
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง 

(บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 

21 รายการ

378,470.00      378,470.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.อาร.สงขลา

กรุป เซอรวิส จํากัด

378,470.00    บริษัท วี.อาร.สงขลา

กรุป เซอรวิส จํากัด

378,470.00       ราคาต่ําสุด 010103631100095  18/3/63

2 ซื้อวัสดุงานสํานักงานจํานวน 3 

รายการ

29,260.00        29,260.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บ.ี

พี. ไอที โซลูชั่น

29,260.00     หางหุนสวนจํากัด บ.ีพี. 

ไอที โซลูชั่น

29,260.00         ราคาต่ําสุด 010103631100055 13/03/2563

3 ซื้อเครื่องพิมพเลเซอรสี จํานวน 1

 เครื่อง

27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด จีโอ

เซาท

27,000.00     หางหุนสวนจํากัด จีโอ

เซาท

27,000.00         ราคาต่ําสุด 010103631100074  2/3/63

4 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 

รายการ

15,500.00        15,500.00       เฉพาะเจาะจง รานพรรณเกา 15,500.00     รานพรรณเกา 15,500.00         ราคาต่ําสุด 010103631100086  9/3/63

5 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 14 

รายการ

46,373.80        46,373.80       เฉพาะเจาะจง รานธีรภัทร 46,373.80     รานธีรภัทร 46,373.80         ราคาต่ําสุด 010103631100085  9/3/63

6 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 12 

รายการ

21,464.20        56,727.00       เฉพาะเจาะจง รานธีรภัทร 21,464.20     รานธีรภัทร 21,464.20         ราคาต่ําสุด 010103631100083  9/3/63

7 ซื้อวัสดุยานยนต จํานวน 6 

รายการ

10,962.15        10,962.15       เฉพาะเจาะจง รานธีรภัทร 10,962.15     รานธีรภัทร 10,962.15         ราคาต่ําสุด 010103631100081  6/3/63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง 

(บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

8 ซื้อถังดักไขมัน จํานวน 10 ใบ 12,305.00        12,305.00       เฉพาะเจาะจง รานธีรภัทร 12,305.00     รานธีรภัทร 12,305.00         ราคาต่ําสุด 010103631100084  9/3/63

9 จางซอมเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร  จํานวน 1 เครื่อง

7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวน จํากัด 

เอ็นเอส 2018 มาร

เก็ตติ้ง

7,000.00       หางหุนสวน จํากัด เอ็น

เอส 2018 มารเก็ตติ้ง

7,000.00           ราคาต่ําสุด 010103631200074  2/3/63

10 ซื้อแผนปูทางเทา 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง รานพรรณเกา 18,000.00     รานพรรณเกา 18,000.00         ราคาต่ําสุด 010103631100088  12/3/63

11 ซื้อซื้อวัสดุสําหรับผลิตเจลลางมือ

 ปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19

18,325.00        18,325.00       เฉพาะเจาะจง หางขายยาไทรบุรี

สมุนไพร

18,325.00     หางขายยาไทรบุรี

สมุนไพร

18,325.00         ราคาต่ําสุด 010103631100079  2/3/63

12 ซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับงาน

อํานวยการ

42,900.00        42,900.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บ.ี

พี. ไอที โซลูชั่น

42,900.00     หางหุนสวนจํากัด บ.ีพี. 

ไอที โซลูชั่น

42,900.00         ราคาต่ําสุด 010103631100082  9/3/63

13 ซื้อน้ําดื่ม ขนาดบรรจุ 600 

มิลลิลิตร

18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แปะแชสงขลา

 จํากัด

18,000.00     บริษัท แปะแชสงขลา 

จํากัด

18,000.00         ราคาต่ําสุด 010103631100090  16/3/63

14 จางตัดเสื้อสูทผูทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จํานวน 5 ตัว

15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์สูท 15,000.00     รานศักดิ์สูท 15,000.00         ราคาต่ําสุด 010103631200085  18/3/63

15 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 8 รายการ 34,336.30        34,336.30       เฉพาะเจาะจง รานธีรภัทร 34,336.30     รานธีรภัทร 34,336.30         ราคาต่ําสุด 010103631100097  19/3/63



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง 

(บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

16 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 20,319.30        20,319.30       เฉพาะเจาะจง รานธีรภัทร 20,319.30     รานธีรภัทร 20,319.30         ราคาต่ําสุด 010103631100094  18/3/63

17 ซื้อหมึกพิมพคอมพิวเตอร จํานวน

 6 รายการ

30,800.00        30,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด

30,800.00     บริษัท ริโก (ประเทศ

ไทย) จํากัด

30,800.00         ราคาต่ําสุด 010103631100091  18/3/63

18 จางซอมบัวคิ้วปูนของอาคาร

สมาคมศิษยเกา

74,000.00        74,000.00       เฉพาะเจาะจง มานพ อลูมิเนียม 74,000.00     มานพ อลูมิเนียม 74,000.00         ราคาต่ําสุด 010103631200096  23/3/63

19 จางซอมบํารุงรถตูปรับอากาศ 

หมายเลขทะเบียน นข 6875 

สงขลา จํานวน 11 รายการ

6,797.71          6,797.71         เฉพาะเจาะจง บริษัท  พิธานพาณิชย

  จํากัด

6,797.71       บริษัท  พิธานพาณิชย  

จํากัด

6,797.71           ราคาต่ําสุด 010103631200081  23/3/63

20 จางซอมบํารุงรถเกง หมายเลข

ทะเบียน ขข 8016 สงขลา 

จํานวน 13 รายการ

7,022.41          7,022.41         เฉพาะเจาะจง บริษัท  พิธานพาณิชย

  จํากัด

7,022.41       บริษัท  พิธานพาณิชย  

จํากัด

7,022.41           ราคาต่ําสุด 010103631200082  23/3/63

21 ซื้อผลิตภัณฑลางมือใน

สถานการณการเพรระบาดของ

เชื้อโรค COVIT-19

12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิตี้ แอนด

 แมกซิมั่ม เทรดดิ้ง

12,840.00     บริษัท ควอลิตี้ แอนด 

แมกซิมั่ม เทรดดิ้ง

12,840.00         ราคาต่ําสุด 010103631100100  20/3/63

22 ซื้อโตะพรอมเกาอี้รับเเขก 

สําหรับหนวยเลขานุการและพิธี

การ

20,260.00        20,260.00       เฉพาะเจาะจง รานพรชัยเฟอรนิเจอร 20,260.00     รานพรชัยเฟอรนิเจอร 20,260.00         ราคาต่ําสุด 010103631100101  30/3/63



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง 

(บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

23 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 

7 รายการ

116,660.00      116,660.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.อาร.สงขลา

กรุป เซอรวิส จํากัด

116,660.00    บริษัท วี.อาร.สงขลา

กรุป เซอรวิส จํากัด

116,660.00       ราคาต่ําสุด 010103631100102  27/3/63



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง 

(บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ปรับปรุงบริเวณรอบ

อาคารเรียนรวมคณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (แบบมีเงื่อนไข)

    3,270,000.00    3,270,989.82 e-bidding หางหุนสวนจํากัด 

นันทวรรณ คอนกรีต

 3,100,000.00 หางหุนสวนจํากัด ทาน้ํา

 บิสิเนส(ประเทศไทย)

     2,550,000.00 คุณสมบัติถูกตองครบถวนตาม

ประกาศทุกประการ และเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

 15/2563  21/3/63

บริษัท เอส บริหาร

จัดการ จํากัด

 3,099,000.00

หางหุนสวนจํากัดฤ

ทธิบูรณกอสราง

 3,213,000.00

หางหุนสวนจํากัด พ.ี

พี.เอ็ม.อินสตรูเมนท

 2,937,000.00

บริษัท บารอกัตเอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด

 2,746,326.06

บริษัท ช.รวมชัย 

กอสราง จํากัด

 2,985,000.00

บริษัท เอฟฟอรท 

ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส จํากัด

 2,780,000.00

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง 

(บาท)

 ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก

 ราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

วันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

บริษัท เค พี วัน เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด

 2,805,063.78

บริษัท รูฟ ซัพพลาย

แอนดเซอรวิส จํากัด

 2,800,000.00

หางหุนสวนจํากัด 

พัทลุงนิคมคาไม

 2,713,600.00

บริษัท พรสิริ รีสอรท

 จํากัด

 3,000,000.00

หางหุนสวนจํากัด ทา

น้ํา บิสิเนส(ประเทศ

ไทย)

 2,550,000.00

2 ซื้อครุภัณฑประกอบสื่อ

งานประชาสัมพันธ

      836,400.00       866,980.00 e-bidding หางหุนสวน จํากัด 

เอ็นเอส 2018 มาร

เก็ตติ้ง

    821,900.00 หางหุนสวน จํากัด เอ็น

เอส 2018 มารเก็ตติ้ง

       821,900.00 คุณสมบัติถูกตองครบถวนตาม

ประกาศทุกประการ และเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

 13/2563  12/3/63

บริษัท เอสเทค เซ็น

เตอร เซอรวิส จํากัด

    833,900.00
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