แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม
มหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ
วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562
วงเงินที่จดั ซื้อ
หรือจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง มานพ อลูมเิ นียม

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

1

จ้างซ่อมแซมหน้าต่างและช่องแสง
บริเวณชานพักบันได อาคาร 48

134,900.00

134,900.00

2

ซื้อวัสดุกอ่ สร้างจ่านวน 9 รายการ

29,521.30

29,521.30

เฉพาะเจาะจง ร้านธีรภัทร์

3

จ้างก่าจัดหนูในอาคารส่านักงาน
อธิการบดี จ่านวน 1 งาน

27,820.00

27,820.00

4

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟแสงจันทร์สอ่ ง
สว่างภายในโรงยิมเนเซียม จ่านวน
๓ หลอด

22,213.20

22,213.20

5

ซื้อวัสดุสา่ นักงาน จ่านวน 1
รายการ

8,500.00

8,500.00

6

ซื้อวัสดุสา่ นักงาน จ่านวน 1
รายการ

22,500.00

22,500.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด

7

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ่านวน 2 รายการ

13,000.00

13,000.00

8

ซื้อวัสดุสา่ นักงาน จ่านวน
27 รายการ

94,849.00

94,849.00

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

วันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

134,900.00

ราคาต่าสุด

010103631200016

4/12/2562

29,521.30 ร้านธีรภัทร์

29,521.30

ราคาต่าสุด

010103631100028

10/12/2562

เฉพาะเจาะจง บริษัท นาโน โฮลี
เฮ้าส์ จ่ากัด

27,820.00 บริษัท นาโน โฮลีเฮ้าส์
จ่ากัด

27,820.00

ราคาต่าสุด

010103631200029

10/12/2562

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด
ซีคอม ซัพพลาย

22,213.20 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด
ซีคอม ซัพพลาย

22,213.20

ราคาต่าสุด

010300631200002

10/12/2562

8,500.00

ราคาต่าสุด

010103631100029

10/12/2562

22,500.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด

22,500.00

ราคาต่าสุด

010103631100032

12/12/2562

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บี.
พี ไอที โซลูชัน

13,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บี.พี
ไอที โซลูชัน

13,000.00

ราคาต่าสุด

010103631100034

17/12/2562

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์
จ่ากัด

94,849.00 บริษัท สยามนครินทร์
จ่ากัด

94,849.00

ราคาต่าสุด

010103631100031

10/12/2562

เฉพาะเจาะจง สงขลาสโตร์

134,900.00 มานพ อลูมเิ นียม

เลขที่ของสัญญำหรือ
รำคำที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่คดั เลือก
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
หรือจ้ำง
โดยสรุป
จ้ำง

8,500.00 สงขลาสโตร์

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรือจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

วันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

9

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จ่านวน 18 รายการ

23,711.20

23,711.20

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซี
คอม ซัพพลาย

23,711.20 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีคอม
ซัพพลาย

23,711.20

ราคาต่าสุด

010103631100030

12/12/2562

10

จ้างซ่อมเครืองถ่ายเอกสารของ
งานธุรการและสารบรรณ

35,143.08

35,143.08

เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด

35,143.08 บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด

35,143.08

ราคาต่าสุด

010103631200019

12/12/2562

11

ซื้อโทรศัพท์เคลือนที จ่านวน 1
เครือง ส่าหรับผู้บริหารคณะครุ
ศาสตร์

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บี.
พี ไอที โซลูชัน

9,000.00

ราคาต่าสุด

010103631100033

13/12/2562

12

จ้างเปลียนไส้กรองเครืองกรองน้่า
จ่านวน 1 งาน

122,866.00

122,866.00

เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ธร สืบสกุล

122,866.00 นายพงษ์ธร สืบสกุล

122,866.00

ราคาต่าสุด

010103631200028

18/12/2562

13

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน
28 รายการ

131,290.00

131,290.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บี.
พี ไอที โซลูชัน

131,290.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บี.พี
ไอที โซลูชัน

131,290.00

ราคาต่าสุด

010103631100035

17/12/2562

14

ซื้อเวชภัณ์ยา จ่านวน 9 รายการ
ส่าหรับโครงการแข่งขันกีฬา
ภายในคณะ 7 คณะ

15,000.00

15,000.00

เฉพาะเจาะจง ส่าโรงเภสัช

15,000.00 ส่าโรงเภสัช

15,000.00

ราคาต่าสุด

010300631100006

14/12/2562

15

จ้างซ่อมบ่ารุงรถเก๋ง หมายเลข
ทะเบียน ขข 8016 สงขลา จ่านวน
10 รายการ

20,381.36

20,381.36

เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์
จ่ากัด

20,381.36 บริษัท พิธานพาณิชย์
จ่ากัด

20,381.36

ราคาต่าสุด

010103631200031

25/12/2562

16

ซื้อครุภัณฑ์สา่ นักงาน จ่านวน 1
รายการ

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง ปาริชาติผา้ ม่าน

10,000.00 ปาริชาติผา้ ม่าน

10,000.00

ราคาต่าสุด

010103631100037

19/12/2562

17

ซื้อวัสดุสา่ นักงานจ่านวน 99
รายการ

453,468.00

453,468.00

453,468.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด
ก้วงฮวดมาร์เก็ตติ้ง

453,468.00

ราคาต่าสุด

010103631100041

27/12/2562

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ก้
วงฮวดมาร์เก็ตติ้ง

รำคำที่เสนอ

เลขที่ของสัญญำหรือ
รำคำที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่คดั เลือก
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
หรือจ้ำง
โดยสรุป
จ้ำง

9,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บี.พี
ไอที โซลูชัน

วงเงินที่จดั ซื้อ
หรือจัดจ้ำง
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

18

จ้างซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์พกพา
จ่านวน 1 รายการ

5,600.00

5,600.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด
เอ็นเอส 2018 มาร์
เก็ตติ้ง

5,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอ็น
เอส 2018 มาร์เก็ตติ้ง

19

จ้างปรับปรุงห้อง Innovation by
GSB Startup โครงการ GSB
Innovation Club

399,900.00

399,900.00

เฉพาะเจาะจง นายพงค์ศักดิ์ อินท
พันธ์

20

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง โคมสปอตไลท์ ๔00 วัตต์ ที
เสาสูงสนามฟุตบอล

14,980.00

14,980.00

21

เช่าเครืองเสียง เครืองดนตรี วง
ดนตรี และจอ LED จ่านวน 1 ชุด

35,000.00

35,000.00

22

ชุดเครืองแต่งกาย จ่านวน 1
รายการ

6,000.00

6,000.00

เลขที่ของสัญญำหรือ
รำคำที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่คดั เลือก
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
หรือจ้ำง
โดยสรุป
จ้ำง

วันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

5,600.00

ราคาต่าสุด

010103631200032

25/12/2562

399,900.00 นายพงค์ศักดิ์ อินทพันธ์

399,900.00

ราคาต่าสุด

10/2563

19/12/2562

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซี
คอม ซัพพลาย

14,980.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีคอม
ซัพพลาย

14,980.00

ราคาต่าสุด

010300631200003

26/12/2562

เฉพาะเจาะจง ซัพพอร์ต มีเดีย โปร

35,000.00 ซัพพอร์ต มีเดีย โปร

35,000.00

ราคาต่าสุด

010103631300003

25/12/2562

6,000.00

ราคาต่าสุด

010103631300004

27/12/2562

เฉพาะเจาะจง อ้อยตัดเย็บ

6,000.00 อ้อยตัดเย็บ

