
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง 

(บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จา้งซ่อมแซมหน้าต่างและชอ่งแสง

บริเวณชานพักบันได อาคาร 48

134,900.00      134,900.00  เฉพาะเจาะจง มานพ อลูมเินียม 134,900.00    มานพ อลูมเินียม 134,900.00       ราคาต ่าสุด 010103631200016 4/12/2562

2 ซ้ือวสัดุกอ่สร้างจา่นวน 9 รายการ 29,521.30        29,521.30    เฉพาะเจาะจง ร้านธรีภัทร์ 29,521.30     ร้านธรีภัทร์ 29,521.30         ราคาต ่าสุด 010103631100028 10/12/2562

3 จา้งกา่จดัหนูในอาคารส่านักงาน

อธกิารบดี จา่นวน 1 งาน

27,820.00        27,820.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท นาโน โฮลี 

เฮ้าส์ จา่กดั

27,820.00     บริษัท นาโน โฮลี เฮ้าส์ 

จา่กดั

27,820.00         ราคาต ่าสุด 010103631200029 10/12/2562

4 จา้งซ่อมปรับปรุงไฟแสงจนัทร์ส่อง

สวา่งภายในโรงยมิเนเซียม จา่นวน

 ๓ หลอด

22,213.20        22,213.20    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา่กดั   

ซีคอม ซัพพลาย

22,213.20     ห้างหุ้นส่วนจา่กดั     

ซีคอม ซัพพลาย

22,213.20         ราคาต ่าสุด 010300631200002 10/12/2562

5 ซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน 1 

รายการ

8,500.00          8,500.00      เฉพาะเจาะจง สงขลาสโตร์ 8,500.00       สงขลาสโตร์ 8,500.00           ราคาต ่าสุด 010103631100029 10/12/2562

6 ซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน 1 

รายการ

22,500.00        22,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ้(ประเทศ

ไทย) จา่กดั

22,500.00     บริษัท ริโก ้(ประเทศ

ไทย) จา่กดั

22,500.00         ราคาต ่าสุด 010103631100032 12/12/2562

7 ซ้ือวสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จา่นวน 2 รายการ

13,000.00        13,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา่กดั บี.

พี ไอที โซลูชั น

13,000.00     ห้างหุ้นส่วนจา่กดั บี.พี 

ไอที โซลูชั น

13,000.00         ราคาต ่าสุด 010103631100034 17/12/2562

8 ซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน 

27 รายการ

94,849.00        94,849.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์

 จา่กดั

94,849.00     บริษัท สยามนครินทร์ 

จา่กดั

94,849.00         ราคาต ่าสุด 010103631100031 10/12/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนธนัวำคม

มหำวทิยำลยัรำชภัฎสงขลำ

วนัที่ 31 เดอืน ธนัวำคม พ.ศ. 2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง 

(บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

9 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า จา่นวน 18 รายการ 23,711.20        23,711.20    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา่กดั ซี

คอม ซัพพลาย

23,711.20     ห้างหุ้นส่วนจา่กดั ซีคอม

 ซัพพลาย

23,711.20         ราคาต ่าสุด 010103631100030 12/12/2562

10 จา้งซ่อมเครื องถา่ยเอกสารของ

งานธรุการและสารบรรณ

35,143.08        35,143.08    เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ้(ประเทศ

ไทย) จา่กดั

35,143.08     บริษัท ริโก ้(ประเทศ

ไทย) จา่กดั

35,143.08         ราคาต ่าสุด 010103631200019 12/12/2562

11 ซ้ือโทรศัพท์เคลื อนที  จา่นวน 1 

เครื อง ส่าหรับผู้บริหารคณะครุ

ศาสตร์

9,000.00          9,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา่กดั บี.

พี ไอที โซลูชั น

9,000.00       ห้างหุ้นส่วนจา่กดั บี.พี 

ไอที โซลูชั น

9,000.00           ราคาต ่าสุด 010103631100033 13/12/2562

12 จา้งเปลี ยนไส้กรองเครื องกรองน้่า 

จา่นวน 1 งาน

122,866.00      122,866.00  เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ธร สืบสกลุ 122,866.00    นายพงษ์ธร สืบสกลุ 122,866.00       ราคาต ่าสุด 010103631200028 18/12/2562

13 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จา่นวน 

28 รายการ

131,290.00      131,290.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา่กดั บี.

พี ไอที โซลูชั น

131,290.00    ห้างหุ้นส่วนจา่กดั บี.พี 

ไอที โซลูชั น

131,290.00       ราคาต ่าสุด 010103631100035 17/12/2562

14 ซ้ือเวชภัณ์ยา จา่นวน 9 รายการ 

ส่าหรับโครงการแขง่ขนักฬีา

ภายในคณะ 7 คณะ

15,000.00        15,000.00    เฉพาะเจาะจง ส่าโรงเภสัช 15,000.00     ส่าโรงเภสัช 15,000.00         ราคาต ่าสุด 010300631100006 14/12/2562

15 จา้งซ่อมบ่ารุงรถเกง๋ หมายเลข

ทะเบียน ขข 8016 สงขลา จา่นวน

 10 รายการ

20,381.36        20,381.36    เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย์

 จา่กดั

20,381.36     บริษัท พิธานพาณิชย ์

จา่กดั

20,381.36         ราคาต ่าสุด 010103631200031 25/12/2562

16 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน จา่นวน 1 

รายการ

10,000.00        10,000.00    เฉพาะเจาะจง ปาริชาติผ้ามา่น 10,000.00     ปาริชาติผ้ามา่น 10,000.00         ราคาต ่าสุด 010103631100037 19/12/2562

17 ซ้ือวสัดุส่านักงานจา่นวน 99 

รายการ

453,468.00      453,468.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา่กดั   ก้

วงฮวดมาร์เกต็ต้ิง

453,468.00    ห้างหุ้นส่วนจา่กดั      

กว้งฮวดมาร์เกต็ต้ิง

453,468.00       ราคาต ่าสุด 010103631100041 27/12/2562



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง 

(บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

18 จา้งซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์พกพา

 จา่นวน 1 รายการ

5,600.00          5,600.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา่กดั 

เอน็เอส 2018 มาร์

เกต็ต้ิง

5,600.00       ห้างหุ้นส่วนจา่กดั เอน็

เอส 2018 มาร์เกต็ต้ิง

5,600.00           ราคาต ่าสุด 010103631200032 25/12/2562

19 จา้งปรับปรุงห้อง Innovation by

 GSB Startup โครงการ GSB 

Innovation Club

399,900.00      399,900.00  เฉพาะเจาะจง นายพงค์ศักด์ิ อนิท

พันธ์

399,900.00    นายพงค์ศักด์ิ อนิทพันธ์ 399,900.00       ราคาต ่าสุด 10/2563 19/12/2562

20 จา้งซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง

สวา่ง โคมสปอตไลท์ ๔00 วตัต์ ที 

เสาสูงสนามฟุตบอล

14,980.00        14,980.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา่กดั ซี

คอม ซัพพลาย

14,980.00     ห้างหุ้นส่วนจา่กดั ซีคอม

 ซัพพลาย

14,980.00         ราคาต ่าสุด 010300631200003 26/12/2562

21 เชา่เครื องเสียง เครื องดนตรี วง

ดนตรี และจอ LED  จา่นวน 1 ชดุ

35,000.00        35,000.00    เฉพาะเจาะจง ซัพพอร์ต มเีดีย โปร 35,000.00     ซัพพอร์ต มเีดีย โปร 35,000.00         ราคาต ่าสุด 010103631300003 25/12/2562

22 ชดุเครื องแต่งกาย จา่นวน 1 

รายการ

6,000.00          6,000.00      เฉพาะเจาะจง ออ้ยตัดเยบ็ 6,000.00       ออ้ยตัดเยบ็ 6,000.00           ราคาต ่าสุด 010103631300004 27/12/2562


