
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 1,069,400     1,069,400    ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 1,068,000     

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 1,068,000   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ
สัญญำเลขท่ี 
69/2563 08/12/20

เอสพี คอมพิวเตอร์ 1,068,900     

2  ครุภัณฑ์ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จ ำนวน ๑ ระบบ 920,000        ๙๒๐,๐๐๐ ซ้ือ

 บริษัทเฟิรส์วัน ซิส
เต็มส์ จ ำกัด

905,000        

 บริษัทเฟิรส์วัน ซิส
เต็มส์ จ ำกัด

905,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ
สัญญำเลขท่ี 
65/2563 08/12/20

บริษัท ซี.เค. มัลติมีเดีย
 จ ำกัด 788,000        

บริษัท จีเอเบิล จ ำกัด 912,500        

3  ครุภัณฑ์ห้องสมุดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1,648,000     1,648,000    ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 1,640,000     

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 1,640,000   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ
สัญญำเลขท่ี 
60/2563 08/12/20

4  เคร่ืองสแกนใบหน้ำพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิตำมโครงกำร 1,700,000     1,700,000    ซ้ือ

 บริษัทซีซีทีวี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

1,673,000     

 บริษัทซีซีทีวี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

1,673,000   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ
สัญญำเลขท่ี 
67/2563 08/12/20

บริษัท เอ็ม เทค
โนเวช่ัน จ ำกัด 1,690,000     

บริษัท ยูนิเวอร์แซล 
เน็ทคอม โซลูช่ันส์ 

จ ำกัด 1,299,900     

5

 ครุภัณฑ์พร้อมติดต้ังห้อง Learnning Space อำคำร
หอสมุดและศูนย์สำรสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ๑ รำยกำร 490,000       490,000       ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 490,000        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 490,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

6  ครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอนจิตรกรรม 4,960,000     4,960,000    ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดดี
ทรัพย์รุ่งเรืองร้อยเอ็ด

4,840,000     

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดดี
ทรัพย์รุ่งเรืองร้อยเอ็ด

4,840,000   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ
สัญญำเลขท่ี 
63/2563 22/12/20

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
บำงกอกวู๊ดเวิร์ค 4,960,000     

7  เพ่ือจัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 17,500          17,500         ซ้ือ

 บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุรำษฎร์ธำนี  จ ำกัด

17,500          

 บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุรำษฎร์ธำนี  จ ำกัด

17,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

8

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ส ำหรับใช้งำน ณ โครกงำรจัดต้ัง
กองกฎหมำย 21,480          21,480         ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 21,480          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 21,480        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

9  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ 41,250          41,250         ซ้ือ

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

41,250          

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

41,250        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

10  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุธงประดับส ำหรับใช้ในงำนพิธีต่ำงๆ 98,025          98,025         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

98,025          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

98,025        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

11  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำนภำยในมหำวิทยำลัย 6,750            6,750           ซ้ือ

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

6,750            

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

6,750          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

12  เพ่ือจัดซ้ือกรวยจรำจร 88,000          88,000         ซ้ือ

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

88,000          

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

88,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

13  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงำนซ่อมบ ำรุง 58,320          58,320         ซ้ือ

 บริษัทหัวถนน (สุ
รำษฎร์ธำนี) 

(ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด 58,320          

 บริษัทหัวถนน (สุ
รำษฎร์ธำนี) 

(ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด 58,320        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

14  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงำนซ่อมบ ำรุง 49,570          49,570         ซ้ือ

 บริษัทหัวถนน (สุ
รำษฎร์ธำนี) 

(ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด 49,570          

 บริษัทหัวถนน (สุ
รำษฎร์ธำนี) 

(ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด 49,570        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

15

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำน โครงกำรโรงครัวจิตอำสำตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 4,500            4,500           ซ้ือ

 ร้ำนสวนคเณศ สลัด
ดินโดยนำงอรอุมำ 

สกุลพันธ์ 4,500            

 ร้ำนสวนคเณศ สลัด
ดินโดยนำงอรอุมำ 

สกุลพันธ์ 4,500          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 02/12/20

20

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำน โครงกำรโรงครัวจิตอำสำตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 4,900            4,900           ซ้ือ

 ร้ำนสวนคเณศ สลัด
ดินโดยนำงอรอุมำ 

สกุลพันธ์ 4,900            

 ร้ำนสวนคเณศ สลัด
ดินโดยนำงอรอุมำ 

สกุลพันธ์ 4,900          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 10/12/20

21  ซ้ือวัสดุระบบจรำจร 66,550          66,550         ซ้ือ

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

66,550          

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

66,550        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

22  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำนรับปริญญำบัตร 6,550            6,550           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

6,550            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

6,550          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

23  ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ปรับปรุงคอกสุนัข 1,455            1,455           ซ้ือ
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

1,455            
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

1,455          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

24  วัสดุส ำหรับใช้งำนหน่วยงำนยำนพำหนะ 5,000            5,000           ซ้ือ

 ร้ำนวุฒิภัทร คำร์
ออดิโอ โดย นำยวุฒิ

ภัทร มำกมี 5,000            

 ร้ำนวุฒิภัทร คำร์
ออดิโอ โดย นำยวุฒิ

ภัทร มำกมี 5,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

25  ซ้ือทรำบหยำบ 3,000            3,000           ซ้ือ

 บริษัทหัวถนน
คอนกรีต สำขำบำงกุ้ง 

จ ำกัด 3,000            

 บริษัทหัวถนน
คอนกรีต สำขำบำงกุ้ง 

จ ำกัด 3,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

26  ซ้ือครุภัณฑ์ เตรียมควำมพร้อมพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 41,700          41,700         ซ้ือ
 บริษัทสิริสินกรุ๊ป จ ำกัด

41,700          
 บริษัทสิริสินกรุ๊ป จ ำกัด

41,700        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

27  เพ่ือจัดซ้ือแผงก้ันจรำจร 495,000       495,000       ซ้ือ

 ร้ำนป้อมวัสดุโดยนำย
จิรวัฒน์ เขียวสิน

495,000        

 ร้ำนป้อมวัสดุโดยนำย
จิรวัฒน์ เขียวสิน

495,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

28  เพ่ือจัดซ้ือแบตเตอร่ีวิทยุส่ือสำร 8,820            8,820           ซ้ือ

 ร้ำนโบก้ีส่ือสำร โดย
นำยนิธิกร คนำนที

8,820            

 ร้ำนโบก้ีส่ือสำร โดย
นำยนิธิกร คนำนที

8,820          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 17/12/20

29  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 98,601          98,601         ซ้ือ

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

98,601          

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

98,601        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

30  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 98,708          98,708         ซ้ือ

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

98,708          

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

98,708        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 10/12/20

31  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้ในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 225               225              ซ้ือ
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

225               
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

225             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 17/12/20

32  เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองขยำยเสียง 99,617          99,617         ซ้ือ

 บริษัทเทอร์มินอล 
โซลูช่ัน  จ ำกัด

99,617          

 บริษัทเทอร์มินอล 
โซลูช่ัน  จ ำกัด

99,617        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

33

 ซ้ือครุภัณฑ์เก้ำอ้ีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 174,592       174,592       ซ้ือ

 บริษัทดีแอฟแอล 
จ ำกัด

174,592        

 บริษัทดีแอฟแอล 
จ ำกัด

174,592      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

38  เพ่ือจัดซ้ือวิทยุส่ือสำร (เคร่ืองแดง) 57,750          57,750         ซ้ือ

 ร้ำนO.P.RADIO COM
 โดยนำงสำวธัญลีนุช 

รัตนบุรี 57,750          

 ร้ำนO.P.RADIO COM
 โดยนำงสำวธัญลีนุช 

รัตนบุรี 57,750        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

39  จัดซ้ือวัสดุ ร่ม หญ้ำเทียม พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 104,100       104,100       ซ้ือ

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 104,100        

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 104,100      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

43  ชุดตรวจโควิด 19 2,278,500     2,278,500    ซ้ือ

 บริษัทคิว ไบโอซำยน์ 
จ ำกัด

2,278,500     

 บริษัทคิว ไบโอซำยน์ 
จ ำกัด

2,278,500   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

44

 ซ้ือแฟ้มกล่ำวหุ้มผ้ำไหมทอง พ่ือใช้ในงำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 975               975              ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

975               

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

975             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

45  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้ในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 1,712            1,712           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดฐำปนี เดคคอร์

1,712            

 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดฐำปนี เดคคอร์

1,712          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

46  วัสดุ 3,425            3,425           ซ้ือ
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

3,425            
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

3,425          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

47

 ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุตกแต่งเส้นทำงเสด็จและ
หอประชุมวชิรำลงกรณ 350,000       350,000       ซ้ือ

 นำงสำวฐำนัชญำ 
เช่ียวสกุล

350,000        

 นำงสำวฐำนัชญำ 
เช่ียวสกุล

350,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 17/12/20

48

 ซ้ือวัสดุท ำควำมสะอำดเพ่ือใช้ในพิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตร 67,763          67,763         ซ้ือ

 ร้ำนเอ็มเทค โดย
นำงสำวฐิติพร ธน

พำนิชย์วัฒนำ 67,763          

 ร้ำนเอ็มเทค โดย
นำงสำวฐิติพร ธน

พำนิชย์วัฒนำ 67,763        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

49

 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพ่ือใช้ในพิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตร 84,358          84,358         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดควอ
ลิต้ีซัพพลำย

84,358          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดควอ
ลิต้ีซัพพลำย

84,358        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

50  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝ่ำยอนำมัยและสุขำภิบำล 6,800            6,800           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

6,800            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

6,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

51  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 20,255          20,255         ซ้ือ

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

20,255          

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

20,255        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

52  เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำหรับประชุมผ่ำนส่ืออเล็กทรอนิกส์ 39,000          39,000         ซ้ือ

 บริษัทสตำร์คำสท์ 
คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

39,000          

 บริษัทสตำร์คำสท์ 
คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

39,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

53  ซ้ือหน้ำกำกอนำมัย พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 54,000          54,000         ซ้ือ

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มำร์
เก็ตต้ิง  จ ำกัด

54,000          

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มำร์
เก็ตต้ิง  จ ำกัด

54,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

54

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนใช้ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร จ ำนวน
 1 รำยกำร 33,445          33,445         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

33,445          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

33,445        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

55  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ 12,775          12,775         ซ้ือ
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

12,775          
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

12,775        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

56  ซ้ือสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่ำเช้ือโรค 16,800          16,800         ซ้ือ

 ร้ำนป้อมวัสดุโดยนำย
จิรวัฒน์ เขียวสิน

16,800          

 ร้ำนป้อมวัสดุโดยนำย
จิรวัฒน์ เขียวสิน

16,800        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

57

 ซ้ือพรมพร้อมติดต้ังบนเวทีเพ่ือใช้ส ำหรับกำรฝึกซ้อม พิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร 16,000          16,000         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดฐำปนี เดคคอร์

16,000          

 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดฐำปนี เดคคอร์

16,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

58

 ซ้ือหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย ปรับพ้ืนท่ีบริเวณลำนจอดรถ 
P1 75,000          75,000         ซ้ือ

 นำยฉัตรชัย ทัดทอง
75,000          

 นำยฉัตรชัย ทัดทอง
75,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

59  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับงำนรับปริญญำ 50,000          50,000         ซ้ือ

 ร้ำนO.P.RADIO COM
 โดยนำงสำวธัญลีนุช 

รัตนบุรี 50,000          

 ร้ำนO.P.RADIO COM
 โดยนำงสำวธัญลีนุช 

รัตนบุรี 50,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

60  เพ่ือจัดซ้ือหญ้ำเทียม 40,000          40,000         ซ้ือ

 ร้ำนO.P.RADIO COM
 โดยนำงสำวธัญลีนุช 

รัตนบุรี 40,000          

 ร้ำนO.P.RADIO COM
 โดยนำงสำวธัญลีนุช 

รัตนบุรี 40,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

61  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 97,370          97,370         ซ้ือ

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

97,370          

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

97,370        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

62  วัสดุส ำหรับใช้ในงำนท ำควำมสะอำด 65,612          65,612         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดควอ
ลิต้ีซัพพลำย

65,612          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดควอ
ลิต้ีซัพพลำย

65,612        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

63  ซ้ือท่ีแขวนสูทใช้ในห้องรับรอง จ ำนวน 10 อัน 7,000            7,000           ซ้ือ

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

7,000            

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

7,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

64  ซ้ือวัสดุ(เทปผ้ำกำว) จ ำนวน 250 ม้วน 7,500            7,500           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

7,500            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

7,500          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

65

 ซ้ืออุปกรณ์ในกำรจัดเล้ียงอำหำร พิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตร 70,795          70,795         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดส.
ดำวเทียม (1992)

70,795          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดส.
ดำวเทียม (1992)

70,795        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

66  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือท ำฉำกใสก้ันเพ่ือคัดกรองโควิด 9,600            9,600           ซ้ือ

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

9,600            

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

9,600          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

67

 จัดซ้ือครุภัณฑ์โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรประชุมผ่ำน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์(ส ำนักงำนสภำ) 215,670       215,670       ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 215,670        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 215,670      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

68  เพ่ือจัดซ้ือหลอดไฟ 11,021          11,021         ซ้ือ

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

11,021          

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

11,021        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

69  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำน ณ กองนโยบำยและแผน 4,200            4,200           ซ้ือ

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด

4,200            

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด

4,200          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

70  ซ้ือวัสดุส ำนักงำนใช้งำน กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 13,700          13,700         ซ้ือ

 บริษัททรัพย์รุ่งเรือง
วำณิชย์ หมึกพิมพ์ 

จ ำกัด 13,700          

 บริษัททรัพย์รุ่งเรือง
วำณิชย์ หมึกพิมพ์ 

จ ำกัด 13,700        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 15/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

71  ซ้ือพร้อมติดต้ังสำยไฟฟ้ำ THW-A บริเวณเส้นทำงเสด็จ 183,505       183,505       ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบีบี
เพำเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง

183,505        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบีบี
เพำเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง

183,505      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

72  ซ้ือครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง 497,000       497,000       ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 497,000        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 497,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

73  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำนรับปริญญำ 600               600              ซ้ือ

 ร้ำนป้อมวัสดุโดยนำย
จิรวัฒน์ เขียวสิน

600               

 ร้ำนป้อมวัสดุโดยนำย
จิรวัฒน์ เขียวสิน

600             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 16/12/20

74  ซ้ือโคมไฟถนนพร้อมติดต้ัง 56,710          56,710         ซ้ือ

 บริษัทพี.เค.ซี อี
เล็คทริคอล จ ำกัด

56,710          

 บริษัทพี.เค.ซี อี
เล็คทริคอล จ ำกัด

56,710        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 28/12/20

75  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงำนจรำจร 7,220            7,220           ซ้ือ

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

7,220            

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

7,220          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 28/12/20

76  จัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำน ณ เต็นท์ทหำรมหำดเล็ก 7,000            7,000           ซ้ือ

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 7,000            

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 7,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 28/12/20

77  หมึกพิมพ์ 12,500          12,500         ซ้ือ

 บริษัทซีซีทีวี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

12,500          

 บริษัทซีซีทีวี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

12,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 28/12/20

78  ซ้ือครุภัณฑ์ใช้งำนส ำหรับงำนยำนพำหนะ 6,500            6,500           ซ้ือ

 ร้ำนวุฒิภัทร คำร์
ออดิโอ โดย นำยวุฒิ

ภัทร มำกมี 6,500            

 ร้ำนวุฒิภัทร คำร์
ออดิโอ โดย นำยวุฒิ

ภัทร มำกมี 6,500          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

79  ตู้ดูดไอระเหยของสำรเคมี 1,303,300     1,303,300    ซ้ือ

 บริษัทเวิลด์ไวด์ เทรด 
ไทย จ ำกัด

970,000        

 บริษัทเวิลด์ไวด์ เทรด 
ไทย จ ำกัด

970,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ
สัญญำเลขท่ี 
4/2564 29/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

บริษัท เวลล์ ดัน เอ็นยิ
เนียร่ิง จ ำกัด 1,100,000     

บริษัท เค.เอส.พี 
อ๊อคต้ำเทค จ ำกัด 1,100,000     

บริษัท เอ ซี เจ 
หำดใหญ่ จ ำกัด 1,148,000     

80  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุเพ่ือตกแต่ง นิทรรศกำร 11,000          11,000         ซ้ือ
 นำงสุมำลี ธนำพล

11,000          
 นำงสุมำลี ธนำพล

11,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 29/12/20

81  เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ 22,500          22,500         ซ้ือ

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด

22,500          

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด

22,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 30/12/20

82  ซ้ือไม้และอุปกรณ์ประกอบรำงไม้ก้ันสำยไฟ 12,045          12,045         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบีบี
เพำเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง

12,045          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบีบี
เพำเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง

12,045        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

83  หมึกพิมพ์ส ำหรับใช้งำน ณ หน่วยงำนส ำนักงำนอธิกำรบดี 21,000          21,000         ซ้ือ

 บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุรำษฎร์ธำนี  จ ำกัด

21,000          

 บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุรำษฎร์ธำนี  จ ำกัด

21,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

84  ซ้ือพร้อมติดต้ังหลอดไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร 96,300          96,300         ซ้ือ

 บริษัทพี.เค.ซี อี
เล็คทริคอล จ ำกัด

96,300          

 บริษัทพี.เค.ซี อี
เล็คทริคอล จ ำกัด

96,300        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

85  เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์กล่องแยกสัญญำณภำพ HDMI 6,250            6,250           ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ำกัด

6,250            

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ำกัด

6,250          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

86

 ซ้ือวัสดุในโครงกำรผักปลอดสำร อำหำรปลอดภัย จ ำนวน 
1 รำยกำร 44,000          44,000         ซ้ือ

 ร้ำนสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 

โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์ 44,000          

 ร้ำนสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 

โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์ 44,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

87

 ซ้ือแบตเตอร่ีพร้อมติดต้ังรถหมำยเลขทะเบียน กธ 212 สุ
รำษฎร์ธำนี จ ำนวน 1 ลูก 3,000            3,000           ซ้ือ

 บริษัทรุ่งทวีศักด์ิ เท
รดด้ิง จ ำกัด

3,000            

 บริษัทรุ่งทวีศักด์ิ เท
รดด้ิง จ ำกัด

3,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

88  ซ้ือหญ้ำเทียมและไฟส่องป่ำยบูธนิทรรศกำรวิศวกรสังคม 28,000          28,000         ซ้ือ

 ร้ำนO.P.RADIO COM
 โดยนำงสำวธัญลีนุช 

รัตนบุรี 28,000          

 ร้ำนO.P.RADIO COM
 โดยนำงสำวธัญลีนุช 

รัตนบุรี 28,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

89  ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบติดฝำผนังพร้อมติดต้ัง 66,800          66,800         ซ้ือ

 ร้ำนป.สุรำษฎร์เคร่ือง
เย็น โดยนำงจ ำปี 

วิชัยดิษฐ 66,800          

 ร้ำนป.สุรำษฎร์เคร่ือง
เย็น โดยนำงจ ำปี 

วิชัยดิษฐ 66,800        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

90  ซ้ือดินน้ ำมัน 700               700              ซ้ือ

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

700               

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย

700             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

91  ของท่ีระลึก 7,040            7,040           ซ้ือ

 โครงกำรส่งเสริม
อำชีพตำมพระรำชด ำริ

 สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำม

บรมรำชกุมำรี 7,040            

 โครงกำรส่งเสริม
อำชีพตำมพระรำชด ำริ

 สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำม

บรมรำชกุมำรี 7,040          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

92  ซ้ืออำหำรสุนัข 10 กระสอบ 5,700            5,700           ซ้ือ

 ร้ำนขุนทะเลพำณิชย์ 
โดยนำยธีระ เอ้ียวซิโป

5,700            

 ร้ำนขุนทะเลพำณิชย์ 
โดยนำยธีระ เอ้ียวซิโป

5,700          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

93  ซ้ือชุดทดสอบอำหำร จ ำนวน 2 ชุด 3.1.1.19 7,276            7,276           ซ้ือ

 บริษัทเอสพีซี อำร์ที 
จ ำกัด

7,276            

 บริษัทเอสพีซี อำร์ที 
จ ำกัด

7,276          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

94  ซ้ือชุดทดสอบส ำเร็จรูป 11,000          11,000         ซ้ือ

 บริษัทบี สมำร์ท ซำย
เอ็นซ์ จ ำกัด

11,000          

 บริษัทบี สมำร์ท ซำย
เอ็นซ์ จ ำกัด

11,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

95  ซ้ือวัสดุใช้ในโครงกำร 3.1.1.15 5,000            5,000           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

5,000            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

5,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

96  ซ้ือวัตถุดิบ 3.1.1.14 7,500            7,500           ซ้ือ
 นำยกิตติศักด์ิ นำคกุล

7,500            
 นำยกิตติศักด์ิ นำคกุล

7,500          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

97  ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 13 รำยกำร 39,630          39,630         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
ซำยน์

39,630          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
ซำยน์

39,630        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

98  ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 10 รำยกำร 3.1.1.16 29,165          29,165         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แดสอิท

29,165          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แดสอิท

29,165        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

99  ซ้ือวัสดุ (1.4.4.2) 12,900          12,900         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
ซำยน์

12,900          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
ซำยน์

12,900        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

100  ซ้ือวัสดุใช้ในโครงกำร  3.1.1.11 10,306          10,306         ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

10,306          

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

10,306        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

101  ซ้ือวัสดุใชในโครงกำร 2.1.1.10 20,416          20,416         ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

20,416          

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

20,416        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

102  ซ้ือวัสดุโครงกำร 2.1.1.11 20,037          20,037         ซ้ือ

 ร้ำนสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 

โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์ 20,037          

 ร้ำนสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 

โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์ 20,037        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

103  ซ้ือวัสดุใช้ในโครงกำร 3.1.1.9 15,939          15,939         ซ้ือ

 ร้ำนสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 

โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์ 15,939          

 ร้ำนสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 

โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์ 15,939        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

104  ซ้ือวัสดุ ใช้ในโครงกำร 3.1.1.15 4,088            4,088           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

4,088            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

4,088          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

105  ซ้ือวัสดุใช้ในโครงกำร 3.1.1.1 15,000          15,000         ซ้ือ

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ 2011 จ ำกัด

15,000          

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ 2011 จ ำกัด

15,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

106  ซ้ือวัสดุใช้ในโครงกำร 2.1.1.6 1,384            1,384           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

1,384            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

1,384          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

107  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรมพืชสมุนไพรในภูริน(3.1.1.6) 3,000            3,000           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,000            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

108  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม (3.1.1.22) 3,400            3,400           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
ซำยน์

3,400            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
ซำยน์

3,400          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

109  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม (3.1.1.22) 3,580            3,580           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,580            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,580          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

110  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม (1.4.4.5) 4,745            4,745           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,745            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,745          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

111  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม (2.1.1.14) 2,000            2,000           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,000            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

112  ซ้ือวัสดุด ำเนินงำนโครงกำร (1.4.4.2) 5,490            5,490           ซ้ือ
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

5,490            
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

5,490          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

113  ซ้ือวัสดุ(2.1.1.3) 9,034            9,034           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

9,034            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

9,034          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

114  ซ้ือวัสดุใช้ในโครงกำร 3.1.1.18 23,385          23,385         ซ้ือ

 บริษัทที เทค 
คอนโทรล จ ำกัด

23,385          

 บริษัทที เทค 
คอนโทรล จ ำกัด

23,385        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

115  ซ้ือวัสดุ (3.1.1.18) 22,165          22,165         ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

22,165          

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

22,165        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

116  ซ้ือวัสดุ (2.1.1.3) 17,131          17,131         ซ้ือ

 ร้ำนพี.พี.ซำยน์ แอนด์
 ซัพพลำย โดยนำย
ศิริพงษ์ ไกรมำท 17,131          

 ร้ำนพี.พี.ซำยน์ แอนด์
 ซัพพลำย โดยนำย
ศิริพงษ์ ไกรมำท 17,131        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

117  ซ้ือวัสดุใช้ในโครงกำร จ ำนวน 54 รำยกำร 46,177          46,177         ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

46,177          

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

46,177        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

118  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.13 27,992          27,992         ซ้ือ

 ร้ำนพี.พี.ซำยน์ แอนด์
 ซัพพลำย โดยนำย
ศิริพงษ์ ไกรมำท 27,992          

 ร้ำนพี.พี.ซำยน์ แอนด์
 ซัพพลำย โดยนำย
ศิริพงษ์ ไกรมำท 27,992        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

119  ซ้ือวัสดุโครงกำร 2.1.1.8 15,000          15,000         ซ้ือ
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

15,000          
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

15,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

120  ซ้ือวัสดุ (3.1.1.22) 11,385          11,385         ซ้ือ

 บริษัทฮำนนำ อินสทรู
เม้นท์ส(ประเทศไทย) 

จ ำกัด 11,385          

 บริษัทฮำนนำ อินสทรู
เม้นท์ส(ประเทศไทย) 

จ ำกัด 11,385        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

121  ซ้ือวัสดุ (3.1.1.18) จ ำนวน 20 รำยกำร 10,117          10,117         ซ้ือ
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

10,117          
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

10,117        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

122  ซ้ือวัสดุด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 3 รำยกำร 25,450          25,450         ซ้ือ
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

25,450          
 นำงบุบผำ นวมน่ิม

25,450        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

123  ซ้ือวัสดุสนันสนุน รร.ตชด. 6 โรง 20,464          20,464         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

20,464          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

20,464        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

124

 ซ้ือวัสดุสนับสนุน 5 โรง(สิริรำษฎร์,เทคนิคมีนฯ,บ้ำนกอเตย
,บ้ำนควนสำมัคคี,บ้ำนห้วยเหมือง) 49,999          49,999         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

49,999          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

49,999        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

125  ซ้ือวัสดุสนันสนุน รร.ตชด. 30,080          30,080         ซ้ือ

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด

30,080          

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด

30,080        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

126

 ซ้ือวัสดุสนับสนุน รร.ตชด.(รร.ตชด.บ้ำนคลองวำย,รร.ตชด.
บ้ำนพันวำล) 9,450            9,450           ซ้ือ

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 9,450            

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 9,450          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

127

 ส่ังซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำร 
U-Multirank 31,997          31,997         ซ้ือ

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ำกัด

31,997          

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ำกัด

31,997        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

128

 จัดหำวัสดุเพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงส่ือและนวัตกรรมทำง
วิทยำศำสตร์ฯ 3,420            3,420           ซ้ือ

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด

3,420            

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด

3,420          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

129

 จัดหำวัสดุเพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงส่ือและนวัตกรรมทำง
วิทยำศำสตร์ฯ 21,580          21,580         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

21,580          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

21,580        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

130  สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่คุณภำพบัณฑิตฯ 5,395            5,395           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

5,395            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

5,395          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

131  กิจกรรมพัฒนำสมรรถนะนักศึกษำเคมีฯ 9,930            9,930           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
ซำยน์

9,930            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
ซำยน์

9,930          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

132  โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 1,480            1,480           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,480            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,480          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 02/12/20

133  โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 180               180              ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 180               

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 180             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 02/12/20

134  ด ำเนินงำนบริหำรคณะครุศำสตร์ 4,700            4,700           ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 4,700            

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 4,700          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

135  ด ำเนินงำนบริหำรคณะครุศำสตร์ 1,800            1,800           ซ้ือ

 ร้ำนสุธน
อิเล็คทรอนิกส์ 

(ส ำนักงำนใหญ่) โดย
นำยณรงค์ชัย ชิตเพชร 1,800            

 ร้ำนสุธน
อิเล็คทรอนิกส์ 

(ส ำนักงำนใหญ่) โดย
นำยณรงค์ชัย ชิตเพชร 1,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

136  ด ำเนินงำนบริหำรคณะครุศำสตร์ 13,800          13,800         ซ้ือ

 บริษัทโปรซีเคียว
โซลูช่ัน จ ำกัด

13,800          

 บริษัทโปรซีเคียว
โซลูช่ัน จ ำกัด

13,800        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

137  ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 200,120       200,120       ซ้ือ

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 

รัตนนำคิน 200,120        

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 

รัตนนำคิน 200,120      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

138  ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ครูคอมพิวเตอร์ฯ 19,995          19,995         ซ้ือ

 บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ำกัด

19,995          

 บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ำกัด

19,995        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

139  ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ครูคอมพิวเตอร์ฯ 88,000          88,000         ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 88,000          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 88,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

140

 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำรอนุรักษ์
สมุนไพรไทยเพ่ือควำมย่ังยืน 1,000            1,000           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ
บ้ำนไทสมุนไพรโดย

นำงเจนรุจำ วรสิทธิกร 1,000            

 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ
บ้ำนไทสมุนไพรโดย

นำงเจนรุจำ วรสิทธิกร 1,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

141

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ในกำรจัดโครงกำรเพ่ิมทักษะ
กำรตรวจวิเครำะห์ทำงด้ำนจุลชีววิทยำสำธำรณสุข 9,078            9,078           ซ้ือ

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด

9,078            

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด

9,078          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

142

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ในกำรจัดโครงกำรเพ่ิมทักษะ
กำรตรวจวิเครำะห์ทำงด้ำนจุลชีววิทยำสำธำรณสุข 10,775          10,775         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอล.บี.ซำยน์

10,775          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอล.บี.ซำยน์

10,775        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

143

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ในกำรจัดโครงกำรเพ่ิมทักษะ
กำรตรวจวิเครำะห์ทำงด้ำนจุลชีววิทยำสำธำรณสุข 6,420            6,420           ซ้ือ

 บริษัทบี สมำร์ท ซำย
เอ็นซ์ จ ำกัด

6,420            

 บริษัทบี สมำร์ท ซำย
เอ็นซ์ จ ำกัด

6,420          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

144

 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพ่ือใช้ในกำรจัดโครงกำรเพ่ิม
ทักษะกำรตรวจวิเครำะห์ทำงด้ำนจุลชีววิทยำสำธำรณสุข 3,365            3,365           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

3,365            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

3,365          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

145

 ซ้ือของท่ีระลึกโครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพอนำมัย
ส่ิงแวดล้อม 7,000            7,000           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

7,000            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

7,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

146

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 7,820            7,820           ซ้ือ

 บริษัทเอสพีซี อำร์ที 
จ ำกัด

7,820            

 บริษัทเอสพีซี อำร์ที 
จ ำกัด

7,820          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 02/12/20

147

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนและจัดกำรเรียน
กำรสอนสำขำวิชำเคมี 8,721            8,721           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

8,721            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

8,721          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

148

 ซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำรนิเทศนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม 8,500            8,500           ซ้ือ

 นำงสำวจิรำภรณ์ ค ำ
นวล

8,500            

 นำงสำวจิรำภรณ์ ค ำ
นวล

8,500          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

149

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และสมุนไพรเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียน
กำรสอนในสำขำวิชำพืชศำสตร์ 570               570              ซ้ือ

 บริษัทวิทยำศรม จ ำกัด
570               

 บริษัทวิทยำศรม จ ำกัด
570             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

150

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และสมุนไพรเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียน
กำรสอนในสำขำวิชำพืชศำสตร์ 2,480            2,480           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ
บ้ำนไทสมุนไพรโดย

นำงเจนรุจำ วรสิทธิกร 2,480            

 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ
บ้ำนไทสมุนไพรโดย

นำงเจนรุจำ วรสิทธิกร 2,480          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

151

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนใน
สำขำวิชำพืชศำสตร์ 4,246            4,246           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,246            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,246          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

152

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนภำยในศูนย์
วิทยำศำสตร์ 1,100            1,100           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,100            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,100          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

153

 ซ้ือผงหมึกเพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนในสำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ 16,500          16,500         ซ้ือ

 บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุรำษฎร์ธำนี  จ ำกัด

16,500          

 บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุรำษฎร์ธำนี  จ ำกัด

16,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

154

 ซ้ือชุดสังฆทำนเพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำรท ำนุรุง
ศิลปะวัฒนธรรมสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร 1,000            1,000           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

1,000            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

1,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

155

 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงเพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนสำขำวิชำวัสดุ
และกำรผลิต 10,883          10,883         ซ้ือ

 ร้ำนบุบผำ นวมน่ิม 
ค้ำวัสดุโดยนำงบุบผำ 

นวมน่ิม 10,883          

 ร้ำนบุบผำ นวมน่ิม 
ค้ำวัสดุโดยนำงบุบผำ 

นวมน่ิม 10,883        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

156

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนในสำขำวิชำ
วัสดุและกำรผลิต 6,150            6,150           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

6,150            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

6,150          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

157

 ซ้ือน้ ำยำงพำรำเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนใน
สำขำวิชำเทคโนโลยีวัสดุและกำรผลิต 4,800            4,800           ซ้ือ

 นำงสำวชญำณ์พิมพ์ 
เซ่นรัมย์

4,800            

 นำงสำวชญำณ์พิมพ์ 
เซ่นรัมย์

4,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

158

 ซ้ือน้ ำยำงพำรำเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนใน
สำขำวิชำเทคโนโลยีวัสดุและกำรผลิต 4,200            4,200           ซ้ือ

 นำงสำวศุภวรรณ ย่ิงยง
4,200            

 นำงสำวศุภวรรณ ย่ิงยง
4,200          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

159

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนในสำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรอำหำร 2,250            2,250           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

2,250            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

2,250          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

160

 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร 5,564            5,564           ซ้ือ

 นำยเลอศักด์ิ ทองนุกูล
5,564            

 นำยเลอศักด์ิ ทองนุกูล
5,564          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

161

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และสำรเคมีเพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำร
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐำนรำกเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิต 25,069          25,069         ซ้ือ

 ร้ำนพี.พี.ซำยน์ แอนด์
 ซัพพลำย โดยนำย
ศิริพงษ์ ไกรมำท 25,069          

 ร้ำนพี.พี.ซำยน์ แอนด์
 ซัพพลำย โดยนำย
ศิริพงษ์ ไกรมำท 25,069        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

162

 ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนใน
สำขำวิชำเทคโนโลยมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน 32,330          32,330         ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 32,330          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 32,330        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 05/12/20

163

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนใน
สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 16,100          16,100         ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

16,100          

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

16,100        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

164

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนใน
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 36,460          36,460         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

36,460          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

36,460        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

165

 ซ้ือโปรแกรมภำษำอังกฤษเพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำรพัฒนำ
ควำมรู้ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 6,480            6,480           ซ้ือ

 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ำกัด (มหำชน)

6,480            

 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ำกัด (มหำชน)

6,480          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

166

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำรพัฒนำ
ควำมรู้ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 520               520              ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

520               

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

520             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

167

 ซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำรเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร 1,400            1,400           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,400            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,400          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

168

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำ
ชีววิทยำ 20,309          20,309         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอล.บี.ซำยน์

20,309          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอล.บี.ซำยน์

20,309        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

169

 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนตรัวและส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนสำขำวิชำชีววิทยำ 11,516          11,516         ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

11,516          

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

11,516        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

170

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ฯส่ิงแวดล้อม 8,720            8,720           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
ซำยน์

8,720            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
ซำยน์

8,720          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

171

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำ
เคมี 22,375          22,375         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
ซำยน์

22,375          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
ซำยน์

22,375        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

172

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำ
เคมี 19,095          19,095         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอล.บี.ซำยน์

19,095          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอล.บี.ซำยน์

19,095        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

173

 ซ้ือของท่ีระลึกโครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
สำธำรณสุขชุมชน 8,050            8,050           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

8,050            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

8,050          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

174

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนและจัดกำรเรียน
กำรสอนสำขำวิชำเคมี 3,600            3,600           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญพ.นภัส โดยนำง
ปิยะพร บุญญำนุวัตร

3,600            

 ห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญพ.นภัส โดยนำง
ปิยะพร บุญญำนุวัตร

3,600          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

175

 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเคมี 2,508            2,508           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

2,508            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

2,508          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

176

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ในกำรจัดโครงกำรเพ่ิมทักษะ
กำรตรวจวิเครำะห์ทำงด้ำนจุลชีววิทยำสำธำรณสุข 1,500            1,500           ซ้ือ

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด

1,500            

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด

1,500          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

177

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ในกำรจัดโครงกำรเพ่ิมทักษะ
กำรตรวจวิเครำะห์ทำงด้ำนจุลชีววิทยำสำธำรณสุข 3,095            3,095           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอล.บี.ซำยน์

3,095            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอล.บี.ซำยน์

3,095          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

178

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 1,412            1,412           ซ้ือ

 บริษัทเอส.ไอ ไซแอน
ติฟิค ซัพพลำย จ ำกัด

1,412            

 บริษัทเอส.ไอ ไซแอน
ติฟิค ซัพพลำย จ ำกัด

1,412          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

179

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 810               810              ซ้ือ

 ร้ำนรุ่งเรือง
เคร่ืองประดับ โดย

นำงสำวมำลี แสงแก้ว 810               

 ร้ำนรุ่งเรือง
เคร่ืองประดับ โดย

นำงสำวมำลี แสงแก้ว 810             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

180

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 1,890            1,890           ซ้ือ

 ร้ำนสไปซ์ คอม โดย
นำยศรัญยุ อินทรธนู

1,890            

 ร้ำนสไปซ์ คอม โดย
นำยศรัญยุ อินทรธนู

1,890          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

181

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 1,836            1,836           ซ้ือ

 ร้ำนบุบผำ นวมน่ิม 
ค้ำวัสดุโดยนำงบุบผำ 

นวมน่ิม 1,836            

 ร้ำนบุบผำ นวมน่ิม 
ค้ำวัสดุโดยนำงบุบผำ 

นวมน่ิม 1,836          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

182

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 3,004            3,004           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

3,004            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

3,004          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

183

 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำ
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 970               970              ซ้ือ

 บริษัทสเปซเมด จ ำกัด
970               

 บริษัทสเปซเมด จ ำกัด
970             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

184

 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำ
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 2,770            2,770           ซ้ือ

 บริษัทชนเกษม
อลูมิเนียม แอนด์ 

กลำส จ ำกัด 2,770            

 บริษัทชนเกษม
อลูมิเนียม แอนด์ 

กลำส จ ำกัด 2,770          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

185

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 3,290            3,290           ซ้ือ

 บริษัทต้นเกษตร จ ำกัด
3,290            

 บริษัทต้นเกษตร จ ำกัด
3,290          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

186

 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 1,136            1,136           ซ้ือ

 ร้ำนสมำยเพ็ท
1,136            

 ร้ำนสมำยเพ็ท
1,136          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

187

 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 1,140            1,140           ซ้ือ

 ร้ำนสุรำษฎร์
ฟำร์มชอพ โดยนำย
สิทธิชัย เอียดปล้ืม 1,140            

 ร้ำนสุรำษฎร์
ฟำร์มชอพ โดยนำย
สิทธิชัย เอียดปล้ืม 1,140          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

188

 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 400               400              ซ้ือ

 ร้ำนบุบผำ นวมน่ิม 
ค้ำวัสดุโดยนำงบุบผำ 

นวมน่ิม 400               

 ร้ำนบุบผำ นวมน่ิม 
ค้ำวัสดุโดยนำงบุบผำ 

นวมน่ิม 400             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

189

 ซ้ือวัสดุกำรเกษตรเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 245               245              ซ้ือ

 ร้ำนปลำสวย น้ ำใส
245               

 ร้ำนปลำสวย น้ ำใส
245             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

190

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ในกำรจัดโครงกำรกำรวิจัยทำง
สำธำรณสุข 3,000            3,000           ซ้ือ

 บริษัทเอสพีซี อำร์ที 
จ ำกัด

3,000            

 บริษัทเอสพีซี อำร์ที 
จ ำกัด

3,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

191

 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์กำรช่ำงเพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำรบริกำร
วิชำกำรทำงเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 5,000            5,000           ซ้ือ

 ร้ำนบุบผำ นวมน่ิม 
ค้ำวัสดุโดยนำงบุบผำ 

นวมน่ิม 5,000            

 ร้ำนบุบผำ นวมน่ิม 
ค้ำวัสดุโดยนำงบุบผำ 

นวมน่ิม 5,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

192

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรวิจัย
ทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 9,000            9,000           ซ้ือ

 บริษัทเอสพีซี อำร์ที 
จ ำกัด

9,000            

 บริษัทเอสพีซี อำร์ที 
จ ำกัด

9,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

193

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์โครงกำรศึกษำและส่งเสริมสุขภำพใน
สถำนประกอบกำร 8,500            8,500           ซ้ือ

 ร้ำนเซอร์วิสมำย โดย
 นำยเอกรินทร์ บุญแก้ว

8,500            

 ร้ำนเซอร์วิสมำย โดย
 นำยเอกรินทร์ บุญแก้ว

8,500          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

194

 ซ้ือวัสดุกีฬำโครงกำรศึกษำและส่งเสริมสุขภำพในสถำน
ประกอบกำร 11,500          11,500         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

11,500          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

11,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

195

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ฯส่ิงแวดล้อม 19,934          19,934         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอล.บี.ซำยน์

19,934          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอล.บี.ซำยน์

19,934        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

196

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 5,580            5,580           ซ้ือ

 บริษัทห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์  จ ำกัด

5,580            

 บริษัทห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์  จ ำกัด

5,580          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

197

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 5,544            5,544           ซ้ือ

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 5,544            

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 5,544          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

198

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 52,945          52,945         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

52,945          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

52,945        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

199

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ฯส่ิงแวดล้อม 15,122          15,122         ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

15,122          

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

15,122        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

200

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำรขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐำนรำกเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร 5,470            5,470           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

5,470            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

5,470          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 15/12/20

201

 ซ้ือของระลึกโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 1,500            1,500           ซ้ือ

 ส ำนักจัดกำรทรัพย์สิน
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ

รำษฎร์ธำนี
1,500            

 ส ำนักจัดกำรทรัพย์สิน
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ

รำษฎร์ธำนี
1,500          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 15/12/20

202

 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ในสำขำวิชำไฟฟ้ำอุตสำหกรรม 4,050            4,050           ซ้ือ

 ร้ำนบุบผำ นวมน่ิม 
ค้ำวัสดุโดยนำงบุบผำ 

นวมน่ิม 4,050            

 ร้ำนบุบผำ นวมน่ิม 
ค้ำวัสดุโดยนำงบุบผำ 

นวมน่ิม 4,050          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 17/12/20

203

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนในสำขำวิชำ
ไฟฟ้ำอุตสำหกรรม 4,100            4,100           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,100            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,100          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 17/12/20

204

 ซ้ือหนังสือเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำ
ฟิสิกส์ 1,332            1,332           ซ้ือ

 SRU BOOK STORE 
เครือข่ำยศูนย์หนังสือ

จุฬำฯ 1,332            

 SRU BOOK STORE 
เครือข่ำยศูนย์หนังสือ

จุฬำฯ 1,332          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 17/12/20

205

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งำนช่ำงเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนใน
สำขำวิชำฟิสิกส์ 4,900            4,900           ซ้ือ

 นำยเกียรติยศ คุ้มเสน
4,900            

 นำยเกียรติยศ คุ้มเสน
4,900          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 17/12/20

206

 ซ้ือหมึกเคร่ืองพร้ินเตอร์เพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนใน
สำขำวิชำฟิสิกส์ 8,512            8,512           ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ำกัด

8,512            

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ำกัด

8,512          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

207

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองโครงกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงคณะ ฯ 
รำชพฤกษเกมส์ 29,995          29,995         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

29,995          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

29,995        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

208

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำอำชีวอนำมัยฯ 600               600              ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

600               

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

600             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

209

 ซ้ือหนังสือเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำอำชี
วอนำมัยฯ 1,139            1,139           ซ้ือ

 ศูนย์หนังสือจุฬำลง
กรณมหำวิทยำลัย 

SRU BOOK STORE 1,139            

 ศูนย์หนังสือจุฬำลง
กรณมหำวิทยำลัย 

SRU BOOK STORE 1,139          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

210

 ซ้ือหนังสือเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำอำชี
วอนำมัยฯ 1,000            1,000           ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ำกัด

1,000            

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ำกัด

1,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

211

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือน ำไปใช้ในโครงแข่งขันกีฬำสร้ำง
ควำมสำมัคคึภำยในครอบครัววิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 23,191          23,191         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

23,191          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

23,191        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

212

 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร 10,596          10,596         ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

10,596          

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

10,596        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

213

 ซ้ือวัสดุกำรเรียนกำรสอนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ในสำขำวิชำฟิสิกส์ 33,250          33,250         ซ้ือ

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด

33,250          

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด

33,250        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

214

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำน
ในสำขำวิชำฟิสิกส์ 7,746            7,746           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

7,746            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

7,746          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

215

 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ในสำขำวิชำไฟฟ้ำอุตสำหกรรม 52,220          52,220         ซ้ือ

 ร้ำนสำธิตวิทยุ โดย 
นำยวิทยศักด์ิ สำธิตกุล

52,220          

 ร้ำนสำธิตวิทยุ โดย 
นำยวิทยศักด์ิ สำธิตกุล

52,220        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

216

 ซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินงำนในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 27,897          27,897         ซ้ือ

 ร้ำนเซอร์วิสมำย โดย
 นำยเอกรินทร์ บุญแก้ว

27,897          

 ร้ำนเซอร์วิสมำย โดย
 นำยเอกรินทร์ บุญแก้ว

27,897        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

217

 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์งำนช่ำงเพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำรกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงย่ังยืนตำมหลัก 30,000          30,000         ซ้ือ

 ร้ำนบุบผำ นวมน่ิม 
ค้ำวัสดุโดยนำงบุบผำ 

นวมน่ิม 30,000          

 ร้ำนบุบผำ นวมน่ิม 
ค้ำวัสดุโดยนำงบุบผำ 

นวมน่ิม 30,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 17/12/20

218

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำน
ในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร 13,840          13,840         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

13,840          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

13,840        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

219

 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนเพ่ือน ำไปใช้ในกำร
เรียนกำรสอนในสำขำวิชำฟิสิกส์ 13,500          13,500         ซ้ือ

 บริษัทไซเทคเอ็ดดูเค
ชัน จ ำกัด

13,500          

 บริษัทไซเทคเอ็ดดูเค
ชัน จ ำกัด

13,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

220

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนใน
สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 30,000          30,000         ซ้ือ

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด

30,000          

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด

30,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

221

 ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ในสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 36,180          36,180         ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 36,180          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 36,180        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

222

 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองย่อยอเนกประสงค์ ประจ ำสำขำวิชำพืช
ศำสตร์ 197,567       197,567       ซ้ือ

 บริษัทฟังก์ชัน เทค 
จ ำกัด

197,567        

 บริษัทฟังก์ชัน เทค 
จ ำกัด

197,567      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

223  ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือจัดท ำเจลแอลกอฮอล์ 9,625            9,625           ซ้ือ

 ร้ำนพี.พี.ซำยน์ แอนด์
 ซัพพลำย โดยนำย
ศิริพงษ์ ไกรมำท 9,625            

 ร้ำนพี.พี.ซำยน์ แอนด์
 ซัพพลำย โดยนำย
ศิริพงษ์ ไกรมำท 9,625          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 28/12/20

224  จัดซ้ือวัสดุในกำรด ำเนินงำนคณะวิทยำกำรจัดกำร 2,350            2,350           ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 2,350            

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 2,350          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

225

 จัดซ้ือพวงมำลัยข้อพระกรในพิธีรับปริญญำบัตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคใต้ 35,400          35,400         ซ้ือ

 ร้ำนดอกไม้ธนำนนท์
ฟลอริส โดยนำยปรีชำ

 ทองร่วง 35,400          

 ร้ำนดอกไม้ธนำนนท์
ฟลอริส โดยนำยปรีชำ

 ทองร่วง 35,400        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

226

 จัดซ้ือวัสดุกำรเรียนกำรสอนและกำรฝึกปฏิบัติ (ชำพะยอม
โถ) 239,150       239,150       ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเอ
สดีที คอฟฟ่ี

239,150        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเอ
สดีที คอฟฟ่ี

239,150      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

227  จัดซ้ือวัสดุในกำรด ำเนินงำนคณะวิทยำกำรจัดกำร 1,310            1,310           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดส.
ดำวเทียม (1992)

1,310            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดส.
ดำวเทียม (1992)

1,310          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

228  จัดซ้ือวัสดุกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำสำรสนเทศทำงธุรกิจ 8,650            8,650           ซ้ือ

 ร้ำนซี-สกำย 
คอมพิวเตอร์ & 

ซอฟต์แวร์ โดยนำย
เอกลักษณ์ หนูรอด 8,650            

 ร้ำนซี-สกำย 
คอมพิวเตอร์ & 

ซอฟต์แวร์ โดยนำย
เอกลักษณ์ หนูรอด 8,650          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

229  จัดซ้ือวัสดุโครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนนิเทศศำสตร์ 1,000            1,000           ซ้ือ

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำสุรำษฏร์ธำนี 
จ ำกัด (มหำชน) 1,000            

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำสุรำษฏร์ธำนี 
จ ำกัด (มหำชน) 1,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

230  จัดซ้ือน้ ำด่ืมในกำรด ำเนินงำนคณะวิทยำกำรจัดกำร 4,700            4,700           ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 4,700            

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 4,700          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

231  โครงกำรฝึกซ้อมและแสดงควำมยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2563 2,820            2,820           ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ ม.รำชภัฎสุ

รำษฎร์ธำนี 2,820            

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ ม.รำชภัฎสุ

รำษฎร์ธำนี 2,820          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

232  โครงกำรฝึกซ้อมและแสดงควำมยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2563 1,190            1,190           ซ้ือ

 ร้ำนกำญจรงค์ 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนำย

ด ำรงค์ สิตังนันท์ 1,190            

 ร้ำนกำญจรงค์ 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนำย

ด ำรงค์ สิตังนันท์ 1,190          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

233  โครงกำรฝึกซ้อมและแสดงควำมยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2563 5,720            5,720           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

5,720            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

5,720          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

234

 หมึกพิมพ์เลเซอร์ ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์สำขำวิชำสำรสนเทศ
ศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์ 3,780            3,780           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,780            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,780          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

235

 เฟรมแคนวำส สำขำภำษำอังกฤษ โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี 2563 1,350            1,350           ซ้ือ

 นำยรังสิมันต์ุ หนูปลอด
1,350            

 นำยรังสิมันต์ุ หนูปลอด
1,350          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

236  หลอดไฟพร้อมติดต้ัง 6,300            6,300           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์มหำนคร

(1999) 6,300            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์มหำนคร

(1999) 6,300          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

237  วัสดุส ำหรับเช่ือมต่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 7,380            7,380           ซ้ือ

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด

7,380            

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด

7,380          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

238

 ต้นไม้ส ำหรับโครงกำรเตรียมควำมพร้อมงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี 2563 2,340            2,340           ซ้ือ

 นำงสำวฐำนัชญำ 
เช่ียวสกุล

2,340            

 นำงสำวฐำนัชญำ 
เช่ียวสกุล

2,340          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

239

 ต้นไม้เพ่ือใช้ส ำหรับโครงกำรเตรียมควำมพร้อมงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี 2563 5,690            5,690           ซ้ือ

 นำงสำวฐำนัชญำ 
เช่ียวสกุล

5,690            

 นำงสำวฐำนัชญำ 
เช่ียวสกุล

5,690          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

240

 สีและวัสดุส ำหรับทำสี ส ำหรับโครงกำรเตรียมควำมพร้อม
งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี 2563 12,000          12,000         ซ้ือ

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 12,000          

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 12,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

241  ครุภัณฑ์ส ำนักงำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 22,500          22,500         ซ้ือ

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 22,500          

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 22,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

242  หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 27,200          27,200         ซ้ือ

 ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ.
เอ. โดยนำยนิรัตน์ 

ขวัญศรี 27,200          

 ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ.
เอ. โดยนำยนิรัตน์ 

ขวัญศรี 27,200        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

243

 วัสดุโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ
คณำจำรย์ ประจ ำหลักสูตร 6,065            6,065           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

6,065            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

6,065          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

244

 วัสดุส ำนักงำนส ำหรับกองวำรสำรมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 1,950            1,950           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,950            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,950          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

245

 วัสดุส ำหรับจัดกิจกรรมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี 2563 17,855          17,855         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

17,855          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

17,855        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

246

 วัสดุโครงกำรนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
สำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์ 3,950            3,950           ซ้ือ

 ร้ำนSRU 
BOOKSTORE ส ำนัก

จัดกำรทรัพย์สิน 3,950            

 ร้ำนSRU 
BOOKSTORE ส ำนัก

จัดกำรทรัพย์สิน 3,950          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

247

 วัสดุโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพใน
กำรรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,750            9,750           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

9,750            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

9,750          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

248  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำนประมวลผล 21,500          21,500         ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 21,500          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 21,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

249  บอร์ดนิทรรศกำร ส ำหรับสำขำวิชำจิตรกรรม 35,000          35,000         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์มหำนคร

(1999) 35,000          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์มหำนคร

(1999) 35,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

250  ครุภัณฑ์ป.โท 24,300          24,300         ซ้ือ

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 24,300          

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร

กุลนิจ 24,300        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

251

 หลอดไฟพร้อมติดต้ังช้ัน 1 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษำ 3,220            3,220           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์มหำนคร

(1999) 3,220            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์มหำนคร

(1999) 3,220          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

252  เคร่ืองท ำลำยกระดำษ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 50,000          50,000         ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 50,000          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  

จ ำกัด 50,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

253  หมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สีด ำ 2,550            2,550           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,550            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,550          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

254  ส ำนักงำนคณบดี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 8,725            8,725           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

8,725            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

8,725          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

255

 ซ้ือหลอดไฟพร้อมติดต้ังภำยในห้องส ำนักงำนคณบดี คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 3,760            3,760           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์มหำนคร

(1999) 3,760            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์มหำนคร

(1999) 3,760          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 30/12/20

256

 ของท่ีระลึกโครงกำรศึกษำดูงำนนักศึกษำหลักสูตรนิติ
ศำสตรมหำบัณฑิต 1,000            1,000           ซ้ือ

 ร้ำนSRU 
BOOKSTORE ส ำนัก

จัดกำรทรัพย์สิน 1,000            

 ร้ำนSRU 
BOOKSTORE ส ำนัก

จัดกำรทรัพย์สิน 1,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 17/12/20

257

 ซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ส ำหรับโครงกำรเพ้นท์ผ้ำปำเต๊ะด้วยกำก
เพชรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ 9,020            9,020           ซ้ือ

 นำยอุชุกร สะเม๊ำะ
9,020            

 นำยอุชุกร สะเม๊ำะ
9,020          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 16/12/20

258

 เพ่ือเติมแก๊สอ๊อกซิเจนส ำหรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนใน
ห้องปฏิบัติกำรพยำบำล 500               500              ซ้ือ

 บริษัทกวงหลีอ็อกซิ
เย่น จ ำกัด

500               

 บริษัทกวงหลีอ็อกซิ
เย่น จ ำกัด

500             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

259

 เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนของคณะ
พยำบำลศำสตร์ 1,440            1,440           ซ้ือ

 ร้ำนเอเภสัช โดยน.ส.
จริยำพร เจริญรูป

1,440            

 ร้ำนเอเภสัช โดยน.ส.
จริยำพร เจริญรูป

1,440          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

260

 เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับโครงกำรพัฒนำสมรรถนะช้ันปี
นักศึกษำพยำบำล ระยะท่ี 1 2,220            2,220           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,220            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,220          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

261

 เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลสุขภำพจิตและ
จิตเวช 2,800            2,800           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,800            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

262  เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับโครงกำรเก่ง ดี มีสุข ระยะท่ี 1 2,775            2,775           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,775            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,775          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

263

 เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับกิจกรรมประชำสัมพันธ์คณะพยำบำล
ศำสตร์ เข้ำถึงผู้ปกครอง 1,620            1,620           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,620            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,620          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

264  เพ่ือซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับคณะพยำบำลศำสตร์ 2,350            2,350           ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 2,350            

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 2,350          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 17/12/20

265

 เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับกิจกรรมวันไหว้ครูและสำนสัมพันธ์
รับขวัญน้องใหม่ 4,930            4,930           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,930            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,930          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

266

 เพ่ือซ้ือวัสดุโครงกำรยุค 4.0 สูงวัยอย่ำงมีคุณค่ำงำมสง่ำ
ด้วยจิตใจ ระยะท่ี 1 100               100              ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

100               

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

100             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

267

 เพ่ือซ้ือวัสดุโครงกำรยุค 4.0 สูงวัยอย่ำงมีคุณค่ำงำมสง่ำ
ด้วยจิตใจ ระยะท่ี 1 1,400            1,400           ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

1,400            

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ

1,400          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

268  เพ่ือซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับคณะพยำบำลศำสตร์ 3,525            3,525           ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 3,525            

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 3,525          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

269  เพ่ือซ้ือผ้ำม้วนส ำหรับใช้ในงำนรับปริญญำ 16,000          16,000         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดเบิร์ดคัลเลอร์แล็บ

16,000          

 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดเบิร์ดคัลเลอร์แล็บ

16,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

270  เพ่ือซ้ือวัสดุทำงกำรพยำบำลใช้ในงำนรับปริญญำ 32,070          32,070         ซ้ือ

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มำร์
เก็ตต้ิง  จ ำกัด

32,070          

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มำร์
เก็ตต้ิง  จ ำกัด

32,070        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

271  เพ่ือซ้ือครุภัณฑ์ตู้อบเด็กทำรกแรกเกิด 390,000       390,000       ซ้ือ

 บริษัทโฟร์ดี อี.เอ็ม. 
จ ำกัด

390,000        

 บริษัทโฟร์ดี อี.เอ็ม. 
จ ำกัด

390,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

272  เพ่ือซ้ือครุภัณฑ์หุ่นแขนส ำหรับฝึกให้น้ ำเกลือ 300,000       300,000       ซ้ือ

 บริษัทโฟร์ดี อี.เอ็ม. 
จ ำกัด

300,000        

 บริษัทโฟร์ดี อี.เอ็ม. 
จ ำกัด

300,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

273  เพ่ือซ้ือครุภัณฑ์หุ่นฝึกกำรพยำบำลพ้ืนฐำน 300,000       300,000       ซ้ือ

 บริษัทโฟร์ดี อี.เอ็ม. 
จ ำกัด

300,000        

 บริษัทโฟร์ดี อี.เอ็ม. 
จ ำกัด

300,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

274  เพ่ือซ้ืออะไหล่รถกอล์ฟไฟฟ้ำของคณะพยำบำลศำสตร์ 9,400            9,400           ซ้ือ
 นำยสุวิทย์ ช่วยชูใจ

9,400            
 นำยสุวิทย์ ช่วยชูใจ

9,400          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

275

 เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับใช้ในโครงกำรพัฒนำทักษะ ICT ส ำหรับ
นักศึกษำ 36,070          36,070         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

36,070          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

36,070        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

276  เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 9,000            9,000           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

9,000            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

9,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

277  เพ่ือซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำหรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน 11,275          11,275         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

11,275          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

11,275        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

278  ค่ำผ้ำสีตกแต่งอำคำรงำนรับปริญญำบัตร 2563 3,600            3,600           ซ้ือ
 ร้ำนห้ำงชนะชัยค้ำผ้ำ

3,600            
 ร้ำนห้ำงชนะชัยค้ำผ้ำ

3,600          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

279  ค่ำต้นไม้ตกแต่งสถำนท่ีงำนรับปริญญำ 2563 3,000            3,000           ซ้ือ

 ร้ำนรัศมี พันธ์ุไม้ โดย
นำยวรพงค์ นำคสินธ์ุ

3,000            

 ร้ำนรัศมี พันธ์ุไม้ โดย
นำยวรพงค์ นำคสินธ์ุ

3,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

280  ค่ำน้ ำด่ืมประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 1,324            1,324           ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 1,324            

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 1,324          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

281

 ซ้ือขวดพลำสติกขนำด 600 ซีซีเพ่ือผลิตน้ ำด่ืมบริกำรแก่
นักศึกษำ บุคลำกร 76,559          76,559         ซ้ือ

 บริษัทวีเอสเอ็ม โปร
ดักส์  จ ำกัด

76,559          

 บริษัทวีเอสเอ็ม โปร
ดักส์  จ ำกัด

76,559        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

282

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ ำส ำนักงำนวิทยำลัยนำนำชำติกำร
ท่องเท่ียว 3,000            3,000           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,000            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 12/12/20

283  ซ้ือหมึกพิมพ์ประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติกำรท่องเท่ียว 21,000          21,000         ซ้ือ

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด

21,000          

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด

21,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

284  ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรสำนสัมพันธ์น้องพ่ีบัณฑิต2563 4,575            4,575           ซ้ือ

 ร้ำนSamui Party 
Pro (สมุยปำร์ต้ีโปร) 
โดยนำยธวัตชัย วิชิต

จรรยำ 4,575            

 ร้ำนSamui Party 
Pro (สมุยปำร์ต้ีโปร) 
โดยนำยธวัตชัย วิชิต

จรรยำ 4,575          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

285

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติกำรท่องเท่ียว 
อ ำเภอเกำะสมุย 3,430            3,430           ซ้ือ

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 

รัตนนำคิน 3,430            

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 

รัตนนำคิน 3,430          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

286  ซ้ือตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์เจท HP 4,913            4,913           ซ้ือ

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 

รัตนนำคิน 4,913            

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 

รัตนนำคิน 4,913          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

287  ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรสำนสัมพันธ์น้องพ่ีบัณฑิต2563 1,423            1,423           ซ้ือ

 บริษัทซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
จ ำกัด (สำขำสุรำษฎร์

ธำนี) จ ำกัด 1,423            

 บริษัทซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
จ ำกัด (สำขำสุรำษฎร์

ธำนี) จ ำกัด 1,423          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

288  ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรสำนสัมพันธ์น้องพ่ีบัณฑิต2563 240               240              ซ้ือ

 นำยปุณณัต จันทร์ยืน
ยง

240               

 นำยปุณณัต จันทร์ยืน
ยง

240             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

289  ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรสำนสัมพันธ์น้องพ่ีบัณฑิต2563 325               325              ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศุภ
สำร ซอย 10

325               

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศุภ
สำร ซอย 10

325             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

290  ขอซ้ือวัตถุดิบประกอบอำหำรเช้ำห้องพัก 1,199            1,199           ซ้ือ

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำเกำะสมุย จ ำกัด 

(มหำชน) 1,199            

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำเกำะสมุย จ ำกัด 

(มหำชน) 1,199          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

291  ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรสำนสัมพันธ์น้องพ่ีบัณฑิต2563 4,225            4,225           ซ้ือ

 นำยปุณณัต จันทร์ยืน
ยง

4,225            

 นำยปุณณัต จันทร์ยืน
ยง

4,225          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

292  ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรสำนสัมพันธ์น้องพ่ีบัณฑิต2563 2,119            2,119           ซ้ือ

 ร้ำนโรงค้ำไม้เพชรวัสดุ
(ส ำนักงำนใหญ่)

2,119            

 ร้ำนโรงค้ำไม้เพชรวัสดุ
(ส ำนักงำนใหญ่)

2,119          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

293  ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรสำนสัมพันธ์น้องพ่ีบัณฑิต2563 1,010            1,010           ซ้ือ
 ร้ำนว.เคร่ืองประดับ

1,010            
 ร้ำนว.เคร่ืองประดับ

1,010          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

294  ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรสำนสัมพันธ์น้องพ่ีบัณฑิต2563 1,043            1,043           ซ้ือ

 บริษัทโปรเวิร์ค รีเทล 
(สำขำท่ี 00008) 

จ ำกัด 1,043            

 บริษัทโปรเวิร์ค รีเทล 
(สำขำท่ี 00008) 

จ ำกัด 1,043          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

295  ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรสำนสัมพันธ์น้องพ่ีบัณฑิต2563 2,244            2,244           ซ้ือ

 บริษัทโฮมโปร เซ็น
เตอร์ จ ำกัด(มหำชน) 
สำขำสุรำษฎร์ธำนี 
(เล่ียงเมือง) สำขำท่ี 

00062 จ ำกัด 
(มหำชน) 2,244            

 บริษัทโฮมโปร เซ็น
เตอร์ จ ำกัด(มหำชน) 
สำขำสุรำษฎร์ธำนี 
(เล่ียงเมือง) สำขำท่ี 

00062 จ ำกัด 
(มหำชน) 2,244          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

296

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ ำส ำนักงำนวิทยำลัยนำนำชำติกำร
ท่องเท่ียว 3,008            3,008           ซ้ือ

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง

3,008            

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง

3,008          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

297

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์จำก
มะพร้ำวชุมชนในพ้ืนท่ีเกำะสมุยและหมู่เกำะทะเลใต้ 3,300            3,300           ซ้ือ

 ร้ำนร้ำนสถำนีเอกสำร
โดยนำยวิทยำกร เหล่ำ

เจริญ 3,300            

 ร้ำนร้ำนสถำนีเอกสำร
โดยนำยวิทยำกร เหล่ำ

เจริญ 3,300          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

298

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์จำก
มะพร้ำวชุมชนในพ้ืนท่ีเกำะสมุยและหมู่เกำะทะเลใต้ 2,600            2,600           ซ้ือ

 ร้ำนร้ำนสถำนีเอกสำร
โดยนำยวิทยำกร เหล่ำ

เจริญ 2,600            

 ร้ำนร้ำนสถำนีเอกสำร
โดยนำยวิทยำกร เหล่ำ

เจริญ 2,600          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

299

 ขอซ้ือวัสดุประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติกำรท่องเท่ียว อ.
เกำะสมุย 4,322            4,322           ซ้ือ

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำเกำะสมุย จ ำกัด 

(มหำชน) 4,322            

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำเกำะสมุย จ ำกัด 

(มหำชน) 4,322          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

300

 ซ้ือน้ ำมันเชท้อเพลิงเพ่ืใช้ในกำรด ำเนินงำนเคร่ืองป่ันไฟ ณ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 4,000            4,000           ซ้ือ

 บริษัทพี.ซี.ปิโตรเลียม
แอนด์เทอร์มินอล 
(สำขำท่ี 00003) 

จ ำกัด 4,000            

 บริษัทพี.ซี.ปิโตรเลียม
แอนด์เทอร์มินอล 
(สำขำท่ี 00003) 

จ ำกัด 4,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

301  ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนส ำนักวิทยบริกำรฯ 330               330              ซ้ือ

 ร้ำนเสริมวิทย์ไดนำโม 
โดยนำงวลัยพร เสริม

วิทยวงศ์ 330               

 ร้ำนเสริมวิทย์ไดนำโม 
โดยนำงวลัยพร เสริม

วิทยวงศ์ 330             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 02/12/20

302  จัดซ้ือวัสดุด ำเนินงำนส ำนักวิทยบริกำรฯ 2,080            2,080           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,080            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,080          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

303  ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนส ำนักวิทยบริกำรฯ 5,960            5,960           ซ้ือ

 ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ.
เอ. โดยนำยนิรัตน์ 

ขวัญศรี 5,960            

 ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ.
เอ. โดยนำยนิรัตน์ 

ขวัญศรี 5,960          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

304

 จัดหำวำรสำรเพ่ือให้บริกำรนกศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร ณ
 หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรฯ 1,775            1,775           ซ้ือ

 ร้ำนสำทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 

เหลืองปฎิพันธ์ 1,775            

 ร้ำนสำทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 

เหลืองปฎิพันธ์ 1,775          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

305

 ซ้ือหนังสือเพ่ือให้บริกำร นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร ณ 
หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2,090            2,090           ซ้ือ

 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน
(สำขำเซ็นทรัล พลำซ่ำ
 สุรำษฎร์ธำนี) จ ำกัด 

(มหำชน) 2,090            

 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน
(สำขำเซ็นทรัล พลำซ่ำ
 สุรำษฎร์ธำนี) จ ำกัด 

(มหำชน) 2,090          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

306

 จัดหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริกำร ณ หอสมุดกลำง
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 88,000          88,000         ซ้ือ

 บริษัทนิว โนวเลจ 
อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด

88,000          

 บริษัทนิว โนวเลจ 
อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด

88,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

307

 ต่อสมำชิกวำรสำรพยำบำล เพ่ือให้บริกำรนักศึกษำ 
อำจำรย์ บุคลำกร ณ หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรฯ 88,300          88,300         ซ้ือ

 บริษัทควอลิต้ี บุ๊คส์  
จ ำกัด

88,300          

 บริษัทควอลิต้ี บุ๊คส์  
จ ำกัด

88,300        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

308

 เพ่ือใช้ส ำหรับป้องกันหนังสือหำย ณ หอสมุดกลำง ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 86,269          86,269         ซ้ือ

 บริษัทเทรซ ออน 
จ ำกัด

86,269          

 บริษัทเทรซ ออน 
จ ำกัด

86,269        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

309

 ซ้ือหนังสือเพ่ือให้บริกำร นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร ณ 
หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรฯ 17,858          17,858         ซ้ือ

 ศูนย์หนังสือ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 17,858          

 ศูนย์หนังสือ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 17,858        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

310

 ซ้ือหนังสือเพ่ือให้บริกำร นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร ณ 
หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรฯ 1,194            1,194           ซ้ือ

 บริษัทคิโนะคูนิยะ 
บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)

  จ ำกัด 1,194            

 บริษัทคิโนะคูนิยะ 
บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)

  จ ำกัด 1,194          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 29/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

311

 จัดหำหนังสือพิมพ์เพ่ือให้บริกำร นักศึกษำ อำจำรย์ 
บุคลำกร ณ หอมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรฯ 2,340            2,340           ซ้ือ

 ร้ำนสำทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 

เหลืองปฎิพันธ์ 2,340            

 ร้ำนสำทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 

เหลืองปฎิพันธ์ 2,340          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

312

 ซ้ือหนังสือในรูปแบบ e - book เพ่ือให้บริกำร ณ 
หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำร 24,710          24,710         ซ้ือ

 บริษัทนิวโนวเลจ อิน
ฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด

24,710          

 บริษัทนิวโนวเลจ อิน
ฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด

24,710        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

313

 จัดหำเคร่ืองขยำยและผสมสัญญำณเสียงเพ่ือใช้แทนของ
เก่ำท่ีช ำรุด ห้องปฏิบัติกำรคอมฯ 1 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 14,500          14,500         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์ พอยเตอร์

14,500          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์ พอยเตอร์

14,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

314

 ซ้ือวัสดุใช้ป้องกันโควิคในกำรจัดอบรมกิจกรรมค่ำย
หุ่นยนต์ส ำหรับเยำวชน ระหว่ำงวันท่ี 28-29 ธ.ค. 63 1,360            1,360           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,360            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,360          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

315

 จัดหำวัสดุเพ่ือใช้ในกำรจัดโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถ่ิน ระหว่ำงวันท่ี 28-29 ธ.ค.
 63 8,412            8,412           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

8,412            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

8,412          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

316  เพ่ือใช้สอบวิชำศึกษำท่ัวไป 20,980          20,980         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

20,980          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

20,980        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

317

 เพ่ือใช้เป็นของท่ีระลึกส ำหรับสถำนประกอบกำรโครงกำร
นิเทศงำนสหกิจศึกษำ 75,000          75,000         ซ้ือ

 ร้ำนดีไซน์ บำย ชำย
ภัทร โดยนำงสำวสุ

รรัตนวิทย์ 75,000          

 ร้ำนดีไซน์ บำย ชำย
ภัทร โดยนำงสำวสุ

รรัตนวิทย์ 75,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

318  เพ่ือใช้สนับสนุนกำรรับสมัครนักศึกษำ 43,620          43,620         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

43,620          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

43,620        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

319  ซ้ือซองกระดำษค ำตอบและซองข้อสอบ 71,000          71,000         ซ้ือ

 บริษัทสิทธิประเสริฐ 
พร้ินต้ิง จ ำกัด

71,000          

 บริษัทสิทธิประเสริฐ 
พร้ินต้ิง จ ำกัด

71,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

320  เพ่ือซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส ำหรับด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ 2,840            2,840           ซ้ือ

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด

2,840            

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด

2,840          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

321

 เพ่ือซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับใช้ในกิจกรรมอบรมและเผยแพร่
ศิลปกำรแสดง 376               376              ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 376               

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 376             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

322

 เพ่ือซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ ฯ ห้องส ำนักงำน ช้ัน 1 ห้องจัด
แสดงผ้ำ และห้องจัดแสดงเอกสำรโบรำณ 236,000       236,000       ซ้ือ

 ร้ำนทองทรัพย์กำร
ไฟฟ้ำ โดย นำยอรรถ

พล ทองทรัพย์ 236,000        

 ร้ำนทองทรัพย์กำร
ไฟฟ้ำ โดย นำยอรรถ

พล ทองทรัพย์ 236,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

323

 เพ่ือซ้ือวัสดุฝ่ำยพิธีสงฆ์ส ำหรับใช้ในพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคใต้ประจ ำปี 2563 2,025            2,025           ซ้ือ

 บริษัทสุรำษฎร์ธำนีดี
เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

2,025            

 บริษัทสุรำษฎร์ธำนีดี
เวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

2,025          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

324

 เพ่ือซ้ือวัสดุฝ่ำยพิธีสงฆ์ส ำหรับใช้ในพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคใต้ประจ ำปี 2563 1,413            1,413           ซ้ือ

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำสุรำษฏร์ธำนี 
จ ำกัด (มหำชน) 1,413            

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำสุรำษฏร์ธำนี 
จ ำกัด (มหำชน) 1,413          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

325  เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับใช้จัดนิทรรศกำร 14,185          14,185         ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

14,185          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

14,185        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

326

 เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับใช้จัดนิทรรศกำรในพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคใต้ประจ ำปี 2563 42,000          42,000         ซ้ือ

 ร้ำนไหมธนวัต โดย 
น.ส.วรินทร แก่นดี

42,000          

 ร้ำนไหมธนวัต โดย 
น.ส.วรินทร แก่นดี

42,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

327

 เพ่ือซ้ือวัสดุฝ่ำยพิธีสงฆ์ส ำหรับใช้ในพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคใต้ประจ ำปี 2563 338               338              ซ้ือ

 บริษัทบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ (MBC ซอยวัด
โพธ์ิ 24) สำขำท่ี 
00924 จ ำกัด 338               

 บริษัทบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ (MBC ซอยวัด
โพธ์ิ 24) สำขำท่ี 
00924 จ ำกัด 338             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 15/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

328

 ซ้ือเพ่ือซ้ือหลอดไฟสปอตไลท์ LED พร้อมติดต้ังส ำหรับใช้
ในกำรจัดนิทรรศกำรศิลปวัฒนธรรม 6,300            6,300           ซ้ือ

 นำยณกรณ์ สมล่ ำ
6,300            

 นำยณกรณ์ สมล่ ำ
6,300          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

329  เพ่ือซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส ำหรับใช้ด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ 3,430            3,430           ซ้ือ

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด

3,430            

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด

3,430          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

330  เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับใช้ด ำเนินงำนในกิจกรรม 5ส. 2,500            2,500           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,500            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,500          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

331  ซ้ือวัสดุ ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน 1,730            1,730           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,730            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,730          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

332  ซ้ือวัสดุ ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน 990               990              ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

990               

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

990             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

333

 ซ้ือของท่ีระลึก โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำร
พัฒนำข้อเสนอแผนงำนฯ 2,000            2,000           ซ้ือ

 SRU BOOK STORE 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ

รำษฎร์ธำนี 2,000            

 SRU BOOK STORE 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ

รำษฎร์ธำนี 2,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

334

 ซ้ือน้ ำด่ืม ส ำหรับใช้ในโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง 
กำรพัฒนำข้อเสนอแผนงำนฯ 550               550              ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 550               

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 550             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

335

 ซ้ือหมึกพิมพ์ ส ำหรับใช้ในโครงกำรปฐมนิเทศและอบรม
หลักสูตร เทคนิคกำรท ำวิจัยเชิงพ้ืนท่ีฯ 2,130            2,130           ซ้ือ

 บริษัทสยำม พี.พี.ซี. 
ออโตเมช่ัน  จ ำกัด

2,130            

 บริษัทสยำม พี.พี.ซี. 
ออโตเมช่ัน  จ ำกัด

2,130          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

336

 ซ้ือกระดำษ ส ำหรับใช้ในโครงกำรปฐมนิเทศและอบรม
หลักสูตร เทคนิคกำรท ำวิจัยเชิงพ้ืนท่ีฯ 525               525              ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

525               

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

525             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

337  ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน 10,200          10,200         ซ้ือ

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ำกัด

10,200          

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ำกัด

10,200        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

338  ซ้ือกระดำษ ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน 4,725            4,725           ซ้ือ

 บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุรำษฎร์ธำนี  จ ำกัด

4,725            

 บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุรำษฎร์ธำนี  จ ำกัด

4,725          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

339  ซ้ือวัสดุ ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน 3,320            3,320           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,320            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,320          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

340

 เพ่ือใช้เป็นวัสดุในกำรด ำเนินงำนกิจกรรม Christmas Day
 2020 360               360              ซ้ือ

 ร้ำนเล็กใจดีค้ำผ้ำ 
โดยนำงลัดดำวัลย์ ณัติ

ไชยวงศ์ 360               

 ร้ำนเล็กใจดีค้ำผ้ำ 
โดยนำงลัดดำวัลย์ ณัติ

ไชยวงศ์ 360             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

341  เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรกิจกรรม Christmas Day 2020 310               310              ซ้ือ
 ร้ำนย่งสิกพำนิช

310               
 ร้ำนย่งสิกพำนิช

310             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

342  เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนกิจกรรม Christmas Day 2020 1,339            1,339           ซ้ือ

 บริษัทเอก-ชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 

จ ำกัด 1,339            

 บริษัทเอก-ชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 

จ ำกัด 1,339          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

343  เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนกิจกรรม Christmas Day 2020 1,403            1,403           ซ้ือ

 บริษัทมิสเตอร์.ดี.ไอ.
วำย (กรุงเทพ) จ ำกัด

1,403            

 บริษัทมิสเตอร์.ดี.ไอ.
วำย (กรุงเทพ) จ ำกัด

1,403          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

344

 เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำภำษำด้วยส่ือกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง 783               783              ซ้ือ

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำสุรำษฏร์ธำนี 
จ ำกัด (มหำชน) 783               

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำสุรำษฏร์ธำนี 
จ ำกัด (มหำชน) 783             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

345  เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม Christmas Day 2020 1,688            1,688           ซ้ือ

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำสุรำษฏร์ธำนี 
จ ำกัด (มหำชน) 1,688            

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำสุรำษฏร์ธำนี 
จ ำกัด (มหำชน) 1,688          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

346

 เพ่ือใช้เป็นวัสดุในกำรด ำเนินงำนพัฒนำภำษำด้วยส่ือกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง 570               570              ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

570               

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

570             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

347

 เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำภำษำด้วยส่ือกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง 7,000            7,000           ซ้ือ

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด

7,000            

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด

7,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 28/12/20

348

 เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำภำษำด้วยส่ือกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 2,550            2,550           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,550            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,550          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 28/12/20

349

 เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำภำษำด้วยส่ือกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 3,429            3,429           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,429            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,429          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 28/12/20

350

 เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำภำษำด้วยส่ือกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 2,550            2,550           ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,550            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,550          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

351

 จ้ำงขนย้ำยและเทกองขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน ตุลำคม 
2563 - กันยำยน 2564 40,000          40,000         จ้ำง

 บริษัทเอสอำร์ที พำว
เวอร์กรีน จ ำกัด

40,000          

 บริษัทเอสอำร์ที พำว
เวอร์กรีน จ ำกัด

40,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

352  ปรับปรุงเรือนอัจฉริยะเพ่ือผลิตและแปรรูปพืชอินทรีย์ 9,135,200     9,135,200    จ้ำง

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

8,100,000     

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

8,100,000   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ
สัญญำเลขท่ี 
20/2563 22/12/20

กิจกำรร่วมค้ำฟังก์ชัน 
เทค วีหน่ึง เอ็นจิเนียร่ิง

9,000,000     

353  ก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรจอดรถจักรยำนยนต์ 490,000       490,000       จ้ำง

 บริษัทพี แอนด์ บี 
เอ็นจิเนียร่ิง 1996 

จ ำกัด 490,000        

 บริษัทพี แอนด์ บี 
เอ็นจิเนียร่ิง 1996 

จ ำกัด 490,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

354

 จ้ำงออกแบบโลโก้ดอกโครงเครงกลุ่มสมุนไพรบ้ำนทุ่งตำ
หนอนโครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน 2,000            2,000           จ้ำง

 นำยชโยดม ปลอด
อักษร

2,000            

 นำยชโยดม ปลอด
อักษร

2,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

355  จ้ำงจัดท ำเอกสำรประชุม 13,565          13,565         จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

13,565          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

13,565        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

356

 จ้ำงซ่อมแซมผนังและฝ้ำเพดำนห้องศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรม 55,000          55,000         จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์มหำนคร

(1999) 55,000          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์มหำนคร

(1999) 55,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

357  จ้ำงออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทยฯ 5,000            5,000           จ้ำง

 นำงสำวกรรณิกำร์ 
สัมพันธ์

5,000            

 นำงสำวกรรณิกำร์ 
สัมพันธ์

5,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

358

 จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิล โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำและส่งเสริมอำชีพฯ 800               800              จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 800               

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 800             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

359  จ้ำงย้ำยตู้เอกสำร 9,095            9,095           จ้ำง
 บริษัทดีเอฟแอล จ ำกัด

9,095            
 บริษัทดีเอฟแอล จ ำกัด

9,095          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

360

 จ้ำงซักแห้งชุดขำวและชุดครุยส ำหรับพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 3,580            3,580           จ้ำง

 ร้ำนจตุรมิตร ซัก อบ 
รีด

3,580            

 ร้ำนจตุรมิตร ซัก อบ 
รีด

3,580          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

361  จ้ำงซักผ้ำกระโปรง ผ้ำคลุมเก้ำอ้ี 3,000            3,000           จ้ำง
 นำยจรินทร์ อุ่นเย็น

3,000            
 นำยจรินทร์ อุ่นเย็น

3,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

362  จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 2,130            2,130           จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 2,130            

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 2,130          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

363  จ้ำงเทพ้ืนคอนกรีตตึกวิทยำกำรจัดกำร วจก.ใหม่ 99,800          99,800         จ้ำง

 นำงสำวผกำมำศ จัน
ทองแก้ว

99,800          

 นำงสำวผกำมำศ จัน
ทองแก้ว

99,800        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 17/12/20

364

 จัดตำข่ำยก้ันสถำนท่ีกักบริเวณเฉพำะกิจ พิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 70,000          70,000         จ้ำง

 นำยเสริม แป้นทอง
70,000          

 นำยเสริม แป้นทอง
70,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 17/12/20

365  จ้ำงซ่อมโคมไฟส่องสว่ำงโซล่ำเชลล์ 306,020       306,020       จ้ำง

 บริษัทเอ็ม เทค
โนเวช่ัน จ ำกัด

306,020        

 บริษัทเอ็ม เทค
โนเวช่ัน จ ำกัด

306,020      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

366  จ้ำงเหมำติดต้ังบอร์ดภำยในเต็นท์ส ำหรับสินค้ำ OTOP 333,000       333,000       จ้ำง

 บริษัทเวอร์คดี 
เซอร์วิส จ ำกัด จ ำกัด

333,000        

 บริษัทเวอร์คดี 
เซอร์วิส จ ำกัด จ ำกัด

333,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

367  จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ ตัว C 900               900              จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 900               

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 900             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

368

 จ้ำงจัดท ำกรอบภำพและขำต้ังส ำหรับใช้งำน โครงกำร
นิทรรศกำรจิตอำสำฯ 3,600            3,600           จ้ำง

 นำยวีรเทพ บูรณำรมย์
3,600            

 นำยวีรเทพ บูรณำรมย์
3,600          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

369  จ้ำงติดต้ังระบบเสียงตำมสำย 283,000       283,000       จ้ำง
 นำยสุรวัฒน์ บัวลอย

283,000        
 นำยสุรวัฒน์ บัวลอย

283,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

370  จ้ำงรถ JCB ปรับพ้ืนท่ี 15,000          15,000         จ้ำง
 นำยสุพจน์ ภิรอด

15,000          
 นำยสุพจน์ ภิรอด

15,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

371  จ้ำงปรับปรุงแท่นนิทรรศกำรและโถงทำงเดิน 186,000       186,000       จ้ำง

 ร้ำนรักษ์ผ้ำม่ำน โดย 
นำยอนุรักษ์ จันทร์ดี

186,000        

 ร้ำนรักษ์ผ้ำม่ำน โดย 
นำยอนุรักษ์ จันทร์ดี

186,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

372  จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิล 122,073       122,073       จ้ำง

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 

จ ำกัด 122,073        

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 

จ ำกัด 122,073      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

373

 จ้ำงท่ีปรึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในและกำรวิเครำะห์กรอบอัตรำก ำลังบุคลำกร มรส 1,000,000     1,000,000    จ้ำง

 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
980,000        

 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
980,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

374  จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศอำคำรบรรณรำชนครินทร์ 2 15,087          15,087         จ้ำง

 บริษัทวำยแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

15,087          

 บริษัทวำยแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

15,087        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

375  จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูทำงเข้ำ 420,000       420,000       จ้ำง

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

420,000        

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

420,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

376  จ้ำงจัดดอกไม้ 300,000       300,000       จ้ำง

 ร้ำนบอสซ่ัมบำยโอม 
โดยนำยนัฐชัย ฤทธิวุฒิ

300,000        

 ร้ำนบอสซ่ัมบำยโอม 
โดยนำยนัฐชัย ฤทธิวุฒิ

300,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

377

 จ้ำงปรับปรุงห้องประทับและแท่นพระรำชทำนปริญญำ
บัตรภำยในหอประชุมวชิรำลงกรณ 425,000       425,000       จ้ำง

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

425,000        

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด

425,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

378   จ้ำงซักพรมและผ้ำม่ำน ณ อำคำรหอประชุมวชิรำลงกรณ 200,000       200,000       จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดฐำปนี เดคคอร์

200,000        

 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดฐำปนี เดคคอร์

200,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

379

 จ้ำงร้ือขุดถอนต้นไม้ เทพ้ืนคอนกรีต เทพ้ืนลำดลำนคณะ
วิทยำกำรจัดกำร (เก่ำ) 40,000          40,000         จ้ำง

 นำงวิยะดำ เดชมณี
40,000          

 นำงวิยะดำ เดชมณี
40,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

380

 จ้ำงติดต้ังระบบไฟฟ้ำภำยในเต็นท์หน่วยแพทย์
พระรำชทำน เต็นท์นิทรรศกำรจิตอำสำ และเต็นท์จัดแสดง
ศิลปำชีพ 25,000          25,000         จ้ำง

 นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน
25,000          

 นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน
25,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

381

 จ้ำงซ่อมหลังคำหอประชุมวชิรำลงกรณ และอำคำรสนำม
ฟุตซอล 99,800          99,800         จ้ำง

 ว่ำท่ีร้อยตรีอำทิตย์ 
วัชระนภำพงศ์

99,800          

 ว่ำท่ีร้อยตรีอำทิตย์ 
วัชระนภำพงศ์

99,800        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

382  จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิล 49,500          49,500         จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 49,500          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 49,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

383

 จ้ำงตัดแต่งและตัดโค่นต้นไม้บริเวณสำยไฟฟ้ำแรงสูง และ
ต้นไม้บริเวณคณะพยำบำลศำสตร์ 45,000          45,000         จ้ำง

 นำยสุรพงศ์ ปิยะพันธ์ุ
45,000          

 นำยสุรพงศ์ ปิยะพันธ์ุ
45,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

384  จ้ำงรถ JCB ปรับพ้ืนท่ี 15,000          15,000         จ้ำง
 นำยสุพจน์ ภิรอด

15,000          
 นำยสุพจน์ ภิรอด

15,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

385  จ้ำงผูกผ้ำ 40,000          40,000         จ้ำง
 นำยสดำวุฒิ พลภำ

40,000          
 นำยสดำวุฒิ พลภำ

40,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

386  จ้ำงออกแบบฯ 5,000            5,000           จ้ำง

 นำงสำวกรรณิกำร์ 
สัมพันธ์

5,000            

 นำงสำวกรรณิกำร์ 
สัมพันธ์

5,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

387  เพ่ือจ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิล 6,400            6,400           จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 6,400            

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 6,400          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

388  เพ่ือจ้ำงจัดท ำไวนิล 5,840            5,840           จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 5,840            

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 5,840          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

389  จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิล 64,000          64,000         จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 64,000          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 64,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

390  จ้ำงท ำป้ำยไวนิลภำยในมหำวิทยำลัย จ ำนวน 1 รำยกำร 32,700          32,700         จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 32,700          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 32,700        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

391

 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ภำยในมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 1 รำยกำร 15,560          15,560         จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 15,560          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 15,560        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

392

 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมผนังโชว์สีน้ ำตำลและเสำโชว์บริเวณ
ทำงข้ึน-ลงด้ำนหน้ำหอประชุมวชิรำลงกรณ 218,000       218,000       จ้ำง

 นำยปรีชำ จงดู
218,000        

 นำยปรีชำ จงดู
218,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

393

 จ้ำงเปล่ียน MDB ตัวเมนเบรกเกอร์ และ MDB ตัวเมนเบรก
เกอร์ควบคุมแอร์ หอประชุมวชิรำลงกรณ 486,566       486,566       จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล

486,566        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล

486,566      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

394  จ้ำงผูกผ้ำประดับ 25,000          25,000         จ้ำง
 นำยสดำวุฒิ พลภำ

25,000          
 นำยสดำวุฒิ พลภำ

25,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

395  จ้ำงท ำป้ำยช่ือเพ่ือติดต้ัง ณ หอประชุมวชิรำลงกรณ 4,000            4,000           จ้ำง

 ร้ำนอักษรสยำมกำร
พิมพ์ โดย นำยยงยุทธ

 ติณพันธ์ุ 4,000            

 ร้ำนอักษรสยำมกำร
พิมพ์ โดย นำยยงยุทธ

 ติณพันธ์ุ 4,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

396

 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศเตรียม
ควำมพร้อมงำนงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 337,264       337,264       จ้ำง

 บริษัทเอดับบลิวพี 
เทค จ ำกัด

337,264        

 บริษัทเอดับบลิวพี 
เทค จ ำกัด

337,264      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

397

 จ้ำงร้ือถอนขอบคันหินพร้อมเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก พิธี
พระรำชปริญญำบัตร 11,400          11,400         จ้ำง

 นำยบุญส่ง สงกระสินธ์
11,400          

 นำยบุญส่ง สงกระสินธ์
11,400        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

398  จ้ำงพิมพ์ไวนิลประชำสัมพันธ์ใช้งำนระบบจรำจร 16,000          16,000         จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 16,000          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 16,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

399

 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนกระเบ้ืองภำยในอำคำร
หอประชุมวชิรำลงกร 19,000          19,000         จ้ำง

 นำยบุญส่ง สงกระสินธ์
19,000          

 นำยบุญส่ง สงกระสินธ์
19,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

400  จ้ำงปรับปรุงฝ้ำเพดำน ณ อำคำรหอประชุมวชิรำลงกร 28,000          28,000         จ้ำง
 นำยปรีชำ จงดู

28,000          
 นำยปรีชำ จงดู

28,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

401

 จ้ำงปรับปรุงระบบไฟฟ้ำวงเวียนน้ ำพุและหอประชุมวชิรำ
ลงกรณ 350,000       350,000       จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล 
ส ำนักงำนใหญ่ 350,000        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล 
ส ำนักงำนใหญ่ 350,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

402

 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์ส ำหรับใช้ในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตร 180               180              จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 180               

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 180             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 15/12/20

403

 จ้ำงซ่อมปรับปรุงไฟสปอร์ตไลน์ส่องถนนและไฟสนำม
บริเวณสระน้ ำประตู 1 148,000       148,000       จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล

148,000        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล

148,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

404

 จ้ำงประดับตกแต่งไฟด้ำนหน้ำหอประชุมวชิรำลงกรณ (ไฟ
ย้อมสีผนังอำคำร) 55,000          55,000         จ้ำง

 นำยธนพล ทรงมุสิก
55,000          

 นำยธนพล ทรงมุสิก
55,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

405  จ้ำงท ำป้ำยเคล่ือนท่ีติดไวนิลประชำสัมพันธ์ 36,000          36,000         จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 36,000          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 36,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 28/12/20

406

  งำนจ้ำงทำสีจ่ัวหน้ำ และทำสีโถงหน้ำ บริเวณท่ีจอดรถ
พระท่ีน่ัง ภำยในหอประชุมวชิรำลงกรณ 60,000          60,000         จ้ำง

 นำยปรีชำ จงดู
60,000          

 นำยปรีชำ จงดู
60,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

407  เพ่ือจ้ำงจัดท ำแบรคดรอปและงำนป้ำยไวนิล 60,000          60,000         จ้ำง

 ร้ำนแสงทองกรำฟฟิก 
โดยนำงสำวกนกวรร

รณ มณีแสง 60,000          

 ร้ำนแสงทองกรำฟฟิก 
โดยนำงสำวกนกวรร

รณ มณีแสง 60,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 28/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

408  จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมหลอดไฟฟ้ำแสงสว่ำง 45,600          45,600         จ้ำง
 นำยจิรวัฒน์ เขียวสิน

45,600          
 นำยจิรวัฒน์ เขียวสิน

45,600        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 28/12/20

409

 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลใช้ติดต้ังหน้ำโรงครัวพระรำชทำน พิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคใต้ 16,400          16,400         จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 16,400          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 16,400        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

410  จ้ำงท ำฉำกก้ันส ำหรับตรวจคัดกรองโควิด 5,000            5,000           จ้ำง

 นำยณัฐวุฒิ บุญนะ
เพชร์

5,000            

 นำยณัฐวุฒิ บุญนะ
เพชร์

5,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

411  เพ่ือจ้ำงผูกผ้ำ 20,000          20,000         จ้ำง
 นำงธำนี ไพฑูรย์

20,000          
 นำงธำนี ไพฑูรย์

20,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 30/12/20

412

 จ้ำงท ำเอกสำรรำยงำนกำรเงินมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนีปีงบประมำณ2563 432               432              จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

432               

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

432             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

413

 จ้ำงขัดไฟหน้ำและเคลือบไฟหน้ำ รถหมำยเลขทะเบียน นข
 4275 สฎ. และ นข 3492 สฎ. 2,600            2,600           จ้ำง

 ร้ำนวุฒิภัทร คำร์
ออดิโอ โดย นำยวุฒิ

ภัทร มำกมี 2,600            

 ร้ำนวุฒิภัทร คำร์
ออดิโอ โดย นำยวุฒิ

ภัทร มำกมี 2,600          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

414

 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์โฟมประกอบกำรแนะน ำกำรบริโภค
อำหำรตำมปริมำณแคลอร่ีท่ีควรได้รับต่อวัน จ ำนวน ๕๔ 
แผ่น 8,100            8,100           จ้ำง

 ร้ำนเสือไวนิล โดย
นำยสรำยุทธ ช้ำง

นรินทร์ 8,100            

 ร้ำนเสือไวนิล โดย
นำยสรำยุทธ ช้ำง

นรินทร์ 8,100          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

415

 จ้ำงย้ำยป้ำยช่ือห้องพักรับรองพร้อมติดต้ัง และจ้ำงท ำป้ำย
ช่ือห้องผู้ช่วยอธิกำรบดีพร้อมติดต้ัง 14,500          14,500         จ้ำง

 ร้ำนอักษรสยำมกำร
พิมพ์ โดย นำยยงยุทธ

 ติณพันธ์ุ 14,500          

 ร้ำนอักษรสยำมกำร
พิมพ์ โดย นำยยงยุทธ

 ติณพันธ์ุ 14,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

416

 จ้ำงเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองและซ่อมบ ำรุงรถมินิบัส ๒๒ ท่ี
น่ัง หมำยเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๖๕ สุรำษฎร์ธำนี 58,600          58,600         จ้ำง

 นำยสุวิทย์ ช่วยชูใจ
58,600          

 นำยสุวิทย์ ช่วยชูใจ
58,600        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

417

 จ้ำงติดต้ังผ้ำม่ำนปรับแสง ณ ห้องพักพนักงำนขับรถยนต์ 
อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 1 รำยกำร 32,747          32,747         จ้ำง

 นำยจิรวัฒน์ เขียวสิน
32,747          

 นำยจิรวัฒน์ เขียวสิน
32,747        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 15/12/20

418

 จ้ำงเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองและบ ำรุงรักษำรถหมำยเลข
ทะเบียน กธ 212 สุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน 1 รำยกำร 6,217            6,217           จ้ำง

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย

โตโยต้ำ  จ ำกัด
6,217            

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย

โตโยต้ำ  จ ำกัด
6,217          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

419

 เช่ำรถบัสปรับอำกำศร่วมแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยฯ 77,000          77,000         จ้ำง

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

77,000          

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

77,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

420  จ้ำงก ำจัดปลวก ณ ยิมเนเซียม 1 38,600          38,600         จ้ำง

 นำยวรวิทย์ ณ ตะก่ัว
ทุ่ง

38,600          

 นำยวรวิทย์ ณ ตะก่ัว
ทุ่ง

38,600        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

421  จ้ำงปรับปรุงต่อเติมห้องให้บริกำรวัสดุกีฬำ 49,000          49,000         จ้ำง
 นำยปริญญำ ภำรำทอง

49,000          
 นำยปริญญำ ภำรำทอง

49,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

422  จ้ำงผูกผ้ำตกแต่งเต็นท์ในกำรจัดบูทนิทรรศกำรวิศวกรสังคม 7,000            7,000           จ้ำง

 นำงสำวรัตน์ติญำ 
เผือกน้อย

7,000            

 นำงสำวรัตน์ติญำ 
เผือกน้อย

7,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

423  จ้ำงท ำไวนิลและป้ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน 11,000          11,000         จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 11,000          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 11,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

424  เช่ำโต๊ะหน้ำขำวและเก้ำอ้ีบูธนิทรรศกำรวิศวกรสังคม 10,600          10,600         จ้ำง
 นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน

10,600          
 นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน

10,600        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

425

 เช่ำเคร่ืองเสียงกิจกรรมคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตอย่ำงสร้ำงสรรค์ไม่
เก่ียวพันยำเสพติด 10,000          10,000         จ้ำง

 นำยปัฐเมศร์ พัฒน์มำก
10,000          

 นำยปัฐเมศร์ พัฒน์มำก
10,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

426

 จ้ำงชุดกำรแสดงกิจกรรมคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตอย่ำงสร้ำงสรรค์
ไม่เก่ียวพันยำเสพติด 5,000            5,000           จ้ำง

 นำงสำวจิรำวรรณ 
ภำรำทอง

5,000            

 นำงสำวจิรำวรรณ 
ภำรำทอง

5,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

427

 จ้ำงเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลกำรเพำะฟักปูม้ำ และข้อมูล
พ้ืนท่ีปล่อยปูม้ำ 20,000          20,000         จ้ำง

 นำยธนำยุทธ เจริญ
กิตติยำภรณ์

20,000          

 นำยธนำยุทธ เจริญ
กิตติยำภรณ์

20,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

428

 จ้ำงประกอบอุปกรณไฟฟ้ำ (เคร่ืองต้นแบบในกำรสีข้ำว) 
2.1.1.8 4,000            4,000           จ้ำง

 นำยจิรเดช จันทร์สุข
4,000            

 นำยจิรเดช จันทร์สุข
4,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

429  จ้ำงพัฒนำผลิตภัณฑ์ปลำเม็งต้มโคล้งก่ึงส ำเร็จรูป 9,000            9,000           จ้ำง

 นำงสำวศิริลักษณ์ 
เพ็ชรหีด

9,000            

 นำงสำวศิริลักษณ์ 
เพ็ชรหีด

9,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

430

 จ้ำงท ำข้อมูลเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
กำรแปรรูปอำหำร จ ำนวน 1 งำน 40,000          40,000         จ้ำง

 นำยธีรภัทร์ ขำวจิตร
40,000          

 นำยธีรภัทร์ ขำวจิตร
40,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

431  รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญำข้ำวหอมไชยำ 1.3.3.4 30,000          30,000         จ้ำง

 นำงสำวชุติรัตน์ 
จันทร์อุดม

30,000          

 นำงสำวชุติรัตน์ 
จันทร์อุดม

30,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

432  จ้ำงเหมำบริกำรท ำถุงหมักก๊ำช 20,000          20,000         จ้ำง

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ 2011 จ ำกัด

20,000          

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ 2011 จ ำกัด

20,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

433  จ้ำงท ำเตำเผำถ่ำน (3.1.1.10) 30,000          30,000         จ้ำง

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ 2011 จ ำกัด

30,000          

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ 2011 จ ำกัด

30,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

434

 จ้ำงซักรีดผ้ำปูท่ีนอน ผ้ำห่ม ปลอกหมอน (รับรองกอง
พลับพลำ) 1,600            1,600           จ้ำง

 นำยจรินทร์ อุ่นเย็น
1,600            

 นำยจรินทร์ อุ่นเย็น
1,600          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

435  จ้ำงทดลองท ำผลิตภัณฑืจำกมะพร้ำว (2.1.1.3) 4,800            4,800           จ้ำง
 นำงสำวสุมำลี เรืองน่ิม

4,800            
 นำงสำวสุมำลี เรืองน่ิม

4,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

436  จ้ำงเก็บข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญำทุเรียนคลองแสง 30,000          30,000         จ้ำง

 นำงสำวดวงใจ นิยำ
ภรณ์

30,000          

 นำงสำวดวงใจ นิยำ
ภรณ์

30,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

437

 ผลิตเล่มผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปี
กำรศึกษำ 2562 6,615            6,615           จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

6,615            

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

6,615          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

438  ด ำเนินงำนบริหำรคณะครุศำสตร์ 14,400          14,400         จ้ำง

 ร้ำนป.สุรำษฎร์เคร่ือง
เย็น โดยนำงจ ำปี 

วิชัยดิษฐ 14,400          

 ร้ำนป.สุรำษฎร์เคร่ือง
เย็น โดยนำงจ ำปี 

วิชัยดิษฐ 14,400        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

439  ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรดนตรี 436,000       436,000       จ้ำง

 ร้ำนเอ็มเอลที 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนำย
มนตรี บุญช่วยแทน 436,000        

 ร้ำนเอ็มเอลที 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนำย
มนตรี บุญช่วยแทน 436,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

440

 จ้ำงท ำวัสดุกล่องอะคริลิคเพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำน
สำขำวิชำเทคโนโลยีวัสดุและกำรผลิต 2,400            2,400           จ้ำง

 ร้ำนนัมเบอร์วัน โดย
นำยปัณณธร ล้ิมเจริญ

2,400            

 ร้ำนนัมเบอร์วัน โดย
นำยปัณณธร ล้ิมเจริญ

2,400          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

441

 จ้ำงท ำเอกสำรคู่มือฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 35,062          35,062         จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

35,062          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

35,062        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

442

 จ้ำงล้ำงท ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศประจ ำอำคำร
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 4,950            4,950           จ้ำง

 ร้ำนเอดิสันซับพลำย
แอนด์ เซอวิส โดยนำย

ฉัตรชัย ภูมิไชยำ 4,950            

 ร้ำนเอดิสันซับพลำย
แอนด์ เซอวิส โดยนำย

ฉัตรชัย ภูมิไชยำ 4,950          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

443

 จ้ำงเหมำผูกผ้ำเพ่ือตกแต่งสถำนท่ีในงำนพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 4,900            4,900           จ้ำง

 นำงสำวรัตน์ติญำ 
เผือกน้อย

4,900            

 นำงสำวรัตน์ติญำ 
เผือกน้อย

4,900          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

444  จ้ำงท ำซุ้มส ำหรับถ่ำยภำพในงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 4,800            4,800           จ้ำง

 ร้ำนโอ๊ด ดอกไม้ โดย
นำงชุติมำ ชะตำ

4,800            

 ร้ำนโอ๊ด ดอกไม้ โดย
นำงชุติมำ ชะตำ

4,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

445

 จ้ำงท ำแบร็คดรอปถ่ำยภำพในงำนพระรำชทำนปริญญำ
บัตร ประจ ำปี 2563 23,500          23,500         จ้ำง

 ร้ำนนัมเบอร์วัน โดย
นำยปัณณธร ล้ิมเจริญ

23,500          

 ร้ำนนัมเบอร์วัน โดย
นำยปัณณธร ล้ิมเจริญ

23,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

446

 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศประจ ำอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติเทคโนโลยีสำรสนเทศ 21,818          21,818         จ้ำง

 สุริยะออโต้เซอร์วิส 
โดย นำยสุริยะ แซ่แจี

ยม 21,818          

 สุริยะออโต้เซอร์วิส 
โดย นำยสุริยะ แซ่แจี

ยม 21,818        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 28/12/20

447  โครงกำรฝึกซ้อมและแสดงควำมยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2563 12,000          12,000         จ้ำง
 นำยสดำวุฒิ พลภำ

12,000          
 นำยสดำวุฒิ พลภำ

12,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

448  โครงกำรฝึกซ้อมและแสดงควำมยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2563 17,655          17,655         จ้ำง

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ ส ำนักงำนใหญ่ 

จ ำกัด 17,655          

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ ส ำนักงำนใหญ่ 

จ ำกัด 17,655        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

449  โครงกำรฝึกซ้อมและแสดงควำมยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2563 4,000            4,000           จ้ำง

 ร้ำนเสือไวนิล โดย
นำยสรำยุทธ ช้ำง

นรินทร์ 4,000            

 ร้ำนเสือไวนิล โดย
นำยสรำยุทธ ช้ำง

นรินทร์ 4,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

450  โครงกำรฝึกซ้อมและแสดงควำมยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2563 3,400            3,400           จ้ำง

 เค.ที.กรำฟฟิค กำร
พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
โดยนำงสำวปัณณธร 

โค้วชูวงษ์ 3,400            

 เค.ที.กรำฟฟิค กำร
พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
โดยนำงสำวปัณณธร 

โค้วชูวงษ์ 3,400          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

451

 จ้ำงออกแบบปกวำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีท่ี
 12 ฉบับม่ี 2 2,000            2,000           จ้ำง

 นำงสำวบุษรำพร 
ทองชัย

2,000            

 นำงสำวบุษรำพร 
ทองชัย

2,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

452  ท ำกุญแจและเปล่ียนลูกบิดใหม่ 1,490            1,490           จ้ำง

 นำย พิพัฒน์ ตน
คัมภีรวำท

1,490            

 นำย พิพัฒน์ ตน
คัมภีรวำท

1,490          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

453  วำดรูปบนแคนวำส ของสำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 500               500              จ้ำง

 นำยวีรภัทร พรหม
นิมิตร

500               

 นำยวีรภัทร พรหม
นิมิตร

500             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

454

 จ้ำงผูกผ้ำตกแต่ง บริเวณอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษำ 6,000            6,000           จ้ำง

 นำยสดำวุฒิ พลภำ
6,000            

 นำยสดำวุฒิ พลภำ
6,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

455

 ไวนิลพร้อมโครงไม้ และป้ำยถือโครงกำรเตรียมควำมพร้อม
งำนรับปริญญำ ปีกำรศึกษำ 2563 (รปศ.) 2,900            2,900           จ้ำง

 ร้ำนเสือไวนิล โดย
นำยสรำยุทธ ช้ำง

นรินทร์ 2,900            

 ร้ำนเสือไวนิล โดย
นำยสรำยุทธ ช้ำง

นรินทร์ 2,900          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

456

 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศและท ำน้ ำประปำ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 14,873          14,873         จ้ำง

 บริษัทวำยแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

14,873          

 บริษัทวำยแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

14,873        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

457

 จ้ำงซ่อมหลังคำดำดฟ้ำทำกำวกันน้ ำร่ัวซึม อำคำรคณะ
นิติศำสตร์ 13,500          13,500         จ้ำง

 นำยอภิสิทธ์ิ คงน่วม
13,500          

 นำยอภิสิทธ์ิ คงน่วม
13,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

458  จ้ำงท ำเอกสำรเล่มหลักสูตรคณะนิติศำสตร์ 8,840            8,840           จ้ำง

 ร้ำนณัฐพร ซีร็อกซ์ 
โดยนำยอนุพนธ์ิ รัชชะ

8,840            

 ร้ำนณัฐพร ซีร็อกซ์ 
โดยนำยอนุพนธ์ิ รัชชะ

8,840          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 15/12/20

459

 จ้ำงจัดหน้ำวำรสำรนิติศำสตร์และสังคมท้องถ่ิน ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 2,000            2,000           จ้ำง

 นำงสำวรุ่งฤทัย เต็มไป
2,000            

 นำงสำวรุ่งฤทัย เต็มไป
2,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

460

 จ้ำงออกแบบหน้ำปกวำรสำรนิติศำสตร์และสังคมท้องถ่ิน 
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 500               500              จ้ำง

 นำยอุดม วิชัยดิษฐ
500               

 นำยอุดม วิชัยดิษฐ
500             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

461

 จ้ำงเหมำผูกผ้ำระบำยประดับตกแต่งอำคำรคณะนิติศำสตร์
 งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรฯ ประจ ำปี 2563 4,000            4,000           จ้ำง

 นำยสดำวุฒิ พลภำ
4,000            

 นำยสดำวุฒิ พลภำ
4,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

462

 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลพร้อมโครงไม้แสดงควำมยินดีกับบัณฑิต
ใหม่ เน่ืองในโอกำสงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 4,000            4,000           จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 4,000            

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 4,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

463

 จ้ำงท ำประกำศนียบัตรส ำหรับผู้เข้ำอบรมกำรเพ้นท์ผ้ำ
ปำเต๊ะด้วยกำกเพชรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ 1,200            1,200           จ้ำง

 นำยสรัญชัย ทับทิม
ทอง

1,200            

 นำยสรัญชัย ทับทิม
ทอง

1,200          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

464

 เพ่ือจ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์คัดกรองผู้ป่วยส ำหรับงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร 2563 3,000            3,000           จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 3,000            

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 3,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

465

 เพ่ือจ้ำงเหมำล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศประจ ำห้องพยำบำล 
(คลินิกสุขภำพ) 2,100            2,100           จ้ำง

 ร้ำนเอดิสันซับพลำย
แอนด์ เซอวิส โดยนำย

ฉัตรชัย ภูมิไชยำ 2,100            

 ร้ำนเอดิสันซับพลำย
แอนด์ เซอวิส โดยนำย

ฉัตรชัย ภูมิไชยำ 2,100          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

466

 เพ่ือจ้ำงท ำเล่มเอกสำรหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอำยุแนวใหม่
เพ่ือขอรับรองหลักสูตรจำกสภำมหำวิทยำลัย 4,900            4,900           จ้ำง

 ร้ำนhi speed 
internet โดยนำย
ทนงศักด์ิ จันลำ 4,900            

 ร้ำนhi speed 
internet โดยนำย
ทนงศักด์ิ จันลำ 4,900          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

467

 เพ่ือจ้ำงท ำพำนบำยศรีสู่ขวัญส ำหรับกิจกรรมไหว้ครูและ
สำนสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ 1,500            1,500           จ้ำง

 ร้ำนขุนทะเลฟลำว
เวอร์ โดยนำงสำวกิตติ

มำ สุขเสวียด 1,500            

 ร้ำนขุนทะเลฟลำว
เวอร์ โดยนำงสำวกิตติ

มำ สุขเสวียด 1,500          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

468

 เพ่ือจ้ำงท ำเกียรติบัตรส ำหรับผู้ชนะกำรประกวดกำรผลิต
ส่ือสร้ำงเสริมสุขภำพ 530               530              จ้ำง

 ร้ำนมำกแผ่นโดย
นำงสำวทักษิณำ สุ

ตันติรำษฎร์ 530               

 ร้ำนมำกแผ่นโดย
นำงสำวทักษิณำ สุ

ตันติรำษฎร์ 530             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 02/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

469  เพ่ือจ้ำงท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์คณะพยำบำลศำสตร์ 24,000          24,000         จ้ำง

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ ส ำนักงำนใหญ่ 

จ ำกัด 24,000          

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ ส ำนักงำนใหญ่ 

จ ำกัด 24,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

470  เพ่ือจ้ำงท ำไวนิลหน่วยแพทย์พระรำชทำน 5,000            5,000           จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 5,000            

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 5,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

471  เพ่ือจ้ำงเหมำจัดตกแต่งสถำนท่ีโครงกำรประชำสัมพันธ์ 19,500          19,500         จ้ำง

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ ส ำนักงำนใหญ่ 

จ ำกัด 19,500          

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ ส ำนักงำนใหญ่ 

จ ำกัด 19,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

472  เพ่ือจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมท่ัวไป 39,000          39,000         จ้ำง

 ร้ำนC.W&เซอร์วิส 
โดย นำยนเรศ แพรัตน์

39,000          

 ร้ำนC.W&เซอร์วิส 
โดย นำยนเรศ แพรัตน์

39,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20

473  ค่ำจ้ำงผูกผ้ำตกแต่งอำคำรงำนรับปริญญำ ปี 2563 5,000            5,000           จ้ำง

 นำงสำวพรเพ็ญ ศรี
สวัสด์ิ

5,000            

 นำงสำวพรเพ็ญ ศรี
สวัสด์ิ

5,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

474  ค่ำจ้ำงจัดซุ้มงำนรับปริญญำ ปี 2563 14,000          14,000         จ้ำง

 นำงสำวพรเพ็ญ ศรี
สวัสด์ิ

14,000          

 นำงสำวพรเพ็ญ ศรี
สวัสด์ิ

14,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

475  ค่ำจ้ำงท ำไวนิลพร้อมติดต้ังงำนรับปริญญำ 2563 10,500          10,500         จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
สิทธิประเสริฐ ก๊อปป้ี 

เซ็นเตอร์ 10,500          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
สิทธิประเสริฐ ก๊อปป้ี 

เซ็นเตอร์ 10,500        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

476

 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดกระจกและซักผ้ำม่ำนหอประชุมว
ชิรำลงกรณ 85,000          85,000         จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
ภูเก็ต อีซีเอส เซอร์วิส

85,000          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
ภูเก็ต อีซีเอส เซอร์วิส

85,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

477  จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถบริกำรรับ-ส่ง SRU ECO 02-05 9,500            9,500           จ้ำง

 ร้ำนอุดมโชค กำรช่ำง 
โดยนำยศุภโชค กำญ

จนประทุม 9,500            

 ร้ำนอุดมโชค กำรช่ำง 
โดยนำยศุภโชค กำญ

จนประทุม 9,500          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 25/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

478

 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ศูนย์อำเซียนศึกษำและพัฒนำฯ
 วิทยำลัยนำนำชำติกำรท่องเท่ียว 5,350            5,350           จ้ำง

 บริษัทวำยแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

5,350            

 บริษัทวำยแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

5,350          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

479

 จ้ำงเหมำบริกำรซักรีดชุดขำวแขกผู้มีเกียรติงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปี 2563 111               111              จ้ำง

 บริษัทหำดทอง 
(หำดใหญ่)  จ ำกัด

111               

 บริษัทหำดทอง 
(หำดใหญ่)  จ ำกัด

111             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

480

 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศวิทยำลัยนำนำชำติ
กำรท่องเท่ียวอ ำเภอเกำะสมุย 2,194            2,194           จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดธ
นำนันต์ เทรดด้ิง

2,194            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดธ
นำนันต์ เทรดด้ิง

2,194          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 16/12/20

481

 ขอจ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะประจ ำดือน ธันวำคม 2563 
ประจ ำ วนช.สมุย 2,000            2,000           จ้ำง

 ส ำนักงำนเทศบำล
เมืองเกำะสมุย

2,000            

 ส ำนักงำนเทศบำล
เมืองเกำะสมุย

2,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

482

 จ้ำงดูแลป้องกันและก ำจัดปลวกอำคำรหอสมุดและศูนย์
สำรสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ส ำนักวิทยบริกำรฯ 34,240          34,240         จ้ำง

 บริษัทโฮม เพสท์ 
คอนโทรล เซอร์วิส 

จ ำกัด 34,240          

 บริษัทโฮม เพสท์ 
คอนโทรล เซอร์วิส 

จ ำกัด 34,240        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

483  เพ่ือใช้ในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรมอบให้กับบัณฑิต 19,180          19,180         จ้ำง

 นำงสำวพัสน์นันท์ 
นรังสิทธ์ิ

19,180          

 นำงสำวพัสน์นันท์ 
นรังสิทธ์ิ

19,180        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

484  จ้ำงท ำเอกสำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 739               739              จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

739               

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

739             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 21/12/20

485  เพ่ือใช้เป็นของท่ีระลึกในกำรนิเทศนักศึกษำสหกิจศึกษำ 35,952          35,952         จ้ำง

 ร้ำนท๊อป 81 โดย
นำยวิระศักด์ิ วิมลทรง

35,952          

 ร้ำนท๊อป 81 โดย
นำยวิระศักด์ิ วิมลทรง

35,952        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

486

 เพ่ือจ้ำงจัดดอกไม้ฝ่ำยพิธีสงฆ์ ส ำหรับใช้ในพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร ฯ 9,000            9,000           จ้ำง

 ร้ำนดอกไม้ 
Blosssom by Ohm 
โดย นำยนัฐชัย ฤทธิวุฒิ

9,000            

 ร้ำนดอกไม้ 
Blosssom by Ohm 
โดย นำยนัฐชัย ฤทธิวุฒิ

9,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

487  เพ่ือพิมพ์ไวนิลส ำหรับจัดนิทรรศกำร ฯ 2,400            2,400           จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 2,400            

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 2,400          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

488  เพ่ือจ้ำงเหมำท ำระบบฐำนข้อมูลพุทธทำสศึกษำ 15,000          15,000         จ้ำง
 นำยปัญญำวุฒิ จินดำ

15,000          
 นำยปัญญำวุฒิ จินดำ

15,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

489  เพ่ือจ้ำงขยำยภำพส ำหรับใช้เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 5,000            5,000           จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป

5,000            

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป

5,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

490

 เพ่ือจ้ำงท ำอะครีลิกใส ออกแบบข้อควำมและพำสวูสพร้อ
มติดต้ัง ส ำหรับใช้เพ่ือจัดห้องนิทรรศกำร 77,700          77,700         จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 77,700          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่

หลี 77,700        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

491

 เพ่ือจ้ำงเหมำป้องกันและก ำจัดปลวกเรือนไทยส่ีภำคและ
อำคำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม (หอพุทธทำสธรรมโฆษณ์) 29,960          29,960         จ้ำง

 บริษัทออลนิว เพส 
คอนโทรล เซอร์วิส 

จ ำกัด 29,960          

 บริษัทออลนิว เพส 
คอนโทรล เซอร์วิส 

จ ำกัด 29,960        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

492

 จ้ำงเก็บและคีย์ข้อมูลแบบประเมินพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ประจ ำปี 2563 3,000            3,000           จ้ำง

 นำงสำวชลลดำ แซ่ด่ำน
3,000            

 นำงสำวชลลดำ แซ่ด่ำน
3,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

493

 จ้ำงเก็บและคีย์ข้อมูลแบบประเมินพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ประจ ำปี 2563 3,000            3,000           จ้ำง

 นำงสำวปภัสรำ อิน
ทกรูด

3,000            

 นำงสำวปภัสรำ อิน
ทกรูด

3,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

494

 จ้ำงเก็บและคีย์ข้อมูลแบบประเมินพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร ประจ ำปี 2563 1,450            1,450           จ้ำง

 นำงสำวพันธ์ุวฒีย์ 
นำคแดง

1,450            

 นำงสำวพันธ์ุวฒีย์ 
นำคแดง

1,450          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

495

 จ้ำงท ำเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรวิจัย คร้ังท่ี 
2/2563 873               873              จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

873               

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

873             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

496

 จ้ำงท ำเอกสำร โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำร
พัฒนำข้อเสนอแผนงำนฯ 629               629              จ้ำง

 ว่ำท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ

629               

 ว่ำท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ

629             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

497  เช่ำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ 5,400            5,400           เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

5,400            

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

5,400          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

498  เพ่ือเช่ำเก้ำอ้ีส ำหรับใช้งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรฯ 3,000            3,000           เช่ำ

 นำงสำวจินตนำ เซ่ง
บุญต๋ัน

3,000            

 นำงสำวจินตนำ เซ่ง
บุญต๋ัน

3,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

499  เช่ำเต็นท์ (เพ่ิมเติม) พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 90,000          90,000         เช่ำ

 นำงสำวจินตนำ เซ่ง
บุญต๋ัน

90,000          

 นำงสำวจินตนำ เซ่ง
บุญต๋ัน

90,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 17/12/20

500  เช่ำเก้ำอ้ี จ ำนวน 1,300 ตัว 7,800            7,800           เช่ำ

 นำงสำวจินตนำ เซ่ง
บุญต๋ัน

7,800            

 นำงสำวจินตนำ เซ่ง
บุญต๋ัน

7,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

501

 เช่ำพร้อมติดต้ังแผงก้ันส ำเร็จรูป บริเวณใต้หอประชุมวชิรำ
ลงกร จ ำนวน ๑ รำยกำร 250,000       250,000       เช่ำ

 ร้ำนไอแมค ดีไซน์ 
สตูดิโอ โดยนำยนิรันดร์

 ปำมำค ำ 250,000        

 ร้ำนไอแมค ดีไซน์ 
สตูดิโอ โดยนำยนิรันดร์

 ปำมำค ำ 250,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

502

 เช่ำเต็นท์ โต๊ะ เก้ำอ้ีและแผ่นรองพ้ืน พิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 495,700       495,700       เช่ำ

 นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน
495,700        

 นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน
495,700      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

503  เพ่ือเช่ำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ 5,400            5,400           เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

5,400            

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

5,400          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 23/12/20

504  เช่ำแผงร้ัวเหล็ก จ ำนวน 1,200 แผง 372,000       372,000       เช่ำ

 บริษัทหัวหิน อีเว้น 
ซัพพลำย จ ำกัด

372,000        

 บริษัทหัวหิน อีเว้น 
ซัพพลำย จ ำกัด

372,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

505  เพ่ือเช่ำรถตู้ปรับอำกำศ 7,200            7,200           เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

7,200            

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

7,200          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

506  เพ่ือเช่ำรถยนต์งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 101,000       101,000       เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

101,000        

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

101,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 24/12/20

507

 เช่ำพัดลมไอน้ ำในงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรประจ ำปี
 พ.ศ. 2563 93,000          93,000         เช่ำ

 นำงอำภรณ์รัตน์ เกตุ
โรจน์

93,000          

 นำงอำภรณ์รัตน์ เกตุ
โรจน์

93,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

508  โต๊ะหน้ำขำวและไม้พำเหลด 11,200          11,200         เช่ำ
 นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน

11,200          
 นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน

11,200        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 28/12/20

509  เช่ำพุ่มดอกไม้ 6,000            6,000           เช่ำ
 นำงสุมำลี ธนำพล

6,000            
 นำงสุมำลี ธนำพล

6,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 29/12/20

510  เช่ำโต๊ะหน้ำขำว 18,000          18,000         เช่ำ

 ร้ำนไอแมค ดีไซน์ 
สตูดิโอ โดยนำยนิรันดร์

 ปำมำค ำ 18,000          

 ร้ำนไอแมค ดีไซน์ 
สตูดิโอ โดยนำยนิรันดร์

 ปำมำค ำ 18,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 29/12/20

511  เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ วันท่ี 21-22 ธ.ค.63 (3.1.1.34) 3,600            3,600           เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

3,600            

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

3,600          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

512  เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ วันท่ี 22 ธ.ค.63 (2.1.1.10) 1,800            1,800           เช่ำ
 นำยถนอมศักด์ิ ด ำสอน

1,800            
 นำยถนอมศักด์ิ ด ำสอน

1,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 04/12/20

513  เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ วันท่ี 23 และ 27 ธ.ค.63 (3.1.1.6) 3,600            3,600           เช่ำ
 นำยถนอมศักด์ิ ด ำสอน

3,600            
 นำยถนอมศักด์ิ ด ำสอน

3,600          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

514  เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ วันท่ี 22 ธ.ค. 2563 (3.1.1.9) 1,800            1,800           เช่ำ
 นำยถนอมศักด์ิ ด ำสอน

1,800            
 นำยถนอมศักด์ิ ด ำสอน

1,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

515  เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ วันท่ี 29 ธ.ค. 2563 (1.4.4.5) 1,800            1,800           เช่ำ
 นำยวัชรินทร์ พัฒน์ชิต

1,800            
 นำยวัชรินทร์ พัฒน์ชิต

1,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20

516  เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ วันท่ี 25 ธ.ค. 2563 (3.1.1.8) 1,800            1,800           เช่ำ
 นำยถนอมศักด์ิ ด ำสอน

1,800            
 นำยถนอมศักด์ิ ด ำสอน

1,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 11/12/20

517  เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ วันท่ี 30 ธ.ค.63 (1.4.4.6) 1,800            1,800           เช่ำ
 นำยวัชรินทร์ พัฒน์ชิต

1,800            
 นำยวัชรินทร์ พัฒน์ชิต

1,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 22/12/20

518  เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ วันท่ี 21-23 ธ.ค.63 (3.1.1.30) 5,400            5,400           เช่ำ
 นำยถนอมศักด์ิ ด ำสอน

5,400            
 นำยถนอมศักด์ิ ด ำสอน

5,400          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

519  เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ วันท่ี 21-24 ธ.ค.63 (3.1.1.31) 14,400          14,400         เช่ำ
 นำยถนอมศักด์ิ ด ำสอน

14,400          
 นำยถนอมศักด์ิ ด ำสอน

14,400        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

520

 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศเพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำรขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐำนรำกเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร 3,600            3,600           เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

3,600            

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

3,600          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

521

 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศเพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำรเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร 7,200            7,200           เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

7,200            

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

7,200          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 07/12/20

522

 ค่ำเช่ำเหมำรถตู้ปรับอำกำศโครงกำร SRU Startup 
Thailand 4.0#2 (วันท่ี 7-8 ธ.ค. 63) 3,600            3,600           เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

3,600            

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

3,600          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

523

 เช่ำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง โครงกำรเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรปกครองท้องถ่ิน 1,800            1,800           เช่ำ

 นำงสำวจิตตำ สวนแก้ว
1,800            

 นำงสำวจิตตำ สวนแก้ว
1,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

524

 เช่ำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง โครงกำรเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรปกครองท้องถ่ิน 1,800            1,800           เช่ำ

 นำงจันทิมำ เกตุแทน
1,800            

 นำงจันทิมำ เกตุแทน
1,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

525

 เช่ำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง โครงกำรเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรปกครองท้องถ่ิน 1,800            1,800           เช่ำ

 นำยพรชัย พิมท่ำทอง
1,800            

 นำยพรชัย พิมท่ำทอง
1,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

526

 เช่ำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง โครงกำรเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรปกครองท้องถ่ิน 1,800            1,800           เช่ำ

 นำยวัชรำวุฒิ พุทธแก้ว
1,800            

 นำยวัชรำวุฒิ พุทธแก้ว
1,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

527  เช่ำเหมำบริกำรระบบฐำนข้อมูลจัดกำรควำมรู้กฎหมำย 29,000          29,000         เช่ำ

 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดแอ็ดว๊ำนซ์ลีกัล

เทคโนโลยี 29,000          

 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดแอ็ดว๊ำนซ์ลีกัล

เทคโนโลยี 29,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 14/12/20

528

 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรและเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ประจ ำเดือน
ธันวำคม) เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนบริหำรคณะ 5,000            5,000           เช่ำ

 ร้ำนเทียนโชคเซอร์วิส 
โดยนำยเทียนโชค 
เบญญำธนศรีศักด์ิ 5,000            

 ร้ำนเทียนโชคเซอร์วิส 
โดยนำยเทียนโชค 
เบญญำธนศรีศักด์ิ 5,000          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20

529

 เพ่ือเช่ำเต็นท์ส ำหรับกิจกรรมประชำสัมพันธ์คณะพยำบำล
ศำสตร์ เข้ำถึงผู้ปกครอง 2,500            2,500           เช่ำ

 นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน
2,500            

 นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน
2,500          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 09/12/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ราคากลาง

530  เพ่ือเช่ำรถตู้รับส่งวิทยำกร โครงกำรเก่ง ดี มีสุข ระยะท่ี 1 1,800            1,800           เช่ำ
 นำยไมตรี พรมจ ำปำ

1,800            
 นำยไมตรี พรมจ ำปำ

1,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

531

 เพ่ือเช่ำรถรับส่งนักศึกษำฝึกภำคปฏิบัติรำยวิชำปฏิบัติกำร
พยำบำลข้ันต้น 3,600            3,600           เช่ำ

 นำยไมตรี พรมจ ำปำ
3,600            

 นำยไมตรี พรมจ ำปำ
3,600          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

532

 เพ่ือเช่ำรถรับส่งนักศึกษำฝึกภำคปฏิบัติรำยวิชำปฏิบัติกำร
พยำบำลข้ันต้น 1,800            1,800           เช่ำ

 นำยไมตรี พรมจ ำปำ
1,800            

 นำยไมตรี พรมจ ำปำ
1,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

533  เพ่ือเช่ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรพยำบำล 270,000       270,000       เช่ำ

 บริษัทนิว โนวเลจ 
อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด

270,000        

 บริษัทนิว โนวเลจ 
อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด

270,000      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 18/12/20

534

 เช่ำรถส ำหรับรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิต
เวช 4,800            4,800           เช่ำ

 นำยช ำนำญ เพชรคง
4,800            

 นำยช ำนำญ เพชรคง
4,800          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 08/12/20

535  เช่ำรถส ำหรับรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 3,600            3,600           เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

3,600            

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

3,600          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 03/12/20

536

 เพ่ือเช่ำรถทัวร์ปรับอำกำศเพ่ือเดินทำงไปร่วมงำนมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมอำเซียน 50,000          50,000         เช่ำ

 นำยจรัส ช ำนำน
50,000          

 นำยจรัส ช ำนำน
50,000        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรงตำม

ประกำศ 01/12/20


