
แบบ สขร. 1

ล ำดบั

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงนิที่

จัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

 รำคำทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

วันทีข่องสัญญำ

หรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือแบตเตอร่ีส ำหรับรถยนต์หมำยเลข

ทะเบยีน 40-0510 สงขลำ

15,000.00     15,000.00    เฉพำะเจำะจง นเรศออโต้อเิล็คทริค      15,000.00 นเรศออโต้อเิล็คทริค 15,000.00    รำคำต่ ำสุด 010103631100004 17/10/2562

2 ซ้ือปุย๋บ ำรุงสนำมฟตุบอล มหำวทิยำลัย

รำชภฏัสงขลำ

14,400.00     14,400.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรรณเกำ้      14,400.00 ร้ำนพรรณเกำ้ 14,400.00    รำคำต่ ำสุด 010103631100003 17/10/2562

3 จำ้งถำ่ยคู่มือเบกิจำ่ยงบประมำณเงิน

รำยได้ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2563

 (1 ตุลำคม 2562 - 30 ตุลำคม 2563)

 พร้อมเขำ้เล่มสันกำว จ ำนวน 35 เล่ม

7,175.00       7,175.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฟร์ิสเอกสำร       7,175.00 ร้ำนเฟร์ิสเอกสำร 7,175.00     รำคำต่ ำสุด 010103631200001 18/10/2562

4 ซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 36,647.50     36,647.50    เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีภทัร์      36,647.50 ร้ำนธรีภทัร์ 36,647.50    รำคำต่ ำสุด 010103631100005 17/10/2562

5 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 6 

รำยกำร

5,640.00       5,640.00     เฉพำะเจำะจง บริษทัพงษสิ์นค้ำวสัดุจ ำกดั       5,640.00 บริษทัพงษสิ์นค้ำวสัดุ

จ ำกดั

5,640.00     รำคำต่ ำสุด 010103631100006 21/10/2562

6 เช่ำเคร่ืองถำ่ยเอกสำร จ ำนวน 3 เคร่ือง

 ส ำหรับงำนคลัง กองนโยบำยและแผน 

และหน่วยตรวจสอบภำยในและงำน

สวสัดิกำร ระยะเวลำ 12 เดือน

113,880.00   113,880.00  เฉพำะเจำะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) 

จ ำกดั

   113,880.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศ

ไทย) จ ำกดั

113,880.00  รำคำต่ ำสุด 010103631300002 29/10/2562

7 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 16,200.00     16,200.00    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั มอร์เกท 

เซ็นเตอร์

     16,200.00 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั มอร์

เกท เซ็นเตอร์

16,200.00    รำคำต่ ำสุด 010103631100008 28/10/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนตลุำคม

มหำวิทยำลัยรำชภฎัสงขลำ

วันที ่31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2562



ล ำดบั

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงนิที่

จัดซ้ือหรือจัด

จ้ำง (บำท)

 รำคำกลำง 

(บำท)
วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ  รำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก

 รำคำทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีข่องสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

วันทีข่องสัญญำ

หรือขอ้ตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

8 ซ้ือเคร่ืองสแกนลำยนิ้วมือและใบหน้ำ 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

7,950.00       7,950.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั 

(มหำชน)

      7,950.00 บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั 

(มหำชน)

7,950.00     รำคำต่ ำสุด 010103631100007 21/10/2562

9 จำ้งซ่อมแซมประตูหอ้งเรียน 

48-603,302 และบำนเล่ือนหน้ำต่ำง

หอ้งเรียน 48-604 จ ำนวน 1 งำน

6,000.00       6,000.00     เฉพำะเจำะจง มำนพ อลูมิเนียม       6,000.00 มำนพ อลูมิเนียม 6,000.00     รำคำต่ ำสุด 010103631200004 22/10/2562

10 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 29 

รำยกำร

13,203.00     13,203.00    เฉพำะเจำะจง บริษทัพงษสิ์นค้ำวสัดุจ ำกดั      13,203.00 บริษทัพงษสิ์นค้ำวสัดุ

จ ำกดั

13,203.00    รำคำต่ ำสุด 010103631100011 30/10/2562

11 ซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 5,457.00       5,457.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรีภทัร์       5,457.00 ร้ำนธรีภทัร์ 5,457.00     รำคำต่ ำสุด 010103631100010 30/10/2562


