แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ
วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซื้อหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่คดั เลือก
หรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

1

ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 6
รายการ

26,800.00

26,800.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านพรรณเก้า

26,800.00 ร้านพรรณเก้า

26,800.00

ราคาตาสุด

010103631100050

21/02/2563

2

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน
16 รายการ

17,348.00

17,348.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัทพงษ์สนิ ค้าวัสดุ
จากัด

17,348.00 บริษัทพงษ์สนิ ค้าวัสดุ
จากัด

17,348.00

ราคาตาสุด

010103631100060

3/2/63

3

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(ถังขยะคอนเทนเนอร์) จานวน
3 ใบ

450,000.00

450,000.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด กัล
ชนก เทรดดิ้ง

450,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด กัล
ชนก เทรดดิ้ง

450,000.00

ราคาตาสุด

010103631100056

14/2/63

4

ซื้อวัสดุกอ่ สร้าง จานวน 10
รายการ

9,362.50

9,362.50

เฉพาะเจาะจง

ร้านธีรภัทร์

9,362.50

ราคาตาสุด

010103631100061

5/2/63

5

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5
รายการ

76,135.00

76,135.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
มอร์เกท เซ็นเตอร์

76,135.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด มอร์
เกท เซ็นเตอร์

76,135.00

ราคาตาสุด

010103631100058

3/2/63

6

ซื้อเครืองปรับอากาศ จานวน 1
เครือง สาหรับฝ่ายยานพาหนะ

47,500.00

47,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คูลชอป แอร์
เซ็นเตอร์ จากัด

47,500.00 บริษัท คูลชอป แอร์เซ็น
เตอร์ จากัด

47,500.00

ราคาตาสุด

010103631100063

6/2/63

7

ซื้อเครืองพิมพ์เลเซอร์สี จานวน
1 เครือง

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด บี.
พี. ไอที โซลูชัน

10,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด บี.พี.
ไอที โซลูชัน

10,000.00

ราคาตาสุด

010103631100070

18/2/63

8

วัสดุ จานวน 3 รายการ

91,303.10

91,303.10

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยแซนด์
สวิมมิง พูล จากัด

91,303.10 บริษัท ไทยแซนด์ สวิม
มิง พูล จากัด

91,303.10

ราคาตาสุด

010103631100064

11/2/63

9,362.50 ร้านธีรภัทร์

ลำดับที่

งำนที่จดั ซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จดั ซื้อหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

9

จ้างทาโล่คนดีศรีราชภัฏ และผู้
อุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย
(พร้อมกล่องบรรจุ) สาหรับ
โครงการจัดงาน วันราชภัฏ
ประจาปี 2563

12,000.00

12,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านอีมโี ก้อคี วิปเม้นท์

10

จ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ จานวน 24 ตัว

9,520.00

9,520.00

เฉพาะเจาะจง

ส.เจริญการเบาะ

11

ซื้อตู้ทาน้าเย็นรวมอุปกรณ์
กรองน้าดืม พร้อมติดตั้ง จานวน
1 ชุด

26,300.00

26,300.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วน จากัด
เอ็นเอส 2018 มาร์
เก็ตติ้ง

12

ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงาน
บ้านงานครัว จานวน 20 รายการ

177,625.35

177,625.35

เฉพาะเจาะจง

กรธนา

13

จ้างเหมาเครืองเสียงพร้อม
ระบบแสง สาหรับโครงการจัด
งาน วันราชภัฏ ประจาปี พ.ศ.
2563

13,000.00

13,000.00

เฉพาะเจาะจง

ซัพพอร์ต มีเดีย โปร

14

จ้างซ่อมบารุงรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน งงธ 878
จานวน 11 รายการ

6,693.92

6,693.92

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พิธานพาณิชย์
จากัด

15

ซื้อวัสดุสานักงานจานวน 9
รายการ

17,493.00

17,493.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ก้
วงฮวดมาร์เก็ตติ้ง

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

12,000.00 ร้านอีมโี ก้อคี วิปเม้นท์

9,520.00 ส.เจริญการเบาะ
26,300.00 ห้างหุ้นส่วน จากัด เอ็น
เอส 2018 มาร์เก็ตติ้ง

177,625.35 กรธนา

13,000.00 ซัพพอร์ต มีเดีย โปร

6,693.92 บริษัท พิธานพาณิชย์
จากัด

17,493.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ก้
วงฮวดมาร์เก็ตติ้ง

รำคำที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่คดั เลือก
หรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง

วันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

12,000.00

ราคาตาสุด

010300631200006

13/2/63

9,520.00

ราคาตาสุด

010103631200064

20/2/63

26,300.00

ราคาตาสุด

010103631100072

19/2/63

177,625.35

ราคาตาสุด

010103631100068

17/2/63

13,000.00

ราคาตาสุด

010300631200008

13/2/63

6,693.92

ราคาตาสุด

010103631200068

7/2/63

17,493.00

ราคาตาสุด

010103631100076

27/2/63

