
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 จางทําโปสเตอร และไวนิล สําหรับ

ประชาสัมพันธรณรงคปองกันไวรัสโค

โรนาสายพันธุใหม 2019

10,299.33           10,299.33       เฉพาะเจาะจง เพลินพิมพ 10,299.33     เพลินพิมพ 10,299.33         ราคาต่ําสุด 010300631200011  7/4/63

2 ซื้อตลับหมึก และดรัมหมึกพิมพ 

จํานวน 2 รายการ

144,750.00          144,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ปริ้นท ไอคิว 

จํากัด

144,750.00    บริษัท ปริ้นท ไอคิว 

จํากัด

144,750.00       ราคาต่ําสุด 010103631100106  7/4/63

3 ซื้อหมึกพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 38

 รายการ

237,360.00          237,360.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 

มอรเกท เซ็นเตอร

237,360.00    หางหุนสวนจํากัด มอร

เกท เซ็นเตอร

237,360.00       ราคาต่ําสุด 010103631100103  1/4/63

4 ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง 10,000.00           10,000.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 

บี.พี. ไอที โซลูชั่น

10,000.00     หางหุนสวนจํากัด 

บี.พี. ไอที โซลูชั่น

10,000.00         ราคาต่ําสุด 010103631100105  1/4/63

6 จางทําปายชื่อหองประชุมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 

17 ชุด

99,900.00           99,900.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หาดใหญเบสท

เซลส แอนด เซอรวิส

 จํากัด

99,900.00     บริษัท หาดใหญเบสท

เซลส แอนด เซอรวิส 

จํากัด

99,900.00         ราคาต่ําสุด 010103631200089  22/4/63

8 จางติดตั้งรางอลูมิเนียมเก็บ

สายสัญญาณและสายไฟในหองเรียน

 จํานวน 20

14,000.00           14,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวน จํากัด 

เอ็นเอส 2018 

มารเก็ตติ้ง

14,000.00     หางหุนสวน จํากัด เอ็น

เอส 2018 

มารเก็ตติ้ง

14,000.00         ราคาต่ําสุด 010103631200088  22/4/63

9 ซื้อดรัม Fuji xerox จํานวน 1 ชุด 7,600.00             7,600.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวน จํากัด 

เอ็นเอส 2018 

มารเก็ตติ้ง

7,600.00       หางหุนสวน จํากัด เอ็น

เอส 2018 

มารเก็ตติ้ง

7,600.00           ราคาต่ําสุด 010103631100116  22/4/63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

วันที่ 30 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

10 จางซอมบํารุงรถตูปรับอากาศ 

หมายเลขทะเบียน นข-3005 สงขลา

 จํานวน 12 รายการ

9,052.20             9,052.20         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  พิธานพาณิชย

  จํากัด

9,052.20       บริษัท  พิธานพาณิชย  

จํากัด

9,052.20           ราคาต่ําสุด 010103631200091  21/4/63

11 ซื้อวัสดุสําหรับจัดทําหนากาก Face 

Shield ในสถานการณเชื้อไวรัสโค

วิด-19 จํานวน 5 รายการ

9,080.00             9,080.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร

 จํากัด

9,080.00       บริษัท สยามนครินทร 

จํากัด

9,080.00           ราคาต่ําสุด 010103631100112  14/4/63

12 ซื้อบรรจุภัณฑสําหรับใสเจลลางมือ

ในชวงสถานการณเชื้อไวรัสโควิด-19

 จํานวน 2 รายการ

31,000.00           31,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร

 จํากัด

31,000.00     บริษัท สยามนครินทร 

จํากัด

31,000.00         ราคาต่ําสุด 010103631100111  14/4/63

13 จางซอมบํารุงรถตูปรับอากาศ 

หมายเลขทะเบียน นข 4876 สงขลา

 จํานวน 11 รายการ

11,860.95           11,860.95       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  พิธานพาณิชย

  จํากัด

11,860.95     บริษัท  พิธานพาณิชย  

จํากัด

11,860.95         ราคาต่ําสุด 010103631200090  21/4/63

14 จางซอมบํารุงรถบรรทุกโดยสาร 6 

ลอปายแดง จํานวน 16 รายการ

10,206.84           10,206.84       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  อีซูซุหาดใหญ

  จํากัด

10,206.84     บริษัท  อีซูซุหาดใหญ  

จํากัด

10,206.84         ราคาต่ําสุด 010103631200087  21/4/63

15 ซื้อวัสดุสําหรับจัดทําหนากาก Face 

Shield ในชวงสถานการณเชื้อไวรัส

โควิท-19 จํานวน 4 รายการ

6,800.00             6,800.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 

กวงฮวดมารเก็ตติ้ง

6,800.00       หางหุนสวนจํากัด 

กวงฮวดมารเก็ตติ้ง

6,800.00           ราคาต่ําสุด 010103631100122  24/4/63

16 ซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุคอมพิวเตอร

 จํานวน 9 รายการ

9,731.65             9,731.65         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานธีรภัทร 9,731.65       รานธีรภัทร 9,731.65           ราคาต่ําสุด 010103631100126  24/4/63



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

17 ซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 1 รายการ 26,322.00           26,322.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 

ซีคอม ซัพพลาย

26,322.00     หางหุนสวนจํากัด 

ซีคอม ซัพพลาย

26,322.00         ราคาต่ําสุด 010103631100133  28/4/63

18 ซื้อครุภัณฑสําหรับจัดประชุม

ออนไลน (Conference) จํานวน 2 

รายการ

82,000.00           82,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 

บี.พี. ไอที โซลูชั่น

82,000.00     หางหุนสวนจํากัด 

บี.พี. ไอที โซลูชั่น

82,000.00         ราคาต่ําสุด 010103631100125  27/4/63

19 ซื้อวัสดุสําหรับจัดประชุมออนไลน 

(Conference) จํานวน 5 รายการ

17,020.00           17,020.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 

บี.พี. ไอที โซลูชั่น

17,020.00     หางหุนสวนจํากัด 

บี.พี. ไอที โซลูชั่น

17,020.00         ราคาต่ําสุด 010103631100124  27/4/63

20 ซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 รายการ 20,223.00           20,223.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานธีรภัทร 20,223.00     รานธีรภัทร 20,223.00         ราคาต่ําสุด 010103631100123   24/4/63

21 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5 

รายการ

21,098.00           21,098.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพงษสินคาวัสดุ

จํากัด

21,098.00     บริษัทพงษสินคาวัสดุ

จํากัด

21,098.00         ราคาต่ําสุด 010103631100134  30/4/63



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง 

(บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ประกวดราคาซื้อชุด

ทดลองระบบควบคุมทาง

อุตสาหกรรม สําหรับ

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จํานวน 1 

ชุด

1,800,000.00    1,870,000.00   (e-bidding) บริษัท ออโต ไดแด็ก

ติก จํากัด

1,790,000.00 บริษัท ออโต ไดแด็กติก

 จํากัด

1,790,000.00     คุณสมบัติถูกตองครบถวน

ตามประกาศทุกประการ 

และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

21/2563  30/4/63

2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ

ชุดลิฟตโดยสารสําหรับ

อาคารคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จํานวน 2 

ชุด

5,000,000.00    4,933,413.33   (e-bidding) บริษัท เอเซียน เอ

เลเวเตอร จํากัด

2,996,000.00 บริษัท เอเซียน เอเลเว

เตอร จํากัด

2,996,000.00     คุณสมบัติถูกตองครบถวน

ตามประกาศทุกประการ 

และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

16/2563  28/4/63

บริษัท วอสอัพ จํากัด 3,187,555.00 

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง 

(บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ซื้อหมึกพิมพสําหรับ

คอมพิวเตอร จํานวน 16 

รายการ

165,680.80      165,680.80      (e-market) บริษัท สยามนครินทร

 จํากัด

23,118.00     บริษัท สยามนครินทร 

จํากัด

23,118.00         ราคาต่ําสุด 010103631100117  28/4/63

บริษัท เมโทรซิส

เต็มสคอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)

32,174.90     บริษัท เมโทรซิสเต็มส

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

32,174.90         ราคาต่ําสุด 010103631100118  28/4/63

บริษัท คอนทินิวอัส

ฟอรม แอนด 

คอมพิวเตอร จํากัด

60,112.60     บริษัท คอนทินิวอัส

ฟอรม แอนด 

คอมพิวเตอร จํากัด

60,112.60         ราคาต่ําสุด 010103631100119  28/4/63

บริษัท แคปซูล 

อันลิมิต กรุป จํากัด

19,800.00     บริษัท แคปซูล อันลิมิต

 กรุป จํากัด

19,800.00         ราคาต่ําสุด 010103631100120  28/4/63

บริษัท โอเคซี 

คอรปอเรชั่น จํากัด

3,600.00       บริษัท โอเคซี คอร

ปอเรชั่น จํากัด

3,600.00           ราคาต่ําสุด 010103631100121  28/4/63

บริษัท สยามนครินทร

 จํากัด

23,118.00     บริษัท สยามนครินทร 

จํากัด

23,118.00         ราคาต่ําสุด 010103631100117  28/4/63

2 ซื้อกระดาษถายเอกสาร  

80 แกรม ขนาด A4 

ฉลากเขียว จํานวน 2,120

 รีม โดยวิธี ตลาด

อิเล็กทรอนิกส(e market)

197,320.00      197,320.00      (e-market) หางหุนสวนจํากัด 

กวงฮวดมารเก็ตติ้ง

194,828.00    หางหุนสวนจํากัด ก

วงฮวดมารเก็ตติ้ง

194,828.00       ราคาต่ําสุด 010103631100115  17/4/63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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