








ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จัดจ�างรถโดยสารตุ�ก ๆ ต.ค.64 3,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 3,000.00     นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 3,000.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

2 จัดจ�างซ2อมคอมฯ (ติดตั้งวินโดว5) 400.00                วิธีเฉพาะเจาะจง
สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบ

อัจฉริยะ
        400.00

สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบ

อัจฉริยะ
400.00             

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

3 จัดซื้อSSD 3,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมนเทค จํากัด 3,500.00     บริษัท แมนเทค จํากัด 3,500.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

4 จัดซื้ออุปกรณ5การเรียน (โครงการ CIM) 495,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานวิทยาศาสตร5 ม.เชียงใหม2 495,000.00  อุทยานวิทยาศาสตร5 ม.เชียงใหม2 495,000.00       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

5 จัดซื้อครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5โน�ตบุ�ค 1 เครื่อง 24,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5 24,900.00    บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5 24,900.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

6 จัดจ�างดูแลระบบฐานข�อมูลวัสดุสิ้นเปลืองปG 2565 6,634.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซิตี้วาไรตี้ 6,634.00     บจก.ซิตี้วาไรตี้ 6,634.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

7 จัดจ�างรถโดยสารตุ�ก ๆ พ.ย.64               3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธชัย เจี้ยงยี่      3,900.00 นายยุทธชัย เจี้ยงยี่            3,900.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

8 จัดจ�างล�างบ2อแก�ไขปKญหาท2ออุดตัน               3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายนัธทวัฒน5 นิ่มนวล      3,900.00  นายนัธทวัฒน5 นิ่มนวล            3,900.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

9 จัดซื้อชุดของที่ระลึก (เกษียณอายุ)               2,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.กิสโค      2,996.00 บจก.กิสโค            2,996.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

10 จัดซื้อหมึกพิมพ5เลเซอร5 HP             13,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่     13,760.00 หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่          13,760.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

11 จัดซื้อหมึกพิมพ5เลเซอร5 HP             11,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น      8,810.00 หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น            8,810.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

12 จัดซื้อเฟอร5นิเจอร5 (ห�อง STI) 6 รายการ            142,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.อินเด็กซ5 ลิฟวิ่งมอลล5   142,150.00
 บจก.อินเด็กซ5 ลิฟวิ่งมอลล5 ใบสั่ง

ซื้อเลขที่ 005/2565 ลว.1 ธ.ค.64
       142,150.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน               1,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่      1,305.00 หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่            1,305.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

14 จัดจ�างทําเคาน5เตอร5บริการ             19,594.50 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.ดีวา คอนสตรัคชั่น     19,594.50
 หจก.ดีวา คอนสตรัคชั่น ใบสั่งจ�าง

เลขที่ 008/2565 ลว.29 พ.ย.63
         19,594.50

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

15
จัดจ�างเหมาบริการควบคุมแมลงและสัตว5

พาหนะ 11 เดือน (พ.ย.64-ก.ย.65)
           297,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.แอดวานซ5 กรุ�ป เอเชีย   297,550.00

 บจก.แอดวานซ5 กรุ�ป เอเชีย 

ใบสั่งจ�างเลขที่ 004/2565 ลว.1 
       297,550.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

16 จัดจ�างตรวจวัดสภาพแวดล�อมในการทํางาน             22,202.50 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.เซ�าเทิร5น เซฟตี้     22,202.50  บจก.เซ�าเทิร5น เซฟตี้          22,202.50
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

17
จัดจ�างออกแบบโปสเตอร5ประชาสัมพันธ5

โครงการ
              2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5      2,000.00 นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5            2,000.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

18
จัดจ�างตรวจสอบระบบ fire Pump และระบบ

น้ําดับเพลิง
            44,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.เซ�าเทิร5น เซฟตี้     44,940.00  บจก.เซ�าเทิร5น เซฟตี้          44,940.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

19 จัดจ�างตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ]าอาคาร             16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง JIN Spacetion     16,000.00 JIN Spacetion          16,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

20 ค2าบริการเช2าเครื่องคอมพิวเตอร5แม2ข2าย 50GB               1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบ

อัจฉริยะ
     1,200.00

สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบ

อัจฉริยะ
           1,200.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

21 จัดจ�างรถโดยสารตุ�ก ๆ ธ.ค.64 3,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 3,600.00     นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 3,600.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

22 จัดจ�างระบบฐานข�อมูลผู�ใช�บริการ IDEA Tank 70,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุกรี บินดุเหล็ม 70,000.00    
 นายสุกรี บินดุเหล็ม ใบสั่งจ�างเลขที่ 

006/2565 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 64
70,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (5รายการ) 1,160.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 1,160.00     หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 1,160.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

24 จัดซื้อแบตเตอรี่ Amaron DIN100 20,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร�านเสน2ห5 แบตเตอรี่ 20,800.00    ร�านเสน2ห5 แบตเตอรี่ 20,800.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

25 จัดซื้อครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5โน�ตบุ�ค 1 เครื่อง HP 31,490.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5 31,490.00    
 บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5  ใบสั่งจ�าง

เลขที่ 007/2565 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 64
31,490.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

26 จัดซื้ออุปกรณ5จัดทํากระเช�า 7,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 7,300.00     หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 7,300.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

27 จัดซื้อแอลกอฮอล5เจล ขนาด 3.8 ลิตร 6,901.50              วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.นานาวัสดุอุตสาหกรรม

(2021)
6,901.50     

หจก.นานาวัสดุอุตสาหกรรม

(2021)
6,901.50           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

28 จัดซื้อสารเคมี 4,570.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไอซายน5 4,570.00     หจก.ไอซายน5 4,570.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

29 จัดจ�างซ2อมแซมฝ]าเพดานหลังคาเมทัลชีท 117,798.98           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พี เอ็ม เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 117,798.98   บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5  ใบสั่งจ�าง 117,798.98       มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

30 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 16,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 15,968.00    หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 15,968.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

31 จัดซื้อวัสดุงานครัว 10,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.นานาภัณฑ5 และ บิ๊กซี

ซุปเปอร5เซ็นเตอร5
9,370.00     หจก.นานาภัณฑ5 และ บิ๊กซีซุปเปอร5เซ็นเตอร59,370.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

32 จัดซื้อหมึกพิมพ5 38,640.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น 38,640.00    หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น 38,640.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

33 จัดจ�างทําแหวนทองคํา 150,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง  ห�างทอง มาสเตอร5โกลด5 เยาวราช 128,100.00  ห�างทอง มาสเตอร5โกลด5 เยาวราช 128,100.00       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

34 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทําความสะอาด 20,276.50            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กรีนบั๊คเซอร5วิส 20,276.50    หจก.กรีนบั๊คเซอร5วิส 20,276.50         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

35 จัดซื้อชุดตรวจโควิทแบบ ATK 4,547.50              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาวัสดุอุตสาหกรรม(2021) 4,547.50     หจก.นานาวัสดุอุตสาหกรรม(2021) 4,547.50           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

36 บริการวิเคราะห5ทดสอบน้ําทิ้งอาคาร 12,250.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สํานักงานเครื่องมือวิทยาศาสตร5 12,250.00    สํานักงานเครื่องมือวิทยาศาสตร5 12,250.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

37 จัดจ�างทําประกาศนียบัตร 2,240.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 2,240.00     ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 2,240.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

38 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (8 รายการ) 12,245.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 12,245.00    หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 12,245.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

39
จ�างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ5ทรัพย5สินทาง

ปKญญา
54,830.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 54,830.00    ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 54,830.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

40 จัดจ�างทําของที่ระลึกMAR 178,824.29           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.กิสโค 178,824.29  บจก.กิสโค 178,824.29       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

41 จัดซื้อชุดตรวจโควิทแบบ ATK 32 รายการ 1,568.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.หวังเภสัชฟามาชุติคอล 1,568.00     บจก.หวังเภสัชฟามาชุติคอล 1,568.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

42 จัดจ�างเช2าเครื่องคอมพิวเตอร5เครือข2าย 3,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 3,600.00     ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 3,600.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

43 จัดจ�างรถโดยสารตุ�ก ๆม.ค.65               3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธชัย เจี้ยงยี่      3,600.00 นายยุทธชัย เจี้ยงยี่            3,600.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

44 งานซpอมแซม Switch อาคาร               6,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอนิแวร5 คอมมิวนิเคชั่น      6,420.00 บจก.เอนิแวร5 คอมมิวนิเคชั่น            6,420.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

45 จัดซื้อถังดับเพลิง            143,230.20 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หาดใหญ2 โปรเทคชั่น   143,230.20
 หจก.หาดใหญ2 โปรเทคชั่น ใบสั่งจ�าง

เลขที่ 010/2565 ลว.12 ม.ค.65
       143,230.20

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

46 จัดซื้อกระเช�าปGใหม2             27,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.เอเชียรังนก ประเทศไทย     27,600.00  บจก.เอเชียรังนก ประเทศไทย          27,600.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

47
จัดซื้อ License user Zoom เพิ่มเติมรายปG 

(ม.ค.65-ม.ค.66)
              4,116.77 วิธีเฉพาะเจาะจง Zoom video Communication      4,116.77

Zoom video 

Communication
           4,116.77

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

48 จัดจ�างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ5               6,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร�าน WORKWORKSKH      6,750.00  ร�าน WORKWORKSKH            6,750.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

49 จัดจ�างออกแบบแบนเนอร5รับสมัครโครงการ                 800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ         800.00  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ              800.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

50 จัดจ�างเช2ารถตู�               5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายภูษิต แสนทวี      2,500.00  นายภูษิต แสนทวี            2,500.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

51
จัดจ�างซ2อมเครื่องปรับอากาศห�อง server 

อาคาร B, D
            15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 ร�าน เอส.ที.แอร5เซอร5วิส 

หาดใหญ2
    15,000.00

 ร�าน เอส.ที.แอร5เซอร5วิส 

หาดใหญ2
         15,000.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

52
จัดจ�างซ2อมเครื่องปรับอากาศห�อง server และ

ติดตั้งระบบสลับการทํางาน
            20,725.79 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ2 เอซี     20,725.79 บจก.หาดใหญ2 เอซี          20,725.79

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

53
จัดจ�างซ2อมเครื่องปรับอากาศห�อง ศวภ.3 

A236, A304
            14,896.14 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เมคก�า อินโฟเทค     14,896.14 บจก.เมคก�า อินโฟเทค          14,896.14

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

54
จ�างเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาด

เล็กและใหญ2 1 งาน 373 ชุด
           454,536.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 หจก.เอ็นทีดับเบิ้ลยู เอ็นจิเนียริ่ง,ร�าน 

เอส.ที.แอร5เซอร5วิส หาดใหญ2
  454,536.00

 หจก.เอ็นทีดับเบิ้ลยู เอ็นจิเนียริ่ง  

ใบสั่งจ�างเลขที่ 017/2565 ลว.14 

ก.พ.65

       454,536.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

55
จัดจ�างบํารุงระบบไฟฟ]าโรงงานต�นแบบ 1 งาน 

(Bidding)
        1,047,262.50 วิธี e-bidding

 บจก.ไทยเทค เพาเวอร5 ,หจก. เค.ที.เท

ค,บจก. บีโอ เพาเวอร5เทค,หจก.หาดใหญ2 

เค อี ซี เอ็นจีเนียริ่ง,หจก.เอสไลน5 เพาเวอร5

 ,บริษัท วันเบสท5 อินดัสทรี จํากัด,บจก.

เอส.พี.เซาท5เทิร5นเซ็นทรัลเอ็นจิเนียริ่ง

  857,892.00

 บจก.ไทยเทค เพาเวอร5 สัญญา

จ�างเลขที่ 007/2565 ลว.9 

มี.ค.65

       857,892.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

56 จัดซื้อเครื่องดูดความชื้นในอากาศ อาคารD             41,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอสพีซี อาร5ที     41,730.00
 บจก.เอสพีซี อาร5ที ใบสั่งซื้อเลขที่ 

015/2565 ลว.25 ม.ค..65
         41,730.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

57 จัดซื้อสายฉีดน้ําดับเพลิง               6,313.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เซ�าเทิร5น เซฟตี้      6,313.00 บจก.เซ�าเทิร5น เซฟตี้            6,313.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

58 จัดจ�างติดตั้งระบบสํารองไฟฟ]าสื่อสาร (เพิ่มเติม)            469,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บจก.เอนิแวร5 คอมมิวนิเคชั่น,บจก.เจ็น

 คอนเน็ค,บจก.24คอมมูนิเคชั่น
  469,730.00

 บจก.เอนิแวร5 คอมมิวนิเคชั่น สัญญา

จ�างเลขที่ 002/2565 ลว.8 ก.พ.65
       469,730.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

59 จัดจ�างสอบบัญชี 6 หน2วย ปG 2565            120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรนัน กว�างซ�วน   120,000.00
 นางสาววรนัน กว�างซ�วน ใบสั่งจ�าง

เลขที่ 013/2565 ลว.28 ม.ค.65
       120,000.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

60 จัดจ�างติดตั้งระบบป]องกันฟ]าผ2าระบบสื่อสาร            267,393.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บจก.เอนิแวร5 คอมมิวนิเคชั่น,บจก.

เน็ตสกาย,บจก.24คอมมูนิเคชั่น
  267,393.00  บจก.เอนิแวร5 คอมมิวนิเคชั่น        267,393.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

61 จัดจ�างรถบรรทุกขยะ ม.ค.65             15,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศ จิตรนิยม      5,000.00 นายธเนศ จิตรนิยม            5,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

62 จัดจ�างซ2อมเครื่องสํารองไฟเครื่อง server               4,129.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5      4,129.00  บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5            4,129.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

63 จัดจ�างสอบบัญชี  ปG 2565             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรนัน กว�างซ�วน     20,000.00
 นางสาววรนัน กว�างซ�วน ใบสั่งจ�าง

เลขที่ 012/2565 ลว.28 ม.ค.65
         20,000.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

64 จัดซื้อเฟอร5นิเจอร5 STI             77,460.50 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.อินเด็กซ5 ลิฟวิ่งมอลล5     77,460.50
 บจก.อินเด็กซ5 ลิฟวิ่งมอลล5 ใบสั่งจ�าง

เลขที่ 014/2565 ลว.2 ก.พ.65
         77,460.50

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

65 จ�างผลิตสปอตประชาสัมพันธ5               3,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 ศูนย5กิจการนานาชาติ

และสื่อสารองค5กร
     3,400.00

 ศูนย5กิจการนานาชาติ

และสื่อสารองค5กร
           3,400.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

66 จ�างออกแบบและผลิตสื่อ               7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ราหมัง      7,500.00  ราหมัง            7,500.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

67
จัดจ�างติดตั้งระบบปรับอากาศห�องควบคุมงาน

ระบบ
           497,299.31 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.หาดใหญ2 เอซี   497,299.31

 หจก.หาดใหญ2 เอซี สัญญาจ�างเลขที่

 006/2565 ลว.3 มี.ค.65
       497,299.31

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

68
จัดจ�างผลิตโมชั่นกราฟฟ|ก ออกแบบอาร5ตเวิร5ค

 SPARK
            46,035.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.อโคนิกซ5     46,035.00  บจก.อโคนิกซ5          46,035.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

69 จัดจ�างรถตุ�ก ๆ เดือน ก.พ.               3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธชัย เจี้ยงยี่      3,600.00 นายยุทธชัย เจี้ยงยี่            3,600.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

70 จ�างผลิตป]ายไวนิลประชาสัมพันธ5 SPARK2022             19,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มิกซ5ดีไซน5 แอนด5 พริ้นท5     19,300.00 มิกซ5ดีไซน5 แอนด5 พริ้นท5          19,300.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

71 จัดซื้อวัสดุงาน SPARK 2022               4,825.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่      4,825.00 หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่            4,825.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

72 จัดซื้อสเปรย5แอลกอฮล5พกพา 38 ml             48,685.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.แอดไมร5 ทูมอโร2 (ประเทศไทย)

    48,685.00
บจก.แอดไมร5 ทูมอโร2 (ประเทศไทย)

         48,685.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

73
จัดจ�างปรับปรุงกั้นห�องควบคุมไฟฟ]าอาคารB 

และC
           379,218.89 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.ดีวา คอนสตรัคชั่น   379,218.89  หจก.ดีวา คอนสตรัคชั่น        379,218.89

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

74 จัดจ�างปรับปรุงระบบไฟฟ]าแสงสว2างชั้นดาดฟ]า            486,194.63 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.พี เอ็ม เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง,บจก.

ศรัทธา สงขลา คอนสรัคชั่น,CHC 

Construction Col,Ltd

  486,194.63
บจก.พี เอ็ม เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ สัญญา

จ�างเลขที่ 005/2565 ลว.11 ก.พ.65
       486,194.63

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

75 จัดซื้อชุดตรวจคัดกรอง Covid19             11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร�านยาจุฬา     11,000.00  ร�านยาจุฬา          11,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

76 จัดจ�างตรวจสอบบัญชีปG 2565 ITAP             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาววรนัน กว�างซ�วน     20,000.00
 นางสาววรนัน กว�างซ�วน ใบสั่งจ�าง

เลขที่ PSUSP012/2565 ลว 28 

ม.ค.65

         20,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

77 จัดจ�างติดตั้งระบบเมนไฟฟ]าเพิ่มเติมชั้น LG            415,299.10 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.นวัทนนท5 วิศวกรรม,หจก.เคทูพี 

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด5 เซอร5วิส,หจก.

โอห5มพาวเวอร5การไฟฟ]า

  415,299.10
 บจก.นวัทนนท5 วิศวกรรม สัญญาจ�าง

เลขที่ 003/2565 ลว.10 ก.พ.65
       415,299.10

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

78 จัดจ�างออกแบบแบนเนอร5                 800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ         800.00  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ              800.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

79 จัดซื้อเสากั้นทางเดิน งาน SPARK               8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่      8,700.00  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่            8,700.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

80
จัดจ�างกําจัดสารเคมีใช�แล�วออกจาก

ห�องปฏิบัติการ
            11,954.58 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง     11,954.58  บจก.รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง          11,954.58

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

81 จัดซื้อแผงกั้น กรวยจราจร ป]ายจราจร SPARK             12,444.10 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.หาดใหญ2 โปรเทคชั่น     12,444.10  หจก.หาดใหญ2 โปรเทคชั่น          12,444.10
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

82 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ SPARK               8,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.อโคนิกส5 คอร5ป      8,800.00  บจก.อโคนิกส5 คอร5ป            8,800.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

83
จัดซื้อครุภัณฑ5เก�าอี้พลาสติกและทํา TOP โต�ะ

ไม�ยางพารา
           120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 ร�านแอทเดคคอร5โดย น.ส.จอม

ขวัญ สุวรรณรัตน5
  120,000.00

 ร�านแอทเดคคอร5โดย น.ส.จอมขวัญ 

สุวรรณรัตน5 ใบสั่งซื้อเลขที่ 

PSUSP016/2565 ลว.14 ก.พ.65

       120,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

84 จัดจ�างเช2าเหมารถตู� 1 วัน ( 9 ก.พ.)               2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายสมชาย ปาลรัตน5      2,500.00  นายสมชาย ปาลรัตน5            2,500.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

85 จ�างเหมาติดตั้งระบบกักเก็บน้ําสํารอง            171,989.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 ร�านสวนเอกหาดใหญ2,หจก.ณัฐ

นนท5การช2าง,หจก.รุ2งเรืองการช2าง
  171,989.00

 ร�านสวนเอกหาดใหญ2 ใบสั่งซื้อเลขที่

 PSUSP025/2565 ลว.1 มี.ค.65
       171,989.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

86 จัดซื้อตู�กดน้ําดื่ม               8,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.โฮมโปรดักซ5เซ็นเตอร5      8,550.00  บจก.โฮมโปรดักซ5เซ็นเตอร5            8,550.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

87 จัดจ�างถ2ายวีดีโอและภาพนิ่ง             22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายทักษ5ดนัย คงสกูล     22,000.00  นายทักษ5ดนัย คงสกูล          22,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

88 จัดซื้อของที่รางวัลงาน SPARK             17,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 com7Plublic company,

บจก.พาวเวอร5บาย,บจก.บิ๊กคาเม

ร2า,บจก.สรรพสินค�าเซ็ลทรัล

    17,360.00

 com7Plublic company,

บจก.พาวเวอร5บาย,บจก.บิ๊กคา

เมร2า,บจก.สรรพสินค�าเซ็ลทรัล

         17,360.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

89
จัดซื้ออุปกรณ5ลานกิจกรรมท�ายอาคารและห�อง

ละหมาด
            20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 ร�านอาลีคาน,บจก.อินเด็กซ5,

คลีนิคน้ําดื่ม,บจก.ไพศาลซาวด5
    14,462.00

 ร�านอาลีคาน,บจก.อินเด็กซ5,

คลีนิคน้ําดื่ม,บจก.ไพศาลซาวด5
         14,462.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

90
จัดซื้อชุดตรวจคัดกรอง Covid19 ATK  งาน 

Researcher Expo
            16,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร�านยาจุฬา     16,500.00  ร�านยาจุฬา          16,500.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

91
จัดจ�างเช2ารถ ห�องประชุม จ�างออกแบบ ถ2าย

ภาพนิ่ง งานR2M9
            53,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5,

Thakdanai Photogapher,ร�าน

ไอดอล ดีไซด5

    53,950.00

 นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5,

Thakdanai Photogapher,

ร�านไอดอล ดีไซด5

         53,950.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

92
จัดซื้อของที่ระลึกสําหรับจัดประชุม 18-21 

ก.พ.65
              4,029.90 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร�าน STSP INNOMART      4,029.90  ร�าน STSP INNOMART            4,029.90

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

93
จัดจ�างทําป]ายผลิตภัณฑ5งาน Research Expo 

17-18 ก.พ
              8,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.โทนิกซ5 ออแกไนเซอร5      8,800.00  บจก.โทนิกซ5 ออแกไนเซอร5            8,800.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

94 จัดจ�างออกแบบและจัดทําแบนเนอร5 ตัดต2อคลิป             88,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  Norrapon Prakitwattanakun     88,000.00  Norrapon Prakitwattanakun          88,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

95 จัดจ�างออกแบบและจัดทําโล2รางวัล               8,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บจก.บ�านถ�วยรางวัลหาดใหญ2 

จํากัด (สํานักงานใหญ2)
     8,850.00

 บจก.บ�านถ�วยรางวัลหาดใหญ2 

จํากัด (สํานักงานใหญ2)
           8,850.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

96 จัดจ�างทําผลิตภัณฑ5ต�นแบบและตัดต2อวีดีโอ               6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 Photo by Smile , รส.ดร.วาริน

 อินทนา
     6,000.00

 Photo by Smile , รส.ดร.วา

ริน อินทนา
           6,000.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

97 จัดจ�างออกแบบและผลิตนิทรรศการ             99,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายจิระ บุญทอง     99,660.00

 นายจิระ บุญทอง ใบสั่งจ�าง

เลขที่ PSUSP022/2565 ลว.24

 ก.พ.65

         99,660.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

98 จัดจ�างบันทึกเสียงสปอตวิทยุ                 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายป|ยะมิตร ท�วมศรี         500.00  นายป|ยะมิตร ท�วมศรี              500.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

99
จัดจ�างงานส2วนเวทีสําหรับงานพิธีเป|ดและงาน

จัดเลี้ยง
           202,765.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บจก. อี เอ เค มีเดียว กรุ�ป , บจก.ส

เต�ป อัพ ออร5กาไนเซอร5,นายสุธรรม 

สังคะโต

  202,765.00
 บจก. อี เอ เค มีเดียว กรุ�ป ใบสั่งจ�าง

เลขที่ PSUSP021/2565 ลว.24 

ก.พ.65

       202,765.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

100 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ5สําหรับงานจัดเลี้ยง เครื่องดื่ม               5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด,บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด
     1,603.00

 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด,บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด
           1,603.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

101 จัดซื้ออุปกรณ5ตกแต2งจัดวางผลงานนวัตกรรม             10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  อาณาจักรเบเกอรี่         892.00  อาณาจักรเบเกอรี่              892.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

102
จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ5สําหรับกิจกรรม 

Work shop
            10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 ร�านครัวคู2หู,ร�านเบเกอรี่หาดใหญ2

,บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด,บริษัท

 เบครูมพลัส จํากัด,บริษท สยามแม็ค

โคร จํากัด

     9,625.00

 ร�านครัวคู2หู,ร�านเบเกอรี่หาดใหญ2

,บริษัท อาณาจักรเบเกอรี่ จํากัด

,บริษัท เบครูมพลัส จํากัด,บริษท 

สยามแม็คโคร จํากัด

           9,625.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

103 จัดซื้ออุปกรณ5 Gimmick พิธีเป|ด             15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บ�านดอกไม� Flower house,บริษัท 

สยามนครินทร5 จํากัด,โปรคอนเนอร5 

พลัส

    12,574.60
 บ�านดอกไม� Flower house,บริษัท 

สยามนครินทร5 จํากัด,โปรคอนเนอร5 

พลัส

         12,574.60
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

104 จัดจ�างเช2าเหมารถตู� 3 วัน (26-28 ก.พ.)             22,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายสมชาย ปาลรัตน5     30,800.00  นายสมชาย ปาลรัตน5          30,800.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

105
จัดซื้ออุปกรณ5คอมพิวเตอร5 (สายแลน HDMI) 

ห�อง ผอ.
                720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5         720.00  บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5              720.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

106 จัดจ�างทําโล2รางวัลอะคริลิค               3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บจก.บ�านถ�วยรางวัลหาดใหญ2 

จํากัด (สํานักงานใหญ2)
     3,600.00

 บจก.บ�านถ�วยรางวัลหาดใหญ2 

จํากัด (สํานักงานใหญ2)
           3,600.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

107 จัดซื้อเฟอร5นิเจอร5 (ห�องรับรอง)            170,370.50 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.อินเด็กซ5 ลิฟวิ่งมอลล5   170,370.50
 บจก.อินเด็กซ5 ลิฟวิ่งมอลล5 ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP018/2565 ลว.22 

ก.พ.65

       170,370.50
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

108 จัดซื้อตู�เย็นมินิบาร5หน�ากระจก (ห�องรับรอง)               6,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.สรรพสินค�าเซ็นทรัล      6,990.00  บจก.สรรพสินค�าเซ็นทรัล            6,990.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

109 จัดซื้อเครื่องชงกาแฟ (ห�องรับรอง)               6,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.สรรพสินค�าเซ็นทรัล      6,400.00  บจก.สรรพสินค�าเซ็นทรัล            6,400.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

110 จัดซื้อแคปซูลกาแฟสําหรับชง (ห�องรับรอง)             14,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษัท เนสท5เล2 (ไทย) จํากัด

,ร�าน 103 Shop
     1,559.00

 บริษัท เนสท5เล2 (ไทย) จํากัด

,ร�าน 103 Shop
           1,559.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

111 จัดซื้อแอลกอฮอล5ชนิดน้ํา 6 แกลลอน               1,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  สถานียาอินเตอร5เทรดดิ้ง      1,920.00  สถานียาอินเตอร5เทรดดิ้ง            1,920.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

112 จัดจ�างทําป]ายบอกทางพร�อมติดตั้ง               9,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ศักดิ์ชัยโฆษณา      9,200.00  ศักดิ์ชัยโฆษณา            9,200.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

113 จัดซื้อกรอบรูปพร�อมรูปสติ๊กเกอร5 3 รายการ               5,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร�านเสริมศิลป�กรอบรูป      5,700.00  ร�านเสริมศิลป�กรอบรูป            5,700.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

114
จัดจ�างออกแบบแบนเนอร5กิจกรรมไอเดียสร�าง

ธุรกิจ
              2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5      2,000.00  นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5            2,000.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

115 จัดซื้ออุปกรณ5ระบบติดตั้งกักเก็บน้ํา            183,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.ไทยแสงเทรดดิ้ง,ร�าน

สมศักดิ์การช2าง
  183,990.00

 หจก.ไทยแสงเทรดดิ้ง,ร�านสมศักดิ์

การช2าง ใบสั่งซื้อเลขที่ 

PSUSP019-020/2565 ลว.22 ก.พ.

65

       183,990.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

116 จัดจ�างทํานามบัตร                 390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ         390.00  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ              390.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

117

จัดจ�างอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาทักษะการ

ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ป|ดสนิทชนิดที่

มีความเป�นกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด ระหว2างวันที่ 14

 – 18 มี.ค

           285,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 ศูนย5พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

เพื่อการส2งออก
  285,700.00

 ศูนย5พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ

การส2งออก  ใบสั่งซื้อเลขที่ 

PSUSP024/2565 ลว.1 มี.ค.65

       285,700.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

118 จัดจ�างทําป]ายที่จอดรถลูกค�า               6,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ศักดิ์ชัยโฆษณา      6,400.00  ศักดิ์ชัยโฆษณา            6,400.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

119 จัดซื้อสร�อยคอทองคํา             16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 ห�างทอง มาสเตอร5โกลด5 

เยาวราช
    16,000.00

 ห�างทอง มาสเตอร5โกลด5 

เยาวราช
         16,000.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

120 จัดจ�างงานออกแบบและผลิตสื่อวิดิโอ               7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายชูเกียรติ  บุญคง      7,000.00  นายชูเกียรติ  บุญคง            7,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

121 จัดซื้อชุด ATK             29,999.55 วิธีเฉพาะเจาะจง  รวมยาเมดแคร5     29,999.55  รวมยาเมดแคร5          29,999.55
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

122 จ�างออกแบบโครงสร�างนิทรรศการ               5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวป|ยพร ตาวงศ5      5,000.00  นางสาวป|ยพร ตาวงศ5            5,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

123
จัดซื้อของที่ระลึก (เจลอาบน้ํา) ฝายจัดแสดง

บริการ
            14,766.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก. เอเรคี     14,766.00  บจก. เอเรคี          14,766.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

124 จัดซื้อของรางวัลกิจกรรม LIVE ขายของ               4,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บจก.ซีซั่นนิ่ง โซลูชั่นส5 , บจก.พ

ราวไทย 2014 ,บจก.โต�ะยีบาบา

 ,บจก.บีแอนด5เอ็มโกลด5ฟุ�ต

     4,000.00

 บจก.ซีซั่นนิ่ง โซลูชั่นส5 , 

บจก.พราวไทย 2014 ,บจก.

โต�ะยีบาบา ,บจก.บีแอนด5เอ็ม

โกลด5ฟุ�ต

           4,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

125 จัดซื้อชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19               9,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก. มิสเตอร5ไดแอก      9,900.00  บจก. มิสเตอร5ไดแอก            9,900.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

126 จัดจ�างทําสติ๊กเกอร5 PVC รูปรอยเท�า               1,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ      1,760.00  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ            1,760.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

127
จัดจ�างทําสติ๊กเกอร5 เว�นระยะห2างสําหรับโต�ะ

และเก�าอี้
              1,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ      1,650.00  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ            1,650.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

128
จัดจ�างทําสติ๊กเกอร5 SPARK 2022 จํานวน 700

 ดวง
              1,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ      1,260.00  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ            1,260.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

129 จัดซื้อผลิตภัณฑ5นวัตกรรม               1,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  STSP INNOMART      1,590.00  STSP INNOMART            1,590.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

130 จัดจ�างทําสูจิบัตร SPARK 2022             15,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ     15,300.00  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ          15,300.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

131 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน             47,521.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่     47,521.00  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่          47,521.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

132 จัดจ�างซ2อมแซมโคมไฟฟ]าห�อง SKY BLUE               6,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.อี.แอนด5.อี.เซอร5วิส      6,955.00  หจก.อี.แอนด5.อี.เซอร5วิส            6,955.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

133 จัดจ�างออแกไนซ5จัดงาน Demo Day 7 มี.ค            384,879.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บจก.มาสเตอร5 มายด5 แอดเวอร5

ไทซิ่ง,บจก.ทศภาค,บจก.บางกอก

 เยลล5

  384,879.00
 บจก.มาสเตอร5 มายด5 แอดเวอร5ไทซิ่ง

  ใบสั่งซื้อเลขที่ PSUSP023/2565 

ลว.28 ก.พ.65

       384,879.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

134 จัดจ�างเช2าเหมารถตู� 2 วัน งาน Demo Day             14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายสมชาย ปาลรัตน5      8,400.00  นายสมชาย ปาลรัตน5            8,400.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

135 จัดจ�างออกแบบกราฟฟ|ก               3,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร5และ

เทคโนโลยีแห2งประเทศไทย
     3,625.00

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร5และ

เทคโนโลยีแห2งประเทศไทย
           3,625.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

136
จัดจ�างระบบไฟฟ]าห�องควบคุมงานระบบ

(เพิ่มเติม)
           361,006.05 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บจก.หาดใหญ2 เอซีม บจก.เบต

เตอร5 คูลม PNANAWIT GROUP
  361,006.05

 บจก.หาดใหญ2 เอซี สัญญาจ�าง

เลขที่ 008/2565 ลว.17 มี.ค.65
       361,006.05

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

137 จัดจ�างเหมารถบรรทุกขยะเดือน ก.พ.65             14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายธเนศ จิตรนิยม      6,500.00  นายธเนศ จิตรนิยม            6,500.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

138 จัดจ�างรถตุ�กๆ เดือน มี.ค.65               3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายยุทธชัย เจี้ยงยี่      3,600.00  นายยุทธชัย เจี้ยงยี่            3,600.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

139
จัดจ�างจัดกิจกรรม Tho Social Enterprise of

 Inspiration
           250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บริษัท โลเคิล อไลค5 จํากัด 

(สํานักงานใหญ2)
  250,000.00

 บริษัท โลเคิล อไลค5 จํากัด 

(สํานักงานใหญ2)
       250,000.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

140 ค2าจ�างออกแบบอาร5ตเวิร5ค                 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ไอโคนิกส5         600.00  บจก.ไอโคนิกส5              600.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

141
จัดซื้ออุปกรณ5การทํา work shop Plant 

based food
              9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.อินโนโฟ      9,000.00  บจก.อินโนโฟ            9,000.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

142 จัดซื้อของรางวัลงาน STSP 2022               3,618.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  STSP INNOMART      3,618.00  STSP INNOMART            3,618.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

143 จัดจ�างทําต�นแบบผลิตภัณฑ5 และตัดต2อวีดีโอ               6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ซีซันนิ่ง โซลูชั่น      6,000.00  บจก.ซีซันนิ่ง โซลูชั่น            6,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

144 จัดจ�างเช2าเหมารถ 3-6 มีนาคม 2565               9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายสมชาย ปาลรัตน5      9,000.00  นายสมชาย ปาลรัตน5            9,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

145 จัดจ�างค2าบริการห�องประชุม             74,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ฝ�ายโครงสร�างพื้นฐานฯ     74,400.00  ฝ�ายโครงสร�างพื้นฐานฯ          74,400.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

146 จัดซื้อชุดตรวจคัดกรองโควิด 19               5,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.สถานียาอินเตอร5เทรดดิ้ง      5,900.00  บจก.สถานียาอินเตอร5เทรดดิ้ง            5,900.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

147 จัดจ�างงานออกแบบโปสเตอร5ประชาสัมพันธ5               1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5      1,500.00  นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5            1,500.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

148 จัดซื้อน้ําดื่ม                 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ฝ�ายโครงสร�างพื้นฐานฯ         900.00  ฝ�ายโครงสร�างพื้นฐานฯ              900.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

149 จัดจ�างถ2ายวีดีโอจัดทําสื่อวีดีทัศน5             20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายธนา สุขจันทร5     20,000.00  นายธนา สุขจันทร5          20,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

150 จัดจ�างห�องประชุมงาน Research Expo 17-18 ก.พ             65,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ฝ�ายโครงสร�างพื้นฐานฯ     65,100.00  ฝ�ายโครงสร�างพื้นฐานฯ          65,100.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

151 จัดซื้อสาย Lan จํานวน 10 เส�น               1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น      1,700.00
 หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5

เมชั่น
           1,700.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

152 จัดซื้อกระดาษถ2ายเอกสาร 50 ลัง             26,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่     26,250.00  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่          26,250.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

153 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 1 อัน               1,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น      1,590.00
 หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5

เมชั่น
           1,590.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

154 จัดซื้อครุภัณฑ5โน�ตบุ�ค Acer 1 เครื่อง             24,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.บีเอ็มคเ เกตเวย5     24,900.00  บจก.บีเอ็มคเ เกตเวย5          24,900.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

155 จัดซื้อต�นไม�และวัสดุอุปกรณ5ปลูกต�นไม� (12 มี.ค)             46,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 8. ห�างหุ�นส2วนจํากัด เค.พี.อาร5 แลนด5ส

เคป ,บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ,ร�านพร

พระแม2เศรษฐีวัสดุภัณฑ5 ,ร�านภาสวิชญ5 , 

สหกิจการค�าสงขลา

    42,906.00

 8. ห�างหุ�นส2วนจํากัด เค.พี.อาร5 แลนด5ส

เคป ,บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ,ร�านพร

พระแม2เศรษฐีวัสดุภัณฑ5 ,ร�านภาสวิชญ5 ,

 สหกิจการค�าสงขลา

         42,906.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

156 จ�างเหมารถบรรทุกขยะเดือนมีนาคม             15,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายธเนศ จิตรนิยม      5,500.00  นายธเนศ จิตรนิยม            5,500.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

157 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ5ห�องรับรอง             20,398.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บจก. โฮม โปรดักส5 เซ็นเตอร5 ,หจก.

หาดใหญ2คิทเช2นแวร5,บจก.ไพศาล ซาวด5 

ซิสเท็มส5,สมนึกดอกไม�ผ�า

    20,398.00
 บจก. โฮม โปรดักส5 เซ็นเตอร5 ,หจก.

หาดใหญ2คิทเช2นแวร5,บจก.ไพศาล ซาวด5 

ซิสเท็มส5,สมนึกดอกไม�ผ�า

         20,398.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

158 จัดจ�างทํา Roll up และนามบัตรบุคลากร NIA               4,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ      4,170.00  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ            4,170.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

159 จัดจ�างทํานามบัตร (ยิ่งลักษณ5)                 200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ไอ-ดอล ดีไซต5         200.00  ไอ-ดอล ดีไซต5              200.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

160
จัดจ�างเหมาซ2อมเครื่องปรับอากาศห�อง D205,

 D202
              5,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 ร�าน เอส.ที.แอร5เซอร5วิส 

หาดใหญ2
     5,350.00

 ร�าน เอส.ที.แอร5เซอร5วิส 

หาดใหญ2
           5,350.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

161 จัดซื้อเวชภัณฑ5ยา               6,844.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร�านยาจุฬา      6,844.00  ร�านยาจุฬา            6,844.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

162 จัดซื้อถังขยะ ที่เขี่ยบุหรี               2,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่      2,300.00  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่            2,300.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

163 จัดจ�างซ2อมท2อน้ําทิ้ง               6,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นทีดับเบิ้ลยู      6,955.00  หจก.เอ็นทีดับเบิ้ลยู            6,955.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

164 จัดซื้ออุปกรณ5กันสั่นกล�องและขาตั้งกล�อง             13,389.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.พาราโบล2า     13,389.00  บจก.พาราโบล2า          13,389.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

165 จัดซื้ออุปกรณ5ควบคุมปK�มน้ําโซล2าเซล             10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทฯ/ร�านค�า      6,017.00 บริษัทฯ/ร�านค�า            6,017.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

166
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ5ไฟฟ]าโครงการ P7 (Local) 

กลุ2มเพาะเห็ดบ�านหนองบัว
            80,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  electronic and services     80,000.00

 electronic and services ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP026/2565 ลว.4 เม.ย.

65

         80,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

167
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ5ไฟฟ]าโครงการ P7 (Tech) 

หมู2บ�านกะพ�อ บ�านภูลิตา
            73,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.กษมา เฮลิคอปเตอร5     73,830.00

 บจก.กษมา เฮลิคอปเตอร5 ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP027/2565 ลว.4 เม.ย.

65

         73,830.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

168
จัดจ�างค2าบริการสถานที่ 18-20 เม.ย จัด

ประชุมTM
              8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.อสิตา มันตรา      8,000.00  บจก.อสิตา มันตรา            8,000.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

169

จัดจ�างอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาทักษะ

การกําหนดกระบวนการฆ2าเชื้อด�วยความร�อนฯ

 25--29 เม.ย

           482,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 ศูนย5พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

เพื่อการส2งออก (ADCET)
  482,000.00

 ศูนย5พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

เพื่อการส2งออก (ADCET)  ใบสั่งจ�าง

เลขที่ PSUSP028/2565 ลว.1 เม.ย.

65

       482,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

170
จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด�วยไฟฟ]าแบบ

อัตโนมัติพร�อมตู�ติดผนัง
            60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.โซวิค     60,000.00  บจก.โซวิค          60,000.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

171 จัดจ�างรถตุ�กๆ เดือน เม.ย.65               3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายยุทธชัย เจี้ยงยี่      3,600.00  นายยุทธชัย เจี้ยงยี่            3,600.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

172
จัดจ�างพัฒนาระบบจัดการฐานข�อมูลและ

นําเสนอแผนภูมิ PSUSP
            84,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายสุกรี บินดุเหล็ม     84,000.00  นายสุกรี บินดุเหล็ม          84,000.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

173
จัดซื้อครุภัณฑ5สําหรับพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ

 8 รายการ
           141,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.โทนิกซ5 ออแกไนเซอร5   141,775.00  บจก.โทนิกซ5 ออแกไนเซอร5        141,775.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

174 จัดจ�างเหมารื้อถอนพร�อมติดตั้งตู�เก็บของ             20,225.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายจิระ  บุญทอง     20,225.00  นายจิระ  บุญทอง          20,225.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

175 จัดซื้อชุดตรวจโควิด19 ATK จํานวน 50 เทส               3,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.หวังเภสัชฟร5มาชูติคอล      3,250.00  บจก.หวังเภสัชฟร5มาชูติคอล            3,250.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

176 จัดจ�างบริการออกแบบอาร5ตเวิร5ค                 720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร�าน workworkxkh         720.00  ร�าน workworkxkh              720.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

177 จัดซื้อปล2องบอกทิศทางลมพร�อมติดตั้ง               9,180.60 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.หาดใหญ2 โปรเทคชั่น      9,180.60  หจก.หาดใหญ2 โปรเทคชั่น            9,180.60
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

178 จัดซื้อชุดตรวจโควิด19 ATK จํานวน 200 เทส             10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร�านศิริรุ2งเรืองการค�า     10,000.00  ร�านศิริรุ2งเรืองการค�า          10,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

179 จัดซื้อครุภัณฑ5โน�ตบุ�ค 1 เครื่อง (อมรพัชร)             22,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม     22,900.00
 บจก.ยูพร็อมท5คอมพิวเตอร5 ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP029/2565 ลว.8 เม.ย
         22,900.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

180 จัดจ�างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต5 psu-bic             44,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ไอโคนิกส5     44,500.00
 บจก.ไอโคนิกส5  ใบสั่งซื้อเลขที่

 PSUSP034/2565 ลว.27 เม.ย
         44,500.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

181 จัดจ�างบริการกําจัดสารเคมีห�องปฏิบัติการ               5,457.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง      5,457.00  บจก.รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง            5,457.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

182
จัดจ�างเหมาซ2อมแอร5ห�อง A105 A101 A111 

CDU9
            25,847.55 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.เมคก�า อินโฟเทค     25,847.55  บจก.เมคก�า อินโฟเทค          25,847.55

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

183 จัดจ�างซ2อมแซมหลังคาหน�าโรงงานต�นแบบ             93,904.94 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บจก.ศรัทธา สงขลาคอนสรัคชั่น,บ

จก.ช.รวมชัยก2อสร�าง , บจก.พี เอ็ม 

เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง

    93,904.94
  บจก.พี เอ็ม เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ใบสั่ง

จ�างเลขที่ PSUSP032/2565 ลว.25 

เม.ย.65

         93,904.94
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

184
จัดจ�างเหมาบํารุงรักษาลิฟต5 (ไม2รวมอะไหล2)

จํานวน 5 เครื่อง
           206,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

 บจก.โคเน2,บจก.ธนากูล เอ็นจิ

เนียริ่ง , บจก.เอช ดี ออล เซอร5วิส
  206,510.00

 บจก.โคเน2 สัญญาจ�างเลขที่ 

009/2565ลว.17 พ.ค.65
       206,510.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

185
จัดจ�างออกแบบกราฟฟ|ก และจัดทําVoucher 

STSP Exclusivepartnerจํานวน 10 เล2ม
              2,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ      2,570.00  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ            2,570.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

186
จัดซื้อชุดตรวจ Covid-19 20 กล2อง และถุงซิป

ล็อค 1000 ใบ
            17,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  องค5การเภสัช     17,250.00  องค5การเภสัช          17,250.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

187 จัดซื้อ Ram 8 GB / 500 GB SSD               4,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.แมนเทค      4,100.00  บจก.แมนเทค            4,100.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

188 จัดซื้อป]ายบอกทางฉุกเฉินพร�อมติดตั้ง            139,196.30 วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.หาดใหญ2 โปรเทคชั่น,หจก.37 

คอนซัลแทนท5,หจก.จราจรใต�
  139,196.30

 หจก.หาดใหญ2 โปรเทคชั่น ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP031/2565 ลว 25 

เม.ย.65

       139,196.30
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

189
จัดซื้อคอมพิวเตอร5โน�ตบุ�ค Acer Swift SF314 

1 เครื่อง
            22,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5     22,990.00

 บจก.ยูพร็อมท5คอมพิวเตอร5 ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP030/2565 ลว.25 เม.ย
         22,990.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

190 จัดจ�างทําวีดีโอความยาว 5-10 นาที               3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายทักษ5ดนัย คงสกูล      3,000.00  นายทักษ5ดนัย คงสกูล            3,000.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

191 จัดซื้อวัสดุรีฟ|วตรายางหมึกในตัว                   90.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่          90.00  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่                90.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

192 จัดซื้อชุดตรวจ Covid-19 10 กล2อง               7,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  องค5การเภสัช      7,250.00  องค5การเภสัช            7,250.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

193 จัดซื้อครุภัณฑ5ห�องแลปจํานวน 6 รายการ            306,662.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 บจก.เอส.เค.เพาเวอร5เอเบิล,หจก. พี.

เอ็ม.พี ,บจก.สินอุทัย เทคโนโลยี
  306,662.00

 บจก.เอส.เค.เพาเวอร5เอเบิล ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP035/2565 ลว.6 พ.ค.

65

       306,662.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

194 จัดซื้อครุภัณฑ5 External HD 1 อัน             20,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม     20,300.00  บจก.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม          20,300.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

195
จัดจ�างทําป]ายเบอร5โทรศัพท5ฉุกเฉิน 2 ป]าย 

(เหล็ก)
              4,922.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.หาดใหญ2 โปรเทคชั่น      4,922.00  หจก.หาดใหญ2 โปรเทคชั่น            4,922.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

196 จัดจ�างเหมาซ2อมแซมโคมไฟ LED ถนน            464,773.08 วิธีเฉพาะเจาะจง

 หจก.อี.แอนด5.อี.เซอร5วิส, หจก.

ที.เค.โปร เอ็นจิเนียริ่ง ,วัฒนาเท

รดดิ้ง

  464,773.08
 หจก.อี.แอนด5.อี สัญญาเลขที่ 

010/2565 ลว.23 พ.ค.65
       464,773.08

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

197
จัดจ�างทําวีดีโอประกวดงาน IASP Inspiring 

Solution
            25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  นายนรพล ประกิจวัฒนากุล     25,000.00  นายนรพล ประกิจวัฒนากุล          25,000.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

198 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกพิมพ5 โพสต5อิส )             17,739.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่     19,495.00  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่          19,495.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

199
จัดซื้อครุภัณฑ5ห�องแลป 2 รายการ (ตู�แช2ฝาทึบ

,ตู�เย็นสแตนเลส)
            55,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ช.ช�าง     55,900.00

 บจก.ช.ช�าง ใบสั่งซื้อเลขที่ 

PSUSP037/2565 ลว.9 พ.ค.65
         55,900.00

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

200 จัดซื้อเครื่องซีลแบบเท�าเหยียบ 1 อัน               8,025.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.มาสเตอร5แอนด5พริ้นติ้ง      8,025.00  บจก.มาสเตอร5แอนด5พริ้นติ้ง            8,025.00
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

201 จัดจ�างรถตุ�กๆ เดือน พ.ค.65 3,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 3,600.00     นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 3,600.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

202 จัดจ�างติดตั้งสายไฟฟ]าสําหรับเครื่อง Extruder 17,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยเทคเพาเวอร5 17,500.00    
 บจก.ไทยเทคเพาเวอร5 ใบสั่งจ�างเลขที่ 

PSUSP036/2565 ลว.9 พ.ค.65
17,500.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

203 จัดจ�างซ2อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียมอาคาร A 14,445.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เจริญศิลป� 999 อลูมิเนียม 14,445.00    หจก.ส.เจริญศิลป� 999 อลูมิเนียม 14,445.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

204 จัดจ�างออกแบบบรรจุภัณฑ5และจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า 48,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 48,000.00    ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 48,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

205 จัดจ�างออกแบบบรรจุภัณฑ5และจดทะเบียนเครื่องหมายการค�า 48,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 48,000.00    ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 48,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

206 จัดจ�างผลิตโบรชัวร5อุทยานฯ (500 ชุด) (ย�อนหลัง 85,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 85,000.00    ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 85,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

207 จัดจ�างออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต5 (ย�อนหลัง) 39,590.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 39,590.00    ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 39,590.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

208 จัดซื้อ SSD และ RAM (จํานวน 2 ชุด) 7,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แมนเทค 7,200.00     บจก.แมนเทค 7,200.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

209 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ5ระบบน้ําบริสุทธิ์ (ID water) พร�อมติดตั้ง495,410.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สิทธิพร แอสโซซิเอส 495,410.00  

 บจก.สิทธิพร แอสโซซิเอส 

สัญญาเลขที่ 011/2565 ลว.6 

มิ.ย.65

495,410.00       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

210 จัดจ�างทําป]ายโลโก� IDEA TANK 18,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ศักดิ์ชัยโฆษณา 18,600.00    ศักดิ์ชัยโฆษณา 18,600.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

211 จัดซื้อวัสดุงานครัว (4 รายการ) 10,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 3,220.00      บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 3,220.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

212 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (18 รายการ) 12,922.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.นานาภัณฑ5สเตชั่นเนอรี่,หจก.ซี

แอนด5อาร5
12,922.00    

 หจก.นานาภัณฑ5สเตชั่นเนอรี่,หจก.ซี

แอนด5อาร5
12,922.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

213 จัดจ�างทําป]ายไวนิล (อบรมหนีไฟ) 256.80                วิธีเฉพาะเจาะจง ร�านชูเมืองโฆษณา (โดยนายอภิชาติ ชูเมือง256.80        
 ร�านชูเมืองโฆษณา (โดยนายอภิชาติ 

ชูเมือง)
256.80             

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

214 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟ 7.0Ah 12V ETECH 1,140.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น 1,140.00     หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น 1,140.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

215 จัดจ�างเช2าเหมารถตู�และออกแบบสื่อ ปชส.โครงการ 9,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5, 9,900.00     นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5, 9,900.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

216 จัดซื้อ Hard Disk (เครื่องลงเวลา) 1,690.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แมนเทค 1,690.00     บจก.แมนเทค 1,690.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

217 จัดจ�างทําป]ายอะคริลิค 2 ป]าย (TMVS) ห�องประชุม 3,042.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 3,042.00     ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 3,042.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

218 จัดซื้อ Battery Notebook  2 รายการ 6,527.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แมนเทค 6,527.00     บจก.แมนเทค 6,527.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

219 จัดจ�างเช2าเหมารถตู�โครงการ Startup Thailand Leagus 6,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย ปาลรัตน5,นายอธิภัทร หัสเล็ม4,200.00     
 นายสมชาย ปาลรัตน5,นายอธิภัทร 

หัสเล็ม
4,200.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

220 จัดจ�างตัดต2อคลิปโครงการ Smart Natural Rubber hackathon 8,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนิวัฒน5 สังคหพงศ5 8,500.00     นายอนิวัฒน5 สังคหพงศ5 8,500.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

221 จัดจ�างปรับปรุงพื้นโรงงานต�นแบบ 462,175.80           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บิส-เทค อินเตอร5เนชั่นแนล,บจก462,175.80  
 บจก.บิส-เทค อินเตอร5เนชั่นแนล 

สัญญาเลขที่ 012/2565 ลว.7 มิ.ย.65
462,175.80       

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

222 จัดซื้อฟอนต5สัญญาอนุญาต (10 รายการ) 17,880.00            วิธีเฉพาะเจาะจง เซียมไท� 17,880.00    เซียมไท� 17,880.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

223 จัดซื้ออุปกรณ5จัดเก็บสายไฟห�องประชุม AG06 9,961.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สินสว2างการไฟฟ]า 7,666.00     บจก.สินสว2างการไฟฟ]า 7,666.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

224 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานรุ2นโซซิโอ�-สีดํา (12 ตัว) 21,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.อินเด็กซ5 ลิฟวิ่งมอลล5 21,000.00    
 บจก.อินเด็กซ5 ลิฟวิ่งมอลล5 ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP039/2565 ลว.7 มิ.ย.65
21,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

225 จัดซื้ออุปกรณ5ห�องรับรอง (กล2องทิชชู ขนมและเครื่องดื่ม 7,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง 108 IT Shop 1,200.00     108 IT Shop 1,200.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
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จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

226 จัดจ�างเช2าห�องประชุมสัมมนา 1-2 มิ.ย.65 (กระบี่ 15,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.กระบี่รีสอร5ท 15,000.00    บจก.กระบี่รีสอร5ท 15,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

227 จัดซื้อของที่ระลึกมอบให�สถานประกอบการ ™ 987.05                วิธีเฉพาะเจาะจง STSP INNOMART 987.05        STSP INNOMART 987.05             
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

228 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน +วัสดุคอมฯ + UPS 7,887.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 7,887.00     หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 7,887.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

229 จัดจ�างรถตุ�กๆ เดือน มิ.ย.65 3,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 3,600.00     นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 3,600.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

230 จัดซื้ออุปกรณ5เสริมคอมพิวเตอร5 Port Lan 2,550.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แมนเทค 2,550.00     บจก.แมนเทค 2,550.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

231
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร5 (Adepter+สายAC 

SPOC MAXX
2,033.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซีเนียร5ซอฟท5 ดีเวลลอปเม�นท5 2,033.00     

 บจก.ซีเนียร5ซอฟท5 ดีเวลลอป

เม�นท5
2,033.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

232 จัดซื้อครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 Lenovo 3 เครื่อง IPOP 71,970.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5 71,970.00    
 บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5 ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP038/2565 ลว.6 มิ.ย.65
71,970.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

233 จัดจ�างเช2าเหมารถตู� (รับส2งวิทยากร) 8-10 มิ.ย 25,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายกัลยา วรรณศิริ 19,000.00    นายกัลยา วรรณศิริ 19,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

234 จัดจ�างทําของที่ระลึก (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 12,411.47            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พันแสนสิริ ดิสทริบิวชั่น 12,411.47    บจก.พันแสนสิริ ดิสทริบิวชั่น 12,411.47         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

235
จัดจ�างทําเสื้อยืด 167 ตัว (กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู�) 15-17 มิ.ย
32,164.20            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บีวีเอส บิสสิเนส 32,164.20    หจก.บีวีเอส บิสสิเนส 32,164.20         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

236 จัดจ�างทําเสื้อพร�อมปKก (15 ตัว) 13,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.กิติธัญ , บจก.มาสเตอร5พีชแอนโครเชท513,200.00    บจก.กิติธัญ , บจก.มาสเตอร5พีชแอนโครเชท513,200.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

237 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร5 SSD และ RAM เพิ่ม 3,940.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แมนเทค 3,940.00     บจก.แมนเทค 3,940.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

238 จัดจ�างทําโครงสร�างเหล็กป]าย ตามแบบ 35,923.35            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดีวา คอนสตรัคชั่น 35,923.35    
 หจก.ดีวา คอนสตรัคชั่น  ใบสั่งจ�าง

เลขที่ PSUSP040/2565 ลว.13 มิ.ย.

65

35,923.35         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

239 จัดจ�างทําสื่อวีดีโอ แนะนําองค5กร BIC 45,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
 ร�าน REE Record VDO 

Production
45,000.00    

 ร�าน REE Record VDO 

Production ใบสั่งจ�างเลขที่ 

PSUSP039.1/2565 ลว.10 มิ.ย.65

45,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

240 จัดจ�างทําป]ายหน�าห�องครัว+ห�องเก็บของ 5,460.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 5,460.00     ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 5,460.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

241
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ5 (กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู� 15-17 มิ.ย)
30,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

 บ�านยาปาริชาติ,บริษัท สยามแม็คโคร

 จํากัด,บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด

,บริษัท จอยปริ้นท5 จํากัด,ร�านไอดอล ดี

ไซด5 ,ร�านลูกโป�งหาดใหญ2

13,556.00    

 บ�านยาปาริชาติ,บริษัท สยามแม็ค

โคร จํากัด,บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 

จํากัด,บริษัท จอยปริ้นท5 จํากัด,ร�าน

ไอดอล ดีไซด5 ,ร�านลูกโป�งหาดใหญ2

13,556.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

242 จัดจ�างเช2าเหมารถตู� (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� 15 91,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย ปาลรัตน5 91,000.00    นายสมชาย ปาลรัตน5 91,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

243
จัดจ�างทําสื่อวีดีโอ (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� 

15-17 มิ.ย)
30,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายทักษ5ดนัย คงสกูล 30,000.00    นายทักษ5ดนัย คงสกูล 30,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

244 จัดจ�างทําโบรชัวร5อุทยานฯ 135,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 135,000.00  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 135,000.00       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

245
จัดซื้อชุดตรวจโควิด (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� 15-17

 มิ.ย)
9,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง เดอะริช 9,000.00     เดอะริช 9,000.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

246
จัดจ�างออกแบบอาร5ตเวิร5ค (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� 

15-17 มิ.ย)
4,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไอโคนิกส5 4,000.00     บจก.ไอโคนิกส5 4,000.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

247
จัดจ�างทําโครงการศึกษา Industry 

Convergence
200,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายภัควัต อินทร5สุวรรณ 200,000.00  

 นายภัควัต อินทร5สุวรรณ ใบสั่งจ�างเลขที่

 PSUSP041/2565 ลว.15 มิ.ย.65
200,000.00       

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

248
จัดจ�างติดตั้งราวกันอันตราย และติดตั้งป]ายจํากัดความ

สูง
71,497.40            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เรืองชัย โรด ไลน5 71,497.40    

 บจก.เรืองชัย โรด ไลน5 ใบสั่งจ�างเลขที่ 

PSUSP044/2565 ลว.22 มิ.ย.65
71,497.40         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

249
จัดจ�างตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ]าและบริภัณฑ5

ไฟฟ]าปG 2565
16,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เจไอเอ็น อินสเปคชั่น 16,000.00    บจก.เจไอเอ็น อินสเปคชั่น 16,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

250 จัดจ�างเหมารถบรรทุกขยะเดือน มิ.ย-ก.ย.65 61,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศ จิตรนิยม 4,500.00     นายธเนศ จิตรนิยม 4,500.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

251 จัดซื้อแอลกอฮลอล5 5000 ml 4,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ2 พี.เค ดรักเซ็นเตอร5 4,500.00     บจก.หาดใหญ2 พี.เค ดรักเซ็นเตอร5 4,500.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

252
จัดจ�างบริการฝ�กอบรมหลักสูตร Digital Media (2 รุ2น)

 6-7 ส.ค และ 20-21 ส.ค
139,160.00           วิธีเฉพาะเจาะจง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร5 มอ.ภูเก็ต 139,160.00  

 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร5 มอ.ภูเก็ต 

ใบจ�างเลขที่ PSUSP047/2565 ลว.

28 มิ.ย.65

139,160.00       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

253
จัดจ�างบริการฝ�กอบรมหลักสูตร การใช�คอมพิวเตอร5ช2วย

ในการออกแบบ (2 รุ2น) 27-28 ส.ค และ 3-4 ก.ย
140,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย5บริการวิชาการทางวิศวกรรม 140,000.00  

 ศูนย5บริการวิชาการทางวิศวกรรม 

ใบจ�างเลขที่ PSUSP045/2565 ลว.

28 มิ.ย.65

140,000.00       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

254
จัดจ�างบริการฝ�กอบรมหลักสูตร ความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร5 24-26 ส.ค.
140,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

 สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบ

อัจฉริยะ
140,000.00  

 สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบ

อัจฉริยะ ใบจ�างเลขที่ 

PSUSP046/2565 ลว.22 มิ.ย.65

140,000.00       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

255
จัดจ�างบริการฝ�กอบรมหลักสูตร วิเคราะห5ข�อมูลด�วย

เทคนิคเหมือง (2 รุ2น) 20-21 ส.ค และ 27-28 ส.ค
140,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย5บริการวิชาการทางวิศวกรรม 140,000.00  

 ศูนย5บริการวิชาการทางวิศวกรรม 

ใบจ�างเลขที่ PSUSP045/2565 ลว.

28 มิ.ย.65

140,000.00       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

256 จัดซื้อครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 ASUS 2 เครื่อง (MAR 47,980.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5 47,980.00    
 บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5  ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP042/2565 ลว.22 มิ.ย.

65

47,980.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

257
จัดจ�างเช2า Web Hosting 1 ปG (20 มิ.ย.65-20

 มิ.ย.66)
6,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หสม.มี-ไฟร5 ดอทคอม 6,500.00     หสม.มี-ไฟร5 ดอทคอม 6,500.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

258 จัดจ�างเช2าเหมารถตู� (อบรมสัมนา Lean Canvas 7,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายอธิภัทร หัสเล็ม 6,900.00     นายอธิภัทร หัสเล็ม 6,900.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

259 จัดจ�างออกแบบสื่อ(อบรมสัมนา Lean Canvas) 4,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวัฒน5 4,000.00     นายณัฐวัฒน5 4,000.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

260 จ�างถ2ายภาพ (อบรมสัมนา Lean Canvas) 6,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายทักษ5ดนัย 6,000.00     นายทักษ5ดนัย 6,000.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

261 จัดซื้อครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 Asus Zenbook  1 เครื่อง 28,990.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น 28,990.00    
 หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น ใบสั่ง

ซื้อเลขที่ PSUSP043/2565 ลว.22 มิ.ย.

65

28,990.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

262 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟ 1,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น 530.00        หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น 530.00             
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

263 จัดจ�างเช2าห�องประชุม 27-29 มิ.ย (T4.3) 26,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ฝ�ายโครงสร�างพื้นฐานฯ 26,200.00    ฝ�ายโครงสร�างพื้นฐานฯ 26,200.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

264 จัดซื้อตู�ยาอเนกประสงค5 3 ตู� 4,140.90              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นานาวัสดุอุตสาหกรรม 4,140.90     หจก.นานาวัสดุอุตสาหกรรม 4,140.90           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

265 จัดซื้อครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 1 เครื่อง 27,969.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 27,969.00    บจก.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 27,969.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

266 จัดจ�างรถตุ�กๆ เดือน ก.ค.65 3,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 5,250.00      นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 5,250.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

267 จัดจ�างเหมารถบรรทุกขยะเดือน ก.ค.65 3,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นายธเนศ จิตรนิยม 3,500.00      นายธเนศ จิตรนิยม 3,500.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

268
จัดซื้อครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 1 เครื่อง (Apple 

Macbook Air 13)
29,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

 Com7 Public Company 

Limited
29,600.00    

 Com7 Public Company 

Limited
29,600.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

269 จัดซื้อตะกร�าลวดและแท2นป]าย 5,106.00              วิธีเฉพาะเจาะจง
 อิกีย , บจก.เอส 24 คอร5ปอร5

เรชั่น
5,106.00     

 อิกีย , บจก.เอส 24 คอร5ปอร5

เรชั่น
5,106.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

270
จัดจ�างติดตั้งอุปกรณ5กระจายสัญญาเครือข2ายไร�

สาย
71,262.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.เอนิแวร5 คอมมิวนิเคชั่น 71,262.00    

 บจก.เอนิแวร5 คอมมิวนิเคชั่น ใบจ�าง

เลขที่ PSUSP050/2565 ลว.20 ก.ค.65
71,262.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

271 จัดซื้ออุปกรณ5งานระบบสุขาภิบาล 7,320.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  ตงการช2าง 7,320.00      ตงการช2าง 7,320.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

272
จัดจ�างย�ายและการปรับปรุงการเดินสาย

อุปกรณ5ควบคุมการเป|ดป|ดประตู
85,172.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.เอนิแวร5 คอมมิวนิเคชั่น 85,172.00    

 บจก.เอนิแวร5 คอมมิวนิเคชั่น ใบจ�าง

เลขที่ PSUSP049/2565 ลว.7 ก.ค.65
85,172.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

273 จัดซื้อวัสดุสื้นเปลืองงานทําความสะอาด 22,694.70            วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.กรีนบั๊คเซอร5วิส 22,694.70     หจก.กรีนบั๊คเซอร5วิส 22,694.70         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

274 จัดจ�างทําเว็บไซต5อุทยานวิทย5ฯ 65,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  หสม.มี-ไฟร5 ดอทคอม 65,000.00    
 หสม.มี-ไฟร5 ดอทคอม ใบจ�างเลขที่ 

PSUSP048/2565 ลว.5 ก.ค 65
65,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

275
จัดจ�างทําสื่อประชาสัมพันธ5โครงการ R2M 

ครั้งที่ 10 (ไวนิล)
3,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  กันยาการพิมพ5,ร�านไอดอล ดีไซต5 3,800.00     

 กันยาการพิมพ5,ร�านไอดอล ดี

ไซต5
3,800.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

276 จัดซื้อถุงบอกทิศทางลม 2 ชุด 2,097.20              วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.หาดใหญ2 โปรเทคชั่น 2,097.20      หจก.หาดใหญ2 โปรเทคชั่น 2,097.20           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

277 จัดจ�างสื่อประชาสัมพันธ5 โครงการ Hackathon 10,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
 กันยาการพิมพ5,นายอนิวัฒน5 

สังคหพงค5
10,100.00    

 กันยาการพิมพ5,นายอนิวัฒน5 

สังคหพงค5
10,100.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

278 จ�างถ2ายรูปและถ2ายวิดีโอ โครงการ Hackathon 16,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
 นายธนัชญ5พงศ5 นันทวชิรปราณี,

 นายทักษ5ดนัย คงสกูล
16,000.00    

 นายธนัชญ5พงศ5 นันทวชิรปราณี

, นายทักษ5ดนัย คงสกูล
16,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

279 จัดจ�างเช2ารถตู�โครงการ Hackathon 7,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นายสมชาย ปาลรัตน5 6,300.00      นายสมชาย ปาลรัตน5 6,300.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

280
จัดจ�างทําบรรจุภัณฑ5 (กลุ2มเห็ดจะโหนง,กุ�ง

หวานป]าสร�อย,กลุ2มเห็ดบ�านหนองบัว)
75,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 75,000.00     ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 75,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

281
จัดจ�างทําบรรจุภัณฑ5 สมุนไพรไล2แมลง,ใบกะพ�อ

,หลอดราโพ)
75,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 75,000.00     ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 75,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

282 จัดจ�างทําเว็บไซต5สําหรับแสดงผลงาน 120,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ดลบันดาล อินโนเวชั่น 120,000.00  
 บจก.ดลบันดาล อินโนเวชั่น ใบจ�าง

เลขที่ PSUSP060/2565 ลว.20 ก.ค.

65

120,000.00       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

283 จัดจ�างซ2อมแซมระบบปK�มน้ํา 41,730.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  ณัฐนนท5การช2าง 41,730.00     ณัฐนนท5การช2าง 41,730.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

284 จัดจ�างซ2อมแซมท2อน้ําดับเพลิง อาคาร B C D 12,314.63            วิธีเฉพาะเจาะจง  ณัฐนนท5การช2าง 12,314.63     ณัฐนนท5การช2าง 12,314.63         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

285 จัดซื้อหมึกพิมพ5 HP CF226A (แท�) 3 กล2อง 11,160.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น 11,160.00    
 หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5

เมชั่น
11,160.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

286 จัดจ�างเช2ารถตู�เดินทาง 18-19 ก.ค 3,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวขนิตร5นันท5 ลิ้มภูติวัฒน5 2,500.00      นางสาวขนิตร5นันท5 ลิ้มภูติวัฒน5 2,500.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

287 จัดจ�างเช2ารถตู� (งาน R2M) 7,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นายสมชาย ปาลรัตน5 7,500.00      นายสมชาย ปาลรัตน5 7,500.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

288 จัดจ�างบริการใช�ห�อง(งาน R2M) 15,670.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  คณะวิทยาศาสตร5 15,670.00     คณะวิทยาศาสตร5 15,670.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

289 จัดจ�างถ2ายภาพนิ่ง (งาน R2M) 4,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นายทักษ5ดนัย คงสกูล 4,000.00      นายทักษ5ดนัย คงสกูล 4,000.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

290 จัดจ�างวีดีโอพร�อมตัดต2อ (งาน R2M) 8,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง
 นายธนัชญ5พงศ5 นันทวชิรปราณี

 และนายทักษ5ดนัย  คงสกูล
16,000.00    

 นายธนัชญ5พงศ5 นันทวชิรปราณี

 และนายทักษ5ดนัย  คงสกูล
16,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

291
จัดจ�างตรวจสอบรับรองความปลอดภัยอาคาร 

A B C D ปG 2565
15,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.เจไอเอน อินสเปคชั่น 15,000.00     บจก.เจไอเอน อินสเปคชั่น 15,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

292 จัดจ�างโครงการกั้นผนังห�องปฏิบัติการ IQF 480,320.00           วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.เค.เอส.พี อ�อคต�าเทค 480,320.00  
 หจก.เค.เอส.พี อ�อคต�าเทค สัญญา

เลขที่ 013/2565 ลว.9 ส.ค.65
480,320.00       

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

293 จัดจ�างเช2าโปรแกรม Adobe 1 ปG 126,795.00           วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ไทยแวร5 คอมมิวนิเคชั่น 126,795.00  
 บจก.ไทยแวร5 คอมมิวนิเคชั่น ใบจ�าง

เลขที่ PSUSP061/2565 ลว.25 ก.ค.

65

126,795.00       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

294 จัดซื้ออุปกรณ5เล2นเกมส5พื้นที่ Idea Tank 2,018.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.สยามนครินทร5 2,018.00      บจก.สยามนครินทร5 2,018.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

295 จัดจ�างทําวีดีโอสรุปโครงการ 24,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  รางหมัง 24,000.00     รางหมัง 24,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

296 จัดจ�างปรับปรุงพื้นที่ห�อง B PP11 415,588.00           วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.บิส-เทค อินเตอร5เนชั่นแนล 415,588.00  
 บจก.บิส-เทค อินเตอร5เนชั่นแนล 

สัญญาเลขที่ 014/2565 ลว.15 ส.ค.

65

415,588.00       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

297
จัดจ�างทําสื่อประชาสัมพันธ5 จัดบูทนิทรรศการ 

อว.
35,192.30            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ทําถูก 35,192.30     บจก.ทําถูก 35,192.30         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

298 จัดจ�างผลิตวีดีโอ พรีเซนเทชั่น (แก�ไขของเดิม) 8,560.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.บราเทอร5ไอเดีย 8,560.00      บจก.บราเทอร5ไอเดีย 8,560.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

299
จัดซื้อครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 1 เครื่อง (Dell 

5410)
31,990.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.พาวเวอร5บาย 31,990.00     บจก.พาวเวอร5บาย 31,990.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

300 จัดจ�างเช2าเหมารถตู� 19,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  นายสมชาย ปาลรัตน5 7,500.00      นายสมชาย ปาลรัตน5 7,500.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

301 ออกแบบโปสเตอร5 4,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5 4,000.00      นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5 4,000.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

302 จัดจ�างถ2ายภาพนิ่ง Train the trainer 8,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นายทักษ5ดนัย คงสกูล 8,000.00      นายทักษ5ดนัย คงสกูล 8,000.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

303 จัดจ�างทําธงชายหาด Idea tank 5,475.00              วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษัท วีไอไอ แฟลก เซอร5วิส 

จํากัด
5,475.00     

 บริษัท วีไอไอ แฟลก เซอร5วิส 

จํากัด
5,475.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

304 จัดจ�างรถตุ�กๆ เดือน ส.ค.65 3,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 5,250.00      นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 5,250.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

305 จัดจ�างเหมารถบรรทุกขยะเดือน ส.ค.65 4,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นายธเนศ จิตรนิยม 4,000.00      นายธเนศ จิตรนิยม 4,000.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

306 จัดจ�างทําวีดีโอผู�ประกอบการเด2น 10,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  ร�าน member prodution 10,000.00     ร�าน member prodution 10,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

page23of29



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

307 จัดซื้อครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 2 เครื่อง 47,980.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5 47,980.00    
 บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5  ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP061/2565 ลว.8 ส.ค.65
47,980.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

308 จัดซื้อ Bttery 540.00                วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5เมชั่น 540.00        
 หจก.ซี แอนด5 อาร5 อินฟอร5

เมชั่น
540.00             

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

309 จัดซื้อ SSD 2,190.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.แมนเทค 2,190.00      บจก.แมนเทค 2,190.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

310 จัดซื้อครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 1 เครื่อง 23,990.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5 23,990.00    
 บจก.ยูพร�อมคอมพิวเตอร5 ใบสั่งซื้อเลขที่

 PSUSP062/2565 ลว.15 ส.ค.65
23,990.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

311
จัดจ�างทําของที่ระลึก (ชุดแก�วไวน5) พร�อม

เลเซอร5 5 ชุด
6,415.72              วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.กิสโค 6,415.72      บจก.กิสโค 6,415.72           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

312 จัดซื้อชุดตรวจโควิดแบบ ATK 200 ชุด 6,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  บ�านยาจุฬา 6,800.00      บ�านยาจุฬา 6,800.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

313 จัดจ�างตรวจสอบรับรองปK�มน้ําดับเพลิงปG 2565 25,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.เจไอเอน อินสเปคชั่น 25,000.00     บจก.เจไอเอน อินสเปคชั่น 25,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

314 จัดจ�างเช2าเหมารถตู� (ในจอร5แดน) 42,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  Mr.weal Sewah 15,364.32     Mr.weal Sewah 15,364.32         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

315 จัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ชุด 47,401.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี 47,401.00     บจก.ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี 47,401.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

316
จัดจ�างเช2าเหมารถตู� 2 วัน (งาน Demo Day 

2022)
10,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  นายโฆษิต , นายศักรินทร5 10,000.00     นายโฆษิต , นายศักรินทร5 10,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

317 จัดจ�างเช2าเหมารถตู�โครงการ Design Thinking 2,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นายวันไชย  บิลภัทร5 2,400.00      นายวันไชย  บิลภัทร5 2,400.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

318 จัดจ�างเช2าห�องประชุม 6,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  คณะวิทยาศาสตร5 7,000.00      คณะวิทยาศาสตร5 7,000.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

319 จัดจ�างทําเกียรติบัตร 3,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  กันยาการพิมพ5 3,000.00      กันยาการพิมพ5 3,000.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

320
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประจําปห�องแล็ป 31 

รายการ
100,842.15           วิธีเฉพาะเจาะจง

 หจก.แอลบีซายน5 ,บจก.ฟาร5เมด

 แอนด5 ซายด5 ,บจก.ไทยวิกตอรี่
100,842.15  

 หจก.แอลบีซายน5 ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP064/2565 ลว.5 

ก.ย.65

100,842.15       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

321 จัดซื้อวัสดุสารเคมี 13 รายการ 89,660.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.ไฮซายน5,บจก.แอลเคมิสท5

ไซเอนติฟ|ค,บจก.เอ.เอ็ม.เอช
89,660.00    

 หจก.แอลบีซายน5 ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP065/2565 ลว.5 

ก.ย.66

89,660.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

322 จัดซื้อครุภัณฑ5ทดสอบโครงการน้ําทิ้ง 1 ชุด 95,070.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.ไฮซายน5,บจก.แอลเคมิสท5

ไซเอนติฟ|ค,บจก.เอ.เอ็ม.เอช
95,070.00    

 หจก.แอลบีซายน5 ใบสั่งซื้อ

เลขที่ PSUSP068/2565 ลว.12

 ก.ย.65

95,070.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

323 จัดซื้อครุภัณฑ5ตู�อบลมร�อน 1 เครื่อง 60,990.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

 บจก. เอสพีซี อาร5ที,บจก.ไซ

เอนซ5แอนด5เมดิคอลซัพพลาย,บ

จก.แลบ บีกิน

60,990.00    
 บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จํากัด

 ใบสั่งซื้อเลขที่ PSUSP065.1/2565 

ลว.5 ก.ย.65

60,990.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

324 จัดซื้ออ2างน้ําควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง 80,250.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

 บจก. ดีเคเอสเอช,บจก.ไซเอนซ5

แอนด5เมดิคอลซัพพลาย,บจก.

แลบ บีกิน

80,250.00    
 บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จํากัด

 ใบสั่งซื้อเลขที่ PSUSP065.2/2565 

ลว.5 ก.ย.66

80,250.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

325
จัดจ�างเช2าเหมารถ,จัดจ�างออกแบบสื่อ ปชส. 

18-19 ส.ค.65
30,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

 นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5 , 

นายทักษ5ดนัย คงสกูล
30,900.00    

 นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5 , 

นายทักษ5ดนัย คงสกูล
30,900.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

326
จัดจ�างเช2าเหมารถ,จัดจ�างออกแบบสื่อ ปชส. 

27-28 ส.ค.65
35,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

 นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5 , นายทักษ5

ดนัย คงสกูล,นายกอร5แด , คณะวิทยฯ
34,700.00    

 นายณัฐวัฒน5 นิธิคุณานนต5 , นาย

ทักษ5ดนัย คงสกูล,นายกอร5แด , คณะ

วิทยฯ

34,700.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

327
จัดจ�างเช2าเหมารถ,จัดจ�างออกแบบสื่อ ปชส. 3

 ก.ย.65
12,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  กันยาการพิมพ5, นายสมชาย ปาลรัตน5 15,700.00     กันยาการพิมพ5, นายสมชาย ปาลรัตน5 15,700.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

328
จัดจ�างเหมาทําความสะอาดและงานดูแลภูมิ

ทัศน5(ต.ค.65-ก.ย.67)
7,800,000.00        

วิธีประกวดราคา 

e-bidding

 หจก.เค.พี.อาร5 แลนด5สเคป,บ

จก.วี.อาร5 สงขลากรุ�ป เซอร5วิส,ห

จก.กรกฎการ5เด�นโฮม

7,748,298.00   

 หจก.เค.พี.อาร5 แลนด5สเคป 

สัญญาเลขที่ 020/2565 ลว.28

 ก.ย.65

7,748,298.00     
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

329 จัดซื้อตรายาง 2 รายการ (ตรา มอ.,จ2ายแล�ว) 1,380.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 1,380.00      หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 1,380.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

330 จัดจ�างซ2อมท2อ HDPE 4" 126,659.11           วิธีเฉพาะเจาะจง  ณัฐนนท5การช2าง 126,659.11  

 ณัฐนนท5การช2าง ใบสั่งจ�าง

เลขที่ PSUSP063/2565 ลว.5 

ก.ย.65

126,659.11       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

331 จัดซื้อตู�เก็บกุญแจ 2 ตู� 17,113.58            วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.นานาวัสดุอุตสาหกรรม

(2021)
17,113.58    

 หจก.นานาวัสดุอุตสาหกรรม

(2021)
17,113.58         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

332
จัดจ�างทําเสื้อหน2วยงาน (โลโลและเสื้อยืด)

พร�อมปKกและสกรีน)
87,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 87,500.00     ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 87,500.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

333
จัดจ�างเช2าเหมารถตู� 1 คัน Design Thinking  

(10 ก.ย.65)
5,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นายวันไชย  บิลภัทร5 5,800.00      นายวันไชย  บิลภัทร5 5,800.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

334
จัดจ�างอบรมโครงการเรียนรู�ตลอดชีวิตและ

พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
1,200,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง  ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1,200,000.00   

 ม.เทคโนโลยีสุรนารี ใบสั่งจ�างเลขที่ 

PSUSP047/2565 ลว.29 มิ.ย.65
1,200,000.00     

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

335 จัดจ�างรถตุ�กๆ เดือน ก.ย.65 6,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 7,700.00     นายยุทธชัย เจี้ยงยี่ 7,700.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

336 จัดจ�างติดตั้งระบบสูบน้ําฝนจากถังเก็บน้ําฝน 490,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
 ศิลดาการ5เด�น,หจก.ณัฐนนท5การ

ช2าง , หจก.ผอบก2อสร�าง
490,500.00  

 ศิลดาการ5เด�น สัญญาจ�างเลขที่

 019/2565 ลว.21 ก.ย.65
490,500.00       

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

337 จัดจ�างติดตั้งระบบทําความเย็นห�องบรรจุภัณฑ5 250,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

 บจก.เอ วี เจ หาดใหญ2,หจก. จรัสชัย 

แมชชินเนอรี่ , บจก.ฟาร5เมด แอนด5 

ซายด5

250,000.00  
 บจก.เอ วี เจ หาดใหญ2 ใบสั่งจ�าง

เลขที่ PSUSP070/2565 ลว.16 ก.ย.

65

250,000.00       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

338 จัดจ�างบริการวิเคราะห5ทดสอบน้ําทิ้งอาคาร 5,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง
 ห�องปฏิบัติการทดสอบและ

โรงงานต�นแบบ STI
5,600.00     

 ห�องปฏิบัติการทดสอบและโรงงาน

ต�นแบบ STI
5,600.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

339 จัดจ�างบริการวิเคราะห5ทดสอบน้ําทิ้งอาคาร 9,362.50              วิธีเฉพาะเจาะจง  ALS LABORATORY GROUP 9,362.50     ALS LABORATORY GROUP 9,362.50           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

340
จัดจ�างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพื้นที่

ห�องปฏิบัติการ HPP 5ลิตรและ IQF
428,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

 บจก.โซคูลเอ็กซ5 ,หจก.สยาม

ไฮเทค ซาวด5 ,หจก.ริช ซาวด5ไอที

 ซิสเต็ม

428,000.00  
 บจก.โซคูลเอ็กซ5 สัญญาจ�าง

เลขที่ 015/2565 ลว.8 ก.ย.65
428,000.00       

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

341 จัดจ�างปรับปรุงระบบไฟฟ]าและระบบท2อประปา 313,510.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

 บจก.ไลท5ติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง ,หจก.สยาม

ไฮเทค ซาวด5 ,หจก.ริช ซาวด5ไอที ซิส

เต็ม,บจก. อเลค-เทค เอ็นจิเนียริ่ง

313,510.00  
 บจก.ไลท5ติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง สัญญาจ�าง

เลขที่ 016/2565 ลว.8 ก.ย.65
313,510.00       

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

342 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (18 รายการ) 19,950.50            วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 19,950.50    หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 19,950.50         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

343 จัดจ�างเหมางานรักษาความปลอดภัยปG 2566 2,275,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง
 สํานักงานรักษาความปลอดภัย 

องค5การสงเครัห5ทหารผ2านศึก
2,275,200.00   

 สํานักงานรักษาความปลอดภัย 

องค5การสงเครัห5ทหารผ2านศึก สัญญา

จ�างเลขที่ 001/2566 ลว.20 ก.ย.65

2,275,200.00     
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

344 จัดจ�างบํารุงรักษาหม�อแปลงไฟฟ]าและตู�ไฟฟ]า 71,048.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.นวัทนนท5 วิศวกรรม 71,048.00    
 บจก.นวัทนนท5 วิศวกรรม  ใบสั่งจ�าง

เลขที่ PSUSP066/2565 ลว.6 ก.ย.65
71,048.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

345
จัดจ�างปรับปรุงระบบการเข�า-ออก ห�องควบคุม

ไฟฟ]า D213
49,562.40            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.เอนิแวร5 คอมมิวนิเคชั่น 49,562.40    

 บจก.เอนิแวร5 คอมมิวนิเคชั่น ใบสั่ง

จ�างเลขที่ PSUSP069/2565 ลว.16 

ก.ย.65

49,562.40         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

346 จัดซื้อเครื่องดูดความชื้นในอากาศ 1 เครื่อง 43,870.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี 43,870.00    
 บจก.ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี ใบสั่ง

จ�างเลขที่ PSUSP067/2565 ลว.6 

ก.ย.65

43,870.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

347 จัดซื้อหมึกพิมพ5 HP-67 ดํา 3,030.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 3,030.00     หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 3,030.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

348
จัดจ�างเช2าเหมารถตู� , ปริ้นเกียรติบัตร (17 ก.ย.

65)
9,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

 ร�านกันยาการพิมพ5 , นายภควัต

 ทองบุญ
9,650.00     

 ร�านกันยาการพิมพ5 , นาย

ภควัต ทองบุญ
9,650.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

349 จัดซื้อเครื่องระบายอากาศพร�อมติดตั้ง 2 เครื่อง 498,775.15           วิธีเฉพาะเจาะจง

 บจก.อันดาเทค , หจก.ริช ซาวด5ไอที 

ซิสเต็ม , หจก.สยามไฮเทค ซาวด5 

บจก.ฟูเอล อินดัสเตรีล ซัพพลาย 

แอนด5 แฮนลิ่ง

498,775.15  
 บจก.อันดาเทค สัญญาจ�างเลขที่ 

017/2565 ลว.16 ก.ย.65
498,775.15       

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

350
จัดจ�างปรับปรุงห�องปฏิบัติการ Individual 

quick freezing (IQF)
347,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

 บจก.เค.เอส.พี อ�อคต�าเทค,ห

จก.จรัสชัย แมชชินเนอรี่,บจก.

ฟาร5เมด แอนด5 ซายด5

347,000.00  

 บจก.เค.เอส.พี อ�อคต�าเทค 

สัญญาจ�างเลขที่ 018/2565 

ลว.20 ก.ย.65

347,000.00       
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

351 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (8 รายการ) 1,522.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 1,522.00     หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 1,522.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

352 จัดจ�างเช2าห�องประชุม SEA SUN 15-16 ก.ย.65 10,720.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  ฝ�ายโครงสร�างพื้นฐานฯ 10,720.00    ฝ�ายโครงสร�างพื้นฐานฯ 10,720.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

353
จัดจ�างทําวีดีโอ Success case ม.เครือข2าย 

3-10 นาที P06 จํานวน 7 โครงการ
70,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  นายทักษ5ดนัย คงสกูล 70,000.00    

 นายทักษ5ดนัย คงสกูล ใบสั่งจ�าง

เลขที่ PSUSP071/2565 ลว.19 ก.ย.

65

70,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

354
จัดจ�างทําวีดีโอ Success case Local 

Startups  3-10 นาที P06 จํานวน 3 โครงการ
30,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  นายทักษ5ดนัย คงสกูล 30,000.00    

 นายทักษ5ดนัย คงสกูล ใบสั่งจ�าง

เลขที่ PSUSP072/2565 ลว.19 ก.ย.

65

30,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

355
จัดจ�างทําวีดีโอ Success case Tech 

Transfer 3-10 นาที P06 จํานวน 3 โครงการ
30,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  นายทักษ5ดนัย คงสกูล 30,000.00    

 นายทักษ5ดนัย คงสกูล ใบสั่งจ�าง

เลขที่ PSUSP073/2565 ลว.19 ก.ย.

65

30,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

356 จัดจ�างดูแลระบบ HR Online ปG 2566 12,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ไอฟ|ล 12,000.00    บจก.ไอฟ|ล 12,000.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

357
จัดจ�างออกแบบโปสเตอร5 ออกแบบหน�าปก 

แบนเนอร5แนะนํา (กิจกรรม Brotherhood)
3,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  กันยาการพิมพ5 3,300.00     กันยาการพิมพ5 3,300.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

358 จัดจ�างเช2าเหมารถตู� Design Thinking วข.ตรัง 7,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  นายกอร5เด เก็งมะลาพี 7,000.00     นายกอร5เด เก็งมะลาพี 7,000.00           
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

359
จัดจ�างทําบัตรสําหรับติดรถยนต5 74 ชุด พร�อม

สติ๊กเกอร5 100 ชุด
4,590.00              วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 4,590.00     ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 4,590.00           

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

360
จัดจ�างทําสติ๊กเกอร5ป]ายหน�าห�องผู�ประกอบการ

 3 ชุด
360.00                วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 360.00        ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 360.00             

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

361 จัดซื้อผ�าม2านกรองแสงพร�อมติดตั้ง 53,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  งามศิลป�ผ�าม2าน 53,500.00    งามศิลป�ผ�าม2าน 53,500.00         
มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

362
จัดจ�างออกแบบแบนเนอร5 ข�อเสนอโครงการ 

IRTC ปG 2566
800.00                วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 800.00        ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 800.00             

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

363
จัดจ�างเช2าโดเมนเนมราย 1 ปG PSUSP.NET (18

 ก.ค.65-18 ก.ค.66)
800.00                วิธีเฉพาะเจาะจง  หสม.มี-ไฟร5 ดอทคอม 800.00        หสม.มี-ไฟร5 ดอทคอม 800.00             

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

364
จัดจ�างปรับปรุงแก�ไขและอัพเดทเว็บไซต5 IPOP

 ปG 2566
18,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  นายสุกรี บินดุเหล็ม 18,000.00    

 นายสุกรี บินดุเหล็ม ใบสั่งจ�างเลขที่ 

PSUSP074/2565 ลว.3 ต.ค.65
18,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

365
จัดจ�างออกแบบแบนเนอร5 ประชาสัมพันธ5การ

ขออนุญาตใช�สิทธิ์
800.00                วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 800.00        ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 800.00             

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

366
จัดจ�างทําวีดีโอผู�ประกอบการเด2น  บจก.ฮารอย

 ฟู]ด
10,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  นายนรพล ประกิจวัฒนากุล 10,000.00    นายนรพล ประกิจวัฒนากุล 10,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) บาท
วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู�ได�รับคัดเลือก

 ราคาที่ตกลง

จัดซื้อจัดจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ 2565
อุทยานวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/

367
จัดจ�างออกแบบบรรจุภัณฑ5และจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค�า 4 ผลิตภัณฑ5
68,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 68,000.00    ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 68,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

368
จัดจ�างออกแบบบรรจุภัณฑ5และจดทะเบียน

เครื่องหมายการค�า 4 ผลิตภัณฑ5
34,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 34,000.00    ศูนย5นวัตกรรมการออกแบบ 34,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

369
จัดจ�างทําวีดีโอ Success case ม.เครือข2าย 

3-10 นาที P06 จํานวน 2 โครงการ
20,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  นายทักษ5ดนัย คงสกูล 20,000.00    นายทักษ5ดนัย คงสกูล 20,000.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

370
จัดซื้อกระดาษถ2ายเอกสาร A4 (Idea work ,

Double A) 50 ลัง
26,550.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 26,550.00    หจก.นานาภัณฑ5 สเตชั่นเนอรี่ 26,550.00         

มีคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

  31,946,095.08
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