
รายงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 

ประจําปีงบประมาณ 2564 



งานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2564

เดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63117052111

จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

170,000.00 บาท

159,414.66 บาท

3900300461689 นางสาวจิราภา ทองเพ็ง 160,898.23งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำสระว่ายน้ำ1

3901100617279 นายโอภาส เส้งนนท์ 162,886.66

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3900300461689 นางสาวจิราภา ทองเพ็ง 640422016855 ก.ร 1/2564 24/11/2563 160,898.23 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63107134565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหลัง SPILLWAY อ่างเก็บน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,494,400.00 บาท

1,511,468.00 บาท

0903553002214 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัตร การโยธา 984,500.00รางระบายน้ำหลัง SPILLWAY อ่างเก็บน้ำ1

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 1,085,000.00

0903563002501 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธามนรุ่งเรืองกิจ 1,257,500.00

0905562004218 บริษัท มิสเตอร์อาลี จำกัด 1,295,000.00

0913562000300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คอนสตรัคชั่น 2013 (สตูล) 1,142,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903553002214 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัตร การโยธา 631222027195 ก.ง 2/2564 25/11/2563 984,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63107130776

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุมด้านหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,287,883.00 บาท

1,287,883.00 บาท

0803559002055 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรุ่งเอ็นจิเนียริ่ง 1,141,000.00ทางเดินหลังคาคลุมด้านหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา1

0805558001243 มาสทรัส เอ็นจิเนียริ่ง 1,250,000.00

0845563004905 บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด 1,184,000.00

0903540001575 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาหม่อมวิศวกรรมไฟฟ้า 1,078,000.00

0903548000764 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล ซิสเท็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,098,168.00

0903549001161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.การประปาและบริการ 1,116,858.00

0903553002214 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัตร การโยธา 1,150,000.00

0905557000650 บริษัท เอธิค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,252,000.00

0905559004041 บริษัท รูฟ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด 1,189,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0905563001034 บริษัท  ธ.มหาสุวรรณ(2020)  จำกัด 958,700.00

0915557000064 บริษัท สหการช่างเมทัลชีท จำกัด 1,032,000.00

0943548000098 ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุไท 1,090,000.00

0945560000321 บริษัท สัญญาพัฒน์วิศวกรรม จำกัด 1,023,263.00

3801200887899 แม็คดีไซน์ แอนด์ เมททัล 1,055,000.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905563001034 บริษัท  ธ.มหาสุวรรณ(2020)  จำกัด 631222027243 ก.ร 3/2564 26/11/2563 958,700.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63107161590

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและมิเตอร์ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,500,000.00 บาท

2,518,017.06 บาท

0105535000719 บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด 2,059,750.00ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและมิเตอร์ระยะที่ 11

0105548141871 บริษัท สมบุญส่ง จำกัด 2,150,000.00

0105555121368 บริษัท อีซีโอ ไทย จำกัด 2,260,000.00

0105557070329 บริษัท เจ.พี ซิสเต็มส์ เเอนด์ เเมนเนจเม้นท์ จำกัด 1,890,000.10

0105563068438 บริษัท ที ซี เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด 2,193,579.60

0133559002574 ห้างหุ้นส่วนดวงพร อิเล็คติคอล 2,165,000.00

0303557003784 เอสเอ็นที รวมช่าง 2,425,000.00

0845550000892 บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด 1,999,899.55

0845554005651 บริษัท ที เทค คอนโทรล จำกัด 2,392,521.66

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0845563004905 บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด 2,340,000.00

0903544000549 หจก.หาดใหญ่ ที.ซี.เอส 1,879,990.00

0903549001152 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสไลน์เพาเวอร์ 1,850,000.00

0903554000592 หจก.ซีเอซี เอ็นจิเนียริ่ง 999 1,750,000.00

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 1,789,000.00

0905547001858 บริษัท ศรีไชยพงศ์ อิเลคทริค จำกัด 1,869,802.86

0905554001809 บริษัท ไทยเทค เพาเวอร์ 1,847,904.00

0905557000650 บริษัท เอธิค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 2,418,000.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903554000592 หจก.ซีเอซี เอ็นจิเนียริ่ง 999 640222000091 ก.ง 4/2564 27/11/2563 1,750,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63117371881

จ้างงานปรับปรุงพื้นที่กระเบื้องภายในพื้นที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ชั้น 4 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62,864.64 บาท

62,864.64 บาท

0903561002996 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีรดิต เซลส์แอนด์เซอร์วิส 61,000.00
ปรับปรุงพื้นที่กระเบื้องภายในพื้นที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ชั้น 4 สำนักทรัพยากรการเรียน

รู้คุณหญิงหลงฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903561002996
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีรดิต เซลส์แอน

ด์เซอร์วิส
640422016143 ก.ร 5/2564 07/12/2563 61,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63127311109

จ้างงานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา (Dormitory Co- Learning Space) บริเวณห้องโถงล่างหอพักนักศึกษาอาคาร 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

449,000.00 บาท

0903547003760 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิชัยเทรดดิ้ง 449,000.00
งานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา (Dormitory Co- Learning Space)

บริเวณห้องโถงล่างหอพักนักศึกษาอาคาร 7
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903547003760 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิชัยเทรดดิ้ง 640422016073 ก.ร 6/2564 28/12/2563 449,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63117023575

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร 3- 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,096,000.00 บาท

1,000,000.00 บาท

0903554000274 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมโยธากิจ 889,555.00ปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร 3- 41

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 675,000.00

0903555003251 เคเจวอเตอร์เทค 818,900.00

0905557002580 บริษัท ช.รวมชัย ก่อสร้าง จำกัด 920,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903554001629
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิ

เนียริ่ง
640222000245 ก.ง 7/2564 08/01/2564 675,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63107379841

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตที่พัก อาคาร 10 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6,000,000.00 บาท

6,243,652.03 บาท

0105548141871 บริษัท สมบุญส่ง จำกัด 5,300,000.00ปรับปรุงแฟลตที่พัก อาคาร 10 ระยะที่ 21

0903550003007 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รพี ก่อสร้าง 5,450,000.00

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 4,894,600.00

0905557002580 บริษัท ช.รวมชัย ก่อสร้าง จำกัด 5,798,000.00

0905559002536 บริษัท เอฟฟอร์ท ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 5,806,596.00

0933552000226 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างศักดิ์ก่อสร้าง 5,175,000.00

D888888888001 บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด 5,800,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903554001629
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิ

เนียริ่ง
640122018667 ก.ง 8/2564 14/01/2564 4,894,600.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63127052781

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,854,400.00 บาท

2,043,500.00 บาท

0903553002214 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัตร การโยธา 1,835,000.00งานก่อสร้างทางเดินภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ระยะที่ 11

0905557002580 บริษัท ช.รวมชัย ก่อสร้าง จำกัด 1,880,026.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903553002214 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัตร การโยธา 640222000428 ก.ง 9/2564 15/01/2564 1,835,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63127230360

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำเสียข้างคณะทันตแพทยศาสตร์พร้อมวางบ่อปั้มน้ำเสียสามแยกหอพักพยาบาลศาสตร์อาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)
1,200,000.00 บาท

1,191,097.00 บาท

0903540001575 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาหม่อมวิศวกรรมไฟฟ้า 1,059,841.00
ปรับปรุงระบบน้ำเสียข้างคณะทันตแพทยศาสตร์พร้อมวางบ่อปั๊มน้ำเสียสามแยก

หอพักพยาบาลศาสตร์อาคาร 1
1

0903549001161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.การประปาและบริการ 878,353.00

0903553002214 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัตร การโยธา 1,160,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903549001161
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.การประปา

และบริการ
640222000735 ก.ร10/2564 20/01/2564 878,353.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63117066666

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสำนักงานกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,097,400.00 บาท

1,086,052.35 บาท

0903540001575 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาหม่อมวิศวกรรมไฟฟ้า 964,390.00งานปรับปรุงห้องสำนักกฎหมาย1

0903548000764 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล ซิสเท็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,022,080.00

0905551002456 บริษัท เอ-โอเค คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,050,000.00

0905557002580 บริษัท ช.รวมชัย ก่อสร้าง จำกัด 985,138.00

0913542000100 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมิธการโยธา 944,444.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0913542000100 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมิธการโยธา 640422015955 ก.ร 11/2564 22/01/2564 944,444.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64017251785

จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเวที อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

160,000.00 บาท

159,519.41 บาท

3900900580794 นายกิรติ  บุญขวัญ 144,725.00ปรับปรุงซ่อมแซมเวที อาคารกิจกรรมนักศึกษา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3900900580794 นายกิรติ  บุญขวัญ 640422016687 ก.ร 12/2564 28/01/2564 144,725.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63127076785

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวยางสังเคราะห์ บริเวณทางเดินริมอ่างเก็บน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,450,000.00 บาท

2,470,000.00 บาท

0145563002267 เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น  จำกัด 2,570,000.00ปรับปรุงพื้นผิวยางสังเคราะห์บริเวณทางเดินริมอ่างเก็บน้ำ1

0923558000333 บี.เอ็ม.พี. ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง 1,936,556.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0923558000333 บี.เอ็ม.พี. ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง 640422016750 ก.ร13/2564 29/01/2564 1,936,556.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63127004465

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิง พื้นที่ส่วนขยายของวิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)
12,518,200.00 บาท

12,010,000.00 บาท

0903543001533 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านฉางการโยธา 10,950,000.00
ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิง พื้นที่ส่วนขยายของวิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1

0903551001121 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ารุ่งโยธากาล 11,829,000.00

0903555002874 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์วิศวกรรมโยธา 10,437,000.00

0933536000161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ส่องกิจก่อสร้าง 11,450,000.00

D888888888001 บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด 10,000,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903555002874 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์วิศวกรรมโยธา 640222006788 ก.ง 14/2564 05/02/2564 10,437,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64017031894

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผนังชั้น 3 อาคารกีฬาและนันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,500,000.00 บาท

1,570,958.65 บาท

0903540001575 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาหม่อมวิศวกรรมไฟฟ้า 1,488,800.00งานปรับปรุงผนังชั้น 3 อาคารกีฬาและนันทนาการ1

0903548000764 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล ซิสเท็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,253,248.00

0903553000874 กรรณวิชญ์  การโยธา 1,550,000.00

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 1,435,000.00

0905559004041 บริษัท รูฟ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด 1,200,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905559004041
บริษัท รูฟ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

จำกัด
640422015870 ก.ร 15/2564 08/02/2564 1,200,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63127309233

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานการจัดการขยะและโรงคัดแยกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,000,000.00 บาท

1,183,000.00 บาท

0903547003760 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิชัยเทรดดิ้ง 960,000.00ปรับปรุงสำนักงานการจัดการขยะและโรงคัดแยกขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903547003760 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิชัยเทรดดิ้ง 640422015838 ก.ร16/2564 09/02/2564 960,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64017108909

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 1,2,3,4 และ 5 รวม 11 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,230,000.00 บาท

1,234,513.00 บาท

0903530000762 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปปาร์เฟรซ 1,079,900.00จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 1,2,3,4 และ 5 รวม 11 ห้อง1

0903547003760 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิชัยเทรดดิ้ง 1,042,900.00

0903548000764 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล ซิสเท็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง 952,292.00

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 965,300.00

0903555001983 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณ ซีวิล เอ็นจิเนีย 1,009,900.00

0903561002996 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีรดิต เซลส์แอนด์เซอร์วิส 985,000.00

0905563001956 บริษัท เพิ่มพรการก่อสร้าง จำกัด 1,030,818.00

0933560000035 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้มวัฒนา ก่อสร้าง 932,300.00

0965561000081 บ.ไอเอ็นซีซีการโยธา จำกัด 1,081,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933560000035
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้มวัฒนา

ก่อสร้าง
640422016179 ก.ร17/2564 16/02/2564 932,300.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64027032069

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหน่วยงานกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

216,300.00 บาท

216,516.79 บาท

0905563001956 บริษัท เพิ่มพรการก่อสร้าง จำกัด 197,178.00งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905563001956 บริษัท เพิ่มพรการก่อสร้าง จำกัด 640422016563 ก.ร18/2564 16/02/2564 197,178.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64017008878

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานลานจอดรถอาคารที่พักอาคาร 6 อาคาร 9 และ อาคาร 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,800,000.00 บาท

2,845,205.00 บาท

0845563004905 บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด 2,500,000.00งานลาดจอดรถอาคารที่พักอาคาร 6 อาคาร 9 และอาคาร 111

0903540001575 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาหม่อมวิศวกรรมไฟฟ้า 2,443,219.00

0903549001152 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสไลน์เพาเวอร์ 2,472,850.00

0903553002214 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัตร การโยธา 2,410,000.00

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 2,398,000.00

0905535000851 บริษัท โยธาธนวัฒน์ จำกัด 2,600,000.00

0905552000180 บริษัท อภิญญาวัสดุ จำกัด 2,589,000.00

0905557002580 บริษัท ช.รวมชัย ก่อสร้าง จำกัด 2,480,000.00

0905561005521 บริษัท เอส.ซี.การก่อสร้าง จำกัด 2,365,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0905562004218 บริษัท มิสเตอร์อาลี จำกัด 2,250,000.00

0905562006709 บริษัท เพลซ อินทิเกรชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 2,473,400.00

0905563001034 บริษัท  ธ.มหาสุวรรณ(2020)  จำกัด 2,274,000.00

0913554000223 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรมะนังการโยธา 2,840,000.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905562004218 บริษัท มิสเตอร์อาลี จำกัด 640422016607 ก.ร19/2564 19/02/2564 2,250,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047262990

จ้างปรับปรุงฝาครอบคูระบายน้ำผิวพื้นในลานพื้นที่ของศูนย์อาหารโรงช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240,000.00 บาท

254,867.82 บาท

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 254,698.09ปรับปรุงฝาครอบคูระบายน้ำผิวพื้นในลานพื้นที่ของศูนย์อาหารโรงช้าง1

0903561002996 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีรดิต เซลส์แอนด์เซอร์วิส 254,360.00

3900900580794 นายกิรติ  บุญขวัญ 254,168.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3900900580794 นายกิรติ  บุญขวัญ 640422015965 ก.ร 20/2564 22/02/2564 240,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63127442542

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำระยะที่ 2 พื้นที่ส่วนขยายวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25,685,710.00 บาท

24,581,700.00 บาท

0105524009949 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด 20,400,000.00อ่างเก็บน้ำระยะที่ 2 พื้นที่ส่วนขยายวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105524009949 บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด 640322008822 ก.ง 21/2564 02/03/2564 20,400,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64027390076

จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน แผงราวบันได ราวกันตกศูนย์อาหารโรงช้างอาคาร 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400,000.00 บาท

237,201.41 บาท

0903561002996 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีรดิต เซลส์แอนด์เซอร์วิส 232,200.00
งานปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน แผงราวบันได ราวกันตกศูนย์อาหารโรงช้างอาคาร 2

ชั้น
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903561002996
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีรดิต เซลส์แอน

ด์เซอร์วิส
640422006199 ก.ร 22/2564 03/03/2564 232,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63127258444

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า-ออก คณะแพทยศาสตร์ บริเวณถนนกาญจนวณิชย์ตัดถนนธรรมนูญวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

33,786,000.00 บาท

33,789,000.00 บาท

0953556000387 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาบดีก่อสร้าง 33,500,000.00
ปรับปรุงทางเข้า-ออก คณะแพทยศาสตร์ บริเวณถนนกาญจนวณิชย์ตัดถนนธรรมนูญ

วิถี
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0953556000387 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาบดีก่อสร้าง 640322014305 ก.ร 23/2564 11/03/2564 33,500,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63117032668

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถังน้ำสำรองหอพักนักศึกษาอาคาร 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,507,700.00 บาท

1,500,000.00 บาท

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 1,184,900.00ปรับปรุงถังน้ำสำรองหอพักนักศึกษาอาคาร 71

0903555003251 เคเจวอเตอร์เทค 1,187,000.00

0905551002456 บริษัท เอ-โอเค คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,435,000.00

0905557002580 บริษัท ช.รวมชัย ก่อสร้าง จำกัด 1,349,000.00

0905560006531 บริษัท ดงยางอินโนเทค จำกัด 1,296,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903554001629
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิ

เนียริ่ง
640422016812 ก.ง 24/2564 12/03/2564 1,184,900.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64017331432

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9,000,000.00 บาท

9,015,580.00 บาท

0105536129715 บริษัท วิศวพงศกร จำกัด 8,500,000.00งานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงหอพัก(72.11.11.09 )1

0845563000306 บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด 7,999,000.00

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 7,218,000.00

0903555003251 เคเจวอเตอร์เทค 7,205,000.00

D888888888001 กิจการร่วมค้า บริษัทเอสซีดับบลิว คอนสตรัคชั่น 8,910,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903555003251 เคเจวอเตอร์เทค 640422006384 ก.ง 25/2564 18/03/2564 7,205,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64027209595

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตที่พักอาคาร 13 และ อาคาร 14 รวม 9 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,348,959.00 บาท

1,348,959.00 บาท

0805558001243 มาสทรัส เอ็นจิเนียริ่ง 1,380,000.00งานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงห้องพักหรือคอนโดมิเนียม(72.11.11.08 )1

0903534000872 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์หินอ่อนบาตัน 1,179,000.00

0903547003760 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิชัยเทรดดิ้ง 1,080,000.00

0903548000764 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาล ซิสเท็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,068,888.00

0903549001152 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสไลน์เพาเวอร์ 1,060,000.00

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 1,015,000.00

0905557002580 บริษัท ช.รวมชัย ก่อสร้าง จำกัด 1,189,999.00

0933560000035 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้มวัฒนา ก่อสร้าง 977,300.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933560000035
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้มวัฒนา

ก่อสร้าง
640422013399 ก.ร26/2564 01/04/2564 977,300.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64037142468

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีผนังอาคารภายนอก พร้อมซ่อมพื้นผิวโครงสร้างและงานระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
630,041.21 บาท

573,505.69 บาท

031555600057
1

บริษัท เอเซียศรีนคร จำกัด 526,400.00
ปรับปรุงทาสีผนังอาคารภายนอก พร้อมซ่อมพื้นผิว
โครงสร้างและงานระบบกันซึมดาดฟ้า อาคาร
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ

1

075554400015
1

บริษัท อาร์ ที เค เทรดดิ้ง จำกัด 620,000.00

076556200108
3

บริษัท เอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น
จำกัด

565,555.00

080354000011
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยศิลป์ 444,961.54

080356400016
2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินณรงค์เพ้นท์
แอนด์ คอนสตรัคชั่น

365,000.00

081355200042
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ชัยสุริยฉัตร 296,000.00

090354700376
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิชัยเท
รดดิ้ง

393,000.00

090354800246
5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ยู.เอ.คอน
สตรัคชั่น

570,000.00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



090355400027
4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมโยธากิจ 589,000.00

090555700258
0

บริษัท ช.รวมชัย ก่อสร้าง จำกัด 535,000.00

090556000246
3

บริษัท โฟร์ตี้สตาร์ท 2017 จำกัด 550,000.00

091555700006
4

บริษัท สหการช่างเมทัลชีท จำกัด 440,000.00

093355400016
9

หจก.สหกิจกระจกอลูมิเนียม 490,400.00

093355500001
4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านลานคอน
สตรัคชั่น

439,000.00

096556100008
1

บ.ไอเอ็นซีซีการโยธา จำกัด 390,000.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08135520

00421
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ชัย
สุริยฉัตร

64082201
0431

ก.ง
28/2564

07/05/2
564

296,000.0
0

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อ
เสนอทางเทคนิค ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้เสนอ
ราคา ต่ำสุด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64037275077

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวจราจรระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,800,000.00 บาท

5,118,320.00 บาท

084556300490
5

บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด
4,500,000.

00
ปรับปรุงพื้นผิวจราจรระยะที่ 11

090355100054
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ กรุ๊ป
4,135,000.

00
090554200064

1
บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น
จำกัด

4,300,000.
00

095355600038
7

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาบดีก่อสร้าง
4,800,000.

00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09035510

00541
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หาดใหญ่ กรุ๊ป

64082201
0445

ก.ร
29/2564

07/05/2
564

4,135,000
.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อ
เสนอทางเทคนิค ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้เสนอ
ราคา ต่ำสุด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64037327012

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,046,000.00 บาท

1,000,000.00 บาท

0803546001632 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียล เดคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 984,000.00ปรับปรุงบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร21

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 745,000.00

0903555003251 เคเจวอเตอร์เทค 638,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903555003251 เคเจวอเตอร์เทค 641022000664 ก.ร30/2564 17/05/2564 638,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64037317130

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถังน้ำสำรองหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,517,700.00 บาท

1,500,000.00 บาท

0105547024073 บริษัท เอช ซี เอ็น ออโต กรุ๊ป จำกัด 1,345,000.00ปรับปรุงถังน้ำสำรองหอพักนักศึกษาอาคาร 11

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 1,289,000.00

0903555003251 เคเจวอเตอร์เทค 1,084,000.00

0945560000321 บริษัท สัญญาพัฒน์วิศวกรรม จำกัด 1,287,014.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903555003251 เคเจวอเตอร์เทค 641022000626 ก.ร 31/2564 17/05/2564 1,084,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64067083159

จ้างงานปรับปรุงที่ทำการงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

441,200.00 บาท

441,200.00 บาท

0905563001956 บริษัท เพิ่มพรการก่อสร้าง จำกัด 429,821.39งานปรับปรุงที่ทำการงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา1

0913542000100 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมิธการโยธา 379,190.55

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0913542000100 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมิธการโยธา 640922016553 ก.ร 32/2564 01/07/2564 379,190.55 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64067011532

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น 4 พื้นกันซึมดาดฟ้า และห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

916,800.00 บาท

916,730.76 บาท

012555601140
0

บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต
จำกัด

909,999.99
งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น
4 พื้นกันซึมดาดฟ้า และห้องน้ำ

1

090353400087
2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์
หินอ่อนบาตัน

910,000.00

090356400026
9

ห้่้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.หงส์ โปร
เกรส

880,128.00

090556300195
6

บริษัท เพิ่มพรการก่อสร้าง จำกัด 898,996.00

090556300321
5

บริษัท เอ.เจ.คอนสตรัคชั่น แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

886,000.00

091354200010
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมิธการโยธา 816,444.00

091555700006
4

บริษัท สหการช่างเมทัลชีท จำกัด 907,900.00

093356300025
7

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านบุณยา การ
โยธา

825,000.00

096555900015
1

บริษัท นราแบรนด์เซอร์วิส จำกัด 806,158.19

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09655590

00151
บริษัท นราแบ
รนด์เซอร์วิส จำกัด

64092201
6232

ก.ร
33/2564

13/07/2
564

806,158.1
9

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อ
เสนอทางเทคนิค ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้เสนอ
ราคา ต่ำสุด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64057331116

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินและศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม โดยวิธีคัดเลือก

616,428.89 บาท

616,428.89 บาท

0903549001152 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสไลน์เพาเวอร์ 610,000.00
งานปรับปรุงสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินและศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัต

กรรม
1

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 615,776.09

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903549001152 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสไลน์เพาเวอร์ 640922017065 ก.ร 34/2564 15/07/2564 610,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64067082226

จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสระว่ายน้ำ (ศูนย์กีฬา) โดยวิธีคัดเลือก

2,180,000.00 บาท

2,044,386.00 บาท

090354900115
2

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสไลน์เพาเวอร์
2,024,386.

37
ปรับปรุงห้องน้ำสระว่ายน้ำ (ศูนย์กีฬา)1

090354900116
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.การ
ประปาและบริการ

2,038,750.
68

090355400162
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิ
เนียริ่ง

2,040,077.
89

090355500325
1

เคเจวอเตอร์เทค
2,029,386.

00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09035490

01152
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส
ไลน์เพาเวอร์

64082201
0480

ก.ร
35/2564

20/07/2
564

2,024,386
.37

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อ
เสนอทางเทคนิค ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้เสนอ
ราคา ต่ำสุด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64067111464

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนบริเวณแนวรั้วมหาวิทยาลัยฯ (ถนนกาญจนวนิช) โดยวิธีคัดเลือก

570,000.00 บาท

498,300.00 บาท

090355000076
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีบี คอน 468,000.00
งานปรับปรุงถนนบริเวณแนวรั้วมหาวิทยาลัยฯ (ถนน
กาญจนวนิช)

1

090355800050
3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครองสินทรัพย์
การโยธา

410,000.00

090356100222
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.เอส.
คอนส์

500,000.00

090556000279
0

บริษัท เอสเอส ไฮเวย์ จำกัด 498,300.00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09035580

00503

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ครองสินทรัพย์ การ
โยธา

64092200
5448

ก.ร.
36/2564

20/07/2
564

410,000.0
0

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อ
เสนอทางเทคนิค ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้เสนอ
ราคา ต่ำสุด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64077129724

จ้างงานก่อสร้างที่พักคอยผู้โดยสารบริเวณคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

482,749.00 บาท

394,200.00 บาท

090355400162
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิ
เนียริ่ง

393,299.10
งานก่อสร้างที่พักคอยผู้โดยสารบริเวณคณะพยาบาล
ศาสตร์

1

090355700112
3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาณาทรัพย์
เฮ้าส์

362,000.00

091354200010
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมิธการโยธา 382,000.00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09035570

01123
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อาณาทรัพย์ เฮ้าส์

64092201
6334

ก.ร
37/2564

02/08/2
564

362,000.0
0

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64067336934

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กรและห้องผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและห้องสำนักงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,821,765.00 บาท

1,827,289.04 บาท

090354000157
5

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาหม่อม
วิศวกรรมไฟฟ้า

1,539,999.
00

งานปรับปรุงห้องศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร
และห้องผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและห้อง
สำนักงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

1

090354500033
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฐาปนา
เฮาส์ซิ่ง  ควอลิตี้

1,800,000.
00

090355400217
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์
เอฟ เฟอร์นิเจอร์

1,489,500.
00

090555500178
1

บริษัท บารอกัตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1,800,000.

00
090556300195

6
บริษัท เพิ่มพรการก่อสร้าง จำกัด

1,491,101.
18

090556300321
5

บริษัท เอ.เจ.คอนสตรัคชั่น แอนด์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

1,660,000.
00

091354200010
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมิธการโยธา
1,477,654.

32
096555900015

1
บริษัท นราแบรนด์เซอร์วิส จำกัด

1,726,660.
00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09135420

00100
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมิธ
การโยธา

64092201
6385

ก.ร
38/2564

06/08/2
564

1,477,654
.32

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อ
เสนอทางเทคนิค ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้เสนอ
ราคา ต่ำสุด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64077289835

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสายเมนสนามบอลบน โดยวิธีคัดเลือก

540,000.00 บาท

519,330.90 บาท

0903549001152 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสไลน์เพาเวอร์ 515,151.70งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสายเมนสนามบอลบน1

0903551001407 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร-เอ็น วิศวกรรม 519,000.48

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 510,019.12

0905547001858 บริษัท ศรีไชยพงศ์ อิเลคทริค จำกัด 519,000.01

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903554001629
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิ

เนียริ่ง
640922016433 ก.ร39/2564 24/08/2564 510,019.12 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64087118121

จ้างงานปรับปรุงหลังคากองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

332,500.00 บาท

332,500.00 บาท

0913542000100 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมิธการโยธา 275,000.00งานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงห้องพักหรือคอนโดมิเนียม(72.11.11.08 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0913542000100 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมิธการโยธา 640922016950 ก.ร 40/2564 25/08/2564 275,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64087189307

จ้างปรับปรุงระบบถังบำบัดหมู่บ้านเก่า 1/9,2/17,2/18,2/19,2/20 และวางท่อพร้อมบ่อพักน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

335,036.00 บาท

335,036.00 บาท

0903549001161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.การประปาและบริการ 259,598.05งานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงหอพัก(72.11.11.09 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903549001161
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.การประปา

และบริการ
640922016475 ก.ร41/2564 27/08/2564 259,598.05 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64087478827

จ้างปรับปรุงห้องน้ำพร้อมระบบท่อน้ำเสียศูนย์อาหารโรงช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

351,622.00 บาท

351,622.00 บาท

0903549001152 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสไลน์เพาเวอร์ 315,000.00งานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงหอพัก(72.11.11.09 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903549001152 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสไลน์เพาเวอร์ 640922017146 ก.ร42/2564 08/09/2564 315,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64087468717

จ้างงานก่อสร้างโครงการ SDGs Co-Creation ชั้น 1 หน้ากองคลังอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

160,479.00 บาท

162,628.93 บาท

0903549001152 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสไลน์เพาเวอร์ 145,000.00งานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงหอพัก(72.11.11.09 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903549001152 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสไลน์เพาเวอร์ 640922017259 ก.ร 43/2564 10/09/2564 145,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64087700095

จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 6 และอาคาร 7 รวม 8 ห้อง โดยวิธีคัดเลือก

1,328,000.00 บาท

1,325,655.00 บาท

0903545000330 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฐาปนา  เฮาส์ซิ่ง  ควอลิตี้ 1,631,800.00งานปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 6 และอาคาร 7 รวม 8 ห้อง1

0903549001152 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสไลน์เพาเวอร์ 1,102,783.48

0903549001161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.การประปาและบริการ 1,209,589.00

0903554001629 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิเนียริ่ง 1,036,833.53

0905556000494
บริษัท เอ เอ็น ซี ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)

จำกัด
1,302,045.00

0905563001956 บริษัท เพิ่มพรการก่อสร้าง จำกัด 1,190,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903554001629
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณวิช เอ็นจิ

เนียริ่ง
641022000855 ก.ร 45/2564 21/09/2564 1,036,833.53 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64097326353

จ้างงานจัดทำชั้นเหล็กสำหรับวางเอกสารที่ตึกอาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

149,310.00 บาท

149,310.00 บาท

0905564004631 บริษัท บิ๊ก มาโช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 120,000.00งานจัดทำชั้นเหล็กสำหรับวางเอกสารที่ตึกอาคาร 101

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905564004631 บริษัท บิ๊ก มาโช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 641022000865 ก.ร 46/2564 21/09/2564 120,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64087591606

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานปูพื้นสนามแบดมินตันสำเร็จรูปจำนวน 12 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,000,000.00 บาท

2,017,000.00 บาท

0105554023028 บริษัท เจดก์ สปอร์ต จำกัด 1,715,980.00ปรับปรุงงานปูพื้นสนามแบดมินตันสำเร็จรูปจำนวน 12 สนาม1

0133540001301 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกซ์ บิสสิเนส แอนด์ ครีเอชั่น 1,630,000.00

0905560003052 บริษัท  เอ็ม 16 จำกัด 1,719,000.00

0943548000098 ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุไท 2,755,769.43

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0133540001301
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกซ์ บิสสิเนส แอ

นด์ ครีเอชั่น
641022008478 ก.ร 47/2564 27/09/2564 1,630,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64087694262

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,809,200.00 บาท

3,231,600.00 บาท

0845563004905 บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด 3,005,000.00งานปรับปรุงห้องสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1

0903545000330 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฐาปนา  เฮาส์ซิ่ง  ควอลิตี้ 3,000,000.00

0903549001152 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสไลน์เพาเวอร์ 3,000,000.00

0905563003215 บริษัท เอ.เจ.คอนสตรัคชั่น แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 3,184,000.00

0913542000100 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมิธการโยธา 2,697,766.32

0943548000098 ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุไท 2,974,580.73

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903545000330
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฐาปนา  เฮาส์ซิ่ง

ควอลิตี้
641022009971 ก.ร48/2564 30/09/2564 3,000,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



งานซื้อวสัดุ 

ปีงบประมาณ 2564

เดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63107068805

ซื้อหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

198,720.00 บาท

198,000.00 บาท

0905562005362 บริษัท เอสพี คอร์ป (2020) จำกัด 198,720.00หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905562005362 บริษัท เอสพี คอร์ป (2020) จำกัด 640414227637 1.1/63 01/10/2563 198,720.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63107291753

ซื้อสายคล้องคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

270,000.00 บาท

270,000.00 บาท

0905560006868 บริษัท ไอเดียส์ไทม์ กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด 245,000.00
สายคล้องคอ ขนาด 13 มิล สกรีนสีขาวรอบสาย 1 สี โยโย่สีน้ำเงิน ตามแบบติดเรซิ่น

1 จุด 1 ชิ้น เรซิ่นทรงกลมขนาด 1.5 cm. 1 ชิ้น
1

0905560006868 บริษัท ไอเดียส์ไทม์ กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด 25,000.00ซองพลาสติก สำหรับใส่บัตรพนักงาน2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905560006868
บริษัท ไอเดียส์ไทม์ กิ๊ฟ แอนด์

พรีเมี่ยม จำกัด
640414227802 158/63 27/10/2563 270,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047282364

ซื้อกระดาษรวม ปีงปม2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

455,810.00 บาท

455,810.00 บาท

0905532001148 บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 392,840.00กระดาษถ่ายเอกสาร80g (14.11.15.07 )1

0905532001148 บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 47,970.00กระดาษถ่ายเอกสาร 70g(14.12.16.03 )2

0905532001148 บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 15,000.00กระดาษบรู๊ฟ เอ4 (60.12.11.24 )3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905532001148 บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 640414246057 157/64 27/10/2563 455,810.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047277337

ซื้อวัสดุของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

133,803.50 บาท

133,803.50 บาท

0905559000720 บริษัท ไอ ทอป ริช จำกัด 133,803.50ของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก(49.10.16.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905559000720 บริษัท ไอ ทอป ริช จำกัด 640414234547 209/64 05/11/2563 133,803.50 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047274920

ซื้อวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

104,800.00 บาท

104,800.00 บาท

0992000779257 วัฒนา อลูมิเนียม 104,800.00
บานประตู   (31.99.99.99 -1411000000000000)[1411000000000000,บาน

ประตู  ]
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0992000779257 วัฒนา อลูมิเนียม 640414235861 244/64 11/11/2563 104,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047276270

วัสดุก่อสร้างและซ่อมแซม

123,956.00 บาท

123,956.00 บาท

0992000779257 วัฒนา อลูมิเนียม 123,956.00
บานพับประตู (31.99.99.99 -1419030000000000)[1419030000000000,บานพับ

ประตู]
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0992000779257 วัฒนา อลูมิเนียม 640414235199 343/64 26/11/2563 123,956.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047272458

ซื้อวัสดุบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

133,430.00 บาท

133,430.00 บาท

3920100219019 บ้านสวนมินิมาร์ท 133,430.00วัสดุบริโภค(50.20.23.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920100219019 บ้านสวนมินิมาร์ท 640414233146 383.1/64 07/01/2564 133,430.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047281145

ซื้อวัสดุบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

103,180.00 บาท

103,180.00 บาท

3920100219019 บ้านสวนมินิมาร์ท 103,180.00วัสดุบริโภค(50.18.19.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920100219019 บ้านสวนมินิมาร์ท 640414232671 403/64 09/12/2563 103,180.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63127524690

จ้างจัดทำสมุดโน๊ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

215,600.00 บาท

215,600.00 บาท

0905547000274 บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์ จำกัด 215,600.00สมุดโน๊ต ขนาด A51

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905547000274
บริษัท มาสเตอร์พีช แอนด์ โครเชท์

จำกัด
640414219036 495/64 29/12/2563 215,600.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047279190

ซื้อวัสดุบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

131,758.00 บาท

131,758.00 บาท

3920100219019 บ้านสวนมินิมาร์ท 131,758.00วัสดุบริโภค(50.18.19.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920100219019 บ้านสวนมินิมาร์ท 640414232192 354/64 01/12/2563 131,758.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64037263174

ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

215,012.30 บาท

215,012.03 บาท

0905555003201 บจก.ที แอนด์ เค คลีนนิ่ง 215,012.30วัสดุงานบ้าน(53.13.16.27 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905555003201 บจก.ที แอนด์ เค คลีนนิ่ง 640414218169 554/64 14/01/2564 215,012.30 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64017512135

จ้างทำโล่อะคิลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

134,390.00 บาท

134,390.00 บาท

3419900166478 แอปเปิ้ลอาร์ต 134,390.00โล่อะคิลิค1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3419900166478 แอปเปิ้ลอาร์ต 640414219700 622/64 28/01/2564 134,390.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64037307116

ซื้อวัสดุของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,330.00 บาท

108,330.00 บาท

3909800184411 ร้านอีมีโก้อีควิปเม้นท์ 108,330.00วัสดุของที่ระลึก(49.10.16.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3909800184411 ร้านอีมีโก้อีควิปเม้นท์ 640414218916 733.1/64 24/02/2564 108,330.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047124295

ซื้อเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

266,000.00 บาท

266,000.00 บาท

1909800542914 ร้านตัดผ้าพร 266,000.00เครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(46.18.15.09 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800542914 ร้านตัดผ้าพร 640414216790 793/64 09/03/2564 266,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047127756

ซื้อบัตรและสติกเกอร์ติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

148,760.00 บาท

148,760.00 บาท

3419900166478 แอปเปิ้ลอาร์ต 148,760.00บัตรและสติกเกอร์ติดรถยนต์(60.10.13.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3419900166478 แอปเปิ้ลอาร์ต 640414217533 810/64 12/03/2564 148,760.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64037267799

ซื้อเข็มกลัดทองคำตราสัญญาลักษณ์มหาวิทยาลัยรางวัลเกียรติยศพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ และ รางวัลเกียรติยศพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ขั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

405,000.00 บาท

405,000.00 บาท

3540400414376 ร้านอนันต์  นพรัตน์ จิวเวลรี่ 405,000.00

เข็มกลัดทองคำตราสัญญาลักษณ์มหาวิทยาลัย      - รางวัลเกียรติยศพี่เลี้ยงอาจารย์

ใหม่ทองคำ 90 % หนัก 7.6 กรัม เพชร 5 เม็ด - รางวัลเกียรติยศพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่

ขั้นสูง ทองคำ 90 % หนัก 7.6 กรัม เพชร 8 เม็ด

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3540400414376 ร้านอนันต์  นพรัตน์ จิวเวลรี่ 640414228202 822/64 15/03/2564 405,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64107231255

จ้างจ้างกำจัดปลวก หอพักอาคาร 3-4,6,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101,650.00 บาท

101,650.00 บาท

0903553002664 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟกัสสงขลา เซอร์วิส 101,650.00จ้างกำจัดปลวก หอพักอาคาร 3-4,6,51

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903553002664
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟกัสสงขลา

เซอร์วิส
641014176479 465/2564 14/07/2564 101,650.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64057337256

วัสดุของที่ระลึก จำนวน 1 งาน

118,716.50 บาท

118,716.50 บาท

0905559000720 บริษัท ไอ ทอป ริช จำกัด 118,716.50วัสดุของที่ระลึก(49.10.16.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905559000720 บริษัท ไอ ทอป ริช จำกัด 640714286394 1026.1/64 20/05/2564 118,716.50 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64067320671

ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60000 BTU จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

153,010.00 บาท

153,010.00 บาท

0905560001459 บริษัท ภานุวัตออโต้แอร์ จำกัด 153,010.00เครื่องปรับอากาศ(40.10.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905560001459 บริษัท ภานุวัตออโต้แอร์ จำกัด 640614316853 1164/64 22/06/2564 153,010.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64077537182

ซื้อคลอรีนน้ำ 10%  ขนาด 22 กก./ถัง จำนวน 400 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

144,450.00 บาท

144,450.00 บาท

0107551000231 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 144,450.00คลอรีนน้ำ 10%1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107551000231
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด

(มหาชน)
640914240066 1203/64 08/07/2564 144,450.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64087351971

ซื้อวัสดุของที่ระลึก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

196,452.00 บาท

196,452.00 บาท

0905559000720 บริษัท ไอ ทอป ริช จำกัด 196,452.00ของที่ระลึก(49.10.16.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905559000720 บริษัท ไอ ทอป ริช จำกัด 641014027176 1286/64 10/08/2564 196,452.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64087145824

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

136,130.00 บาท

136,130.00 บาท

0903540002105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 136,130.00

คอมพิวเตอร์(43.21.15.00 )  เครื่องพิมพ์ Multi function printers(43.21.21.10 )

เครื่องพิมพ์ Multi function printers(43.21.21.10 )  เครื่องสแกนเนอร์

(43.21.17.11 )  และ เครื่องเจาะกระดาษ(44.12.16.11 )

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903540002105
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อิน

ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
640814173458 1291/64 11/08/2564 136,130.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64087637957

ซื้อครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์แอคทีฟ ฟลอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

492,200.00 บาท

492,200.00 บาท

0105555077164 บริษัท ไอ ดิสเพลย์ มีเดีย จำกัด 28,355.00ชุดไมโครคอมพิวเตอร์1

0105555077164 บริษัท ไอ ดิสเพลย์ มีเดีย จำกัด 283,550.00โปรเจคเตอร์2

0105555077164 บริษัท ไอ ดิสเพลย์ มีเดีย จำกัด 180,295.00โปรแกรมอินเตอร์แอคทีฟ ฟลอร์3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105555077164 บริษัท ไอ ดิสเพลย์ มีเดีย จำกัด 640914158809 1398/64 01/09/2564 492,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64097170995

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย PowerEdge R540 Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

146,900.00 บาท

146,900.00 บาท

0903540002105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 146,900.00เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย PowerEdge R540 Server1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903540002105
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อิน

ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
640914178486 1465/64 08/09/2564 146,900.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64097269279

ซื้อแผ่นยางจิ๊กซอว์ปูพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240,750.00 บาท

240,750.00 บาท

1450600094833 ยุวดีแผ่นยาง 240,750.00ยางจิ๊กซอว์ปูพื้น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1450600094833 ยุวดีแผ่นยาง 640914618156 1466/64 08/09/2564 240,750.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64097243339

ซื้อแท็บเล็ต จำนวน  70 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

315,000.00 บาท

315,000.00 บาท

0905548000821 บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด 315,000.00แท็บเล็ต1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905548000821
บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

จำกัด
640914268529 1491/64 10/09/2564 315,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64097329508

ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

209,400.00 บาท

209,400.00 บาท

0105532092434 แกรนด์สปอร์ตนวมินทร์ 209,400.00อุปกรณ์กีฬาประเภทล่าน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532092434 แกรนด์สปอร์ตนวมินทร์ 641114140729 1492/64 10/09/2564 209,400.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64097343903

ซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

154,100.00 บาท

154,100.00 บาท

0105532092434 แกรนด์สปอร์ตนวมินทร์ 46,000.00เครื่องวัดไขมันใต้ผิวหน้ง1

0105532092434 แกรนด์สปอร์ตนวมินทร์ 31,000.00เครื่องวัดแรงบีบมือแบบ DIGITAL2

0105532092434 แกรนด์สปอร์ตนวมินทร์ 11,500.00เครื่องวัดความจุปอด แบบพกพา3

0105532092434 แกรนด์สปอร์ตนวมินทร์ 48,300.00เครื่องวัดแรงเหยียดขาและหลังแบบ DIGITAL4

0105532092434 แกรนด์สปอร์ตนวมินทร์ 4,600.00เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ MICROLIFE รุ่น A25

0105532092434 แกรนด์สปอร์ตนวมินทร์ 12,700.00เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบกล่อง6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532092434 แกรนด์สปอร์ตนวมินทร์ 640914334102 1497/64 13/09/2564 154,100.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64097365761

ซื้อเบาะสนามกีฬาปันจักสีลัต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

1159900223648 เอ เอ็ม สปอร์ต การค้า 120,000.00เบาะสนามกีฬาปันจักสีลัต1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1159900223648 เอ เอ็ม สปอร์ต การค้า 640914587900 1511/64 15/09/2564 120,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



งานจ้างเหมา 

ปีงบประมาณ 2564

เดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63087022513

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12,757,800.00 บาท

12,757,800.00 บาท

0115547000751
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.

ทวีทรัพย์ จำกัด
10,079,400.00จ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1

0625559000277 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด 11,776,848.00

0905539002999 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยอินเตอร์(1996) จำกัด 9,480,000.00

0115547000751
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.

ทวีทรัพย์ จำกัด
399,640.00

จ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์
2

0625559000277 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด 435,558.48

0905539002999 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยอินเตอร์(1996) จำกัด 379,200.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905539002999
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยอิน

เตอร์(1996) จำกัด
631109000695 บ.ร 1/2564 01/10/2563 9,480,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

640409000153 บ.ร 2/2564 01/10/2563 379,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63087149763

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ส่วนกลาง  วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,713,036.00 บาท

2,713,036.00 บาท

0903552003080 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีอาร์แลนด์สเคป 2,586,959.33
จ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขต

หาดใหญ่
1

0903556001146 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกฎการ์เด้นโฮม 2,664,722.00

0905544000419 บริษัท วี.อาร์.สงขลากรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด 2,663,000.00

0905559001726 บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 2,548,800.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905559001726
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้

จำกัด
640405000320 บ.ร3/2564 01/10/2563 2,548,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63087139434

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเก็บขยะระบบรวม  วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

828,955.00 บาท

828,955.00 บาท

0845563002767
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ ดี แอนด์ เซอร์วิส

จำกัด
672,000.00จ้างเหมาเอกชนเก็บขยะระบบรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่1

0903552003080 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีอาร์แลนด์สเคป 826,118.04

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0845563002767
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ ดี แอ

นด์ เซอร์วิส จำกัด
640405000319 บ.ร 4/2564 01/10/2563 672,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63087353577

ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดหอพักโซน 1 โซน 2 , ศูนย์อาหารโรงช้าง , อาคารกิจกรรมนักศึกษา และศูนย์กีฬาและสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12,042,279.00 บาท

12,042,279.00 บาท

0105537097094 บริษัท ราชาโยค จำกัด 6,103,496.00จ้างทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษา1

0903552003080 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีอาร์แลนด์สเคป 5,956,829.50

0905540000376 บริษัท 108 เคมีภัณฑ์และบริการ จำกัด 5,999,400.00

0905555003201 บจก.ที แอนด์ เค คลีนนิ่ง 5,988,812.93

0105537097094 บริษัท ราชาโยค จำกัด 3,946,958.00จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์อาหารโรงช้าง2

0775559001540 บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้การ์ด จำกัด 3,616,435.00

0903552003080 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีอาร์แลนด์สเคป 3,840,632.50

0905540000376 บริษัท 108 เคมีภัณฑ์และบริการ จำกัด 3,740,942.15

0905559001726 บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 3,669,846.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0105537097094 บริษัท ราชาโยค จำกัด 307,610.00จ้างทำความสะอาดอาคารกิจกรรมนักศึกษา3

0775559001540 บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้การ์ด จำกัด 422,613.00

0845563002767
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ ดี แอนด์ เซอร์วิส

จำกัด
486,000.00

0905540000376 บริษัท 108 เคมีภัณฑ์และบริการ จำกัด 430,841.31

0905555003201 บจก.ที แอนด์ เค คลีนนิ่ง 469,676.34

0905559001726 บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 431,800.00

0105537097094 บริษัท ราชาโยค จำกัด 1,531,237.00จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ4

0775559001540 บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้การ์ด จำกัด 1,429,051.00

0845563002767
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ ดี แอนด์ เซอร์วิส

จำกัด
1,620,000.00

0903552003080 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีอาร์แลนด์สเคป 1,435,471.85

0905540000376 บริษัท 108 เคมีภัณฑ์และบริการ จำกัด 1,426,844.15

0905555003201 บจก.ที แอนด์ เค คลีนนิ่ง 1,630,370.40

0905559001726 บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 1,400,800.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105537097094 บริษัท ราชาโยค จำกัด 640410000198 บ.ร 7/2564 01/10/2563 307,610.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

2 0775559001540
บริษัท รักษาความปลอดภัย

เซฟตี้การ์ด จำกัด
631110000424 บ.ร 6/2564 01/10/2563 3,616,435.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

3 0903552003080
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีอาร์แลน

ด์สเคป
631110000419 บ.ร 5/2564 01/10/2563 5,956,829.50 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

4 0905559001726
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้

จำกัด
640410000200 บ.ร 8/2564 01/10/2563 1,400,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63077429520

จ้างจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500,000.00 บาท

1,500,000.00 บาท

0105527006444 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 1,450,000.00จ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 25631

0105546122292 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 2,900,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105527006444 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 640405000335 บ.ร 9/2564 02/10/2564 1,450,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047286990

จ้าง[บริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 7 ชุด ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

224,000.00 บาท

224,000.00 บาท

0105560025622 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 224,000.00
จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 7 ชุด ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคาร

ทรัพยากรการเรียนรู้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560025622
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จำกัด
640414234872 1608/63 30/09/2563 224,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047282081

จ้างจ้างดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางขยายตำบลทุ่งใหญ่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

299,000.00 บาท

299,000.00 บาท

0905559001726 บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด 299,000.00
จ้างดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905559001726
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้

จำกัด
640414234498 113/64 30/11/2563 299,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047287744

จ้างสำรวจความผูกพันบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

444,440.00 บาท

444,440.00 บาท

0994000159692 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 444,440.00จ้างสำรวจความผูกพันบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000159692 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 640414234726 194/2564 25/01/2564 444,440.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047276521

จ้างลงโษฆณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

450,000.00 บาท

450,000.00 บาท

0105544118727 บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด 450,000.00จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105544118727 บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด 640414225777 205/2564 27/01/2564 450,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047268196

จ้างซักรีดผ้าเรือนรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

0994000139055 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำกัด 120,000.00จ้างซักรีดผ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000139055
สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์  จำกัด
640414225616 218.1/2564 28/01/2564 120,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047282058

จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

195,970.50 บาท

195,970.50 บาท

0105560025622 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 195,970.50กจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร 21

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560025622
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จำกัด
640414228844 278/2564 02/03/2564 195,970.50 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047283991

จ้างซ่อมชินเลอร์/เครื่อง U06M09939/LRC1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

132,145.00 บาท

132,145.00 บาท

0835558006199 บริษัท เฟิร์ส แอร์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด 132,145.00จ้างซ่อมชินเลอร์/เครื่อง U06M09939/LRC11

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0835558006199
บริษัท เฟิร์ส แอร์ เซอร์วิส แอนด์

เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
640414233724 316/2564 15/03/2564 132,145.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047292258

จ้างกำจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการพร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

292,961.22 บาท

292,961.22 บาท

0205540002685 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 292,961.22จ้างกำจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการพร้อมค่าบริการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0205540002685 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 640414237596 317/2564 15/03/2564 292,961.22 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64117331420

จ้างจ้างซ่อมชิลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

132,145.00 บาท

132,145.00 บาท

0835558006199 บริษัท เฟิร์ส แอร์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด 132,145.00จ้างซ่อมชิลเลอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0835558006199
บริษัท เฟิร์ส แอร์ เซอร์วิส แอนด์

เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
641114363326 316//2564 15/03/2564 132,145.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64077485457

จ้างจัดทำนิทรรศการ Bioluminesence โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

5901100024363 นายเชาวลิต   ช่วยชะนะ 120,000.00จ้างจัดทำนิทรรศการ Bioluminesence1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5901100024363 นายเชาวลิต   ช่วยชะนะ 640714398143 347/2564 22/04/2564 120,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64107248841

จ้างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนิทรรศการ ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

272,000.00 บาท

272,000.00 บาท

2930300003968 นายจรัล   เพ็งจำรัส 272,000.00
จ้างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนิทรรศการ ความหลากหลายทางชีวภาพแห่ง

คาบสมุทรไทย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2930300003968 นายจรัล   เพ็งจำรัส 641014189584 384/2564 20/05/2564 272,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64117328900

จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

195,703.00 บาท

195,703.00 บาท

0903549001161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.การประปาและบริการ 195,703.00จ้างซ่อมและเปลี่ยนมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903549001161
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.การประปา

และบริการ
641114371464 444/2564 25/06/2564 195,703.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64107261920

จ้างทำ Virtual Tour นิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

180,000.00 บาท

180,000.00 บาท

1939900012127 นางสาวปิยาภรณ์   ตรีพลอักษร 180,000.00จ้างทำ Virtual Tour นิทรรศการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900012127 นางสาวปิยาภรณ์   ตรีพลอักษร 641014201137 489/2564 26/08/2564 180,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64117326449

จ้างจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟสนามแบดมินตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

492,275.97 บาท

492,275.97 บาท

3900300461689 นางสาวจิราภา  ทองเพ็ง 492,275.97จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟสนามแบดมินตัน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3900300461689 นางสาวจิราภา  ทองเพ็ง 641114371051 522/2564 15/09/2564 492,275.97 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



งานซื้อครุภณัฑ์ 

ปีงบประมาณ 2564

เดือน ตุลาคม 2563 – มนีาคม 2564 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63077356712

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 300 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,800,000.00 บาท

4,800,000.00 บาท

0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 4,612,269.00เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Notebook)1

0475563000792 มาฟอร์ที อินดัสทรี 4,650,000.00

0905546002575 บริษัท เอมิ. โปร. จำกัด 4,587,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905546002575 บริษัท เอมิ. โปร. จำกัด 640402000378 ค.ร 1/2564 09/11/2563 4,587,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63117039286

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,850,000.00 บาท

1,676,000.00 บาท

0945482000011 บริษัท  พิธานพาณิชย์  จำกัด 1,655,000.00รถยนต์เก๋ง 2 ตอน 4 ประตูขนาดไม่เกิน 5 ที่นั่ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0945482000011 บริษัท  พิธานพาณิชย์  จำกัด 640401005039 ค.ร 2/2564 14/12/2563 1,655,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047299650

ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

172,270.00 บาท

172,270.00 บาท

0905548000821 บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด 172,270.00กล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV)(46.17.16.10 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905548000821
บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

จำกัด
640414242786

003.2.5/63-

00696
25/09/2563 172,270.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047302868

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

407,670.00 บาท

407,670.00 บาท

0105553093812 บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด 407,670.00
เครื่องชั่งไฟฟ้าดิจิตอล(41.11.15.00 )เครื่องปั่นเหวี่ยง(23.12.15.09 )และ เครื่องผลิต

น้ำ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105553093812 บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จำกัด 640414246199
003.2.5/63-

01521
04/12/2563 407,670.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047295636

ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

499,904.00 บาท

499,904.00 บาท

0905562003297 บริษัท เอชดี 1988 คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 499,904.00กล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV)(46.17.16.10 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905562003297
บริษัท เอชดี 1988 คอร์ปอเรชั่น

(ประเทศไทย) จำกัด
640414243010

003.2.5/63-

01558
04/12/2563 499,904.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047313882

ซื้อชุดกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

471,688.10 บาท

471,688.10 บาท

0905524000138 บริษัท เจียคัลเลอร์แลบ จำกัด 471,688.10กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905524000138 บริษัท เจียคัลเลอร์แลบ จำกัด 640414256638
003.2.5/63-

01859
24/12/2563 471,688.10 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047285626

ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

104,860.00 บาท

104,860.00 บาท

0905548000821 บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด 104,860.00กล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV)(46.17.16.10 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905548000821
บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

จำกัด
640414236608

003.2.5/64-

00111
13/01/2564 104,860.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047283138

ซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

175,950.00 บาท

175,950.00 บาท

0135544005281 บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 175,950.00คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน(43.21.15.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135544005281
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป

จำกัด
640414236083

003.2.5/64-

00637
23/02/2564 175,950.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047315026

ซื้อโต๊ะสแตนเลส สำหรับวางช้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,500.00 บาท

108,500.00 บาท

2901100011976 นายเดชณรงค์  อินทรัตน์ 108,500.00โต๊ะสแตนเลส สำหรับวางช้อน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2901100011976 นายเดชณรงค์  อินทรัตน์ 640414255751
003.2.5/64-

00640
22/02/2564 108,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047266830

ซื้อเก้าอี้พลาสติกPIONEER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

310,200.00 บาท

310,200.00 บาท

1909800089829 ศรีอัมพรเฟอร์นิเจอร์ 446,500.00เก้าอี้พลาสติกPIONEER1

3909800145687 เอส.เจ. เฟอร์นิเจอร์ 310,200.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3909800145687 เอส.เจ. เฟอร์นิเจอร์ 640414238234
003.2.5/64-

00646
15/09/2563 310,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047280582

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

123,830.00 บาท

123,830.00 บาท

0903540002105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 123,830.00คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903540002105
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อิน

ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
640414237086

003.2.5/64-

00908
16/03/2564 123,830.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64047287985

ซื้อเครื่องสำรองไฟ(UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

246,100.00 บาท

246,100.00 บาท

0905548000821 บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด 246,100.00เครื่องสำรองไฟฟ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905548000821
บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

จำกัด
640414237494

003.2.5/64-

01154
30/10/2563 246,100.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64067090449

ซื้อเสากั้นทางเดินสแตนเลส และพัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

113,480.00 บาท

113,480.00 บาท

0905532001148 บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 95,000.00เสากั้นทางเดินสแตนเลส1

0905532001148 บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 18,480.00พัดลมข้างฝา 18 นิ้ว2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905532001148 บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 640614111250 1043/64 01/06/2564 113,480.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64067076781

ซื้อครุภัณฑ์สำหรับดำเนินงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

140,080.00 บาท

140,080.00 บาท

0903540002105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 13,700.00เครื่องบันทึกเสียง Zoom H61

0903540002105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 7,590.00ขาตั้ง Manfrotto035+244 RC2

0903540002105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 39,000.00สวิตช์ควบคุม Roland V-1 HD3

0903540002105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 32,990.00เลนส์ Sony FE-24-240 มม.4

0903540002105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 25,000.00กล้องถ่ายภาพ Panasonic Camera Lumix DMC G855

0903540002105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 21,800.00เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA / 900W6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903540002105
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อิน

ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
640614156243 1106/64 10/06/2564 140,080.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64077315246

ซื้อระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ด้านความร่วมมือความเป็นนานาชาติ Scival จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,785,040.70 บาท

5,785,040.70 บาท

8996407001339 Elsevier B.V. 5,611,690.00ระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ด้านความร่วมมือความเป็นนานาชาติ SciVal1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 8996407001339 Elsevier B.V. 641015003915
003.2.5/64-

02629
01/09/2564 5,348,488.90 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63107110423

ประกวดราคาซื้อติดตั้งครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบและงานอื่นๆ อาคารสหเวชศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
93,000,000.00 บาท

93,000,000.00 บาท

0105540035711 บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 91,890,000.00

ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบและงานอื่นๆ อาคารสหเวช

ศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

(40.10.17.01 )

1

0525557001021 บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 92,850,000.00

0903519000051 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง 88,000,000.00

0905556002195 บริษัท คูลชอป แอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 92,930,000.00

0963552000226 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.ที.เซ็นเตอร์ 92,970,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105540035711
บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง

จำกัด
640801001188 ค.ร5/2564 01/07/2564 91,500,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64067186840

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประชุมทางไกล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

600,000.00 บาท

600,000.00 บาท

0903540002105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 547,700.00เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประชุมทางไกล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0903540002105
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อิน

ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
640701013225 ค. ง 6/2564 22/07/2564 547,700.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64087230883

ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตัั้งภายนอกหอพักนักศึกษา  จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

672,002.80 บาท

672,002.80 บาท

0903540002105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 670,000.00กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง1

0905548000821 บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด 660,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905548000821
บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

จำกัด
640901011069 ค.ร 9/2564 20/09/2564 660,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64087669336

ซื้อที่นอนฟองน้ำอัดล้วน หอพักนักศึกษาอาคาร 6 โดยวิธีคัดเลือก

696,000.00 บาท

696,000.00 บาท

1909800142207 พี.บี.เมดิคอล 661,200.00ที่นอนฟองน้ำอัดล้วน1

1909801040581 ศักรินทร์ มาร์เก็ตติ้ง 643,800.00

3900900217916 ร้านปูนปั้นเฟอร์นิเจอร์ 609,000.00

3909800145687 เอส.เจ. เฟอร์นิเจอร์ 678,600.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3900900217916 ร้านปูนปั้นเฟอร์นิเจอร์ 640901015072 ค.ร 10/2564 28/09/2564 609,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64037450446

จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคาโครงการปรับปรุงเรือนพักรับรอง โดยวิธีคัดเลือก

1,170,000.00 บาท

1,170,000.00 บาท

0905550001103 บริษัท บิลดิ้ง อินสเปคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด 1,170,000.00เขียนแบบและประมาณราคาโครงการปรับปรุงเรือนพักรับรอง1

0905561002777 บริษัท บี อัลเรดี้ จำกัด 1,170,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905550001103
บริษัท บิลดิ้ง อินสเปคชั่น

คอนซัลแทนท์ จำกัด
640508000193 อ.ร 1/2564 04/06/2564 1,170,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนผ่านเกณฑ์คุณภาพและ

เป็นผู้ได้คะแนนคุณภาพสูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64057367401

จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารคาเฟต โดยวิธีคัดเลือก

3,000,000.00 บาท

3,000,000.00 บาท

0903550002591 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 ดี แอททีเรีย 3,000,000.00เขียนแบบและประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารคาเฟต1

0905546001579 บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอนเซาแทนต์ จำกัด 3,000,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905546001579
บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ แม๊ปปิ้ง คอน

เซาแทนต์ จำกัด
640908000226 อ.ร 2/2564 19/07/2564 3,000,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนผ่านเกณฑ์คุณภาพและ

เป็นผู้ได้คะแนนคุณภาพสูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะ : ไมพบปญหา หรืออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น




