
 

 

รายงาน 

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 



ล ำดับ

ที่

หจก. ซีแอนด์อำร์ อนิฟอร์ หจก. ซีแอนด์อำร์ อนิฟอร์ ค.ร 1/2563

เมชั่น เทคโนโลยี เมชั่น เทคโนโลยี ลว. 15 ต.ค. 2562
- เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่่ำย ส ำหรับ Web 

server
2,186,100.00                 2,186,100.00                   

- เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่่ำย ส ำหรับ Database บจก. แพร็กมำ่ เทคโนโลยี

  server 3,049,500.00                 
- ซอฟทแ์วร์ฐำนข้อมลูส ำหรับ Database 

server
บจก. พเีวล บสิสิเนส

2,910,000.00                 

บจก. ไดมอนด์ เนต็เวิร์ค 

โซลูชั่น

2,199,000.00                 

หจก. กนัต์ธนำ กำรค้ำ หจก. กนัต์ธนำ กำรค้ำ บ.ร 1/2563

2,559,143.92                 2,559,143.92                   ลว. 1 ต.ค. 2562

1 จ้ำงดูแลรักษำภมูทิศันส่์วนกลำง มหำวิทยำลัย 

ระยะเวลำ 12 เดือน

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding2,847,299.99    2,847,299.99    

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562

หนว่ยงำน  งำนพสัดุ กองคลัง  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันที่ 17 เดือน มถิุนำยน พ.ศ. 2563

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding2,755,900.00    3,400,000.00    

งานจา้งเหมาก่อสร้าง

งานจา้งเหมาบริการ

งานจดัซ้ือครุภณัฑ์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ แมข่่ำยส ำหรับระบบ

สำรสนเทศทำงกำรเงินและบญัชี

1



บจก. รักษำควำมปลอดภยั

เมอืงใต้

2,647,920.00                 

หจก. เคพอีำร์แลนด์สเคป

2,699,726.09                 

หจก. เคพอีำร์แลนด์สเคป หจก. เคพอีำร์แลนด์สเคป บ.ร 2/2563

829,000.00                    829,000.00                     ลว. 1 ต.ค. 2562

บจก. รักษำควำมปลอดภยั บจก. รักษำควำมปลอดภยั บ.ร 3/2563

แอนด์ เซอร์วิส เอส.ท.ีท.ี แอนด์ เซอร์วิส เอส.ท.ีท.ี ลว. 1 ต.ค. 2562

ทวีทรัพย์ ทวีทรัพย์

1,970,072.00                 1,970,072.00                   

บจก. 108 เคมภีณัฑ์และ บจก. 108 เคมภีณัฑ์และ บ.ร 4/2563

บริกำร บริกำร ลว. 1 ต.ค. 2562

1,011,056.00                 1,011,056.00                   

บจก. รักษำควำมปลอดภยั บจก. รักษำควำมปลอดภยั บ.ร 5/2563

เมอืงใต้ เมอืงใต้ ลว. 1 ต.ค. 2562

607,690.00                    607,690.00                     

บจก. 108 เคมภีณัฑ์และ บจก. รักษำควำมปลอดภยั บ.ร 8/2563

บริกำร เอ.ดี.แอนด์ เซอร์วิส ลว. 31 ต.ค. 2562

1,580,588.60                 1,573,000.00                   

บจก. พเีอซี.อนิเตอร์แคร่ิง

1,666,829.73                 

607,690.00       607,690.00       

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding1,609,845.00    1,609,845.00    

2 จ้ำงเกบ็ขยะรอบบริเวณรมหำวิทยำลัย 

ระยะเวลำ 12 เดือน

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding820,866.00       820,866.00       

1 จ้ำงดูแลรักษำภมูทิศันส่์วนกลำง มหำวิทยำลัย 

ระยะเวลำ 12 เดือน

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding2,847,299.99    2,847,299.99    

4 จ้ำงท ำควำมสะอำดหอพกัโซน 1 โซน 2 

ระยะเวลำ 2 เดือน

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง1,101,156.00    1,011,056.00    

สอบรำคำ

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง1,970,072.00    1,970,072.00    3 จ้ำงบริกำรรักควำมปลอดภยัภำยในบริเวณ

มหำวิทยำลัย ระยะเวลำ 2 เดือน

6 จ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำรศูนย์กฬีำและ

สุขภำพมหำวิทยำลัย ระยะ 11 เดือน

5 จ้ำงท ำควำมสะอำดศูนย์อำหำรโรงช้ำง 

ระยะเวลำ 2 เดือน

ผู้เสนอรำคำต่ ำ



บจก. รักษำควำมปลอดภยั

เอ.ดี.แอนด์ เซอร์วิส

1,573,000.00                 

นำงสำว รัชริน เล่ำส้ม นำงสำว รัชริน เล่ำส้ม 21/2563

180,000.00                    180,000.00                     ลว. 1 ต.ค. 2562

นำงสำว ลักษกิำ นุ้ยกลุ นำงสำว ลักษกิำ นุ้ยกลุ 22/2563

180,000.00                    180,000.00                     ลว. 1 ต.ค. 2562

นำย พงสรรญ คัณทะโร นำง พงสรรญ คัณทะโร 23/2563

180,000.00                    180,000.00                     ลว. 1 ต.ค. 2562

บจก. 108 เคมภีณัฑ์และ บจก. 108 เคมภีณัฑ์และ 25/2563

บริกำร บริกำร ลว. 1 ต.ค. 2562

120,059.00                    120,059.00                     

กำรไฟฟำ้ส่วนภมูภิำค กำรไฟฟำ้ส่วนภมูภิำค 28/63

486,957.00                    486,957.00                     ลว. 11 ต.ค. 2562

กู๊ดจ๊อบทวัร์ แอนด์ กู๊ดจ๊อบทวัร์ แอนด์ 64/2563

ออแกไนซ์ ออแกไนซ์ ลว. 22 ต.ค. 2562

147,000.00                    147,000.00                     

หจก. อู่ ญี่ปุ่นกำรด๊ัมพ์ หจก. อู่ ญี่ปุ่นกำรด๊ัมพ์ 66/63

225,984.00                    225,984.00                     ลว. 22 ต.ค. 2562

หจก. เอน็ ไอ ท ีเพำเวอร์ไลน์ หจก. เอน็ ไอ ท ีเพำเวอร์ไลน์ 82/63

เอน็จิเนยีร่ิง ซิสเต็มส์ เอน็จิเนยีร่ิง ซิสเต็มส์ ลว. 29 ต.ค. 2562

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding1,609,845.00    1,609,845.00    

180,000.00       

3 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่ต ำแหนง่ นกัวิชำกำรศึกษำ 

ระยะเวลำ 12 เดือน

เฉพำะเจำะจง180,000.00       180,000.00       

120,059.00       

5 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำอปุกรณ์ภำยในสถำนไีฟฟำ้

ย่อยและหมอ้แปลง

ผู้มอีำชีพเฉพำะเจำะจง486,957.00       486,957.00       

7 จ้ำงเหมำตรวจเช็คระบบอดัถังขยะและ

ตรวจเช็คระบบหวัเกง๋รถยนต์ 81-7183

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง225,984.00       225,984.00       

6 จ้ำงเหมำบริษทัทวัร์ น ำนกัศึกษำเดินทำงไป

ทศันศึกษำที่ประเทศมำเลเซียและประเทศ

สิงคโปร์

8 จ้ำงซ่อมตัวอปุกรณ์ภำยในตู้ MDB1 และ 

MDB2 (ไมโครโลจิก ACB)

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง400,715.00       400,715.00       

งานจดัจา้ง

4 จ้ำงเหมำแมบ่ำ้นท ำควำมสะอำดอำคำรศูนย์

กฬีำและสุขภำพ ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง120,059.00       

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง147,000.00       147,000.00       

เฉพำะเจำะจง180,000.00       

6 จ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำรศูนย์กฬีำและ

สุขภำพมหำวิทยำลัย ระยะ 11 เดือน

1 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่ต ำแหนง่ นกัวิชำกำรศึกษำ 

ระยะเวลำ 12 เดือน

เฉพำะเจำะจง180,000.00       180,000.00       

2 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่ต ำแหนง่ เจ้ำหนำ้ที่ออกแบบ

ส่ือและประชำสัมพนัธ์ ระยะเวลำ 12 เดือน

ผู้เสนอรำคำต่ ำ

ผู้เสนอรำคำต่ ำ

ผู้เสนอรำคำต่ ำ



400,715.00                    400,715.00                     

บจก. เอสพ ีคอร์ป (2020) บจก. เอสพ ีคอร์ป (2020) ผู้เสนอรำคำต่ ำ 163.1/63

198,000.00                    198,000.00                     ลว. 31 ต.ค. 2562

9 หนงัสือพมิพภ์ำคใต้โฟกสัรำยสัปดำห ์จ ำนวน 

33 ฉบบัๆละ 200 เล่ม เปน็ระยะเวลำ 9 เดือน

เฉพำะเจำะจง198,000.00       198,000.00       

8 จ้ำงซ่อมตัวอปุกรณ์ภำยในตู้ MDB1 และ 

MDB2 (ไมโครโลจิก ACB)

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง400,715.00       400,715.00       

ปญัหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะ  :  ไมพ่บปญัหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ล ำดับ

ที่

หจก. เจทพี ีวิศวกร หจก. เจทพี ีวิศวกร ก.ร 1/2563

454,000.00                    454,000.00               ลว. 11 พ.ย. 2562

หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์

เซอร์วิส

456,300.00                    

บ. เฟร์ิส แอร์ เซอร์วิส บ. เฟร์ิส แอร์ เซอร์วิส 27/63

แอนด์ เอน็จิเนยีร่ิง แอนด์ เอน็จิเนยีร่ิง ลว. 29 พ.ย. 2562

129,202.50                    129,202.50               

บจก. รักษำควำมปลอดภยั บจก. รักษำควำมปลอด บ.ร 10/2563

แอนด์ เซอร์วิส เอส.ท.ีท.ี ภยั แอนด์ เซอร์วิส ลว. 29 พ.ย. 2562

ทวีทรัพย์ เอส.ท.ีท.ีทวีทรัพย์ (รอบมหำวิทยำลัย)

9,996,000.00                  9,996,000.00             บ.ร 11/2563

บจก. รักษำควำมปลอดภยั ลว. 29 พ.ย. 2562

ไทยอนิเตอร์ (1996) (ศูนย์กฬีำและสุขภำพ)

1 จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภยัภำยในรอบบริเวณ

มหำวิทยำลัยและ บริเวณศูนย์กฬีำและสุขภำพ ระยะ 

10 เดือน

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding##################

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562

หนว่ยงำน  งำนพสัดุ กองคลัง  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันที่ 17 เดือน มถิุนำยน พ.ศ. 2563

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

งานจา้งเหมาก่อสร้าง

งานจา้งจดัจา้ง

1 จ้ำงตรวจสอบ Oil Compressor LRC 1 (CH-6) ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง129,202.50    129,202.50   

ผู้เสนอรำคำต่ ำ1 ปรับปรุงรำงระบำยน้ ำข้ำงโรงพยำบำลสัตวศำสตร์ เฉพำะเจำะจง458,300.00    475,300.00   

งานจา้งเหมาบริการ



10,633,000.00                

 - ใบ Transcript ภำษำไทย จ ำนวน 13,000 แผ่น บจก. จันวำณิชย์ ซีเคียวริต้ี บจก. จันวำณิชย์ ซีเคียว 280/63

 - ใบ Transcript ภำษำองักฤษ จ ำนวน 7,000 แผ่น พร้ินทต้ิ์ง ริต้ี พร้ินทต้ิ์ง ลว. 22 พ.ย. 2562

112,350.00                    112,350.00               

บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล 283/63

174,101.00                    174,101.00               ลว. 22 พ.ย. 2562

งานจดัซ้ือ

2 ซ้ือกระเช้ำของขวัญปใีหม ่จ ำนวน 82 ชิ้น ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง198,000.00    198,000.00   

1 ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง112,350.00    112,350.00   

1 จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภยัภำยในรอบบริเวณ

มหำวิทยำลัยและ บริเวณศูนย์กฬีำและสุขภำพ ระยะ 

10 เดือน

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding##################

ปญัหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะ  :  ไมพ่บปญัหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ล ำดับ

ที่

หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์ หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์ ก.ร 2/2563

เซอร์วิส เซอร์วิส ลว. 6 ธ.ค. 2563

131,000.00                  131,000.00                   

หจก. เจทพี ีวิศวกร

134,447.00                  

บจก. 108 เคมภีณัฑ์และ บจก. รักษำควำมปลอดภยั บ.ร 12/2563

บริกำร เมอืงใต้ ลว. 3 ธ.ค. 2562

5,055,696.00                4,905,600.00                

บจก. รักษำควำมปลอดภยั

เมอืงใต้

4,905,600.00                

บจก. ท ีแอนด์ เค

คลีนนิ่ง

5,297,131.36                

1

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562

หนว่ยงำน  งำนพสัดุ กองคลัง  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ผู้เสนอรำคำต่ ำ

งานจา้งเหมาก่อสร้าง

งานจา้งเหมาบริการ

จ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำรหอพกันกัศึกษำ โซน

ที่ 1, โซนที่ 2 ระยะเวลำ 10 เดือน

e-bidding5,256,007.00    5,256,007.00    

1 ปรับปรุงกระเบื้องพื้นอำคำร LRC ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง135,185.16       135,185.16       



บจก. 108 เคมภีณัฑ์และ บจก. รักษำควำมปลอดภยั บ.ร 13/2563

บริกำร เมอืงใต้ ลว. 3 ธ.ค. 2562

357,955.20                  355,000.00                   

บจก. รักษำควำมปลอดภยั

เมอืงใต้

355,000.00                  

บจก. ท ีแอนด์ เค คลีนนิ่ง

495,903.27                  

บจก. 108 เคมภีณัฑ์และ บจก. 108 เคมภีณัฑ์และ บ.ร 14/2563

บริกำร บริกำร ลว. 3 ธ.ค. 2562

3,033,754.56                3,033,754.56                

บจก. รักษำควำมปลอดภยั

เมอืงใต้

3,153,600.00                

บ. เฟร์ิส แอร์ เซอร์วิส บ. เฟร์ิส แอร์ เซอร์วิส 145/63

แอนด์ เอน็จิเนยีร่ิง แอนด์ เอน็จิเนยีร่ิง ลว. 2 ธ.ค. 2563

148,730.00                  148,730.00                   

หจก. อู่ ญี่ปุ่น กำรด๊ัมพ์ หจก. อู่ ญี่ปุ่น กำรด๊ัมพ์ 174.1/63

265,081.80                  265,081.80                   ลว. 26 ธ.ค. 2562

งานจา้งจดัจา้ง

2 จ้ำงซ่อมหวัเกง๋และระบบช่วงล่ำงรถเกบ็ขยะ ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง265,081.80       265,081.80       

1 จ้ำงตรวจสอบ Service Maintenance Chiller

 LRC1 & LRC2

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง148,730.00       148,730.00       

e-bidding366,793.00       366,793.00       

3 จ้ำงท ำควำมสะอำดศูนย์อำหำรโรงช้ำง, อำคำร

ส ำนกังำนหอพกั ระยะเวลำ 10 เดือน

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding3,161,500.00    3,161,500.00    

2 จ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำรกจิกรรมนกัศึกษำ 

ระยะเวลำ 10 เดือน

ผู้เสนอรำคำต่ ำ



บจก. ท ีแอนด์ เค คลีนนิ่ง บจก. ท ีแอนด์ เค คลีนนิ่ง 366.1/63

100,929.00                  100,929.00                   ลว. 12 ธ.ค. 2562

บจก. หำดใหญ่ไพบลูย์วงศ์

134,424.00                  

ร้ำน ตัดผ้ำพร ร้ำน ตัดผ้ำพร 389/63

295,200.00                  295,200.00                   ลว. 18 ธ.ค. 2562

บจก. กล่ีำ สปอร์ต บจก. กล่ีำ สปอร์ต 421/63

168,000.00                  168,000.00                   ลว. 26 ธ.ค. 2562

บจก. มำสเตอร์พซี แอนด์ บจก. มำสเตอร์พซี แอนด์ 422.1/63

โครเชนท์ โครเชนท์ ลว. 26 ธ.ค. 2562

225,400.00                  225,400.00                   

4 ซ้ือสมดุโนต๊ ขนำด A5 จ ำนวน 2,300 เล่ม ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง225,400.00       225,400.00       

3 ซ้ือเส้ือแจ็คแกต็ผ้ำลิปดรอฟสีน้ ำน้ ำเงิน จ ำนวน

 280 ตัว

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง168,000.00       168,000.00       

2 ซ้ือชุดเคร่ืองแบบ รปภ. เส้ือแขนส้ัน, เส้ือแขน

ยำว พร้อมกำงเกงขำยำว จ ำนวน 164 ชุด

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง295,200.00       295,200.00       

งานจดัซ้ือ

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง100,929.00       100,929.00       1 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นเพื่อท ำควำมสะอำดในหอพกั

นกัศึกษำ

ปญัหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะ  :  ไมพ่บปญัหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ล ำดับ

ที่

หจก. ป.ยักกะพนัธ์ กำรช่ำง หจก. ป.ยักกะพนัธ์ ก.ร 5/2563

591,000.00                     กำรช่ำง ลว. 14 ม.ค. 2563

หจก. นำหมอ่มวิศวกรรมไฟฟำ้ 591,000.00                  

739,990.00                     

บจก. เอ-โอเค คอนสตรัคชั่น

760,000.00                     

หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์ หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์ ก.ร 6/2563

เซอร์วิส เซอร์วิส ลว. 22 ม.ค. 2563

357,500.00                     357,500.00                  

นำย ดินำ โกมทุทอง

362,000.00                     

หจก. เจทพี ีวิศวกร

361,999.00                     

หจก. เจทพี ีวิศวกร หจก. เจทพี ีวิศวกร ก.ร 7/2563

303,316.00                     303,316.00                  ลว. 23 ม.ค. 2563

หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์

เซอร์วิส

e-bidding810,470.00     700,000.00       

ปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พกัอำคำร 3 หอ้ง 103

 อำคำร 4 หอ้ง 104 และ หอ้ง 106

362,501.49       362,501.49     

1 ปรับปรุงหอ้งน้ ำส ำนกังำนอธิกำรบดี อำคำร 1 

ชั้น 1 และ 2

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563

หนว่ยงำน  งำนพสัดุ กองคลัง  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันที่ 31 เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2563

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

งานจา้งเหมาก่อสร้าง

ผู้เสนอรำคำต่ ำ

ผู้เสนอรำคำต่ ำ

2

3 ปรับปรุงรำงระบำยน้ ำผิวถนน หนำ้แฟลต

อำคำรที่พกั 12

308,810.00       308,810.00     เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง ผู้เสนอรำคำต่ ำ



306,800.00                     

นำย ดินำ โกมทุทอง

308,000.00                     

บ. เฟร์ิส แอร์ เซอร์วิส บ. เฟร์ิส แอร์ เซอร์วิส 182/63

แอนด์ เอน็จิเนยีร่ิง แอนด์ เอน็จิเนยีร่ิง ลว. 6 ม.ค. 2563

119,091.00                     119,091.00                  

บจก. เอวี แอล เพำเวอร์ บจก. เอวี แอล เพำเวอร์ 482/63

ทรอนกิส์ เทคโนโลยี ทรอนกิส์ เทคโนโลยี ลว. 14 ม.ค. 2563

168,000.00                     168,000.00                  

หจก. คอนแนค็ชั่น วัน

173,980.00                     

บจก. นวิ ไลท ์ซำวด์

171,000.00                     

บจก. พธิำนพำณิชย์ บจก. พธิำนพำณิชย์ 523/63

148,000.00                     148,000.00                  ลว. 21 ม.ค. 2563

ซ้ือ วัสดุกำรจรำจร บจก. เซฟต้ี ไฟร์โปรดักท์ บจก. เซฟต้ี ไฟร์โปรดักท์ 550/63

 - เสำล้มจรำจร 0.75 ม. คำดแถบสะทอ้นแสง เซอร์วิส เซอร์วิส ลว. 30 ม.ค. 2563

 - แบริเออร์บรรจุน้ ำ 197,051.20                     197,051.20                  

3 ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง197,051.20     197,051.20       

งานจดัซ้ือ

2 ซ้ือ รถจักรยำนยนต์ HONDA WAVE 110i 

จ ำนวน 4 คัน

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง148,000.00     148,000.00       

1 ซ้ือ เคร่ืองฉำย LCD 5500 lm WXGA พร้อมขำ

แขวน ยี่หอ้ EPSON  จ ำนวน 2 เคร่ือง

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง168,000.00     168,000.00       

119,091.00       

ผู้เสนอรำคำต่ ำ3 ปรับปรุงรำงระบำยน้ ำผิวถนน หนำ้แฟลต

อำคำรที่พกั 12

308,810.00       308,810.00     เฉพำะเจำะจง

งานจดัจา้ง

1 จ้ำงซ่อม Chiller ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง119,091.00     



 - กรวยจรำจร สูง 0.80 ม. คำดแถบสะทอ้นแสง หจก. หำดใหญ่ โปรเทคชั่น

200,721.30                     

ร้ำน ฟรี เทน็ ช็อป

207,040.00                     

บจก. ดีแซด กำร์ด บจก. ดีแซด กำร์ด ค.ร 2/2563

(ไทยแลนด์) (ไทยแลนด์) ลว. 7 ม.ค. 2563

4,959,450.00                   4,959,450.00               

หจก. ซีแอนด์อำร์ อนิฟอร์ หจก. ซีแอนด์อำร์ อนิฟอร์ ค.ร 3/2563

เมชั่น เทคโนโลยี เมชั่น เทคโนโลยี ลว. 14 ม.ค. 2563

    - Dell Latitude 3400 Notebook 5 ชุด 499,900.00                     499,900.00                  

    - อปุกรณ์ต่อพว่งเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 19 ชุด บจก. เอ วี แอล เพำเวอร์

    - จอมอนเิตอร์ 38 ชุด ทรอนกิส์ เทคโนโลยี

603,373.00                     

บจก. พเีวล บสิสิเนส

562,200.00                     

3 ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง197,051.20     197,051.20       

งานจดัซ้ือครุภณัฑ์

1 ซ้ือเคร่ืองพมิพบ์ตัรบคุลำกร จ ำนวน 5 เคร่ือง ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง4,959,450.00   4,959,450.00    

2

ปญัหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะ  :  ไมพ่บปญัหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น

ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับโครงกำรพฒันำ

ระบบ MAS

เฉพำะเจำะจง ผู้เสนอรำคำต่ ำ499,900.00       499,900.00     



ล ำดับ

ที่

นำย นนัทพิฒัน ์พศุิทธำงกรู นำย นนัทพิฒัน์ 268/2563

315,000.00                    พศุิทธำงกรู ลว. 19 ก.พ. 2563

315,000.00               

สำยคล้องคอ ขนำด 13 มลิ สกรีนบนสำย 1 สี บจก. ไอเดียส์ไทม ์กิ๊ฟ แอนด์ บจก. ไอเดียส์ไทม ์กิ๊ฟ 654/63

พรีเมี่ยม แอนด์ พรีเมี่ยม ลว. 24 ก.พ. 2563

481,500.00                    481,500.00               

งานจา้งเหมาก่อสร้าง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กมุภำพนัธ์ 2563

หนว่ยงำน  งำนพสัดุ กองคลัง  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันที่ 28 เดือน กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2563

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ปญัหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะ  :  ไมพ่บปญัหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น

งานจดัจา้ง

1 จ้ำงเจ้ำหนำ้ที่ต ำแหนง่ นกัวิทยำกรข้อมลู 1 

ต ำแหนง่ ระยะเวลำ 12 เดือน

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง315,000.00       315,000.00       

งานจดัซ้ือ

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง481,500.00       481,500.00       1



ล ำดับ

ที่

หจก. เจทพี ีวิศวกร หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์ ก.ร 8/2563

495,455.00                    เซอร์วิส ลว. 5 ม.ีค. 2563

หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์ 480,000.00                

เซอร์วิส

480,000.00                    

บจก. อภญิญำวัสดุ บจก. อภญิญำวัสดุ ก.ง 9/2563

1,170,000.00                  1,170,000.00              ลว. 13 ม.ีค. 2563

บจก. ยะลำไทยเมอืงทอง

1,408,479.00                  

บจก. บำรอกตั

เอน็จิเนยีร่ิง

1,289,000.00                  

หจก. เพชรวิชัยเทรดด้ิง

1,222,000.00                  

บจก. รูฟ ซัพพลำย

แอนด์เซอร์วิส

1,199,805.35                  

ปรับปรุงลำนปฏบิติังำน รปภ.และหอ้งสำยตรวจ 1,500,000.00     1,500,000.00     e-bidding ผู้เสนอรำคำต่ ำ

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มนีำคม 2563

หนว่ยงำน  งำนพสัดุ กองคลัง  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันที่ 31 เดือน มนีำคม พ.ศ. 2563

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

งานจา้งเหมาก่อสร้าง

ผู้เสนอรำคำต่ ำ1 ปรับปรุงส ำนกังำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและ

นทิรรศกำรจังหวัดสงขลำ

500,000.00       499,015.44        เฉพำะเจำะจง

2



หจก. ปณุณวิช

เอน็จิเนยีร่ิง

1,399,000.00                  

หจก. ธนวัตร กำรโยธำ

1,260,000.00                  

หจก. กระแสสินธุก์ำรโยธำ

1,350,000.00                  

หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์ หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์ ก.ร 10/2563

เซอร์วิส เซอร์วิส ลว. 10 ม.ีค. 2563

120,000.00                    120,000.00                

หจก. เอส.เค.กำรประปำ

และบริกำร

145,783.20                    

หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์

167,030.00                    

หจก. เจทพี ีวิศวกร หจก. เจทพี ีวิศวกร ก.ร 11/2563

125,510.00                    125,510.00                ลว. 10 ม.ีค. 2563

หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์

144,828.54                    

หจก. ปณุณวิช เอน็จิเนยีร่ิง บจก. ช.รวมชัย กอ่สร้ำง ก.ง 12/2563

649,000.00                    637,000.00                ลว. 12 ม.ีค. 2563

หจก. เค เจ วอเตอร์ เทค

655,000.00                    

บจก. ช.รวมชัย กอ่สร้ำง

637,000.00                    

ปรับปรุงลำนปฏบิติังำน รปภ.และหอ้งสำยตรวจ 1,500,000.00     1,500,000.00     e-bidding ผู้เสนอรำคำต่ ำ

5 ปรับปรุงบอ่เกรอะหอพกันกัศึกษำอำคำร 13 ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding797,515.00        797,500.00       

2

3 ปรับปรุงบอ่มำตรแฟลตอำคำรที่พกั 9(65) ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง167,030.00        167,030.00       

4 ปรับปรุงเคำนเ์ตอร์อำ่งล้ำงหนำ้หอพกันกัศึกษำ 5 ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง127,040.00        127,040.00       



หจก. เค เจ วอเตอร์ เทค หจก. เค เจ วอเตอร์ เทค ก.ง 13/2563

923,000.00                    923,000.00                ลว. 16 ม.ีค. 2563

หจก. ปณุณวิช เอน็จิเนยีร่ิง

968,700.00                    

บจก. ช.รวมชัย กอ่สร้ำง

980,000.00                    

บจก. บำรอกตัเอน็จิเนยีร่ิง

1,055,584.37                  

หจก. ฐำปนำ เฮำส์ซ่ิง บจก. ช.รวมชัย กอ่สร้ำง ก.ง 14/2563

ควอลิต้ี 1,370,000.00              ลว. 17 ม.ีค. 2563

1,550,000.00                  

หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์

1,610,000.00                  

บจก. อภญิญำวัสดุ

1,520,000.00                  

บจก. บำรอกตัเอน็จิเนยีร่ิง

1,453,000.00                  

บจก. ช.รวมชัย กอ่สร้ำง

1,370,000.00                  

หจก. ซุปปำร์เฟรซ หจก. ปณุณวิช ก.ง 15/2563

5,238,500.00                  เอน็จิเนยีร่ิง ลว. 23 ม.ีค. 2563

หจก. นำทบัซับคอนแทร็ก 4,797,000.00              

5,261,900.00                  

บจก. รูฟ ซัพพลำยแอนด์

เซอร์วิส

6 ปรับปรุงถังน้ ำส ำรองหอพกันกัศึกษำอำคำร 2 ผู้เสนอรำคำต่ ำ

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding6,021,483.34     6,000,000.00     8 ปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคแฟลตที่พกัอำคำร 10

 ระยะที่ 1

7 กอ่สร้ำงแนวร้ัวที่พกับคุลำกร ระยะที่ 1 ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding1,708,891.00     1,622,200.00     

e-bidding1,148,258.07     1,156,800.00     



5,360,000.00                  

หจก. กระแสสินธุก์ำรโยธำ

5,720,000.00                  

หจก. ปณุณวิช เอน็จิเนยีร่ิง

4,797,000.00                  

หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์ หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์ ก.ง 16/2563

1,180,000.00                  1,180,000.00              ลว. 31 ม.ีค. 2563

หจก. ธนวัตร กำรโยธำ

1,214,900.00                  

บจก. อภญิญำวัสดุ

1,230,000.00                  

บจก. ช.รวมชัย กอ่สร้ำง

1,270,000.00                  

หจก. ปณุณวิช เอน็จิเนยีร่ิง

1,289,700.00                  

หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์

เซอร์วิส

1,318,365.00                  

หจก. มไุท

1,495,667.00                  

หจก. ฐำปนำ เฮำส์ซ่ิง

1,500,000.00                  

หจก. นำหมอ่มวิศวกรรม หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์ ก.ง 17/2563

ไฟฟำ้ 1,955,000.00              ลว. 31 ม.ีค. 2563

2,379,900.00                  

3,200,000.00     3,198,982.27     e-bidding ผู้เสนอรำคำต่ ำ

9 ปรับปรุงคูล ำรำงระบำยน้ ำหอพกันกัศึกษำ 1,500,000.00     

10 ปรับปรุงระบบไฟฟำ้ถนนภำยในมหำวิทยำลัย

ผู้เสนอรำคำต่ ำ

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding6,021,483.34     6,000,000.00     8 ปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคแฟลตที่พกัอำคำร 10

 ระยะที่ 1

1,501,372.00     e-bidding



บจก. ดับเบิ้ล เอม็

อนิเตอร์เนชั่นแนล

2,386,409.00                  

บจก. เมกำ้ ไลท ์โปรดัคท์

2,511,111.31                  

หจก. เอม็.ท.ีจี.อเีลคทริค

เอน็จิเนยีร่ิง

2,580,000.00                  

หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์

1,955,000.00                  

บจก. ไทยเทค เพำเวอร์

2,633,888.00                  

หจก. ซันไลทต้ิ์ง 559

2,657,000.00                  

หจก. เอบดีี คอนสตรัคชั่น

2,680,000.00                  

บจก. ขุนทองเอน็จิเนยีร่ิง

2,700,000.00                  

บจก. ศรีไชยพงศ์ อเิลคทริค

2,779,272.24                  

หจก. หำดใหญ่ ท.ีซี.เอส

2,785,263.75                  

หจก. กระแสสินธุก์ำรโยธำ

2,879,000.00                  

บจก. ซี-คอน รีเทล

3,200,000.00     3,198,982.27     e-bidding ผู้เสนอรำคำต่ ำ10 ปรับปรุงระบบไฟฟำ้ถนนภำยในมหำวิทยำลัย



คอร์ปอเรชั่น

2,890,000.00                  

บจก. โปรเกรส อเิลคทริค

เอน็จิเนยีร่ิง

3,000,000.00                  

บจก. อลีีเทค อนิเตอร์ บจก. อลีีเทค อนิเตอร์ ก.ง 18/2563

เนชั่นแนล เนชั่นแนล ลว. 31 ม.ีค. 2563

30,000,000.00                30,000,000.00            

โล่อะคริลิครหสั A-147 เนื้อโล่ใส ฐำนใส ข้อควำม บจก. อมีโีก ้อคีวิปเมน้ท์ บจก. อมีโีก ้อคีวิปเมน้ท์ 715/63

และตรำ มอ. เลเซอร์ด้ำนหนำ้ 138,000.00                    138,000.00                ลว. 5 ม.ีค. 2563

 - ใบ Transcript ภำษำไทย ขนำด 210*297 มม. บจก. จันวำณิชย์ ซีเคียวริต้ี บจก. จันวำณิชย์ ซีเคียวริต้ี 772/63

 - ใบ Transcript ภำษำองักฤษ ขนำด 210*297 มม. พร้ินทต้ิ์ง พร้ินทต้ิ์ง ลว. 18 ม.ีค. 2563

 - หนงัสือรับรอง ขนำด 210*297 มม. 108,070.00                    108,070.00                

นำย กริติ บญุชวัญ นำย กริติ บญุขวัญ 309/63

273,000.00                    273,000.00                ลว. 16 ม.ีค. 2563

บจก.บอนด์ทบูโีกลเบลิ บจก.บอนด์ทบูโีกลเบลิ 310/63

187,450.00                    187,450.00                ลว. 16 ม.ีค. 2563

บ. ดงยำง วิศวกรรม 24 บ. ดงยำง วิศวกรรม 24 328/2563

128,400.00                    128,400.00                ลว. 25 ม.ีค. 2563

2 ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง108,070.00        108,070.00       

1 ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง138,000.00        138,000.00       

ผู้เสนอรำคำต่ ำ11 ปรับปรุงระบบจ ำหนำ่ยไฟฟำ้แรงสูง 33 กโิลโวลต์ 

แบบเหนอืดินเปน็แบบฝังดิน ระยะที่ 3

e-bidding30,000,000.00    30,000,000.00   

3,200,000.00     3,198,982.27     e-bidding ผู้เสนอรำคำต่ ำ

งานจดัซ้ือ

งานจา้งจดัจา้ง

3 จ้ำงตรวจสอบระบบสำยไฟระบบสัญญำณอคัคีภยั 

อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง128,400.00        128,400.00       

1 จ้ำงร้ือถอนบำ้นพกัอำจำรย์เลขที่ 1/1,1/2 และ 1/5 ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง273,000.00        273,000.00       

10 ปรับปรุงระบบไฟฟำ้ถนนภำยในมหำวิทยำลัย

2 โครงกำรพฒันำศักยภำพผู้บริหำร จำกจุดแข็งสู่

ควำมเปน็เลิศ รุ่นที่ 3

187,450.00       187,450.00        เฉพำะเจำะจง ผู้เสนอรำคำต่ ำ



ปญัหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะ  :  ไมพ่บปญัหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ล ำดับ

ที่

หจก. ธนวัตร กำรโยธำ หจก. ธนวัตร กำรโยธำ ก.ร 19/2563

1,020,000.00                  1,020,000.00                   ลว. 1 เม.ย. 2563

บจก. เออซีี ไทม์

1,050,000.00                  

หจก. ธนวัตร กำรโยธำ หจก. ธนวัตร กำรโยธำ ก.ร 20/2563

697,000.00                    697,000.00                      ลว. 1 เม.ย. 2563

หจก. ปรีดำภร คอนสตรัคชั่น

850,000.00                    

บจก. อภญิญำวัสดุ

836,000.00                    

บจก. ทริปเปิ้ล บลิด้ิง

แปดแปดแปด

737,044.38                    

หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์ หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์ ก.ง 22/2563

340,000.00                    340,000.00                      ลว. 16 เม.ย. 2563

นำย กริติ บญุขวัญ

375,715.00                    

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

หนว่ยงำน  งำนพสัดุ กองคลัง  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

งานจา้งเหมาก่อสร้าง

1 ปรับปรุงทำงเทำ้ภำยในวิทยำเขต ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding1,111,800.00 1,100,000.00    

เฉพำะเจำะจง379,887.39    370,000.00       

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภำยในมหำวิทยำลัย ระยะที่ 3

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding983,768.63    850,000.00       

3 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศูนย์ส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม

ผู้เสนอรำคำต่ ำ



บจก. ธ. มหำสุวรรณ(2020) บจก. ธ. มหำสุวรรณ ก.ร 23/2563

1,577,000.00                  (2020) ลว. 21 เม.ย. 2563

หจก. ล้ิมวัฒนำ กอ่สร้ำง 1,577,000.00                   

1,779,813.07                  

บจก. ช.รวมชัย กอ่สร้ำง

1,786,000.00                  

หจก. ซุปปำร์เฟรซ

1,820,000.00                  

หจก. ปณุณวิช เอน็จิเนยีร่ิง

1,837,000.00                  

หจก. มว่งด ำค้ำเหล็ก

1,893,900.00                  

หจก. ธนวัตร กำรโยธำ หจก. ธนวัตร กำรโยธำ ก.ร 24/2563

635,000.00                    635,000.00                      ลว. 23 เม.ย. 2563

บจก. หำดใหญ่ โยธำรักษ์

คอนสตรัคชั่น

690,000.00                    

บจก. ช. รวมชัย กอ่สร้ำง

745,422.00                    

หจก. อำณำทรัพย์ เฮ้ำส์

769,000.00                    

ไนน ดีแอนด์ดี คอนสตรัคชั่น

770,000.00                    

บจก. อภญิญำวัสดุ

668,000.00                    

5 ปรับปรุงทำงเดินรอบอำ่งน้ ำ ณ มหำวิทยำลัย ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding835,422.78    800,000.00       

ผู้เสนอรำคำต่ ำ4 ปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พกัอำคำร 15, อำคำร 

16 และอำคำร 17 รวม 26 หอ้ง

2,178,629.14    2,178,629.14 e-bidding



บจก. แพลนนิ่ง แอนด์ บจก. แพลนนิ่ง แอนด์ อ.ร 1/2563

แมป๊ปิ้ง คอนเซำแทนต์ แมป๊ปิ้ง คอนเซำแทนต์ ลว. 9 เม.ย. 2563

550,000.00                    550,000.00                      

หจก. ซีแอนด์อำร์ อนิฟอร์ หจก. ซีแอนด์อำร์ อนิฟอร์ 838/63

เมชั่น เทคโนโลยี เมชั่น เทคโนโลยี ลว. 3 เม.ย. 2563

440,000.00                    440,000.00                      

บจก. 108 เคมภีณัฑ์และ บจก. 108 เคมภีณัฑ์และ 890/63

บริกำร บริกำร ลว. 21 เม.ย. 2563

147,600.00                    147,600.00                      

บจก. ท ีแอนด์ เค คลีนนิ่ง

151,990.00                    

บจก. ฮิตำชิ เคมคิอล สโตเรจ บจก. ฮิตำชิ เคมคิอล สโตเรจ ว.ร 1/2563

แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) ลว. 20 เม.ย. 2563

457,617.60                    457,617.60                      

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง147,600.00    147,600.00       

งานจา้งที่ปรึกษาออกแบบ

1 จ้ำงออกแบบแกไ้ขรูปแบบรำยกำรงำนกอ่สร้ำง

อำคำรนวัตกรรมทำงวิชำกำร ณ ที่ดินเช่ำของ

กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง720,000.00    720,000.00       

งานจดัซ้ือ

งานจดัซ้ือวัสดุ

1 ซ้ือแบตเตอร่ีรถไฟฟำ้ จ ำนวน 96 ลูก ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง457,617.60    457,617.60       

1 ซ้ืออปุกรณ์คอมพวิเตอร์ และโสตทศันปูกรณ์ 

จ ำนวน 1 ชุด ภำยใต้โครงกำร Erasmus+ 

FRIENDS

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง440,000.00    440,000.00       

2 ซ้ืออปุกรณ์ท ำควำมสะอำดหอพกันกัศึกษำ



ปญัหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะ  :  ไมพ่บปญัหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ล ำดับ

ที่

หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์ หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์ ก.ง 25/2563

                    749,000.00                   749,000.00 ลว. 5 พ.ค. 2563

บจก. บโีอ เพำเวอร์เทค

                    888,888.59

หจก. หำดใหญ่ ท.ีซี.เอส

                    890,000.00

บจก. เอส.พ.ี เซำทเ์ทร์ิน

เซ็นทรัลเอน็จิเนยีร่ิง

                    950,000.00

บจก. แอคชีฟ ดิเวลลอปเมนท์

                    988,000.00

บจก. โปรเกรส อเิลคทริค

เอน็จิเนยีร่ิง

                  1,040,000.00

หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์ หจก. เอส.เค. กำรประปำ ก.ร 26/2563

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

หนว่ยงำน  งำนพสัดุ กองคลัง  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

งานจา้งเหมาก่อสร้าง

ผู้เสนอรำคำต่ ำ2 ปรับปรุงกนัซึมน้ ำจำกดำดฟำ้หอพกันกัศึกษำ

อำคำร 1, 2 และ 3-4

301,743.00       301,743.00       เฉพำะเจำะจง

1 ปรับปรุงไฟถนนบริเวณอำ่งเกบ็น้ ำและวงเวียน ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding    1,086,592.74     1,086,592.74



เซอร์วิส และกำรบริกำร ลว. 7 พ.ค. 2563

296,700.00                    283,716.72                  

หจก. เอส.เค กำรประปำ

และกำรบริกำร

283,716.72                    

หจก. กระแสสินธุก์ำรโยธำ หจก. กระแสสินธุก์ำร ก.ร 27/2563

1,376,000.00                  โยธำ ลว. 20 พ.ค. 2563

หจก. อรุณ ซีวิล 1,376,000.00               

เอน็จิเนยี

1,500,000.00                  

บจก. มสิเตอร์อำลี

1,599,500.00                  

มกุทองรวมช่ำง

1,640,000.00                  

หจก. ชัยสุริยฉัตร หจก. ล้ิมวัฒนำ กอ่สร้ำง ก.ร 29/2563

1,040,988.00                  842,310.00                  ลว. 28 พ.ค. 2563

หจก. ซุปปำร์เฟรซ

916,590.00                    

หจก. ปณุณวิช เอน็จิเนยีร่ิง

888,000.00                    

บจก. พ.ีเอส.ซีวิล เอน็จิเนยีร่ิง

1,067,000.00                  

บจก. ช.รวมชัย กอ่สร้ำง

948,800.00                    

บจก. โปรเกรส อเิลคทริค

ผู้เสนอรำคำต่ ำ4 ปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พกัอำคำร 11 รวม 

13 หอ้ง

1,146,718.56    1,146,718.56    e-bidding

ผู้เสนอรำคำต่ ำ2 ปรับปรุงกนัซึมน้ ำจำกดำดฟำ้หอพกันกัศึกษำ

อำคำร 1, 2 และ 3-4

301,743.00       301,743.00       เฉพำะเจำะจง

3 ปรับปรุงทำงเข้ำมหำวิทยำลัยรองรับ Smart 

Campus

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding1,843,190.00    1,619,600.00    



เอน็จิเนยีร่ิง

1,122,000.00                  

บจก. หำดใหญ่ โยธำรักษ์

คอนสตรัคชั่น

1,036,000.00                  

หจก. ล้ิมวัฒนำ กอ่สร้ำง

842,310.00                    

บจก. สัญญำพฒันว์ิศวกรรม

1,037,393.75                  

กจิกำรร่วมค้ำ บี-ซัคเซส

1,112,000.00                  

บ. ศรีไชยพงศ์ อเิลคทริค บ. ศรีไชยพงศ์ อเิลคทริค 392/63

107,181.90                    107,181.90                  ลว. 15 พ.ค. 2563

นำยวีระพล ถิ่นนกุลู นำยวีระพล ถิ่นนกุลู 838/63

265,000.00                    265,000.00                  ลว. 11 พ.ค. 2563

บจก.มำสเตอร์พซี แอนด์ บจก.มำสเตอร์พซี แอนด์ 950/63

โครเชท์ โครเชท์ ลว. 18 พ.ค. 2563

215,000.00                    215,000.00                  

บจก.ดีเมเนจ มเีดีย 

มำร์เกต็ต้ิง

235,000.00                    

ร้ำนเอม็ทพีร้ินต้ิง

ผู้เสนอรำคำต่ ำ2 จ้ำงเหมำตัดแต่งต้นไมย้ืนต้น บริเวณที่ต้ัง

คณะ/หนว่ยงำนต่ำงๆ และบริเวณพื้นที่เขตที่

พกับคุลำกร

265,000.00       265,000.00       เฉพำะเจำะจง

ผู้เสนอรำคำต่ ำ4 ปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พกัอำคำร 11 รวม 

13 หอ้ง

1,146,718.56    1,146,718.56    e-bidding

งานจดัจา้ง

1 จ้ำงตรวจสอบและเปล่ียนอปุกรณ์ควบคุม

ระบบแรงสูงต้นรีโคลสเซอร์ ณ บริเวณริมอำ่ง

น้ ำ

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง107,181.90       107,181.90       

3 จ้ำงท ำหนงัสือ ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์จรัส 

สุวรรณเวลำ จ ำนวน 1,000 เล่ม

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง215,000.00       215,000.00       



245,000.00                    

ปญัหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะ  :  ไมพ่บปญัหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น

3 จ้ำงท ำหนงัสือ ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์จรัส 

สุวรรณเวลำ จ ำนวน 1,000 เล่ม

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง215,000.00       215,000.00       



ล ำดับ

ที่

บจก.เอ วี แอล เพำเวอร์ บจก.เอ วี แอล เพำเวอร์ 1014/63

ทรอนกิส์ ทรอนกิส์ ลว. 8 ม.ิย. 2563

                    199,840.00                   199,840.00

บจก.นวิ ไลท ์ซำวด์

                    206,440.00

หจก.คอนแนค็ชั่น วัน

                    215,880.00

บจก.แอดวำนซ์ คอร์ปอเรชั่น  บจก.แอดวำนซ์ 1114/63

                    299,600.00  คอร์ปอเรชั่น ลว. 26 ม.ิย. 2563

บจก.เอสเอม็ท ีซีซีทวีี                   299,600.00

                    374,500.00

นำยจักรภทัร ปรัตถจริยำ นำยจักรภทัร ปรัตถจริยำ 830/63

100,000.00                    100,000.00                  ลว. 5 ม.ิย. 2563

นำยณัฐภทัร ว่องเรืองมำศ

130,000.00                    

ผู้เสนอรำคำต่ ำ

1 ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมอปุกรณ์ ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง       199,840.00       199,840.00

2 ระบบตรวจจับอณุหภมูร่ิำงกำย เฉพำะเจำะจง299,600.00              299,600.00

งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มถิุนำยน 2563

หนว่ยงำน  งำนพสัดุ กองคลัง  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันที่ 30 เดือน มถิุนำยน  พ.ศ. 2563

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

1 จ้ำงผลิตวีดีทศันข์้อมลู ในงำนปฐมนเิทศนกัศึกษำ

จดัซ้ือครุภณัฑ์

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง100,000.00       100,000.00       



บจก. ไอเดียส์ไทม ์กิ๊ฟ บจก. ไอ ทอป ริช 999/63

แอนด์ พรีเมี่ยม 117,700.00                  ลว. 2 ม.ิย. 2563

126,260.00                    

บจก. ไอ ทอป ริช

117,700.00                    

บจก. เอ วี แอล เพำเวอร์ บจก. เอ วี แอล เพำเวอร์ 1014/63

ทรอนกิส์ เทคโนโลยี ทรอนกิส์ เทคโนโลยี ลว. 9 ม.ิย. 2563

199,840.00                    199,840.00                  

บจก. ไอเดียส์ไทม ์กิ๊ฟ บจก. ไอเดียส์ไทม ์กิ๊ฟ 1024/63

แอนด์ พรีเมี่ยม แอนด์ พรีเมี่ยม ลว. 10 ม.ิย. 2563

104,860.00                    104,860.00                  

บจก. ไอ ทอป ริช

107,000.00                    

หสม. วัฒนำอลูมเินยีม หสม. วัฒนำอลูมเินยีม 1108/63

118,260.00                    118,260.00                  ลว. 26 ม.ิย. 2563

2

5 ซ้ือวัสดุกระจกและบำนประตูพร้อมติดต้ัง ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง118,260.00       118,260.00       

4 ซ้ือผ้ำขนหน ูเปน็ของที่ระลึกใหกบันกัศึกษำ ป ี

2563

ผู้เสนอรำคำต่ ำ

ซ้ือกระเปำ๋ผ้ำ เปน็ของที่ระลึกใหกบันกัศึกษำ ป ี

2563

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง117,700.00       117,700.00       

เฉพำะเจำะจง104,860.00       104,860.00       

3 ซ้ือชุดเคร่ืองเสียงประจ ำอำคำรสโมสรบคุลำกร ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง199,840.00       

ปญัหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะ  :  ไมพ่บปญัหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น

199,840.00       



ล ำดับ

ที่

 หจก. ชัยสุริยฉัตร  หจก. ชัยสุริยฉัตร ก.ร 30/2563

                    658,900.00                  658,900.00 ลว. 2 ก.ค. 2563

หจก. พรเทพย์มงคลชัย

กำรโยธำ

                  1,050,000.00

บจก. ช. รวมชัย กอ่สร้ำง

                  1,059,800.00

หจก. อตุสำหกรรมนรำ

ดินขำว

                  1,000,000.00

บจก. มดงำนเทคแคร์เพน้ท์

                    820,000.00

บจก. สหกำรช่ำงเมทลัชีท

                  1,096,400.00

กจิกำรร่วมค้ำ ฟำ้มณีร่วมค้ำ

                  1,107,700.00

บจก. แปดแปดบซิซิเนส

                  1,144,500.00

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2563

หนว่ยงำน  งำนพสัดุ กองคลัง  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2563

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

งานก่อสร้าง

1 จ้ำงท ำงำนปรับปรุงทำสีภำยนอกอำคำรศูนย์

ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบติัครบ 60 ปี

    1,318,738.00 1,318,738.00   e-bidding ผู้เสนอรำคำต่ ำ



หจก. ล้ิมวัฒนำ

                  1,318,000.00

บจก. ไอเอน็ซีซีกำรโยธำ

                    894,000.00

บจก. เทคโนไลน์  หจก. พทัลุงชัยบรีุ ก.ร 31/2563

คอเปอร์เรชั่น  กอ่สร้ำง ลว. 29 ก.ค. 2563

                33,700,000.00              33,672,900.00

บจก. นธิิณัฐกร

เอน็จิเนยีร่ิง

                33,666,694.00

หจก. พทัลุงชัยบรีุกอ่สร้ำง

                33,672,900.00

หจก. บญุชอบกำรประปำ

                37,200,000.00

บจก.ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ บจก.ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ บ.ร 15/2563

(ประเทศไทย) (ประเทศไทย) ลว. 22 ก.ค. 2563

523,925.50                    523,925.50                 

บจก.ไอเดียส์ไทม ์กิ๊ฟ บจก.ไอเดียส์ไทม ์กิ๊ฟ 1157/63

แอนด์ พรีเมี่ยม แอนด์ พรีเมี่ยม ลว. 13 ก.ค. 2563

350,000.00                    350,000.00                 

บจก. ไอ ทอป ริช

งานจดัซ้ือ

ผู้เสนอรำคำต่ ำ350,000.00       350,000.00     เฉพำะเจำะจงหนำ้กำกผ้ำมสัลิน+สำลู 3 ชั้น ทรง 3D พร้อมหู

แบบนิ่ม ทอ 3MM แบบสำมตอน ขนำดทั้งหมด 

7*5 นิ้ว สีขำว จ ำนวน 10,000 ชิ้น

1

1 จ้ำงติดต้ังมำ่นแสงปอ้งกนัประตูลิฟทโ์ดยสำร

อำคำร LRC

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง523,925.50     523,925.50       

งานจดัจา้งเหมา

1 จ้ำงท ำงำนปรับปรุงทำสีภำยนอกอำคำรศูนย์

ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบติัครบ 60 ปี

    1,318,738.00 1,318,738.00   e-bidding ผู้เสนอรำคำต่ ำ

2 กอ่สร้ำงสถำนเีพิ่มแรงดัน มอ. และวำงทอ่ส่งน้ ำ

ไปพื้นที่วิทยำเขตส่วนขยำย ต ำบลทุ่งใหญ่

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding37823300.9537823301



349,997.00                    

ร้ำน สวนคุณเทยีม ร้ำน สวนคุณเทยีม 1178/63

127,480.00                    127,480.00                 ลว. 15 ก.ค. 2563

นำยวิโรจน ์แกว้เอยีด นำยวิโรจน ์แกว้เอยีด 1186/63

111,500.00                    111,500.00                 ลว. 16 ก.ค. 2563

นำย สุเอจ มั่งค่ัง นำย สุเอจ มั่งค่ัง 1213/63

240,000.00                    240,000.00                 ลว. 17 ก.ค. 2563

บจก. มำสเตอร์พซี แอนด์ บจก. มำสเตอร์พซี 1226/63

โครเชนท์ แอนด์ โครเชนท์ ลว. 21 ก.ค. 2563

170,000.00                    170,000.00                 

หจก. บวีีเอส บสิสิเนส

200,090.00                    

บจก.ฮอร์ริซอน ออโต้ บจก.ฮอร์ริซอน ออโต้ 0378/63

195,306.03                    195,306.03                 ลว. 29 ก.ค. 2563

บจก.เอส อ ีพ ีเอน็จิเนยีร่ิง บจก.เอส อ ีพ ีเอน็จิเนยีร่ิง 1485/63

296,604.00                    296,604.00                 ลว. 10 ก.ค. 2563

บจก. ดงยำง วิศวกรรม 24

481,500.00                    

โปรแอด็กรุ๊ป โปรแอด็กรุ๊ป ว.ร 2/2563

999,730.00                    999,730.00                 ลว. 9 ก.ค. 2563

170,000.00       

2 ซ้ือวัสดุเกษตรเมล็ดพนัธุพ์ชื เพื่อตกแต่งสถำนที่

เตรียมงำนรับปริญญำบตัร ป ี2562

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง127,480.00     127,480.00       

ผู้เสนอรำคำต่ ำ350,000.00       350,000.00     เฉพำะเจำะจงหนำ้กำกผ้ำมสัลิน+สำลู 3 ชั้น ทรง 3D พร้อมหู

แบบนิ่ม ทอ 3MM แบบสำมตอน ขนำดทั้งหมด 

7*5 นิ้ว สีขำว จ ำนวน 10,000 ชิ้น

1

5 จ้ำงท ำเส้ือโปโลคอปก จ ำนวน 850 ตัว 

ส ำนกังำนอธิกำรบดี

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง170,000.00     

4 จ้ำงท ำเข็มกลัดทองค ำตรำสัญญำลักษณ์

มหำวิทยำลัย จ ำนวน 12 อนั

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง240,000.00     240,000.00       

3 ซ้ือวัสดุเกษตรเมล็ดพนัธุพ์ชื เพื่อตกแต่งสถำนที่

เตรียมงำนรับปริญญำบตัร ป ี2562

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง111,500.00     111,500.00       

งานจา้งซ่อม

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง198,869.13     198,869.13       ตรวจเช็คระบบเคร่ืองยนต์ ทะเบยีน ขง3251 สข1

ผู้เสนอรำคำต่ ำ2 ซ่อมตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน เฉพำะเจำะจง296,604.00     296,604.00       

1 ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding999,730.00     999,730.00       จ้ำงท ำปกปริญญำบตัร เข็มวิทยฐำนะ และตรำ

มอ. ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

งานจดัจา้ง



หจก. พ ีโอ เอม็ ซูวีเนยีร์

1,203,199.00                  

บจก. ปกไหม

1,028,879.00                  

ปญัหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะ  :  ไมพ่บปญัหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น

1 ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding999,730.00     999,730.00       จ้ำงท ำปกปริญญำบตัร เข็มวิทยฐำนะ และตรำ

มอ. ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562



ล ำดับ

ที่

นำยกริติ บญุขวัญ นำยกริติ บญุขวัญ ก.ร 32/2563

433,765.00                    433,765.00                  ลว. 13 ส.ค. 2563

บจก. เกำ้กวินคอนสตรัคชั่น

465,000.00                    

หจก. กระแสสินธุก์ำรโยธำ

463,000.00                    

หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์ หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์ ก.ร 33/2563

220,000.00                    220,000.00                  ลว. 26 ส.ค. 2563

หจก. โปร เอน็ วิศวกรรม

220,901.44                    

บจก. วีรณำเพรส บจก. วีรณำเพรส ว.ร 3/2563

748,000.00                    748,000.00                  ลว. 17 ส.ค. 2563

หจก. โอเค มเีดียเนทเวิร์ค

770,400.00                    

บจก.สเปยีร์ ริช มเีดีย

764,265.00                    

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563

หนว่ยงำน  งำนพสัดุ กองคลัง  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันที่ 31 เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2563

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

งานจดัจา้ง

1 จ้ำงพมิพสู์จิบตัรพธิีพระรำชทำนปริญญำบตัร 

ประจ ำป ี2562

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding799,500.00   900,000.00     

งานก่อสร้าง

2 กอ่สร้ำงลำนล้ำงรถขยะ ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง220,987.00   220,987.00     

1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่

ส่วนขยำยที่ต ำบลทุ่งใหญ่

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง465,500.00   465,500.00     



โปรแอด็ กรุ๊ป

855,000.00                    

บจก.หำ้งทองสุวรรณศิลป ์2 บจก.หำ้งทองสุวรรณศิลป์2 ว.ร 4/2563

6,350,400.00                  6,350,400.00               ลว. 20 ส.ค. 2563

บจก. แอดวำนซ์ คอร์ปอ บจก. แอดวำนซ์ คอร์ปอ ค.ร 4/2563

เรชั่น กรุ๊ป เรชั่น กรุ๊ป ลว. 26 ส.ค. 2563

3,300,000.00                  3,300,000.00               

กำรไฟฟำ้ส่วนภมูภิำค กำรไฟฟำ้ส่วนภมูภิำค บ.ร 16/2563

โดย นำยชัยรัตน ์แซ่เนี้ยว โดย นำยชัยรัตน ์แซ่เนี้ยว ลว. 27 ส.ค. 2563

526,012.00                    526,012.00                  

หจก.ซีแอนด์อำร์ หจก.ซีแอนด์อำร์ 1370.1/63

อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ลว. 27 ส.ค. 2563

467,500.00                    467,500.00                  

บจก.พเีวล บสิสิเนส

500,000.00                    

บจก.แพร็กมำ่ เทคโนโลยี

535,000.00                    

งานจดัซ้ือ

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่่ำยส ำรอง ส ำหรับ 

Database Server

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง467,500.00   467,500.00     

งานจดัจา้ง

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง526,012.00   526,012.00     จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำอปุกรณ์ภำยในสถำนไีฟฟำ้

ย่อยและหมอ้แปลง 115/33KV

1

งานจดัซ้ือครุภณัฑ์

1 ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding#########3,309,000.00   ระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิพร้อมอปุกรณ์ พร้อม

ติดต้ัง

1 จ้ำงพมิพสู์จิบตัรพธิีพระรำชทำนปริญญำบตัร 

ประจ ำป ี2562

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding799,500.00   900,000.00     

จ้ำงท ำของที่ระลึกทองค ำแทง่ตรำสัญลักษณ์

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์พร้อมเหรียญพระ

บดิำชุบทอง

ผู้เสนอรำคำต่ ำคัดเลือก#########6,243,200.00   2



บจก. ไอ ทอป ริช บจก. ไอ ทอป ริช 1386.1/63

263,273.50                    263,273.50                  ลว. 28 ส.ค. 2563

ร้ำนอว้นดอกไม้ ร้ำนอว้นดอกไม้ 1561/63

300,000.00                    300,000.00                  ลว. 8 ก.ย. 2563

1 จ้ำงร้ำนจัดดอกไมเ้วทพีระรำชทำนปริญญำบตัร 

ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง320,000.00   320,000.00     

2 ของที่ระลึกโครงกำร PSU One code 2020 ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง263,273.50   263,273.50     

ปญัหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะ  :  ไมพ่บปญัหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น

งานจา้ง/ซ่อม



ล ำดับ

ที่

บจก. ฮ้ัวยิ่งเจริญ หจก. เค เจ วอเตอร์เทค ก.ร 34/2563

1,050,000.00                   974,000.00                    ลว. 8 ก.ย. 2563

หจก. สุพรรณเซฟต้ีอนิ

เตอร์เทรด

1,482,222.00                   

หจก. สินสุวรรณกำรโยธำ

1,590,000.00                   

หจก. เทวสหกจิ กำรกอ่สร้ำง

1,311,852.21                   

หจก. เอส.เค.กำรประปำ

และบริกำร

1,276,570.94                   

หจก. ปณุณวิช เอน็จิเนยีร่ิง

1,090,000.00                   

หจก. นวกจิ รุ่งโรจน์

คอนสตรัคชั่น

999,789.99                     

หจก. เค เจ วอเตอร์เทค

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กนัยำยน 2563

หนว่ยงำน  งำนพสัดุ กองคลัง  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันที่ 30  เดือน กนัยำยน  พ.ศ. 2563

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

งานก่อสร้าง

1 กอ่สร้ำงปรับปรุงทอ่เมนประปำและบอ่มำตร

ศูนย์ประชุมนำนำชำติ

1,599,770.00 1,599,770.00    e-bidding ผู้เสนอรำคำต่ ำ



974,000.00                     

บจก. โยธำธนวัฒน์

1,380,000.00                   

บจก. ดงยำงอนิโนเทค

1,168,000.00                   

หจก. เพช็รมะนงักำรโยธำ

1,599,000.00                   

นำยดินำ โกมทุทอง หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์ ก.ง 35/2563

136,891.45                     เซอร์วิส ลว. 9 ก.ย. 2563

บจก. ช.รวมชัย กอ่สร้ำง 125,000.00                    

144,830.21                     

หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์

เซอร์วิส

125,000.00                     

นำยกริติ บญุขวัญ

156,538.00                     

หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์ หจก. เอส ไลน ์เพำเวอร์ ก.ร 36/2563

949,000.00                     949,000.00                    ลว. 18 ก.ย. 2563

บจก. ซีโร่ ลอส

1,163,580.00                   

บจก. ซีดี ไฮเวย์ ทรำฟฟคิ

1,080,000.00                   

หจก. ดวงพร อเิล็คติคอล

1,247,375.00                   

บจก. ศรีไชยพงศ์ อเิลคทริค

เฉพำะเจำะจง159,150.00       159,500.00   

3 ปรับปรุงระบบไฟฟำ้แรงต่ ำอำคำรบริหำร, อำคำร

ศูนย์ปำฐกถำ ประดิษฐ์ เชยจิตร (อำคำรฟกัทอง)

1,354,014.00 1,353,563.47    e-bidding ผู้เสนอรำคำต่ ำ

1 กอ่สร้ำงปรับปรุงทอ่เมนประปำและบอ่มำตร

ศูนย์ประชุมนำนำชำติ

1,599,770.00 1,599,770.00    e-bidding ผู้เสนอรำคำต่ ำ

2 ปรับปรุงบอ่เกรอะหอพกันกัศึกษำอำคำร 13 

(เพิ่มเติม)

ผู้เสนอรำคำต่ ำ



1,033,000.00                   

หจก. หำดใหญ่ ท.ีซี.เอส

1,088,890.00                   

บจก. สุขศิริ

1,250,000.00                   

บจก. โปรเกรส อเิลคทริค

เอน็จิเนยีร่ิง

1,194,000.00                   

บจก. บโีอ เพำเวอร์เทค

1,350,000.00                   

บจก. ไทยเทค เพำเวอร์

1,144,000.00                   

บจก. เอ เอน็ ซี ดีไซน์

เอน็จิเนยีร่ิง

1,025,000.00                   

บจก. ชุมรำษฎร์ วิศวกร

1,350,000.00                   

หจก. ปณุณวิช เอน็จิเนยีร่ิง หจก. ปณุณวิช เอน็จิเนยีร่ิง ก.ร 37/2563

280,000.00                     280,000.00                    ลว. 15 ก.ย. 2563

นำย กรีติ บญุขวัญ

294,957.00                     

หจก. กรีดิต เซลส์แอนด์

เซอร์วิส

290,000.00                     

นำยดินำ โกมทุทอง หจก. เค เจ วอเตอร์เทค ก.ร 38/25635 ปรับปรุงทอ่น้ ำดีเข้ำปั๊มน้ ำชั้นใต้ดินเข้ำอำคำร

ศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (LRC)

4 ปรับปรุงหอ้งน้ ำชำยและหอ้งน้ ำหญิง อำคำร

กจิกรรมนกัศึกษำ ชั้น 1

เฉพำะเจำะจง498,136.00       498,136.00   

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง296,030.00       296,030.00   

ผู้เสนอรำคำต่ ำ

3 ปรับปรุงระบบไฟฟำ้แรงต่ ำอำคำรบริหำร, อำคำร

ศูนย์ปำฐกถำ ประดิษฐ์ เชยจิตร (อำคำรฟกัทอง)

1,354,014.00 1,353,563.47    e-bidding ผู้เสนอรำคำต่ ำ



498,136.00                     496,000.00                    ลว. 18 ก.ย. 2563

หจก. เค เจ วอเตอร์เทค

496,000.00                     

นำยกริติ บญุขวัญ

496,652.00                     

บจก. เพิ่มพรกำรกอ่สร้ำง บจก. เพิ่มพรกำรกอ่สร้ำง ก.ร 39/2563

1,340,000.00                   1,340,000.00                  ลว. 23 ก.ย. 2563

หจก. นำหมอ่มวิศวกรรม

ไฟฟำ้

1,500,000.00                   

บจก. โปรเกรส อเิลคทริค

เอน็จิเนยีร่ิง

1,450,000.00                   

หอ้งภำพธิดำสตูดิโอ หอ้งภำพธิดำสตูดิโอ บ.ร 17/2563

2,805,000.00                   2,805,000.00                  ลว. 3 ก.ย. 2563

บจก. หำ้งทองสุวรรณศิลป ์2 บจก. หำ้งทองสุวรรณศิลป ์2 1429/63

113,400.00                     113,400.00                    ลว. 3 ก.ย. 2563

หจก. ซีแอนด์อำร์ หจก. ซีแอนด์อำร์ 1450.1/63

อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี อนิฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ลว. 8 ก.ย. 2563

383,000.00                     383,000.00                    

คัดเลือก2,800,000.00    2,800,000.00 

ผู้เสนอรำคำต่ ำ113,400.00   

5 ปรับปรุงทอ่น้ ำดีเข้ำปั๊มน้ ำชั้นใต้ดินเข้ำอำคำร

ศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (LRC)

เฉพำะเจำะจง498,136.00       498,136.00   

1 ทองค ำแทง่ตรำสัญลักษณ์ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ น้ ำหนกั 2 สลึง

เฉพำะเจำะจง113,400.00       

งานจดัซ้ือ/จา้ง

ผู้เสนอรำคำต่ ำ

งานจา้งเหมา

6 ปรับปรุงหอ้งประชุม1 หอ้งประชุม211 หอ้ง

ประชุม212 หอ้งประชุม214 อำคำรอธิกำรบดี

ผู้เสนอรำคำต่ ำe-bidding1,579,901.04    1,597,200.00 

1 จ้ำงถ่ำยภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในวันพระรำชทำน

ปริญญำบตัร ปกีำรศึกษำ 2562

คุณสมบติั

เหมำะสม

2 หนว่ยเกบ็ข้อมลูส ำหรับ Database Server ของ

ระบบ MASS

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง383,000.00       383,000.00   



บจก. พเีวล บสิสิเนส

400,000.00                     

บจก.แพร็กมำ่ เทคโนโลยี

409,500.00                     

บจก. ไอ ทอป ริช บจก. ไอ ทอป ริช 1476/63

209,934.00                     209,934.00                    ลว. 11 ก.ย. 2563

นำยภำนเุทพ ปำนหมี นำยภำนเุทพ ปำนหมี 1565/63

125,000.00                     125,000.00                    ลว. 8 ก.ย. 2563

นำยฉันทวัฒน ์แซ่หลี

142,500.00                     

หจก. เปิ้ลซำวด์ซิสเต็ม หจก. เปิ้ลซำวด์ซิสเต็ม 1574/63

150,000.00                     150,000.00                    ลว. 8 ก.ย. 2563

4 จ้ำงถ่ำยทอดเสียงและผลิตสกู๊ปวิทยุ และทวีี 

ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง125,000.00       125,000.00   

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง209,934.00       209,934.00   3 ของที่ระลึกโครงกำรปนัน้ ำใจสู่นอ้งสีบลู 2020

2 หนว่ยเกบ็ข้อมลูส ำหรับ Database Server ของ

ระบบ MASS

ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง383,000.00       383,000.00   

ปญัหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะ  :  ไมพ่บปญัหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น

เช่ำล ำโพงและเพำเวอร์แอม ประชำสัมพนัธ์เสียง

ตำมสบำยรอบวิทยำเขตหำดใหญ่ ไมค์โครโฟน

ประชำสัมพนัธ์ พร้อมติดต้ังและเซ็ตอฟัระบบ

5 ผู้เสนอรำคำต่ ำเฉพำะเจำะจง150,000.00       150,000.00   


