
(สําเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์(คณะวิทยาศาสตร)์ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จํานวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์(คณะวิทยาศาสตร์) ได้มีโครงการ ซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 
๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน 
               ๑. ไม้กวาดหยากไย่ จํานวน ๓๗ ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ช.วีรยามาร์เก็ตต้ิง แอนด์ เซอร์วิส 
(ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๗๕.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒. แปรงขัดพ้ืนชนิดด้ามยาว (ขนแปรงแบบพลาสติก) จํานวน ๒๐ ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ช.
วีรยามาร์เก็ตต้ิง แอนด์ เซอรวิ์ส (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันห้าร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๓. ไม้ถูพ้ืนหัวพลาสติก พร้อมผ้าม็อบสีนํ้าเงิน ขนาดหน้ากว้าง ๑๐ น้ิว จาํนวน ๓๗ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ หจก.ช.วีรยามาร์เก็ตต้ิง แอนด์ เซอร์วิส (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ด
ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๔. ไม้ถูพ้ืนพร้อมผ้า แบบจุกกลม จํานวน ๓๗ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ช.วีรยามาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๔๕.๐๐ บาท (สามพันหน่ึงร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๕. ผ้าถูพ้ืนแบบจุกกลม จํานวน ๓๗ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ช.วีรยามาร์เก็ตต้ิง แอนด์ เซอร์วิส 
(ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๕.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๖. ก้อนดับกลิ่น ๕๐ กรัม จํานวน ๓๐๐ ก้อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ช.วีรยามาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๗. นํ้ายาขัดสนิม ๓.๘ ลิตร จํานวน ๑๐ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ช.วีรยามาร์เก็ต
ต้ิง แอนด์ เซอร์วิส (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันหกร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๘. รองเท้าบู๊ทยางสีดํา จํานวน ๓๗ คู ่ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ช.วีรยามาร์เก็ตต้ิง แอนด์ เซอร์วิส 
(ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๓๐.๐๐ บาท (สามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๙. ผ้าขนหนูสําหรับเช็ดโต๊ะ ขนาด ๑๕x๓๐ น้ิว จํานวน ๕๐ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส ที 
กู๊ด ซัพพลาย จํากัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๐. กระบอกฉดีนํ้า Foggy ขนาด ๕๐๐ มล. จํานวน ๓๗ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส ท ีกู๊ด 
ซัพพลาย จํากัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๒.๐๐ บาท (หน่ึงพันเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๑. ไม้กวาดดอกหญ้าอย่างดี จํานวน ๔๐ ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส ท ีกู๊ด ซัพพลาย 
จํากัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง คา่จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 



               ๑๒. ที่โกยขยะพลาสติกมีด้ามอย่างดี จํานวน ๔๐ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส ที กู๊ด ซัพ
พลาย จํากัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๓๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๓. ไม้ปาดน้ําแบบยาง ขนาด ๒๔ น้ิว ม จํานวน ๑๐ ด้าม ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส ที กู๊ด 
ซัพพลาย จํากัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๔. แปรงขัดพ้ืนชนิดด้ามยาว (ขนแปรงแบบลวดทองเหลือง) จํานวน ๒๐ ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท เอส ที กู๊ด ซัพพลาย จํากัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๖๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยหก
สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๕. แผ่นขัดสก็อตไบรท์ ขนาด ๖x๙ น้ิว สีเขียว จํานวน ๑๐๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส 
ที กู๊ด ซัพพลาย จํากัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๖. แปรงขัดโถส้วม จํานวน ๓๗ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส ที กู๊ด ซัพพลาย จํากัด (ขาย
ส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๕.๐๐ บาท (หน่ึงพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง คา่จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๗. ถุงมือยางแบบหนาสีส้ม จาํนวน ๔๐ คู ่ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส ที กู๊ด ซัพพลาย จํากัด 
(ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๘. ถุงมือยางแบบบางสีขาว บรรจุ ๑๐๐ ช้ิน จํานวน ๑๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
เอส ที กู๊ด ซัพพลาย จํากัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันหกร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๙. ป้ายพลาสติกต้ังพ้ืน กําลังทําความสะอาด จํานวน ๔ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
กรีนบ๊ัคเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๐. ไม้ปัดฝุ่นแบบไมโครไฟเบอร์ตัวหนอน จํานวน ๓๗ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
กรีนบ๊ัคเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๕๐.๘๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท
แปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง คา่จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๑. ไม้เช็ดกระจกแบบด้ามต่อยาว ๒.๔ เมตร พร้อมม็อบขนแกะและชุดกรีดกระจก จํานวน ๒๐ ชุด ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรีนบ๊ัคเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๓,๙๑๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๒. ผ้าไมโครไฟเบอร์สําหรับเช็ดฝุ่น (สีนํ้าเงิน) จํานวน ๕๐ ผนื ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด กรีนบ๊ัคเซอร์วิส (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๕.๐๐ บาท (หน่ึงพันหกร้อยห้า
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๓. ไม้ดันฝุ่นพร้อมผ้าม็อบ ขนาด ๒๔ น้ิว จาํนวน ๓๗ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
กรีนบ๊ัคเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๖๘.๘๐ บาท (หน่ึงหมื่นสองพันหก
ร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๔. ผ้าม็อบดันฝุ่น ขนาด ๒๔ น้ิว จํานวน ๑๐ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรีนบ๊ัค
เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๕.๐๐ บาท (หน่ึงพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 



               ๒๕. ผ้าม็อบถูพ้ืนสีนํ้าเงิน ขนาดหน้ากว้าง ๑๐ น้ิว จํานวน ๓๗ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด กรีนบ๊ัคเซอร์วิส (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๒๓.๕๑ บาท (สามพันห้าร้อย
ย่ีสิบสามบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๖. ผ้าถูพ้ืนสีเทา ขนาด ๔๒x๖๕ น้ิว จํานวน ๕๐ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
กรีนบ๊ัคเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๒๕.๐๐ บาท (แปดพันย่ีสิบห้าบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๗. สเปรย์ดับกลิ่น ๓๐๐ มล. จํานวน ๕๐ กระป๋อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรีนบ๊ัค
เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๘๕.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๘. นํ้ายาเช็ดกระจก ๓.๘ ลิตร จํานวน ๔๐ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด กรีนบ๊ัคเซอร์วิส (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๙. สบู่เหลวล้างมือ ๓.๘ ลิตร จํานวน ๔๐ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
กรีนบ๊ัคเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๒๐.๔๐ บาท (หกพันหน่ึงร้อยย่ีสิบบาท
สี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๓๐. นํ้ายาถูพ้ืนและฆ่าเช้ือโรค ๓.๘ ลิตร น จาํนวน ๔๐ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด กรีนบ๊ัคเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๓.๖๐ บาท (แปดพัน
สามบาทหกสบิสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๓๑. นํ้ายาล้างห้องนํ้า ๓.๘ ลิตร จํานวน ๔๐ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด กรีนบ๊ัคเซอร์วิส (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๐๔.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๓๒. นํ้ายาดับกลิ่นฆ่าเช้ือ ๓.๘ ลิตร จํานวน ๔๐ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด กรีนบ๊ัคเซอร์วิส (ขายสง่,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๓.๖๐ บาท (แปดพันสามบาท
หกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๓๓. น้ํายาดันฝุ่น ๓.๘ ลิตร จาํนวน ๑๐ แกลลอน/gallon ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
กรีนบ๊ัคเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๒๖.๑๐ บาท (สี่พันห้าร้อยย่ีสิบหกบาท
สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๓๔. ถังบิดนํ้าขนาด ๓๖ ลิตร จํานวน ๓๗ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรีนบ๊ัค
เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๔๔๖.๕๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบหก
บาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๔   กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 (ลงช่ือ)         พรสุดา  บ่มไล่ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุดา บ่มไล่) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

         สําเนาถกูต้อง 
          วิกลุ จิตร์นิยม 
       (นางวิกลุ จิตร์นิยม) 
ผู้ปฏิบตังิานบริหารชํานาญงาน 


