
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 6 

รายการ

26,800.00           26,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณเกา้ 26,800.00     ร้านพรรณเกา้ 26,800.00         ราคาต  าสุด 010103631100050 21/02/2563

2 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน

 16 รายการ

17,348.00           17,348.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทพงษ์สินค้าวสัดุ

จ ากดั

17,348.00     บริษัทพงษ์สินค้าวสัดุ

จ ากดั

17,348.00         ราคาต  าสุด 010103631100060  3/2/63

3 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

(ถงัขยะคอนเทนเนอร์) จ านวน 

3 ใบ

450,000.00          450,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กลั

ชนก เทรดด้ิง

450,000.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กลั

ชนก เทรดด้ิง

450,000.00       ราคาต  าสุด 010103631100056  14/2/63

4 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 10 

รายการ

9,362.50             9,362.50         เฉพาะเจาะจง ร้านธรีภัทร์ 9,362.50       ร้านธรีภัทร์ 9,362.50           ราคาต  าสุด 010103631100061  5/2/63

5 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 

รายการ

76,135.00           76,135.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

มอร์เกท เซ็นเตอร์

76,135.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มอร์

เกท เซ็นเตอร์

76,135.00         ราคาต  าสุด 010103631100058  3/2/63

6 ซ้ือเครื องปรับอากาศ จ านวน 1 

เครื อง ส าหรับฝ่ายยานพาหนะ

47,500.00           47,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คูลชอป แอร์

เซ็นเตอร์ จ ากดั

47,500.00     บริษัท คูลชอป แอร์เซ็น

เตอร์ จ ากดั

47,500.00         ราคาต  าสุด 010103631100063  6/2/63

7 ซ้ือเครื องพิมพ์เลเซอร์สี จ านวน

 1 เครื อง

10,000.00           10,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.

พี. ไอที โซลูชั น

10,000.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.พี. 

ไอที โซลูชั น

10,000.00         ราคาต  าสุด 010103631100070  18/2/63

8 วสัดุ จ านวน 3 รายการ 91,303.10           91,303.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแซนด์ 

สวมิมิ ง พูล จ ากดั

91,303.10     บริษัท ไทยแซนด์ สวมิ

มิ ง พูล จ ากดั

91,303.10         ราคาต  าสุด 010103631100064  11/2/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ์

มหำวทิยำลยัรำชภัฎสงขลำ

วนัที่ 28 เดอืน กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2563



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

9 จา้งท าโล่คนดีศรีราชภัฏ และผู้

อปุการะคุณต่อมหาวทิยาลัย 

(พร้อมกล่องบรรจุ) ส าหรับ

โครงการจดังาน วนัราชภัฏ 

ประจ าปี 2563

12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอมีโีกอ้คีวปิเมน้ท์ 12,000.00     ร้านอมีโีกอ้คีวปิเมน้ท์ 12,000.00         ราคาต  าสุด 010300631200006  13/2/63

10 จา้งหุ้มเบาะเกา้อี้ จ านวน 24 ตัว 9,520.00             9,520.00         เฉพาะเจาะจง ส.เจริญการเบาะ 9,520.00       ส.เจริญการเบาะ 9,520.00           ราคาต  าสุด 010103631200064  20/2/63

11 ซ้ือตู้ท าน้ าเยน็รวมอปุกรณ์

กรองน้ าดื ม พร้อมติดต้ัง จ านวน

 1 ชดุ

26,300.00           26,300.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากดั 

เอน็เอส 2018 มาร์

เกต็ต้ิง

26,300.00     ห้างหุ้นส่วน จ ากดั เอน็

เอส 2018 มาร์เกต็ต้ิง

26,300.00         ราคาต  าสุด 010103631100072  19/2/63

12 ซ้ือวสัดุการเกษตรและวสัดุงาน

บ้านงานครัว จ านวน 20 รายการ

177,625.35          177,625.35      เฉพาะเจาะจง กรธนา 177,625.35    กรธนา 177,625.35       ราคาต  าสุด 010103631100068  17/2/63

13 จา้งเหมาเครื องเสียงพร้อม

ระบบแสง ส าหรับโครงการจดั

งาน วนัราชภัฏ ประจ าปี พ.ศ. 

2563

13,000.00           13,000.00       เฉพาะเจาะจง ซัพพอร์ต มเีดีย โปร 13,000.00     ซัพพอร์ต มเีดีย โปร 13,000.00         ราคาต  าสุด 010300631200008  13/2/63

14 จา้งซ่อมบ ารุงรถจกัรยานยนต์ 

หมายเลขทะเบียน งงธ 878 

จ านวน 11 รายการ

6,693.92             6,693.92         เฉพาะเจาะจง บริษัท  พิธานพาณิชย์

  จ ากดั

6,693.92       บริษัท  พิธานพาณิชย ์ 

จ ากดั

6,693.92           ราคาต  าสุด 010103631200068  7/2/63

15 ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 9 

รายการ

17,493.00           17,493.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ก้

วงฮวดมาร์เกต็ต้ิง

17,493.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ก้

วงฮวดมาร์เกต็ต้ิง

17,493.00         ราคาต  าสุด 010103631100076  27/2/63


