ลำดับที่

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน) ฝ่ำยพัสดุ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
วันที่ 15 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 (1)
วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
(4)

(บำท)
(5)

และรำคำทีเ่ สนอ
(7)

(6)
(2)
(3)
ครุ
ภ
ณ
ั
ฑ์
ห
อ
้
งตั
ด
ต่
อ
รายการวิ
ท
ยุ
โ
ทรทั
ศ
น์
(Studio)
ต
าบลขุ
น
ทะเล
4,005,500.00
4,005,500.00
e-bidding - บ. อิมเมจ วิชวล ๑๙๙๓ จากัด
1
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ห้อง

3,960,000.00

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
(8)
(9)
(10)
บ. อิมเมจ วิชวล ๑๙๙๓ จากัด มีคุณสมบัตถิ กู ต้องและเสนอ 43/2562 ล.24/1/62
3,960,000.00

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

- บ. อิลเทลลิเจ้นท์ คอนสตรัคชั่น จากัด
4,000,000.00
- บ. ที ไซน์ โซลูชั่น จากัด
3,985,270.00

2

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อและภาพนิ่ง ตาบลขุนทะเล3,217,400.00 3,217,400.00 e-bidding - บ. อิมเมจ วิชวล ๑๙๙๓ จากัด
4,520,000.00
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ห้อง

บ. อิมเมจ วิชวล ๑๙๙๓ จากัด มีคุณสมบัตถิ กู ต้องและเสนอ 44/2562 ล.24/1/62
4,520,000.00
รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

- บ. อิลเทลลิเจ้นท์ คอนสตรัคชั่น จากัด
4,540,000.00
- บ. ที ไซน์ โซลูชั่น จากัด
4,537,770.00

3

ครุภณ
ั ฑ์หอ้ ง (Micro Teaching) สาหรับห้องเรียน ตาบลขุนทะเล 2,400,000.00 2,400,000.00
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ห้อง

4

2,390,000.00

ห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์และพัฒนาเพือ่ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ตน้ ทุนต่า8,349,800.00 8,349,800.00
ตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ห้อง

5

จุดรับสัญญาณ (access point) ตาบลขุนทะเล
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 จุด

e-bidding - บ. เกียรติเกษม จากัด
e-bidding - บ.ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จากัด
8,347,070.00

4,488,000.00 4,488,000.00

e-bidding - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
4,470,000.00

บ. เกียรติเกษม จากัด
2,390,000.00
บ.ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จากัด

มีคุณสมบัตถิ กู ต้องและเสนอ 46/2562 ล.28/1/62
รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

8,347,070.00

มีคุณสมบัตถิ กู ต้องและเสนอ 47/2562 ล.28/1/62
รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
4,470,000.00

มีคุณสมบัตถิ กู ต้องและเสนอ 50/2562 ล.31/1/62
รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
1,040,000.00

มีคุณสมบัตถิ กู ต้องและเสนอ 49/2562 ล.31/1/62
รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

- บ. จีเอเบิล จากัด
4,484,000.00

6

จุดรับสัญญาณ (Access point) จานวน 1 รายการ

1,062,000.00 1,062,000.00

e-bidding - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
1,040,000.00
- บ. จีเอเบิล จากัด
1,058,000.00

7

ระบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ต##########
าบลขุนทะเล 13,919,000.00 e-bidding - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
13,865,000.00
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ

บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
13,865,000.00

มีคุณสมบัตถิ กู ต้องและเสนอ 51/2562 ล.31/1/62
รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
2,585,000.00

มีคุณสมบัตถิ กู ต้องและเสนอ 52/2562 ล.31/1/62
รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
1,490,000.00

มีคุณสมบัตถิ กู ต้องและเสนอ 53/2562 ล.31/1/62
รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
1,685,000.00

มีคุณสมบัตถิ กู ต้องและเสนอ 54/2562 ล.31/1/62
รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

- บ. จีเอเบิล จากัด
13,895,000.00
- บ. คอม เทรดดิง้ จากัด
13,905,000.00

8

ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 10 Gbps ตาบลขุนทะเล 2,596,000.00 2,596,000.00 e-bidding - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
2,585,000.00
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ
- บ. คอม เทรดดิง้ จากัด
2,592,000.00

9

ระบบสารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ ตาบลขุนทะเล 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
1,490,000.00
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ
- บ. คอม เทรดดิง้ จากัด
1,498,000.00

1,700,000.00
ธานี 1,700,000.00 e-bidding - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
10 อุปกรณ์ DNS และ DHCP ตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุราษฎร์
1,685,000.00
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ

- บ. ทีจเี อส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จากัด
1,695,000.00

11 อุปกรณ์ตรวจสอบความผิดพลาดสายสัญญาณและระบบเฝ้าระวัง 1,184,000.00 1,184,000.00 e-bidding - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
อุปกรณ์เครือข่ายเน็ตเวิร์ก

12 เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 140 เครื่อง

1,178,000.00
2,800,000.00 2,800,000.00

มีคุณสมบัตถิ กู ต้องและเสนอ 55/2562 ล.31/1/62
รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

e-bidding - บ. บอส คอมพิวเทค แอนด์เซอร์วิส จากับ.ดบอส คอมพิวเทค แอนด์เซอร์วิสมีคจุณากัสมบั
ด ตถิ กู ต้องและเสนอ
2,790,000.00

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จานวน ๔ รายการ ประกอบด้วย 8,600,000.00 8,600,000.00 e-bidding 1. บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์
13
13.1 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 1 รายการ
13.2 ห้องปฏิบัติการเคมี ตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 1 รายการ
13.3 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานพืชศาสตร์ ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 1 รายการ

บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
1,178,000.00
2,790,000.00

1. บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด เสนอราคา

แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด เสนอราคา

เป็นเงิน8,520,000.00

เป็นเงิน8,520,000.00

2.บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จากัด
เสนอราคาเป็นเงิน 8,570,000.00
3.บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จากัด
เสนอราคาเป็นเงิน 8,590,000.00

3/2562 ล.17/1/62

รายละเอียดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

เลขที่ 42/2562
ลงวันที่ 22มกราคม 2562

13.4 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 1 รายการ
1,076,000.00
1,076,000.00 e-bidding 1.บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จากัด 1.บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จากัดเป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ตาบลขุนทะเล อาเภอเมื
อง

และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

14
เสนอราคา เป็นเงิน 936,000.00

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 1 รายการ

เสนอราคา เป็นเงิน 936,000.00

เลขที่ 7/2562
ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

2.กิจการค้าร่วม เคพี แอนด์ ทีเอ
เสนอราคา เป็นเงิน 980,900.00
3.ห้างหุน้ ส่วนจากัด สุขเจริญคอนสตรัคชั่น
แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา
เป็นเงิน 1,050,000.00
4.บริษัท เพชรตาปีกอ่ สร้าง จากัด
เสนอราคา เป็นเงิน 1,056,000.00
14,528,000.00 e-bidding 1.บริษัท นันทวรรธไทย 2002 จากัด 1.บริษัท นันทวรรธไทย 2002 จากัดเป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
จ้างก่อสร้างงานทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในมหาวิทยาลั##########
ย

และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

15
ตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จานวน 1 รายการ

เสนอราคา เป็นเงิน 12,350,000.00

เสนอราคา เป็นเงิน 12,350,000.00

เลขที่ 8/2562
ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

2.บริษัท สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จากัด
เสนอราคา เป็นเงิน 13,438,000.00
3.บริษัท เอส ซี จี 1995 จากัด
เสนอราคา เป็นเงิน 13,480,000.00
4.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จากัด
เสนอราคา เป็นเงิน 13,500,000.00
5.บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ตงิ้ จากัด
เสนอราคา เป็นเงิน 13,834,000.00

จ้างปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ(SMART Class Room)

4,500,000.00 4,500,000.00

e-bidding 1.บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด 1.บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จเป็ากันดผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ

และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

16
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ตาบลขุนทะเล
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 1 รายการ

เสนอราคา เป็นเงิน 4,474,000.00
2.บริษัท ยู.เอวีไอที จากัด
สนอราคาเป็นเงิน 4,481,000.00
3.บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จากัด

เสนอราคา เป็นเงิน 4,474,000.00

เลขที่ 10/2562
ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

เสนอราคาเป็นเงิน 3,925,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
จ้างก่อสร้างลานจอดรถ ตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี

e-bidding 1.ห้างหุน้ ส่วนจากัด เค.พี.โฮม เซอร์วิส 1.ห้างหุน้ ส่วนจากัด เค.พี.โฮม เซอร์วเป็ิส นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ

และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

17
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 1 รายการ

แอนด์ คอนสทรัคชั่น เสนอราคา

แอนด์ คอนสทรัคชั่น เสนอราคา

เป็นเงิน 978,900.00

เป็นเงิน 978,900.00

เลขที่ 11/2562
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

2.ห้างหุน้ ส่วนจากัดส.ธรรมรงค์การก่อสร้าง
เสนอราคา เป็นเงิน 1,056,000.00
3.บริษัท ทีเอ็น มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่งจากัด
เสนอราคา เป็นเงิน 1,079,000.00
4.ห้างหุน้ ส่วนจากัด ทรัพย์ศิวะ 2559
เสนอราคา เป็นเงิน 1,090,000.00
5. บริษัท เพชรตาปีกอ่ สร้าง จากัด
เสนอราคา เป็นเงิน 1,135,000.00
6.ห้างหุน้ ส่วนจากัด ส.พิชฌญา
เสนอราคา เป็นเงิน 1,140,000.00
7.ห้างหุน้ ส่วนจากัด ทิพย์ทวีบ้านและทีด่ นิ
เสนอราคา เป็นเงิน 1,176,000.00

ชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและวัสดุเศษเหลือ ๑ ชุด1,240,000.00 1,240,000.00 e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด
18
เป็นเงิน ๑,๒๓๙,๙๑๖.-บาท

ชุดแปรรูปอาหาร ๑ ชุด

1,327,600.00 1,327,600.00

e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด

19
เป็นเงิน ๑,๓๒๖,๘๐๐.-บาท

ชุดสกัดวิเคราะห์สารสาคัญ ๑ ชุด

1,459,000.00 1,459,000.00

e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด

20
เป็นเงิน ๑,๔๕๘,๙๔๕.-บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัดเป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

๒๙/๒๕๖๒ ลว.๑๐ ม.ค.๖๒

เป็นเงิน ๑,๒๓๙,๙๑๖.-บาท
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัดเป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

๓๐/๒๕๖๒ ลว.๑๐ ม.ค.๖๒

เป็นเงิน ๑,๓๒๖,๘๐๐.-บาท
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัดเป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง
เป็นเงิน ๑,๔๕๗,๐๐๐.-บาท

๓๑/๒๕๖๒ ลว.๑๑ ม.ค.๖๒

เครื่องอบแห้งสูญญากาศ ๑ เครื่อง

760,000.00 760,000.00

e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด

21
เป็นเงิน ๗๕๙,๙๑๔.-บาท

ชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ ๑ ชุด

1,620,000.00 1,619,998.19

e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด

22
เป็นเงิน ๑,๖๑๙,๙๘๐.-บาท
ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบัตกิ ารทางภาษา

3,079,900.00 3,079,900.00

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัดเป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง
เป็นเงิน ๗๕๙,๙๑๔.-บาท
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัดเป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

๓๓/๒๕๖๒ ลว.๑๑ ม.ค.๖๒

เป็นเงิน ๑,๖๑๙,๙๘๐.-บาท

e-bidding บริษัท กูด๊ เซอร์วิส คอมพิวเตอร์ จากัด บริษัท อินเทลลิเจนท์ อายส์ จากัด เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ

23
ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานีจ.สุราษฎร์ธานี ๑ รายการ

๓๒/๒๕๖๒ ลว.๑๑ ม.ค.๖๒

เป็นเงิน ๓,๐๖๘,๐๐๐.-บาท

และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

๓๔/๒๕๖๒ ลว.๑๔ ม.ค.๖๒

เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

๓๕/๒๕๖๒ ลว.๑๕ ม.ค.๖๒

เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

๓๗/๒๕๖๒ ลว.๑๖ ม.ค.๖๒

เป็นเงิน ๓,๐๔๐,๐๐๐.-บาท

บริษัท อินเทลลิเจนท์ อายส์ จากัด
เป็นเงิน ๓,๐๔๙,๕๐๐.-บาท
ห้างหุน้ ส่วนจากัด จักรมณี การโยธา
(เสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ถกู ต้อง)
ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี เค อิเล็ก
ทรอนิกส์ แอนด์ ซันส์
เป็นเงิน ๓,๐๗๓,๐๐๐.-บาท
ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบัตกิ ารผลิตสื่อและภาพนิง่ ต.ขุนทะเล

3,217,400.00 3,203,089.50

e-bidding บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น จากัด

บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น จากัด

เป็นเงิน ๓,๒๐๒,๒๗๐.-บาท

เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท

24
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 1 ห้อง

บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ จากัด
เป็นเงิน ๓,๒๑๒,๐๐๐.-บาท
บริษัท อิมเมจ วิชวล ๑๙๙๓ จากัด
เป็นเงิน ๓,๒๐๘,๐๐๐.-บาท
ห้องปฏิบัตกิ าร จานวน ๕ รายการ

4,900,000.00 4,900,000.00

e-bidding บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์

บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์

25
แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
เป็นเงิน ๔,๘๒๕,๐๐๐.-บาท

แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จากัด
เป็นเงิน ๔,๘๘๐,๐๐๐.-บาท
ครุภณ
ั ฑ์ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ(E-Smart Classroom)

1,791,400.00 1,791,400.00

e-bidding บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด บริษัท สตาร์คาส คอร์ปอเรชั่นจากัดเป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ

และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

26
ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ

เป็นเงิน ๑,๗๖๖,๐๐๐.-บาท

๔๕/๒๕๖๒ ลว.๒๕ ม.ค.๖๒

เป็นเงิน ๑,๗๔๐,๐๐๐.-บาท

บริษัท ยู.เอ.วีไอที จากัด
เป็นเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐.-บาท
ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบัตกิ ารวิจยั วิทยาศาตร์ ต.ขุนทะเล

208,000.00 208,000.00

e-bidding บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย)จากัด บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จากัเป็ด นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ

และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

27
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 1 ห้อง
ซ่อมรถหมายเลขทะเบียน กธ-212 สฏ

2,800.00

2,800.00

จ้าง

เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐.-บาท

เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐.-บาท

ร้านอูป่ ัญญาเซอวิส โดย นายปัญญา

ร้านอูป่ ัญญาเซอวิส โดย นาย
ปัญญา

บัวทอง

บัวทอง

28
29

จ้างสกัดพร้อมดูดสิ่งปฏิกลู ป้อมหน้า "ประตูนาชัย"

2,000.00

2,000.00

จ้าง

นายปรานอม สาโรชวงศ์

นายปรานอม สาโรชวงศ์

30

จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมพิจารณา

2,875.80

2,875.80

จ้าง

ร้านเอ็กซ์เพลส

ร้านเอ็กซ์เพลส

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

2,875.80

2,875.80

จ้าง

ร้านเอ็กซ์เพลส

ร้านเอ็กซ์เพลส

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

ร้านเอ็กซ์เพลส

ร้านเอ็กซ์เพลส

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

ร้านเอ็กซ์เพลส

ร้านเอ็กซ์เพลส

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

ร้านเอ็กซ์เพลส

ร้านเอ็กซ์เพลส

ตาแหน่งทางวิชาการฯ
31

จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการฯ

32

จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

4,570.80

4,570.80

จ้าง

33

จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมฯ

3,443.60

3,443.60

จ้าง

๔๘/๒๕๖๒ ลว.๒๘ ม.ค.๖๒

เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ 15/1/62
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง
30/1/1962
เสนอราคาต่าสุด

2/1/62

เสนอราคาต่าสุด

2/1/62

เสนอราคาต่าสุด

23/11/61

เสนอราคาต่าสุด

24/12/61

เสนอราคาต่าสุด

4/1/62

34

จ้างจัดทาเอกสารประกอบการดาเนินงาน

2,166.00

2,166.00

จ้าง

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

35

จ้างจัดทาเอกสารประกอบการดาเนินงาน

790.00

790.00

จ้าง

ว่าที่ ร.ต.อธิคม เจริญธุระกิจ

ว่าที่ ร.ต.อธิคม เจริญธุระกิจ

เสนอราคาต่าสุด

4/1/62

36

จ้างจัดทาเอกสารประกอบการพิจารณา

261.36

261.36

จ้าง

ร้านเอ็กซ์เพลส

ร้านเอ็กซ์เพลส

เสนอราคาต่าสุด

9/1/62

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี
เสนอราคาต่าสุด

9/1/62

สวัสดิการเงินกูส้ าหรับบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)
จ้างซ่อมรถทะเบียน ก-5258 สุราษฎร์ธานี
37

2,250.00

2,250.00

จ้าง

ร้านอูร่ ุ่งเพชร โดยนายรุ่งเพชร เศรษฐ ร้านอูร่ ุ่งเพชร โดยนายรุ่งเพชร
เชื้อ
เศรษฐเชื้อ

38

จ้างจัดทาไวนิลสาหรับจัดตัง้ ศูนย์ช่วยเหลือ

3,350.00

3,350.00

จ้าง

ผู้ประสบภัยพิบัตจิ ากพายุปาบึก
จ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

5,000.00

5,000.00

จ้าง

ร้านพี.เจ.กราฟฟิก

ร้านพี.เจ.กราฟฟิก

โดย นายกิตติพันธ์ แซ่หลี

โดย นายกิตติพันธ์ แซ่หลี

เสนอราคาต่าสุด

2/1/62

หนังสือพิมพ์กระแสข่าวเซ้าท์เทิร์น

เสนอราคาต่าสุด

16/1/62

โดยนายธีระพงษ์ ศิระบูชา

หนังสือพิมพ์กระแสข่าวเซ้าท์
เทิร์น
โดยนายธีระพงษ์ ศิระบูชา

ร้านอูป่ ัญญาเซอวิส

ร้านอูป่ ัญญาเซอวิส

เสนอราคาต่าสุด

17/1/62

โดย นายปัญญา บัวทอง

โดย นายปัญญา บัวทอง

ร้านเอ็กซ์เพลส

ร้านเอ็กซ์เพลส

เสนอราคาต่าสุด

16/1/62

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

ร้านเอ็กซ์เพลส

ร้านเอ็กซ์เพลส

เสนอราคาต่าสุด

9/1/62

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

ร้านเอ็กซ์เพลส

ร้านเอ็กซ์เพลส

เสนอราคาต่าสุด

17/1/62

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

ร้านพี.เจ.กราฟฟิก

ร้านพี.เจ.กราฟฟิก

เสนอราคาต่าสุด

28/1/62

โดย นายกิตติพันธ์ แซ่หลี

โดย นายกิตติพันธ์ แซ่หลี

39
40
41
42
43
44

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน นข 3492 สฎ.
เพือ่ จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
จ้างจัดทาเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
จ้างจัดทาไวนิลประชาสัมพันธ์การบรรยาย

4,930.00
3,797.26
2,971.56
2,176.80
3,537.00

4,930.00
3,797.26
2,971.56
2,176.80
3,537.00

จ้าง
จ้าง
จ้าง
จ้าง
จ้าง

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ฯ
45

จ้างจัดทาเอกสารคาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี

120.00

120.00

จ้าง

ว่าที่ ร.ต.อธิคม เจริญธุระกิจ

ว่าที่ ร.ต.อธิคม เจริญธุระกิจ

เสนอราคาต่าสุด

31/1/62

งบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
46

เพือ่ จัดซื้อวัสดุ (กระดาษ) สาหรับใช้งาน ณ สถาบันพัฒนาครูฯ

4,725.00

4,725.00

ซื้อ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี.พี.สหภัณฑ์

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี.พี.สหภัณฑ์

เสนอราคาต่าสุด

2/1/62

47

เพือ่ จัดซื้อวัสดุสาหรับใช้งาน ณ หน่วยงานตารวจมหาวิทยาลัย

1,400.00

1,400.00

ซื้อ

นางสาวอรอุมา ร่มเมือง

นางสาวอรอุมา ร่มเมือง

เสนอราคาต่าสุด

2/1/62

48

เพือ่ จัดซื้อวัสดุสาหรับใช้งาน ณ งานอาคารสถานทีแ่ ละภูมทิ ัศน์

250.00

250.00

ซื้อ

ห้างหุน้ ส่วนจากัดวรการจักรกล

ห้างหุน้ ส่วนจากัดวรการจักรกล

เสนอราคาต่าสุด

9/1/61

เพือ่ จัดซื้อวัสดุสาหรับโครงการ ประชุมเจรจาความร่วมมือในเรื่อง
Establishment of india Study Center

1,000.00

1,000.00

ซื้อ

SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัยราช SRU BOOK STORE
ภัฎสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

เสนอราคาต่าสุด

14/1/62

เพือ่ จัดซื้อกระติกน้าร้อนสาหรับใช้งาน ณ ห้องผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี
เพือ่ จัดซื้อวัสดุสาหรับใช้งาน ณ ห้องผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี
จัดซื้อวัสดุสาหรับโครงการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เพือ่ จัดซื้อหนังสือพิมพ์สาหรับประจาเดือนมกราคม 2562

799.00

799.00

ซื้อ

บริษัทสิริสินกรุ๊ป จากัด

บริษัทสิริสินกรุ๊ป จากัด

เสนอราคาต่าสุด

25/1/62

2,120.00

2,120.00

ซื้อ

บริษัทสปิริต ไอจีจากัด

บริษัทสปิริต ไอจีจากัด

เสนอราคาต่าสุด

31/1/62

875.00

875.00

ซื้อ

31/1/62

2,930.00

ซื้อ

ร้าน SRU BOOK STORE
สานักจัดการทรัพย์สิน
ร้านสาทรบุค๊ เซนเตอร์ 2529
โดยนางสาวช่อทิพย์ เหลืองปฎิ
พันธ์

เสนอราคาต่าสุด

2,930.00

ร้าน SRU BOOK STORE สานัก
จัดการทรัพย์สิน
ร้านสาทรบุค๊ เซนเตอร์ 2529 โดย
นางสาวช่อทิพย์ เหลืองปฎิพันธ์

เสนอราคาต่าสุด

2/1/62

49
50
51
52

53

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน นข 5659 สฎ.
จ้างทาไวนิลต้อนรับวิทนากรโครงการอบรมขับเคลื่อนดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยฯ
ห้องปฏิบัตพิ นื้ ฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จาหน่าย
โตโยต้า จากัด
3,537.00
3,537.00
ซื้อ
ร้านพี.เจ.กราฟฟิก โดยนายกิตติพันธ์
แซ่หลี้
1,860,000.00 1,900,000.00 ประกวดราคา บ. ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟค
อิเล็กทรอนิกส์ เจอริ่ง จากัด 1,875,000
(e-bidding)

ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบัตกิ ารพืน้ ฐานด้านกายวิภาคและสรีรวิทยา

บ. เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จากัด
1,892,800
920,000.00 1,000,000.00 ประกวดราคา บ. ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟค
อิเล็กทรอนิกส์ เจอริ่ง จากัด980,000
(e-bidding)

54
55
56

3,540.00

3,540.00

จ้าง

บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้
เสนอราคาต่าสุด
23/1/62
จาหน่ายโตโยต้า จากัด
ร้านพี.เจ.กราฟฟิก โดยนาย
เสนอราคาต่าสุด
25/1/62
กิตติพันธ์ แซ่หลี้
บ. ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนู เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ 36/2562 ลว.14/1/2562
แฟคเจอริ่ง จากัด 1,875,000 และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

38/2562 ลว.16/1/2562

กล้องจุลทรรศ์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด

บ. ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จากัด
993,000
6,480,000.00 6,500,000.00 ประกวดราคา บ. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ บ. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ จากัด 6,483,130
เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด 6,483,130
(e-bidding)

เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

39/2562 ลว.16/1/2562

ซื้อขายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิ ารอนามัยสิ่งแวดล้อม

บ. นาโนเทค อินเตอร์ จากัด
6,499,800
2,720,000.00 2,738,000.00 ประกวดราคา บ. เค เอส พี อ็อคต้าเทค จากัด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บ. เค เอส พี อ็อคต้าเทค จากัด

เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

40/2562 ลว.17/1/2562

บ.เซาเทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์
จากัด

เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

41/2562 ลว.22/1/2562

เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

75/2562 ลว.29/1/2562

57

58

59
ครุภณ
ั ฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน สานักศิลปะและวัฒนธรรม
60

1,599,998.00 1,642,000.00 ประกวดราคา บ.สุราษฎร์ เอ็ม.ที. จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะไม่ถกู ต้อง
(e-bidding)

บ. ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนู
แฟคเจอริ่ง จากัด 980,000

บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สุราษฎร์ธานี
จากัด
รายละเอียดคุณลักษณะ
ไม่ถกู ต้อง

ครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบัตกิ ารเสมือนจริง
61

1,730,000.00

บ.เซาเทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จากัด
6,483,130
หจก.สีงาช้าง รายละเอียด
คุณลักษณะไม่ถกู ต้อง
17,319.00 ประกวดราคา หจก. พี.เอส.เมดิเทค
อิเล็กทรอนิกส์ 1,730,000
(e-bidding)

หจก. พี.เอส.เมดิเทค

ซื้อครุภณ
ั ฑ์ทาสีภายนอกอาคารทีปังกรรัศมีโชติ
62

หจก. 3พีเมดิคอลซัพพลาย
รายละเอียดคุณลักษณะไม่ถกู ต้อง
1,625,000.00 602,900.00 ประกวดราคา หจก. สหกิจกระจกอลูมเิ นียม 602,900 หจก. สหกิจกระจกอลูมเิ นียม
อิเล็กทรอนิกส์
602,900
(e-bidding)

เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ 18/2562 ลว.28/2/2562
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

บ. ทีเอ็น มาสเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
659,000
บ. ธรรมศักดิ์ จากัด 667,900
บ. ทูพี ธุรกิจ จากัด 699,000
บ. แสงทักษิณวิศวกรรม จากัด
770,000
หจก. บุญสุขก่อสร้าง 789,000
บ. ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จากัด
800,000
บ. มาร์วิน เจริญการก่อสร้าง จากัด
830,000
บ. แปดแปดบิซซิเนส จากัด 846,000

ปรับปรุงทาสีภายในอาคารหอพักนักศึกษา 2 อาคาร
63

บ. ไอยรินทร์ คอนสตรัคชั่น จากัด
880,000
บ. บราวน์ บิลเดอร์ จากัด
รายละเอียดคุณลักษณะไม่ ถูกต้อง
######### 1,720,000.00 ประกวดราคา หจก. ศ.กิจพูนทรัพย์ 1,720,000
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
บ. แปดแปดบิซซิเนส จากัด 1,767,000
หจก. สหกิจกระจกอลูมเิ นียม
1,891,199
บ. ซีเอพี คัลเลอร์แอนด์เพ้นท์ จากัด
1,900,000
หจก. ชอบเจริญกิจการโยธา
1,940,000
บ. ธรรมศักดิ์ จากัด 1,998,000
หจก. นครไทยศิลป์ 2,090,000

หจก. ศ.กิจพูนทรัพย์ 1,720,000 เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ 19/2562 ลว.2/4/2562
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

ปรับปรุงสนามกีฬาเปตอง
64

ปรับปรุงห้องธุรกิจอาหารพร้อมติดตัง้ ครุภณ
ั ฑ์
65

581,000.00

บ. ทีเอ็น มาสเตอร์ เอ็นจีเนียร์ริ่ง
จากัด 2,100,000
บ. แสงทักษิณวิศวกรรม จากัด
2,240,000
หจก. พรเทพย์มงคลชัย 2,390,000
หจก. สุขเจริญ คอนสตรัคชั่นแอนด์
เอ็นจิเนียร์ริ่ง 2,550,000
บ. มาร์วิน เจริญการก่อสร้าง จากัด
2,560,000
บ. ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จากัด
2,700,000
581,000.00 ประกวดราคา บ.ซีเอ็น คอนสตรั๊คชั่น ๒o๑๖ จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ 581,000
(e-bidding)

หจก.พี.แอล อิเลคทริคอล 610,000
บ. แสงทักษิณวิศวกรรม จากัด
610,000
บ. มณีโชติ รวมทุน จากัด
รายละเอียดคุณลักษณะไม่ถกู ต้อง
1,625,000.00 1,625,000.00 ประกวดราคา บ. แสงทักษิณ วิศวกรรม จากัด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บริษัท ซีเอ็น คอนสตรั๊คชั่น
จากัด 581,000

เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ 20/2562 ลว.5/4/2062
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

บ. แสงทักษิณ วิศวกรรม จากัด

เป็นผู้เสนอราคาทีม่ คี ุณสมบัติ 21/2562 ลว.23/4/2562
และมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ถูกต้อง

ะวันที่ของสัญญำ
งในกำรซื้อหรือจ้ำง

22มกราคม 2562

24 มกราคม 2562

29 มกราคม 2562

๖๒ ลว.๑๐ ม.ค.๖๒

๖๒ ลว.๑๐ ม.ค.๖๒

๖๒ ลว.๑๑ ม.ค.๖๒

๖๒ ลว.๑๑ ม.ค.๖๒

๖๒ ลว.๑๑ ม.ค.๖๒

๖๒ ลว.๑๔ ม.ค.๖๒

๖๒ ลว.๑๕ ม.ค.๖๒

๖๒ ลว.๑๖ ม.ค.๖๒

๖๒ ลว.๒๕ ม.ค.๖๒

๖๒ ลว.๒๘ ม.ค.๖๒

