
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ส ำเร็จรูป

ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและ

ประชมุออนไลน์ และโทรทัศน์

จ ำนวน 1 โครงกำร

129,500.00          129,500.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

จโีอเซำท์

129,500.00    ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

จโีอเซำท์

129,500.00       รำคำต  ำสุด 010103631100145  27/5/63

2 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์และ

กำรแพทย ์ส ำหรับศูนยเ์ครื องมอื

กลำง

44,000.00           44,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

ไฮซำยน์

44,000.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

ไฮซำยน์

44,000.00         รำคำต  ำสุด 010103631100136  1/5/63

3 จำ้งถำ่ยเอกสำรแบบแปลน A1 

จ ำนวน 2 รำยกำร

61,632.00           61,632.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนศำลำกลำงเซลส์ 

 ปร้ินท์

61,632.00     ร้ำนศำลำกลำงเซลส์  

ปร้ินท์

61,632.00         รำคำต  ำสุด 010103631200094  12/5/63

4 ซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 16,927.40           16,927.40       เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีภัทร์ 16,927.40     ร้ำนธรีภัทร์ 16,927.40         รำคำต  ำสุด 010103631100135  12/5/63

5 ซ้ือครุภัณฑ์กอ่สร้ำง จ ำนวน 2 

รำยกำร

63,130.00           63,130.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีภัทร์ 63,130.00     ร้ำนธรีภัทร์ 63,130.00         รำคำต  ำสุด 010103631100142  23/5/63

6 จำ้งท ำคูระบำยน้ ำอำคำรเรียน 9 

(อำคำรบัณฑิตวทิยำลัย)

54,000.00           53,873.89       เฉพำะเจำะจง นำยสำกล  บุปผะโพธิ์ 53,999.96     นำยสำกล  บุปผะโพธิ์ 53,999.96         รำคำต  ำสุด 010103631200095  21/5/63

7 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 16 รำยกำร 85,755.15           85,755.15       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

ซีคอม ซัพพลำย

85,755.15     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

ซีคอม ซัพพลำย

85,755.15         รำคำต  ำสุด 010103631100140  20/5/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม

มหำวทิยำลยัรำชภัฎสงขลำ

วนัที่ 31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2563



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
 วงเงินที่จดัซ้ือหรือ

จดัจำ้ง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

8 ซ้ือเครื องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 15

 เครื อง

28,800.00           28,800.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

บี.พี. ไอที โซลูชั น

28,800.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

บี.พี. ไอที โซลูชั น

28,800.00         รำคำต  ำสุด 010103631100141   21/5/63

9 จำ้งซ่อมท่อน้ ำทิ้งอดุตัน ของ

หอพักสบันงำ

38,390.00           38,390.00       เฉพำะเจำะจง นำยบรรจบ สุวรรโณ 38,390.00     นำยบรรจบ สุวรรโณ 38,390.00         รำคำต  ำสุด 010300631200013  26/5/63

10 ซ้ือวสัดุส ำนักงำนส ำหรับงำนคลัง

 จ ำนวน 3 รำยกำร

13,280.00           13,280.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

กว้งฮวดมำร์เกต็ต้ิง

13,280.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

กว้งฮวดมำร์เกต็ต้ิง

13,280.00         รำคำต  ำสุด 010103631100144  27/5/63

11 ซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 

รำยกำร

21,186.00           21,186.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีภัทร์ 21,186.00     ร้ำนธรีภัทร์ 21,186.00         รำคำต  ำสุด 010103631100143  26/5/63

12 จำ้งตรวจสอบระบบปรับอำกำศ

ระบำยควำมร้อนแบบรวมศูนย ์

(VRF)

           30,000.00        30,000.00 เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลัยสงขลำน

ครินทร์

     30,000.00 มหำวทิยำลัยสงขลำนคริ

นทร์

         30,000.00 รำคำต  ำสุด 010103631200098  18/5/63



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง 

(บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ปรับปรุงห้องงำนคลัง 

และห้องส ำนักส่งเสริม

วชิำกำรและงำนทะเบียน

      907,319.81       904,063.30  (e-bidding) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

นันทวรรณ คอนกรีต

    844,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัสมธิ

กำรโยธำ

       740,000.00 คุณสมบัติถกูต้องครบถว้น

ตำมประกำศทุกประกำร 

และเป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด

19/2563  7/5/63

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดันำ

หมอ่มวศิวกรรมไฟฟ้ำ

    899,990.00

บริษัท บีดี หกหกหก

 คอนสตรัคชั น จ ำกดั

    889,689.45

บริษัท เค พี วนั เอน็จิ

เนียริ ง จ ำกดั

    774,700.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัส

มธิกำรโยธำ

    740,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ป.

ยกักะพันธ ์กำรชำ่ง

    903,000.00

2 ซ้ือครุภัณฑ์ประกอบ

อำคำรคณะเทคโนโลยี

อตุสำหกรรม 48 รำยกำร

  17,402,600.00   17,369,700.00 (e-bidding)

เครื องปรับอำกำศ จ ำนวน

 5 รำยกำร

    4,680,000.00    4,680,000.00 (e-bidding) บริษัท คูลชอป แอร์

เซ็นเตอร์ จ ำกดั

 4,099,000.00 บริษัท คูลชอป แอร์เซ็น

เตอร์ จ ำกดั

     4,099,000.00 คุณสมบัติถกูต้องครบถว้น

ตำมประกำศทุกประกำร 

และเป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด

 29/2563  22/5/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม

มหำวทิยำลยัรำชภัฎสงขลำ

วนัที่ 31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2563



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง 

(บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

ครุภัณฑ์โฆษณำและ

เผยแพร่ จ ำนวน 6 

รำยกำร

    2,548,800.00    2,515,900.00 (e-bidding) บริษัท เกง่

คอมพิวเตอร์ แอนด์ 

ไอที จ ำกดั

 2,529,800.00 บริษัท เกง่คอมพิวเตอร์

 แอนด์ ไอที จ ำกดั

     2,529,800.00 คุณสมบัติถกูต้องครบถว้น

ตำมประกำศทุกประกำร 

และเป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด

 30/2563  26/5/63

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

จ ำนวน 36 รำยกำร

    8,913,800.00    8,913,800.00 (e-bidding) บริษัท เกง่

คอมพิวเตอร์ แอนด์ 

ไอที จ ำกดั

 8,888,800.00 บริษัท เค.พี.ที.กลอรี  

จ ำกดั

     6,980,000.00 คุณสมบัติถกูต้องครบถว้น

ตำมประกำศทุกประกำร 

และเป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด

 31/2563  26/5/63

บริษัท เค.พี.ที.กลอรี  

จ ำกดั

 6,980,000.00

โต๊ะปฏิบัติกำรพร้อม

คอนโซลไฟฟ้ำ

    1,260,000.00    1,260,000.00 (e-bidding) บริษัท เกง่

คอมพิวเตอร์ แอนด์ 

ไอที จ ำกดั

 1,239,900.00 บริษัท เค.พี.ที.กลอรี  

จ ำกดั

       995,000.00 คุณสมบัติถกูต้องครบถว้น

ตำมประกำศทุกประกำร 

และเป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด

 31/2563  26/5/63

บริษัท เค.พี.ที.กลอรี  

จ ำกดั

    995,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

มอร์เกท เซ็นเตอร์

 1,260,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

มอร์เกท เซ็นเตอร์

 1,260,000.00

3 ประกวดรำคำจำ้ง

กอ่สร้ำงปรับปรุงลำน

กจิกรรมส ำหรับนักศึกษำ

 จ ำนวน ๑ งำน

  10,226,000.00    9,998,457.28 (e-bidding) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

พี.พี.เอม็.อนิสตรูเมน้ท์

 7,900,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั พี.พี.

เอม็.อนิสตรูเมน้ท์

     7,900,000.00 คุณสมบัติถกูต้องครบถว้น

ตำมประกำศทุกประกำร 

และเป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด

20/2563  13/5/63

บริษัท สมบุญส่ง 

จ ำกดั

 8,880,000.00



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง 

(บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

ห้ำงหุันส่วนจ ำกดั

แหลมทองเทพวณิช

กอ่สร้ำง

 8,991,500.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

รพี กอ่สร้ำง

 8,145,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

รภัทร กำรโยธำ

 8,679,000.00

บริษัท บำรอกตัเอน็จิ

เนียริ ง จ ำกดั

 8,377,927.78

บริษัท โปรเกรส 

อเิลคทริค เอน็จิ

เนียริ ง จ ำกดั

 9,550,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั

สิงหำ20

 9,284,200.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

อตุสำหกรรมนรำดิน

ขำว

 8,500,000.00

บริษัท วอสอพั จ ำกดั  3,187,555.00

4 ประกวดรำคำซ้ือ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำร

เทคนิควเิครำะห์ทำง

ชวีวทิยำ จ ำนวน 2 ห้อง 



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง 

(บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

จ ำนวน 10 รำยกำร

    1,858,500.00    1,897,630.00 (e-bidding) บริษัท ดีไซน์ ออล

เทอร์เนทีฟ จ ำกดั

 1,785,000.00 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์

เนทีฟ จ ำกดั

     1,785,000.00 คุณสมบัติถกูต้องครบถว้น

ตำมประกำศทุกประกำร 

และเป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด

 23/2563  15/5/63

ริษัท เอส.เค.เพำเวอร์

เอเบิล จ ำกดั

 1,850,000.00

ครุภัณฑ์วทิยำศำสตร์ 

จ ำนวน 5 รำยกำร

    2,327,500.00    2,327,000.00 (e-bidding) บริษัท เอสพีซี อำร์ที

 จ ำกดั

 2,326,000.00 บริษัท เอสพีซี อำร์ที 

จ ำกดั

     2,326,000.00 คุณสมบัติถกูต้องครบถว้น

ตำมประกำศทุกประกำร 

และเป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด

24/2563  14/5/63

5 ประกวดรำคำซ้ือ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรไม

โครเทคนิค จ ำนวน 1 

ห้อง (1 โครงกำร) 

    2,148,560.00    2,148,333.33 (e-bidding) บริษัท เอสพีซี อำร์ที

 จ ำกดั

 2,146,420.00 บริษัท เอสพีซี อำร์ที 

จ ำกดั

     2,146,420.00 28/2563  15/5/63

6 ประกวดรำคำซ้ือ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรไม

โครเทคนิค จ ำนวน 1 

ห้อง (1 โครงกำร) 

    2,148,560.00    2,148,333.33 (e-bidding) บริษัท เอสพีซี อำร์ที

 จ ำกดั

 2,146,420.00 บริษัท เอสพีซี อำร์ที 

จ ำกดั

     2,146,420.00 คุณสมบัติถกูต้องครบถว้น

ตำมประกำศทุกประกำร 

และเป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด

28/2563  15/5/63

7 ซ้ือครุภัณฑ์

ห้องปฏิบัติกำรชวีวทิยำ

พื้นฐำน จ ำนวน 2 ห้อง 

ส ำหรับคณะวทิยำศำสตร์

    8,207,800.00    8,203,866.66 (e-bidding) 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน และ

ครุภัณฑ์โฆษณำและ

เผยแพร่ จ ำนวน 27 

รำยกำร

    6,207,800.00    6,205,533.33 บริษัท ดีไซน์ ออล

เทอร์เนทีฟ จ ำกดั

 6,187,000.00 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์

เนทีฟ จ ำกดั

     6,187,000.00 คุณสมบัติถกูต้องครบถว้น

ตำมประกำศทุกประกำร 

และเป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด

 25/2563  15/5/63

ครุภัณฑ์วทิยำศำสตร์

และกำรแพทย ์จ ำนวน 2

 รำยกำร

    2,000,000.00    1,998,333.33 บริษัท เอสพีซี อำร์ที

 จ ำกดั

 1,998,000.00 บริษัท เอสพีซี อำร์ที 

จ ำกดั

     1,998,000.00 รำคำต  ำสุด  26/2563  14/5/63

8 ปรับปรุงศูนยฝึ์ก

ประสบกำรณ์วชิำชพี

ธรุกจิ (สงขลำพำเลซ)

    1,395,000.00    1,433,889.37 e-bidding ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดันำ

หมอ่มวศิวกรรมไฟฟ้ำ

 1,220,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดันำ

หมอ่มวศิวกรรมไฟฟ้ำ

     1,220,000.00 คุณสมบัติถกูต้องครบถว้น

ตำมประกำศทุกประกำร 

และเป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด

 17/2563  1/5/63



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง

 วงเงินที่จดัซ้ือ

หรือจดัจำ้ง 

(บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ  รำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

วนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจำ้ง

บริษัท เจวำย กรุ๊ป 

จ ำกดั

 1,333,889.37

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัส

มธิกำรโยธำ

 1,239,999.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

หำดใหญ่ธนกอ่สร้ำง

 1,299,953.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

ปันหย ีบีสซิเนส

 1,349,801.61

บริษัท ช.รวมชยั 

กอ่สร้ำง จ ำกดั

 1,249,000.00


