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด 53,200.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 60/2561,  27 มี.ค.2561

 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด

บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด


