
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถงั

ขยะคอนเทนเนอร์) จ านวน 3 ใบ

450,000.00          450,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

กลัชนก เทรดด้ิง

450,000.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กลั

ชนก เทรดด้ิง

450,000.00       ราคาต  าสุด 010103631100056 29/01/2563

2 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ หมายเลข

ทะเบียน 40-0510 สงขลา จ านวน

 9 รายการ

21,143.20           21,143.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท อนันต์มอเตอร์

เซลส์ จ ากดั

21,143.20     บริษัท อนันต์มอเตอร์

เซลส์ จ ากดั

21,143.20         ราคาต  าสุด 010103631200034 3/1/2563

3 ซ้ือวสัดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

จ านวน 18 รายการ

143,797.30          143,797.30      เฉพาะเจาะจง กรธนา 143,797.30    กรธนา 143,797.30       ราคาต  าสุด 010103631100047 09/01/2563

4 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ (รถ

เกง๋) หมายเลขทะเบียน กท 6068

 สงขลา จ านวน 11 รายการ

24,333.94           24,333.94       เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย ์

จ ากดั

24,333.94     บริษัท พิธานพาณิชย ์

จ ากดั

24,333.94         ราคาต  าสุด 010103631200035 03/01/2563

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 5 รายการ

 ส าหรับโครงการแขง่ขนักฬีา

มหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย 

คร้ังที  47 ณ มหาวทิยาลัยรังสิต 

(รอบมหกรรม)

5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง ส าโรงเภสัช 5,000.00       ส าโรงเภสัช 5,000.00           ราคาต  าสุด 010300631100009 04/01/2563

6 ซ้ือเส้ือกฬีาผู้จดัการทีมฯ และชดุ

นักกฬีา จ านวน 10 รายการ 

โครงการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลัย

แห่งประเทศไทย คร้ังที  47 ณ 

มหาวทิยาลัยรังสิต (รอบมหกรรม)

19,950.00           19,950.00       เฉพาะเจาะจง ศูนยก์ฬีาคอมแพล็กซ์

สงขลา

19,950.00     ศูนยก์ฬีาคอมแพล็กซ์

สงขลา

19,950.00         ราคาต  าสุด 010300631100010 04/01/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมกรำคม

มหำวทิยำลยัรำชภัฎสงขลำ

วนัที่ 31 เดอืน มกรำคม พ.ศ. 2563



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

7 ซ้ืออปุกรณกฬีา จ านวน 3 รายการ

 ส าหรับโครงการแขง่ขนักฬีา

มหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย 

คร้ังที  47 ณ มหาวทิยาลัยรังสิต 

(รอบมหกรรม)

14,984.00           14,984.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีกฬีา 14,984.00     ร้านโชคดีกฬีา 14,984.00         ราคาต  าสุด 010300631100008 04/01/2563

8 จา้งซ่อมบ ารุงรถตู้ปรับอากาศ 

หมายเลขทะเบียน นข 4876 

สงขลา

20,569.68           20,569.68       เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย ์

จ ากดั

20,569.68     บริษัท พิธานพาณิชย ์

จ ากดั

20,569.68         ราคาต  าสุด 010103631200047 04/01/2563

9 จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 

2 คัน ส าหรับโครงการแขง่ขนักฬีา

มหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย 

คร้ังที  47 ณ มหาวทิยาลัยรังสิต 

(รอบมหกรรม)

80,000.00           80,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ไกรรักษ์ 80,000.00     นายอภิสิทธิ์ ไกรรักษ์ 80,000.00         ราคาต  าสุด 010300631200004 04/01/2563

10 ซ้ือนมกล่อง UHT จ านวน 1 

รายการ ส าหรับนักเรียนโรงเรียน

สาธติ

142,290.00          142,290.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

เอ.พี. ซัพพลาย (2016)

142,290.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ.พี.

 ซัพพลาย (2016)

142,290.00       ราคาต  าสุด 010103631100048 09/01/2563

11 จา้งพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ 

พร้อมเคลือบยวูี

5,200.00             5,200.00         เฉพาะเจาะจง ซัพพอร์ต มเีดีย โปร 5,200.00       ซัพพอร์ต มเีดีย โปร 5,200.00           ราคาต  าสุด 010103631200049 14/01/2563

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 10 

รายการ

9,340.00             9,340.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

กว้งฮวดมาร์เกต็ต้ิง

9,340.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ก้

วงฮวดมาร์เกต็ต้ิง

9,340.00           ราคาต  าสุด 010103631100049 14/01/2563

13 ซ้ือปกใบเสร็จรับเงิน จ านวน 3500

 ใบ ส าหรับงานคลัง

7,000.00             7,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกปัตันพร้ินด้ิง 7,000.00       ร้านกปัตันพร้ินด้ิง 7,000.00           ราคาต  าสุด 010103631100051 23/01/2563



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

14 จา้งตัดเส้ือสูทผู้ทรงคุณวฒิุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

จ านวน 3 ตัว

9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิสูท 9,000.00       ร้านศักด์ิสูท 9,000.00           ราคาต  าสุด 010103631200053 21/01/2563

15 จา้งซ่อมบ ารุงรถกะบะ หมายเลข

ทะเบียน กบ 9752 สงขลา จ านวน

 23 รายการ

19,077.03           19,077.03       เฉพาะเจาะจง บริษัท อซูีซุ หาดใหญ่ 

จ ากดั

19,077.03     บริษัท อซูีซุ หาดใหญ่ 

จ ากดั

19,077.03         ราคาต  าสุด 010103631200052 17/01/2563

16 จา้งเหมารถบัสพัดลม จ านวน 1 

คัน ส าหรับโครงการส านึกรักษ์

สิ งแวดล้อม ณ ศูนยก์ารเรียนรู้

ชมุชน ต.เกตรี อ.เมอืงสตูล จ.สตูล

9,500.00             9,500.00         เฉพาะเจาะจง นางอสุ่าห์ ณ นคร 9,500.00       นางอสุ่าห์ ณ นคร 9,500.00           ราคาต  าสุด 010300631200005 11/1/2563

17 ซ้ือวสัดุกอ่นสร้าง จ านวน 6 

รายการ

15,552.45           15,552.45       เฉพาะเจาะจง ร้านธรีภัทร์ 15,552.45     ร้านธรีภัทร์ 15,552.45         ราคาต  าสุด 010103631100054 25/01/2563

18 จา้งซ่อมบ ารุงรถเกง๋ หมายเลข

ทะเบียน ขข 8016 สงขลา จ านวน

 31 รายการ

25,951.78           25,951.78       เฉพาะเจาะจง บริษัท พิธานพาณิชย ์

จ ากดั

25,951.78     บริษัท พิธานพาณิชย ์

จ ากดั

25,951.78         ราคาต  าสุด 010103631200063 30/01/2563

19 จา้งก าจดัปลวกบ้านพักราชการ 

ส าโรง

19,260.00           19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นาโน โฮลี เฮ้าส์ 

จ ากดั (ส านักงานใหญ)่

19,260.00     บริษัท นาโน โฮลี เฮ้าส์ 

จ ากดั (ส านักงานใหญ)่

19,260.00         ราคาต  าสุด 010103631200058  28/1/63

20 จา้งซ่อมบ ารุงรถตู้ปรับอากาศ 

หมายเลขทะเบียน นข 3232 

สงขลา จ านวน 20 รายการ

27,026.06           27,026.06       เฉพาะเจาะจง บริษัท  พิธานพาณิชย ์ 

จ ากดั

27,026.06     บริษัท  พิธานพาณิชย ์ 

จ ากดั

27,026.06         ราคาต  าสุด 010103631200062  29/1/63

21 จา้งซ่อมบ ารุงรถตู้ปรับอากาศ 

หมายเลขทะเบียน นข-3005 สข 

จ านวน 13 รายการ

5,284.73             5,284.73         เฉพาะเจาะจง บริษัท  พิธานพาณิชย ์ 

จ ากดั

5,284.73       บริษัท  พิธานพาณิชย ์ 

จ ากดั

5,284.73           ราคาต  าสุด 010103631200060  29/1/63



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

22 จา้งซ่อมบ ารุงรถตู้ปรับอากาศ 

หมายเลขทะเบียน นข 4876 สข 

จ านวน 12 รายการ

6,054.06             6,054.06         เฉพาะเจาะจง บริษัท  พิธานพาณิชย ์ 

จ ากดั

6,054.06       บริษัท  พิธานพาณิชย ์ 

จ ากดั

6,054.06           ราคาต  าสุด 010103631200061 30/01/2563

23 จา้งซ่อมบ ารุงรถตู้ปรับอากาศ 

หมายเลขทะเบียน นข 4876 สข 

จ านวน 12 รายการ

6,054.06             6,054.06         เฉพาะเจาะจง บริษัท  พิธานพาณิชย ์ 

จ ากดั

6,054.06       บริษัท  พิธานพาณิชย ์ 

จ ากดั

6,054.06           ราคาต  าสุด 010103631200061  29/1/63

24 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 

รายการ

29,260.00           29,260.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.พี. 

ไอที โซลูชั น

29,260.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.พี. 

ไอที โซลูชั น

29,260.00         ราคาต  าสุด 010103631100055  28/1/63

25 ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 3 รายการ 5,460.00             5,460.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

กว้งฮวดมาร์เกต็ต้ิง

5,460.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

กว้งฮวดมาร์เกต็ต้ิง

5,460.00           ราคาต  าสุด 010103631100057  31/1/63


