
ล ำดับ

ท่ี

1 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จ านวน 10 เล่ม 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าศิลป์โฆษณา บริษัท น าศิลป์โฆษณา เสนอราคา 015.1/65-0292
- ขนาด 8x6 น้ิว จ ากัด จ ากัด เหมาะสม ลว. 2 มี.ค. 65
- ส าเนาในตัว: ใบท่ี 1 เคมีขาว, ใบท่ี 2 เคมีฟ้า 1,250.00                   1,250.00                    
- เล่มละ 50 ชุด ๆ ละ 2 ส าเนา
เล่มท่ี 01/2565 ถึง 10/2565
เล่มท่ี 00001 ถึง 00500
- ปรุหัวฉีก

2 จ้างซ่อมเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 2 เคร่ือง 7,180.00 7,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรดซิลิคอน บริษัท กรดซิลิคอน ผู้เสนอราคา 015.1/65-0294
1.จ้างซ่อมเคร่ืองกรองน้ าอาร์โอ (ร้อน-เย็น) ช้ัน 8 ผลิตภัณฑ์ตราเอชโฟร์เอส ผลิตภัณฑ์ตราเอชโฟร์เอส ต่ าสุด ลว. 2 มี.ค. 65
- ไส้กรองเซติเมนท์แคปซูล ขนาด 12" ไอโอโฟร์ จ ากัด ไอโอโฟร์ จ ากัด
- ไส้กรองพลีคาร์บอนแคปซูล ขนาด 12" 2,870.00 2,870.00
- ไส้กรองโพสคาร์บอนแคปซูล ขนาด 12" ร้านดีดี ฟิลเตอร์
- ไส้กรองเมมเบรน ขนาด 50 GPD 4,400.00
- ค่าบริการ
2.จ้างซ่อมเคร่ืองกรองน้ าอาร์โอ (Coway) ช้ัน 9 บริษัท กรดซิลิคอน บริษัท กรดซิลิคอน 
- ไส้กรองเซติเมนท์แคปซูล ขนาด 12" ผลิตภัณฑ์ตราเอชโฟร์เอส ผลิตภัณฑ์ตราเอชโฟร์เอส
- ไส้กรองพลีคาร์บอนแคปซูล ขนาด 12" ไอโอโฟร์ จ ากัด ไอโอโฟร์ จ ากัด
- ไส้กรองโพสคาร์บอนแคปซูล ขนาด 12" 4,310.00 4,310.00
- ไส้กรองเมมเบรน ขนาด 12" บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย)
- ค่าบริการ จ ากัด

5,300.01

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
   ส ำนักกำรศึกษำและนวัฒกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันท่ี  11  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2565

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป
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ท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
   ส ำนักกำรศึกษำและนวัฒกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันท่ี  11  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2565

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

3 จ้างพิมพ์ปกเกียรติบัตร และเกียรติบัตร 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอพ้อยท์ (1995) บริษัท นีโอพ้อยท์ (1995) เสนอราคา 015.1/65-0306
จ านวน 500 ชุด (งานคุณค่าสงขลานครินทร์) จ ากัด จ ากัด เหมาะสม ลว. 4 มี.ค. 65
1 แฟ้มเกียรติบัตร 18,500.00 18,500.00
- ขนาด A3 พับคร่ึง A4
- กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 350 แกรม
- พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
- เคลือบ PVC 1 ด้าน
- ไดคัท 4 มุม ส าหรับใส่เกียรติบัตร
- ป๊ัมเส้นพับ
2 เกียรติบัตร
- ขนาด 18.5x27.5 ซม.
- กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม
- พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
- ไม่เคลือบ

4 จ้างพิมพ์ไวนิลคร่ึงวงกลม  จ านวน 1 ผืน 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิกซ์ดีไซน์ แอนด์ ร้านมิกซ์ดีไซน์ แอนด์ เสนอราคา 005/0249
(งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2565) พร้ินท์ พร้ินท์ เหมาะสม ลว. 4 มี.ค.65
- ขนาด 4.66*9.11 เมตร 6,500.00 6,500.00
- พร้อมติดต้ังและร้ือถอน
- วิทยาเขตหาดใหญ่



ล ำดับ

ท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
   ส ำนักกำรศึกษำและนวัฒกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันท่ี  11  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2565

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

5 จ้างพิมพ์ไวนิล จ านวน 1 ผืน 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิกซ์ดีไซน์ แอนด์ ร้านมิกซ์ดีไซน์ แอนด์ เสนอราคา 005/0231
(งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2565) พร้ินท์ พร้ินท์ เหมาะสม ลว. 4 มี.ค.65
- ขนาด 240*730 ซม. 2,900.00 2,900.00
- วิทยาเขตปัตตานี

6 จ้างพิมพ์ไวนิล จ านวน 1 ผืน 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกราฟฟิค เฮ้าส์ ร้านกราฟฟิค เฮ้าส์ เสนอราคา RV2022006
(งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2565) 2,247.00 2,247.00 เหมาะสม ลว. 4 มี.ค.65
- ขนาด 2.5*4.9 เมตร
- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

7 จ้างพิมพ์ไวนิล จ านวน 1 ผืน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง I-DEASEED I-DEASEED เสนอราคา 0041/00484
(งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2565) 3,000.00 3,000.00 เหมาะสม ลว. 4 มี.ค.65
- ขนาด 200*400 ซม.
- พร้อมติดต้ังและร้ือถอน
- วิทยาเขตภูเก็ต

8 จ้างพิมพ์ไวนิล จ านวน 1 ผืน 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรกร ร้านจิรกร เสนอราคา 650304
(งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2565) 1,300.00 1,300.00 เหมาะสม ลว. 7 มี.ค.65
- ขนาด 230*370 ซม.
- พร้อมติดต้ัง
- วิทยาเขตตรัง



ล ำดับ

ท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
   ส ำนักกำรศึกษำและนวัฒกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันท่ี  11  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2565

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

9 จัดซ้ือพัสดุ จ านวน 9 รายการ 2,199.00 2,199.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด. เสนอราคา 015.1/65-0323
- กระดาษกาวย่น 2 น้ิว 3M นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี เหมาะสม ลว. 8 มี.ค. 65
- เทปใส 1 น้ิว แกนเล็ก 3M 2,199.00 2,199.00
- เทปใส 1 น้ิว แกนใหญ่ 3M
- กาวน้ าใส ตราม้า 50 ซีซี
- คัตเตอร์เล็กด้ามเหล็ก ตราม้า
- คัตเตอร์ใหญ่ ตราช้าง
- ปากกาเคมี ลบไม่ได้ สเตทเลอร์ สีน้ าเงิน
- ปากกาเคมี ลบไม่ได้ สเตทเลอร์ สีด า
- ยางรัดของวงใหญ่

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์ หจก.ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์ เสนอราคา 015.1/65-0324
- Power Supply Dell 250W เมช่ัน เทคโนโลยี เมช่ัน เทคโนโลยี เหมาะสม ลว. 8 มี.ค. 65
(Computer Dell optiplex 3010) 3,100.00 3,100.00

11 จัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนครินทร์ จ ากัด บริษัท สยามนครินทร์ จ ากัด เสนอราคา 015.1/65-0328
- ชุดตรวจ ATK จ านวน 200 ชุด 18,000.00 18,000.00 เหมาะสม ลว.9 มี.ค.65
(งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2565)
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เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
   ส ำนักกำรศึกษำและนวัฒกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันท่ี  11  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2565

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

12 จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 9 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที แอนด์ เค บริษัท ที แอนด์ เค ผู้เสนอราคา 015.1/65-0330
(งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2565) คลีนน่ิง จ ากัด คลีนน่ิง จ ากัด ต่ าสุด ลว. 9 มี.ค. 65
1. เนสกาแฟเรดคัพสต๊ิก (2ก.x108 ซอง) 5,141.00                   3,316.00                    
2. น้ าตาลทรายขาววังขนาย (6กรัมx100ซอง) (รายการ 1,2,3,4,9,10)
3. คอฟฟ่ีเมต สต๊ิก (3ก.x100ซอง) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
4. แก้วกาแฟกระดาษขาว 605oz.(50ใบ)LB ก้วงฮวดมาร์เก็ตต้ิง ก้วงฮวดมาร์เก็ตต้ิง
5. โอวัลติน เคร่ืองด่ืมมอลต์ช๊อกโกเเลต 3 in 1 5,369.00 1,425.00
6. ไม้คนกาแฟ (รายการ 5,8)
7. กระดาษกาวย่นสี 2"แดง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
8. หน้ากากอนามัย สีฟ้า นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี 
9. น้ าด่ืมเนสท์เล่ (300มล.x12ขวด) 4,205.00 480.00
10. กระดาษเช็ดหน้า (140 แผ่นx3+1ก.) (รายการ 7)

*รายการ 6 ไม่ส่ังซ้ือ เน่ืองจาก

ไม่ตรงตามความต้องการ

13 จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ 675.00         675.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสนอราคา 015.1/65-0335
(งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2565) นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี นานาภัณฑ์ สเตช่ันเนอร่ี เหมาะสม ลว.9 มี.ค.65
- โอพีพีเทป 2"x100 หลา ใส 675.00 675.00
- กรรไกร ขนาด 6" นากิ
- คัตเตอร์เล็กด้ามเหล็ก ตราม้า
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เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
   ส ำนักกำรศึกษำและนวัฒกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันท่ี  11  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2565

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

14 จ้างจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที จ านวน 1 งาน 4,800.00       4,800.00       เฉพาะเจาะจง นายภณ นิธิวัฒนพงศ์ นายภณ นิธิวัฒนพงศ์ เสนอราคา 015.1/65-0352
(งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2565) 4,800.00 4,800.00                    เหมาะสม ลว. 11 มี.ค.65
- การแสดงโนรา "ศรีตรังงามสง่า คุณค่าสงขลา และเป็นผู้มี
นครินทร์" คุณสมบัติ
- การแสดงความยาวประมาณ 5-10 นาที เหมาะสม
- รวมค่าเคร่ืองแต่งกาย และดนตรี

15 จ้างจัดท าดอกไม้โพเดียม และดอกไม้ติดเส้ือ 5,500.00       5,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านช่อดอกไม้ ร้านช่อดอกไม้ เสนอราคา 015.1/65-0353
(งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2565) 5,500.00 5,500.00                    เหมาะสม ลว. 11 มี.ค.65
- ดอกไม้โพเดียม จ านวน 3 ชุด
- ดอกไม้ติดเส้ือ จ านวน 50 ชุด

16 เช่าชุดไทย (งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2565) 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้อนร า ร้านฟ้อนร า เสนอราคา 015.1/65-0358
- เช่าชุดไทย-ผู้หญิง จ านวน 1 ชุด 2,500.00 2,500.00                    เหมาะสม ลว. 11 มี.ค.65
- เช่าชุดไทย-ผู้ชาย จ านวน 1 ชุด

17 จ้างพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์งานคุณค่าสงขลานครินทร์ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิกซ์ดีไซน์ แอนด์ ร้านมิกซ์ดีไซน์ แอนด์ เสนอราคา 015.1/65-0360
- ป้ายไวนิลวันคุณค่าสงขลานครินทร์ พร้ินท์ พร้ินท์ เหมาะสม ลว. 11 มี.ค.65
ขนาด 3x8 เมตร พร้อมติดต้ังในห้อง 19,000.00 19,000.00
Conference Hall จ านวน 1 ป้าย
- Backdrop ส าหรับถ่ายรูป จ านวน 1 ป้าย
- บอร์ดกิจกรรม ขนาด 105x205 ซม.จ านวน 5 ช้ิน
- โครงไม้บานพับ วางหน้าเวที จ านวน 1 ชุด
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ท่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
   ส ำนักกำรศึกษำและนวัฒกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

วันท่ี  11  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2565

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

18 จ้างพิมพ์ปกเกียรติบัตร และเกียรติบัตร 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอพ้อยท์ (1995) บริษัท นีโอพ้อยท์ (1995) เสนอราคา 015.1/65-0387
จ านวน 100 ชุด (งานคุณค่าสงขลานครินทร์) จ ากัด จ ากัด เหมาะสม ลว. 18 มี.ค.65
1 แฟ้มเกียรติบัตร 3,700.00 3,700.00
- ขนาด A3 พับคร่ึง A4
- กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 350 แกรม
- พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
- เคลือบ PVC 1 ด้าน
- ไดคัท 4 มุม ส าหรับใส่เกียรติบัตร
- ป๊ัมเส้นพับ
2 เกียรติบัตร
- ขนาด 18.5x27.5 ซม.
- กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม
- พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
- ไม่เคลือบ

19 จ้างพิมพ์ไวนิล  จ านวน 1 ผืน 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิกซ์ดีไซน์ แอนด์ ร้านมิกซ์ดีไซน์ แอนด์ เสนอราคา 015.1/65-0397
- ขนาด 80x200 ซม. พร้ินท์ พร้ินท์ เหมาะสม ลว. 21 มี.ค.65
- เน้ือพลาสติก PP เคลือบด้าน 1,300.00 1,300.00

20 จัดซ้ือ External HDD 1TB Toshiba Canvio 21,750.00 21,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์ หจก.ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์ เสนอราคา 015.1/65-0411
Advance Black USB 3.2 2.5" จ านวน 15 อัน เมช่ัน เทคโนโลยี เมช่ัน เทคโนโลยี เหมาะสม ลว. 24 มี.ค.65

21,750.00 21,750.00


