
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

1

 เพ่ือจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือน กันยำยน
  2563 2,000.00         2,000.00          ซ้ือ

 ร้ำนสำทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 2529 โดย น.ส.ช่อ
ทิพย์ เหลืองปฏิพันธ์ 2,000.00          

 ร้ำนสำทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 2529 โดย น.ส.ช่อ
ทิพย์ เหลืองปฏิพันธ์ 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

2

 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับรถมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 1 รำยกำร 93,982.03       93,982.03        ซ้ือ

 บริษัทพี.ซี.ปิโตรเลียม
แอนด์เทอร์มินอล 
(สำขำท่ี 00003) 
จ ำกัด 93,982.03        

 บริษัทพี.ซี.ปิโตรเลียม
แอนด์เทอร์มินอล 
(สำขำท่ี 00003) 
จ ำกัด 93,982.03        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

3

 ซ้ือวัสดุโครงกำรประเมินชมรม TO BE 
NUMBER ONE 1,110.00         1,110.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,110.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,110.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

4

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำร
พัฒนำนักศึกษำสำขำวิชำฟิสิกส์ด้ำนวิจัยปี
กำรศึกษำ 2563 3,050.00         3,050.00          ซ้ือ

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด 3,050.00          

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด 3,050.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

5

 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพ่ือน ำไปใช้ใน
โครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจ
ศึกษำของนักศึกษำ 1,200.00         1,200.00          ซ้ือ  นำยสมเกียรติ สังข์เก้ือ 1,200.00           นำยสมเกียรติ สังข์เก้ือ 1,200.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

6

 ซ้ือไนโตรเจนเหลวเพ่ือน ำไปใช้ในโครง
พัฒนำนักศึกษำสำขำวิชำฟิสิกส์ด้ำนงำนวิจัย
ปีกำรศึกษำ 2563 1,341.78         1,341.78          ซ้ือ

 บริษัทบุญล้ ำลิควิด 
ออกซิเจน จ ำกัด 1,341.78          

 บริษัทบุญล้ ำลิควิด 
ออกซิเจน จ ำกัด 1,341.78          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

7

 วัสดุโครงกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำง
ทักษะกำรเรียนรู้ของนักศึกษำด้ำน
อุตสำหกรรมกำรบริกำรฯ 1,490.00         1,490.00          ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 1,490.00          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 1,490.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

8  เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำนในคลินิกสุขภำพ 10,550.00       10,550.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทีซี 
พลัส เมดิคอล 10,550.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทีซี 
พลัส เมดิคอล 10,550.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

9

 เพ่ือซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ส ำหรับใช้งำนในคลินิก
สุขภำพ 22,740.00       22,740.00        ซ้ือ

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 22,740.00        

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 22,740.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

10

 เพ่ือซ้ือวัสดุด ำเนินโครงกำรอุดมศึกษำพ่ีเล้ียง
 ร.ร.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
 2 6,299.00         6,299.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,299.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,299.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

11  ซ้ือวัสดุโครงกำรค่ำยยุวชนคนรักษ์สมุย 4,595.00         4,595.00          ซ้ือ

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 4,595.00          

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 4,595.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

12

 ซ้ือวัสดุโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
ควำมรู้ในวิชำชีพอำหำรและเคร่ืองด่ืม 1,080.00         1,080.00          ซ้ือ

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 1,080.00          

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 1,080.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

13

 ขอซ้ือน้ ำมันตัดหญ้ำประจ ำศูนย์กำรเรียนรู้ฯ
 มุกสมุย 500.00            500.00             ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
พงษ์พรกำรปิโตรเลียม 500.00             

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
พงษ์พรกำรปิโตรเลียม 500.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

14

 ซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองถ่ำยเอกสำร C3300 
ประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติกำรท่องเท่ียว 7,000.00         7,000.00          ซ้ือ

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 7,000.00          

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 7,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

15

 ขอซ้ือวัสดุของใช้แม่บ้ำนประจ ำศูนย์กำร
เรียนรู้ฯ มุกสมุย 545.00            545.00             ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเฉวง
เทรดด้ิง 545.00             

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเฉวง
เทรดด้ิง 545.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

20

 ขอซ้ือวัสดุของใช้แม่บ้ำนประจ ำศูนย์กำร
เรียนรู้ฯ มุกสมุย 1,927.00         1,927.00          ซ้ือ

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำเกำะสมุย จ ำกัด 
(มหำชน) 1,927.00          

 บริษัทสยำมแม็คโคร 
สำขำเกำะสมุย จ ำกัด 
(มหำชน) 1,927.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

21

 ซ้ือวัสดุโครงกำรสนับสนุนมำตรกำรป้องกัน
และลดควำมเส่ียงโควิด -19 1,599.00         1,599.00          ซ้ือ

 บริษัทสหไทย กำร์
เด้นท์ พลำซ่ำ สุ
รำษฎร์ธำนี จ ำกัด 1,599.00          

 บริษัทสหไทย กำร์
เด้นท์ พลำซ่ำ สุ
รำษฎร์ธำนี จ ำกัด 1,599.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

22

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรนิเทศนักศึกษำ
ประชุมเครือข่ำยและสัมมนำสำชำกำรจัดกำร
โรงแรม 3,770.00         3,770.00          ซ้ือ

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 3,770.00          

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 3,770.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

23

 ซ้ือน้ ำมันส ำหรับรถรำชกำรประจ ำวิทยำลัย
นำนำชำติกำรท่องเท่ียว อ ำเภอเกำะสมุย 8,980.00         8,980.00          ซ้ือ  บริษัทน้ ำมันสมุย จ ำกัด 8,980.00           บริษัทน้ ำมันสมุย จ ำกัด 8,980.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

24

 ซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบริโภคประจ ำวิทยำลัย
นำนำชำติกำรท่องเท่ียวอ ำเภอเกำะสมุย 1,935.63         1,935.63          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบ
ลูโอเช่ียน สมุย 1,935.63          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบ
ลูโอเช่ียน สมุย 1,935.63          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

25

 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนส ำนักวิทย
บริกำรฯ 1,098.00         1,098.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,098.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,098.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

26

 ซ้ือหูฟังเพ่ือให้บริกำร นักศึกษำ อำจำรย์ 
บุคลำกร ณ หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรฯ 14,950.00       14,950.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 14,950.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 14,950.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

27  เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนส ำนักวิทยบริกำรฯ 2,175.00         2,175.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุ
รำษฎร์พอยเตอร์ 2,175.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุ
รำษฎร์พอยเตอร์ 2,175.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

28

 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนส ำนักวิทย
บริกำรฯ 220.00            220.00             ซ้ือ

 ร้ำนเสริมวิทย์ไดนำโม 
โดยนำงวลัยพร เสริม
วิทยวงศ์ 220.00             

 ร้ำนเสริมวิทย์ไดนำโม 
โดยนำงวลัยพร เสริม
วิทยวงศ์ 220.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

29

 หนังสือพิมพ์ประจ ำเดือน ก.ย. 63 เพ่ือ
ให้บริกำรนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร ณ 
หอสมุดกลำง 2,220.00         2,220.00          ซ้ือ

 ร้ำนสำทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 
เหลืองปฎิพันธ์ 2,220.00          

 ร้ำนสำทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 
เหลืองปฎิพันธ์ 2,220.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

30

 ซ้ือวำรสำร ประจ ำเดือน  ก.ย. 63 เพ่ือ
ให้บริกำร นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร ณ 
หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรฯ 2,165.00         2,165.00          ซ้ือ

 ร้ำนสำทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 
เหลืองปฎิพันธ์ 2,165.00          

 ร้ำนสำทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 
เหลืองปฎิพันธ์ 2,165.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

31  เคร่ืองมือวิเครำะห์หำปริมำณโลหะ 1,950,000.00  1,950,000.00   ซ้ือ

 บริษัทพำรำไซแอน
ติฟิค  จ ำกัด 1,940,000.00   

 บริษัทพำรำไซแอน
ติฟิค  จ ำกัด 1,940,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ
สัญญำเลขท่ี  
28/2563 02/09/20

บริษัท ลำโบเทค จ ำกัด 1,947,000.00   

32  หัววัดชนิดสำรก่ึงตัวน ำฯ 3,100,000.00  3,100,000.00   ซ้ือ  บริษัทไทยยูนีค จ ำกัด 3,092,000.00    บริษัทไทยยูนีค จ ำกัด 3,092,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ
สัญญำเลขท่ี  

9/2563 02/09/20

33

 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนส ำหรับใช้งำน ณ  
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 56,200.00       56,200.00        ซ้ือ

 ร้ำนโง่วซ่งหลี 
เฟอร์นิเจอร์ (2001) 
โดยนำยศิลป์ชัย 
เบญจพรกุลนิจ 56,200.00        

 ร้ำนโง่วซ่งหลี 
เฟอร์นิเจอร์ (2001) 
โดยนำยศิลป์ชัย 
เบญจพรกุลนิจ 56,200.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

38

 ซ้ือของท่ีระลึกโครงกำรประเมินชมรมทูบีนัม
เบอร์วัน 1,000.00         1,000.00          ซ้ือ

 ส ำนักจัดกำรทรัพย์สิน
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนี 1,000.00          

 ส ำนักจัดกำรทรัพย์สิน
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนี 1,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

39

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือจัดกำรเรียนกำร
สอนสำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 2,140.00         2,140.00          ซ้ือ

 บริษัทห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์  จ ำกัด 2,140.00          

 บริษัทห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์  จ ำกัด 2,140.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

43

 ครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
 และเคร่ืองส ำรองไฟ ๘๐๐ VA 26,900.00       26,900.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 26,900.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 26,900.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

44

 ของท่ีระลึกโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ
 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 3,000.00         3,000.00          ซ้ือ

 ร้ำนSRU 
BOOKSTORE ส ำนัก
จัดกำรทรัพย์สิน 3,000.00          

 ร้ำนSRU 
BOOKSTORE ส ำนัก
จัดกำรทรัพย์สิน 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

45

 ของท่ีระลึกโครงกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 3,000.00         3,000.00          ซ้ือ  นำยอุชุกร สะเม๊ำะ 3,000.00           นำยอุชุกร สะเม๊ำะ 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

46

 ซ้ือวัสดุประจ ำโครงกำรกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวป่ำชำยเลน 3,235.00         3,235.00          ซ้ือ

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 3,235.00          

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 3,235.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

47

 ซ้ือครุภัณฑ์โทรศัพท์ IP Phone ส ำหรับใช้
ในกำรติดต่อประสำนงำน 14,700.00       14,700.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 14,700.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 14,700.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

48

 ซ้ือครุภัณฑ์ไอแพด ส ำหรับใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรงำนของส ำนักงำน 66,900.00       66,900.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 66,900.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 66,900.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

49

 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน 7,000.00         7,000.00          ซ้ือ

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 7,000.00          

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 7,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

50  ซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสำร ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน 1,390.00         1,390.00          ซ้ือ

 บริษัทสยำม พี.พี.ซี. 
ออโตเมช่ัน  จ ำกัด 1,390.00          

 บริษัทสยำม พี.พี.ซี. 
ออโตเมช่ัน  จ ำกัด 1,390.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

51

 เพ่ือจัดซ้ือหมึกพิมพ์ส ำหรับกองพัฒนำ
นักศึกษำ 16,700.00       16,700.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 16,700.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 16,700.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

52

 ซ้ือหมึกพิมพ์เอกสำรส ำหรับงำนออกแบบ
และผังแม่บท 14,000.00       14,000.00        ซ้ือ

 บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุรำษฎร์ธำนี  จ ำกัด 14,000.00        

 บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุรำษฎร์ธำนี  จ ำกัด 14,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

53

 วัสดุอุปกรณ์กีฬำเพ่ือใช้บริกำรนักศึกษำและ
บุคลำกร 389,660.00     389,660.00      ซ้ือ

 ร้ำนตำปีสปอร์ต เซ็น
เตอร์ โดยนำงสำวกุล
ภัสสร์ แซ่ซ่ัว 389,660.00      

 ร้ำนตำปีสปอร์ต เซ็น
เตอร์ โดยนำงสำวกุล
ภัสสร์ แซ่ซ่ัว 389,660.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

54

 ซ้ือช่อดอกไม้เพ่ือถวำยทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ 1,000.00         1,000.00          ซ้ือ

 ร้ำนบ้ำนดอกไม้
รุ่งเรือง By น้องก๊ักโดย
ชัยณรงค์ สวัสดีรักษำ 1,000.00          

 ร้ำนบ้ำนดอกไม้
รุ่งเรือง By น้องก๊ักโดย
ชัยณรงค์ สวัสดีรักษำ 1,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

55  ซ้ือสีน้ ำพลำสติกทำภำยนอก 9,000.00         9,000.00          ซ้ือ

 บริษัทหัวถนน (สุ
รำษฎร์ธำนี) 
(ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด 9,000.00          

 บริษัทหัวถนน (สุ
รำษฎร์ธำนี) 
(ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด 9,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

56

 กิจกรรมกำรสะท้อนและกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้จำกกำรฝึกประสบกำรณ์ฯ 3,000.00         3,000.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,000.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

57

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือจัดกำรเรียนกำร
สอนสำขำวิชำเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 600.00            600.00             ซ้ือ  บริษัทต้นเกษตร จ ำกัด 600.00              บริษัทต้นเกษตร จ ำกัด 600.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

58  หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำรห้องส ำนักงำนคณบดี 27,200.00       27,200.00        ซ้ือ

 ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ.
เอ. โดยนำยนิรัตน์ 
ขวัญศรี 27,200.00        

 ร้ำนท๊อป เซอร์วิส โอ.
เอ. โดยนำยนิรัตน์ 
ขวัญศรี 27,200.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

59  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กิจกรรมท่ี 2.1 55,800.00       55,800.00        ซ้ือ

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร
กุลนิจ 55,800.00        

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร
กุลนิจ 55,800.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

60  ครุภัณฑ์แท็บเล็ต 20,000.00       20,000.00        ซ้ือ

 บริษัทคอมเซเว่น 
จ ำกัด (มหำชน) 20,000.00        

 บริษัทคอมเซเว่น 
จ ำกัด (มหำชน) 20,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

61

 วัสดุคอมพิวเตอร์  (ADAPTER และสำยไฟ) 
เน่ืองด้วยของเดิมมีอำยุกำรใช้งำนมำนำนช ำรุด 2,500.00         2,500.00          ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ำกัด 2,500.00          

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ำกัด 2,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

62

 ซ้ือของท่ีระลึกโครงกำรนิเทศนักศึกษำ
ประชุมเครือข่ำยและสัมมนำสำชำกำรจัดกำร
โรงแรม 2,600.00         2,600.00          ซ้ือ

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 2,600.00          

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 2,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

63  ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 23,870.00       23,870.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 23,870.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 23,870.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

64  ซ้ือหมีกพร้ินเตอร์และปำกกำลูกล่ืน 16,680.00       16,680.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 16,680.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 16,680.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

65

 เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรม และงำนอ่ืน ๆ ของส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 5,690.00         5,690.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,690.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,690.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

66

 เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับใช้ในกิจกรรมประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักศิลปะและวัฒธรรม 8,256.00         8,256.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 8,256.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 8,256.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

67  ซ้ือกระดำษ A4 ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน 7,875.00         7,875.00          ซ้ือ

 บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุรำษฎร์ธำนี  จ ำกัด 7,875.00          

 บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุรำษฎร์ธำนี  จ ำกัด 7,875.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

68  ซ้ือหมึกพิมพ์ ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน 4,500.00         4,500.00          ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 4,500.00          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 4,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

69

 ซ้ือของท่ีระลึกกรรมกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 1,560.00         1,560.00          ซ้ือ

 บริษัทโรบินสัน จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำสุ
รำษฎร์ธำนี สำขำท่ี 
0025 จ ำกัด 1,560.00          

 บริษัทโรบินสัน จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำสุ
รำษฎร์ธำนี สำขำท่ี 
0025 จ ำกัด 1,560.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

70

 ซือวัสดุประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติกำร
ท่องเท่ียว อ.เกำะสมุย 3,960.00         3,960.00          ซ้ือ

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 
รัตนนำคิน 3,960.00          

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 
รัตนนำคิน 3,960.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 07/09/20

71  Adapter NB Asus ทดแทนของเดิมท่ีช ำรุด 1,000.00         1,000.00          ซ้ือ

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ำกัด 1,000.00          

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ำกัด 1,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

72

 ส่ังซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำหรับใช้ในกำรประเมิน
 กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของมหำวิทยำลัย 13,420.00       13,420.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 13,420.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 13,420.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

73  กิจกรรมพัฒนำผู้น ำด้ำนสุขภำพ 17,900.00       17,900.00        ซ้ือ

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 17,900.00        

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 17,900.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

74

 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพ่ือน ำไปใช้ใน
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำสำขำวิชำฟิสิกส์ด้ำน
งำนวิจัยปีกำรศึกษำ 2563 1,224.00         1,224.00          ซ้ือ  นำงใกล้รุ่ง พลทิพย์ 1,224.00           นำงใกล้รุ่ง พลทิพย์ 1,224.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

75

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ใน
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ 38,914.00       38,914.00        ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ 38,914.00        

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ 38,914.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

76

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ใน
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ 5,185.00         5,185.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,185.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,185.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

77

 จัดซ้ือวัสดุในงำนระเบียบกำรจรำจรคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 4,900.00         4,900.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,900.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,900.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

78

 จัดซ้ือวัสดุในกำรด ำเนินงำนคณะวิทยำกำร
จัดกำร 3,350.00         3,350.00          ซ้ือ

 ร้ำนซี-สกำย 
คอมพิวเตอร์ & 
ซอฟต์แวร์ โดยนำย
เอกลักษณ์ หนูรอด 3,350.00          

 ร้ำนซี-สกำย 
คอมพิวเตอร์ & 
ซอฟต์แวร์ โดยนำย
เอกลักษณ์ หนูรอด 3,350.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

79

 จัดซ้ือวัสดุในกำรด ำเนินงำนคณะวิทยำกำร
จัดกำร 1,530.00         1,530.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,530.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,530.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

80  จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดูดฝุ่น 5,990.00         5,990.00          ซ้ือ  บริษัทสิริสินกรุ๊ป จ ำกัด 5,990.00           บริษัทสิริสินกรุ๊ป จ ำกัด 5,990.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

81

 จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดล ำโพงส ำหรับกิจกรรม
กลำงแจ้ง 46,600.00       46,600.00        ซ้ือ

 ร้ำนสำมำรถ
อิเล็คทรอนิคส์ โดยนำง
เสำวณี ตู้บรรเทิง 46,600.00        

 ร้ำนสำมำรถ
อิเล็คทรอนิคส์ โดยนำง
เสำวณี ตู้บรรเทิง 46,600.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

82

 จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี
ส ำหรับกิจกรรมในร่ม 52,800.00       52,800.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 52,800.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 52,800.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

83  จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองขัดพ้ืน จ ำนวน 1 เคร่ือง 60,000.00       60,000.00        ซ้ือ

 บริษัทไทยเหรียญ
ฟอคลิฟท์ จ ำกัด 60,000.00        

 บริษัทไทยเหรียญ
ฟอคลิฟท์ จ ำกัด 60,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

84

 โครงกำรศึกษำดูงำนและเสริมประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ให้นักศึกษำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 1,500.00         1,500.00          ซ้ือ

 ร้ำนSRU 
BOOKSTORE ส ำนัก
จัดกำรทรัพย์สิน 1,500.00          

 ร้ำนSRU 
BOOKSTORE ส ำนัก
จัดกำรทรัพย์สิน 1,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

85

 จัดซ้ือครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ห้อง SET IC 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 25,500.00       25,500.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 25,500.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 25,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

86

 จัดซ้ือครุภัณฑ์พัดลมดูดอำกำศพร้อมติดต้ัง
ห้องประชุมย่อยสำขำและห้องถ่ำยเอกสำร 
จ ำนวน 6 ชุด 20,700.00       20,700.00        ซ้ือ

 ร้ำนเอดิสัน ซัพพลำย 
แอนด์ เซอร์วิส โดย
นำยฉัตรชัย ภูมิไชยำ 20,700.00        

 ร้ำนเอดิสัน ซัพพลำย 
แอนด์ เซอร์วิส โดย
นำยฉัตรชัย ภูมิไชยำ 20,700.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

87  วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 48,100.00       48,100.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์พอยเตอร์ 48,100.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์พอยเตอร์ 48,100.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

88

 วัสดุโครงกำรพัฒนำเคร่ือข่ำยควำมร่วมมือ
และอบรมเชิงปฏิบัติกำรทำงวิชำกำรด้ำน
ภำษำอังกฤษฯ 4,600.00         4,600.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,600.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

89

 เพ่ือซ้ือของท่ีระลึกส ำหรับผู้ทรงคุณวุฒิใน
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
คณะ 2,450.00         2,450.00          ซ้ือ

 SRU BOOK STORE 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนี 2,450.00          

 SRU BOOK STORE 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนี 2,450.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

90

 เพ่ือซ้ือวัสดุตกแต่งสถำนท่ีส ำหรับกิจกรรม
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
คณะ 1,000.00         1,000.00          ซ้ือ

 ร้ำนขุนทะเลฟลำว
เวอร์ โดยนำงสำวกิตติ
มำ สุขเสวียด 1,000.00          

 ร้ำนขุนทะเลฟลำว
เวอร์ โดยนำงสำวกิตติ
มำ สุขเสวียด 1,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

91

 เพ่ือซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำหรับใช้งำนในคลินิก
สุขภำพ 7,335.00         7,335.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 7,335.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 7,335.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

92

 เพ่ือซ้ือโทรศัพท์ส ำหรับใช้งำนใน
ห้องปฏิบัติกำร Simulation 2,360.00         2,360.00          ซ้ือ  บริษัทสิริสินกรุ๊ป จ ำกัด 2,360.00           บริษัทสิริสินกรุ๊ป จ ำกัด 2,360.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

93

 เพ่ือซ้ือครุภัณฑ์ประกอบห้องท ำงำน
ผู้บริหำรคณะพยำบำลศำสตร์ 483,426.00     483,426.00      ซ้ือ

 บริษัทสหบำงกอก
เฟอร์นิเจอร์  จ ำกัด 483,426.00      

 บริษัทสหบำงกอก
เฟอร์นิเจอร์  จ ำกัด 483,426.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

94

 ซือวัสดุประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติกำร
ท่องเท่ียว อ.เกำะสมุย 2,835.00         2,835.00          ซ้ือ

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 
รัตนนำคิน 2,835.00          

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 
รัตนนำคิน 2,835.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

95

 ซ้ือหน้ำกำกอนำมัยเพ่ือใช้ส ำหรับบุคลำกร
วิทยำลัยนำนำชำติกำรท่องเท่ียว 1,500.00         1,500.00          ซ้ือ

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 1,500.00          

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 1,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

96

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรพัฒนำส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกของหน่วยบูรณำกำรศึกษำกำร
ท ำงำน 938.00            938.00             ซ้ือ

 บริษัทบีทูเอส จ ำกัด 
สำขำโรบินสันสุรำษฎร์
ธำนี จ ำกัด 938.00             

 บริษัทบีทูเอส จ ำกัด 
สำขำโรบินสันสุรำษฎร์
ธำนี จ ำกัด 938.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

97

 ซ้ือวัสดุส่ือกำรเรียนภำษำอังกฤษโครงกำร
เสริมสร้ำงทักษะภำษำอังกฤษผ่ำนกิจกรรม
กำรเรียนรู้ 22,750.50       22,750.50        ซ้ือ

 ศูนย์หนังสือ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 22,750.50        

 ศูนย์หนังสือ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 22,750.50        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

98

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรสนับสนุนงำน
ประเมินคุณภำพภำยใน 20,795.00       20,795.00        ซ้ือ

 ร้ำนพีวีเอส กำรค้ำ 
โดยนำงสำวยุพำ นำค
ปำน 20,795.00        

 ร้ำนพีวีเอส กำรค้ำ 
โดยนำงสำวยุพำ นำค
ปำน 20,795.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

99

 จัดหำวัสดุเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร
หนังสือมีชีวิต (กำรตัดเย็บหมวกบักเก็ต วันท่ี
 21 ก.ย 63 7,384.00         7,384.00          ซ้ือ

 หริส (Hariss) โดย
นำงสำวหฤษฎี ปลอด
จินดำ 7,384.00          

 หริส (Hariss) โดย
นำงสำวหฤษฎี ปลอด
จินดำ 7,384.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

100

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำน
หอสมุดกลำง ส ำนักวิททยบริกำรฯ 4,792.00         4,792.00          ซ้ือ

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด 4,792.00          

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด 4,792.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

101

 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนหอสมุดกลำง
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 880.00            880.00             ซ้ือ

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด 880.00             

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด 880.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

102

 ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ใน
ส ำนักงำน 38,056.00       38,056.00        ซ้ือ

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ำกัด 38,056.00        

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ำกัด 38,056.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

103

 ซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ส ำหรับใช้ในโครงกำร
พัฒนำมำตรฐำนทำงจริยธรรมด้ำนกำรวิจัย 2,300.00         2,300.00          ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 2,300.00          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 2,300.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

104

 ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้ใน
โครงกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเชิง
พ้ืนท่ีฯ 2,130.00         2,130.00          ซ้ือ

 บริษัทสยำม พี.พี.ซี. 
ออโตเมช่ัน  จ ำกัด 2,130.00          

 บริษัทสยำม พี.พี.ซี. 
ออโตเมช่ัน  จ ำกัด 2,130.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

105

 ซ้ือวัสดุ ส ำหรับใช้ในโครงกำรพัฒนำข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยเชิงพ้ืนท่ีฯ 1,625.00         1,625.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,625.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,625.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

106

 เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองบันทึกเสียง 30,790.00       30,790.00        ซ้ือ

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 30,790.00        

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 30,790.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

107

 เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
ใช้งำน ณ งำนยำนพำหนะ 29,200.00       29,200.00        ซ้ือ

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 29,200.00        

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 29,200.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

108  ซ้ือปุ๋ยบ ำรุงหญ้ำสนำมกีฬำฟุตบอล 10,400.00       10,400.00        ซ้ือ

 ร้ำนเพชรทัพฟ้ำ โดย
นำยปฎิพงษ์ ศรีสงครำม 10,400.00        

 ร้ำนเพชรทัพฟ้ำ โดย
นำยปฎิพงษ์ ศรีสงครำม 10,400.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

109  ด ำเนินงำนบริหำรคณะครุศำสตร์ 32,210.00       32,210.00        ซ้ือ

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 32,210.00        

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 32,210.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

110  โครงกำรค้นหำแนวปฏิบัติท่ีดี 30,790.00       30,790.00        ซ้ือ

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 30,790.00        

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 30,790.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

111  ด ำเนินงำนบริหำรคณะครุศำสตร์ 3,320.00         3,320.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,320.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,320.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

112

 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพ่ือใช้ในกำรจัด
โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว 4,735.00         4,735.00          ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ 4,735.00          

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ 4,735.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

113

 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวเพ่ือสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ฯ
กำรอำหำร 29,965.00       29,965.00        ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ 29,965.00        

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ 29,965.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

114

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำร
ค่ำยทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ 2,500.00         2,500.00          ซ้ือ

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด 2,500.00          

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด 2,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

115  หนังสือโครงกำรขับเคล่ือนหน่วยวิจัย 3,059.10         3,059.10          ซ้ือ

 ศูนย์หนังสือ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสต
ร์ สำขำ ท่ำพระจันทร์ 3,059.10          

 ศูนย์หนังสือ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสต
ร์ สำขำ ท่ำพระจันทร์ 3,059.10          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

116

 วัสดุส ำหรับวำรสำรมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 5,160.00         5,160.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,160.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,160.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

117

 ซ้ือขวดพลำสน้ ำด่ืม 600 ซีซี พร้อมติด
สลำกรำชพฤกษ์ 22,383.78       22,383.78        ซ้ือ

 บริษัทวีเอสเอ็ม โปร
ดักส์  จ ำกัด 22,383.78        

 บริษัทวีเอสเอ็ม โปร
ดักส์  จ ำกัด 22,383.78        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

118

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรสนับสนุนนิเทศ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสำขำกำร
ท่องเท่ียว 11,699.00       11,699.00        ซ้ือ

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 11,699.00        

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 11,699.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

119

 เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมหนังสือมี
ชีวิต ณ หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรฯ 771.00            771.00             ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 771.00             

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 771.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

120

 ซ้ือหมึกพิมพ์ ส ำหรับใช้ในห้องผู้บริหำร 
สถำบันวิจยและพัฒนำ 4,600.00         4,600.00          ซ้ือ

 บริษัทสยำม พี.พี.ซี. 
ออโตเมช่ัน  จ ำกัด 4,600.00          

 บริษัทสยำม พี.พี.ซี. 
ออโตเมช่ัน  จ ำกัด 4,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

121

 เคร่ืองวิเครำะห์ชนิดแก๊สโครมำโตกรำฟ-
แมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 5,500,000.00  5,500,000.00   ซ้ือ

 บริษัทพำรำไซแอน
ติฟิค  จ ำกัด 5,495,000.00   

 บริษัทพำรำไซแอน
ติฟิค  จ ำกัด 5,495,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ
สัญญำเลขท่ี  
27/2563 10/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ไวท์บ๊อกซ์โซลูช่ันส์ 
2011 5,500,000.00   

122  ครุภัณฑ์ประกอบอำคำรคณะครุศำสตร์ 3,500,000.00  3,500,000.00   ซ้ือ

 บริษัทสตำร์คำสท์ 
คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 3,449,000.00   

 บริษัทสตำร์คำสท์ 
คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 3,449,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ
สัญญำเลขท่ี 
16/2563 10/09/20

บริษัท ไฮบริด 
เทคโนโลยี จ ำกัด 3,474,000.00   

123

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำน ณ ส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย 35,460.00       35,460.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 35,460.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 35,460.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

124  เคร่ืองแก๊สโครมำโทกรำฟ 5,500,000.00  5,500,000.00   ซ้ือ

 บริษัทพำรำไซแอน
ติฟิค  จ ำกัด 5,490,000.00   

 บริษัทพำรำไซแอน
ติฟิค  จ ำกัด 5,490,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ
สัญญำเลขท่ี 
29/2563 10/09/20

125

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 6,670,000.00  6,670,000.00   ซ้ือ

 บริษัทเอสพีซี อำร์ที 
จ ำกัด 6,664,000.00   

 บริษัทเอสพีซี อำร์ที 
จ ำกัด 6,664,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ
สัญญำเลขท่ี  

6/2563 10/09/20

126

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำหรับใช้งำน ณ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 98,730.00       98,730.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 98,730.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 98,730.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

127

 ซ้ือคลอรีนใส่สระน้ ำอำคำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี จ ำนวน 2 ถัง 4,400.00         4,400.00          ซ้ือ

 ร้ำนป้อมวัสดุโดยนำย
จิรวัฒน์ เขียวสิน 4,400.00          

 ร้ำนป้อมวัสดุโดยนำย
จิรวัฒน์ เขียวสิน 4,400.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

128  ด ำเนินงำนบริหำรคณะครุศำสตร์ 940.00            940.00             ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 940.00             

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 940.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

129

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำน
บริหำรคณะวิทยำศำสตร์ฯ 44,610.00       44,610.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 44,610.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 44,610.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

130

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือน ำคลินิกวิจัยและคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 7,000.00         7,000.00          ซ้ือ

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 7,000.00          

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 7,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

131

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ใน
กำรสนับสนุนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและ
ตรวจรับงำนวิจัย 11,700.00       11,700.00        ซ้ือ

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 11,700.00        

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 11,700.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

132

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือโครงกำรฝึก
ประสบกำรณ์กับนักวิทยำศำสตร์ (SMTE 
internship) 2,500.00         2,500.00          ซ้ือ

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด 2,500.00          

 บริษัทแกมมำโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ำกัด 2,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

133

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำร
ฝึกประสบกำรณ์กับนักวิทยำศำสตร์ 8,560.00         8,560.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอล.บี.ซำยน์ 8,560.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอล.บี.ซำยน์ 8,560.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

134

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำรสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณะวิทยำศำสตร์ฯ 99,320.00       99,320.00        ซ้ือ

 ร้ำนจีไอเอ็ก คอม โดย
เกษมศักด์ิ ทองบัวบำน 99,320.00        

 ร้ำนจีไอเอ็ก คอม โดย
เกษมศักด์ิ ทองบัวบำน 99,320.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

135

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำรสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณะวิทยำศำสตร์ฯ 72,900.00       72,900.00        ซ้ือ

 ร้ำนซี.เอส.คอมพิว
เตอร์ โดย นำยณัฐป
พจน์ เทพเจริญ 72,900.00        

 ร้ำนซี.เอส.คอมพิว
เตอร์ โดย นำยณัฐป
พจน์ เทพเจริญ 72,900.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

136

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ใน
คลินิกวิจัยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนโลยี 398.00            398.00             ซ้ือ

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 398.00             

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 398.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

137

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำร
ค่ำยทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ 3,000.00         3,000.00          ซ้ือ

 ร้ำนพี.พี.ซำยน์ แอนด์
 ซัพพลำย โดยนำย
ศิริพงษ์ ไกรมำท 3,000.00          

 ร้ำนพี.พี.ซำยน์ แอนด์
 ซัพพลำย โดยนำย
ศิริพงษ์ ไกรมำท 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

138

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำน
บริหำรคณะ 32,850.00       32,850.00        ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ 32,850.00        

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ 32,850.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

139

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำน
บริหำรคณะ 32,500.00       32,500.00        ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ 32,500.00        

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ 32,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

140

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำรสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณะวิทยำศำสตร์ฯ 59,500.00       59,500.00        ซ้ือ

 ร้ำนโปร เทคนิคเชียล
โดยนำยจิรยุทธ์ เพ็ชระ 59,500.00        

 ร้ำนโปร เทคนิคเชียล
โดยนำยจิรยุทธ์ เพ็ชระ 59,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

141

 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์จัดนิทรรศกำรเพ่ือ
น ำไปใช้ในโครงกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำและ
บริกำรข้อมูลเทคโนโลยี 35,900.00       35,900.00        ซ้ือ

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 35,900.00        

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 35,900.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

142

 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์เพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำร
ค่ำยทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ 3,710.76         3,710.76          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอลบีซำยน์ 3,710.76          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
แอลบีซำยน์ 3,710.76          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

143

 วัสดุส ำนักงำน คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 18,220.00       18,220.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 18,220.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 18,220.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

144

 หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำรส ำหรับหลักสูตรและ
ฝ่ำย 84,000.00       84,000.00        ซ้ือ

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 84,000.00        

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 84,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

145

 หมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 26,860.00       26,860.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 26,860.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 26,860.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

146  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 7,950.00         7,950.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์พอยเตอร์ 7,950.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์พอยเตอร์ 7,950.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

147  ครุภัณฑ์กล้องถ่ำยวิดีโอ 56,500.00       56,500.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป 56,500.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป 56,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

148  วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 17,470.00       17,470.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป 17,470.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป 17,470.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

149

 วัสดุเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
สนับสนุนด ำเนินงำนบริหำรคณะ 2,760.00         2,760.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,760.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,760.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

150  เพ่ือซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำนในคลินิกสุขภำพ 43,450.00       43,450.00        ซ้ือ

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มำร์
เก็ตต้ิง  จ ำกัด 43,450.00        

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มำร์
เก็ตต้ิง  จ ำกัด 43,450.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

151  ค่ำหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 14,000.00       14,000.00        ซ้ือ

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 14,000.00        

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 14,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

152

 ซือวัสดุประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติกำร
ท่องเท่ียว อ.เกำะสมุย 2,835.00         2,835.00          ซ้ือ

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 
รัตนนำคิน 2,835.00          

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 
รัตนนำคิน 2,835.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

153

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติ
กำรท่องเท่ียว 2,030.00         2,030.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,030.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,030.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

154

 ซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะเก้ำอ้ีประจ ำโครงกำรพัฒนำ
และเตรียมควำมพร้อมศูนย์วิทยพัฒนำฯ 169,560.00     169,560.00      ซ้ือ

 ร้ำนประธำน
เฟอร์นิเจอร์(1993) 
โดย นำยวิรัช ไกรสมิเร 169,560.00      

 ร้ำนประธำน
เฟอร์นิเจอร์(1993) 
โดย นำยวิรัช ไกรสมิเร 169,560.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

155  ซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน 7,600.00         7,600.00          ซ้ือ

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ำกัด 7,600.00          

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ำกัด 7,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

156  ซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในส ำนกังำน 4,370.00         4,370.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,370.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,370.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

157

 ซ้ือวัสดุ ส ำหรับใช้ในโครงกำรพัฒนำ
มำตรฐำนทำงจริยธรรมด้ำนกำรวิจัย 4,960.00         4,960.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,960.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,960.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

158

 ซ้ือน้ ำด่ืม ส ำหรับประชุมโครงกำรพัฒนำ
มำตรฐำนทำงจริยธรรมด้ำนกำรวิจัย 550.00            550.00             ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 550.00             

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 550.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

159

 ซ้ือน้ ำด่ืม ส ำหรับประชุมโครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยฯ 825.00            825.00             ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 825.00             

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 825.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

160

 ครุภัณฑ์เคร่ืองท ำน้ ำร้อน น้ ำเย็น ส ำหรับใช้
ประจ ำป้อมยำม 1,2,3 12,570.00       12,570.00        ซ้ือ  บริษัทสิริสินกรุ๊ป จ ำกัด 12,570.00         บริษัทสิริสินกรุ๊ป จ ำกัด 12,570.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 11/09/20

161

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย 4,510,000.00  4,510,000.00   ซ้ือ

 บริษัทอินโนเวทีฟ 
อินสทรูเมนต์  จ ำกัด 4,510,000.00   

 บริษัทอินโนเวทีฟ 
อินสทรูเมนต์  จ ำกัด 4,510,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 11/09/20

162

 เคร่ืองวิเครำะห์อัตลักษณ์ของสำรด้วยคล่ืน
อินฟรำเรด (FTIR) 1,460,000.00  1,460,000.00   ซ้ือ

 บริษัทพำรำไซแอน
ติฟิค  จ ำกัด 1,460,000.00   

 บริษัทพำรำไซแอน
ติฟิค  จ ำกัด 1,460,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 11/09/20

163  ชุดปฏิบัติกำรพืชสมุนไพร 3,726,810.00  3,726,810.00   ซ้ือ

 บริษัทเอสพีซี อำร์ที 
จ ำกัด 3,726,810.00   

 บริษัทเอสพีซี อำร์ที 
จ ำกัด 3,726,810.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 11/09/20

164

 ซ้ือน้ ำด่ืมแก่กรรมกำรก ำกับกำรสอบปลำย
ภำค 940.00            940.00             ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 940.00             

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 940.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 11/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

165

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุโครงกำรด ำเนินงำนบริหำร
กำรสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไปฯ 2,785.00         2,785.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,785.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,785.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 14/09/20

166

 ซือวัสดุประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติกำร
ท่องเท่ียว อ.เกำะสมุย 4,020.00         4,020.00          ซ้ือ

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 
รัตนนำคิน 4,020.00          

 ร้ำนสุรำษฎร์สเตช่ัน
เนอร่ีโดยนำยนภัทร 
รัตนนำคิน 4,020.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 14/09/20

167

 ครุภัณฑ์ห้อง Smart Classroom ส ำหรับ 
40 ผู้เรียน 4,998,000.00  4,998,000.00   ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 4,998,000.00   

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 4,998,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 15/09/20

168  ซ้ือหมึกถ่ำยเอกสำร 7,000.00         7,000.00          ซ้ือ

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 7,000.00          

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 7,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 15/09/20

169

 หนังสือใช้ในกำรประกอบกำรเรียนกำรสอน
ส ำหรับนักศึกษำนิติศำสตร์ ภำคบัณฑิต รุ่นท่ี
10-รุ่นท่ี11 21,920.00       21,920.00        ซ้ือ

 บริษัทส ำนักพิมพ์
วิญญูชน จ ำกัด 21,920.00        

 บริษัทส ำนักพิมพ์
วิญญูชน จ ำกัด 21,920.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 15/09/20

170

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ Antivirus 3 Desktop 
ประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติกำรท่องเท่ียว 9,000.00         9,000.00          ซ้ือ

 บริษัทไอที อัพเดท  
จ ำกัด 9,000.00          

 บริษัทไอที อัพเดท  
จ ำกัด 9,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 15/09/20

171

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับโครงกำรเสวนำและ
อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรฯ 3,525.00         3,525.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,525.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,525.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 16/09/20

172

 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำหรับใช้งำน ณ  ศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 95,970.00       95,970.00        ซ้ือ

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ำกัด 95,970.00        

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ำกัด 95,970.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 16/09/20

173  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำน ณ ศูนย์จิตอำสำ 3,190.00         3,190.00          ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 3,190.00          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 3,190.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 16/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

174

 วัสดุส ำหรับใช้งำน ณ โครงกำรด ำเนินงำน
บริหำรกำรสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ
ท่ัวไปฯ 3,290.00         3,290.00          ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 3,290.00          

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 3,290.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 16/09/20

175

 ซือวัสดุประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติกำร
ท่องเท่ียว อ.เกำะสมุย 1,051.00         1,051.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
พจน์กำรไฟฟ้ำ สมุย 1,051.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
พจน์กำรไฟฟ้ำ สมุย 1,051.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 16/09/20

176  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงำนท ำควำมสะอำด 98,800.00       98,800.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดควอ
ลิต้ีซัพพลำย 98,800.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดควอ
ลิต้ีซัพพลำย 98,800.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 17/09/20

177

 ซ้ือแบตเตอร่ี ติดต้ังรถหมำยเลขทะเบียน นข
 5659 สุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน 1 ลูก 2,800.00         2,800.00          ซ้ือ

 บริษัทรุ่งทวีศักด์ิ เท
รดด้ิง จ ำกัด 2,800.00          

 บริษัทรุ่งทวีศักด์ิ เท
รดด้ิง จ ำกัด 2,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 17/09/20

178

 ซ้ือกรวยจรำจรใช้ภำยในมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน 100 อัน 45,000.00       45,000.00        ซ้ือ

 ร้ำนป้อมวัสดุโดยนำย
จิรวัฒน์ เขียวสิน 45,000.00        

 ร้ำนป้อมวัสดุโดยนำย
จิรวัฒน์ เขียวสิน 45,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 17/09/20

179

 ซ้ือหนังสือภำษำอังกฤษเพ่ือให้บริกำร 
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร ณ หอสมุดกลำง
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 91,455.00       91,455.00        ซ้ือ

 ศูนย์หนังสือ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 91,455.00        

 ศูนย์หนังสือ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 91,455.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 17/09/20

180

 ซ้ือหนังสือ เพ่ือให้บริกำร นักศึกษำ อำจำรย์
 บุคลำกร ณ หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรฯ 62,688.20       62,688.20        ซ้ือ

 ศูนย์หนังสือ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 62,688.20        

 ศูนย์หนังสือ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 62,688.20        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 17/09/20

181

 ซ้ือแผ่น RFID  เพ่ือใช้ส ำหรับป้องกันหนังสือ
หำย ณ หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรฯ 86,268.75       86,268.75        ซ้ือ

 บริษัทเทรซ ออน 
จ ำกัด 86,268.75        

 บริษัทเทรซ ออน 
จ ำกัด 86,268.75        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 17/09/20

182

 ซ้ือหนังสือ เพ่ือให้บริกำร นักศึกษำ อำจำรย์
 บุคลำกร ณ หอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรฯ 48,069.20       48,069.20        ซ้ือ

 ศูนย์หนังสือ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 48,069.20        

 ศูนย์หนังสือ
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 48,069.20        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 17/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

183  ซ้ือฟิมล์กรองแสง ติดกระจกป้อมยำม 10,500.00       10,500.00        ซ้ือ

 ร้ำนเสือไวนิล โดย
นำยสรำยุทธ ช้ำง
นรินทร์ 10,500.00        

 ร้ำนเสือไวนิล โดย
นำยสรำยุทธ ช้ำง
นรินทร์ 10,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

184

 เคร่ืองวิเครำะห์และแยกสำรของเหลวด้วย
ควำมดันสูง 3,210,000.00  3,210,000.00   ซ้ือ

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ ๒๐๑๑ จ ำกัด 3,190,000.00   

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ ๒๐๑๑ จ ำกัด 3,190,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ
สัญญำเลขท่ี 
14/2563 18/09/20

185

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุตัวดูดซับหมึกส ำหรับใช้งำน ณ
 ฝ่ำยส่ือสำรองค์กร 2,800.00         2,800.00          ซ้ือ

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 2,800.00          

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 2,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

186

 เพ่ือจัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำรส ำหรับใช้
งำน ณ กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 7,000.00         7,000.00          ซ้ือ

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 7,000.00          

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 7,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

187  ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองบีบสกัดน้ ำมันสำขำวิชำเคมี 35,000.00       35,000.00        ซ้ือ

 ร้ำนพี.พี.ซำยน์ แอนด์
 ซัพพลำย โดยนำย
ศิริพงษ์ ไกรมำท 35,000.00        

 ร้ำนพี.พี.ซำยน์ แอนด์
 ซัพพลำย โดยนำย
ศิริพงษ์ ไกรมำท 35,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

188

 ซ้ือหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริกำร 
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร ณ หอสมุดกลำง
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 99,715.00       99,715.00        ซ้ือ

 บริษัทบุ๊ค โปรโมช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 99,715.00        

 บริษัทบุ๊ค โปรโมช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 99,715.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

189

 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
คอมพิวเตอร์ส ำหรับห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 294,100.00     294,100.00      ซ้ือ

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด 294,100.00      

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด 294,100.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

190

 ซ้ือหูหังเพ่ือให้บริกำร นักศึกษำ อำจำรย์ 
บุคลำกร ณ ศูนย์ภำษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ 31,200.00       31,200.00        ซ้ือ

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด 31,200.00        

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ำกัด 31,200.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

191

 ซือวัสดุประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติกำร
ท่องเท่ียว อ.เกำะสมุย 1,395.00         1,395.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเฉวง
เทรดด้ิง 1,395.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเฉวง
เทรดด้ิง 1,395.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 20/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

192  ซ้ือครุภัณฑ์คอมพวเตอร์ งำนบริกำรวิชำกำรฯ 138,000.00     138,000.00      ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 138,000.00      

 บริษัทบี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 138,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 21/09/20

193

 จัดซ้ือครุภัณฑ์โซฟำ ขนำด 2-3 ท่ีน่ัง เพ่ือใช้
ในห้องจัดต้ังศูนย์ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิ
วิชำชีพ 21,900.00       21,900.00        ซ้ือ

 ร้ำนเอ็มเอลที 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนำย
มนตรี บุญช่วยแทน 21,900.00        

 ร้ำนเอ็มเอลที 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนำย
มนตรี บุญช่วยแทน 21,900.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 21/09/20

194

 จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะประชุม จ ำนวน 6 ท่ีน่ัง 
เพ่ือใช้ในห้องศูนย์ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิ
วิชำชีพ 34,000.00       34,000.00        ซ้ือ

 ร้ำนเอ็มเอลที 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนำย
มนตรี บุญช่วยแทน 34,000.00        

 ร้ำนเอ็มเอลที 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนำย
มนตรี บุญช่วยแทน 34,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 21/09/20

195

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุโครงกำรเสวนำและอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรฯ 7,500.00         7,500.00          ซ้ือ

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย 
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 7,500.00          

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย 
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 7,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

196

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุของท่ีระลึกมอบแด่ผู้
เกษียณอำยุรำชกำร 36,000.00       36,000.00        ซ้ือ

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย 36,000.00        

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย 36,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

197  เพ่ือจีดซ้ือวัสดุโครงกำรฝึกอบรม 6,190.00         6,190.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,190.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,190.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

198

 เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์(ส ำหรับกำรสำธิต) 64,093.00       64,093.00        ซ้ือ

 บริษัทเป่ียมทรัพย์เอ็น
จิเนียร่ิง จ ำกัด 64,093.00        

 บริษัทเป่ียมทรัพย์เอ็น
จิเนียร่ิง จ ำกัด 64,093.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

199

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้ในกำรสอบข้อเขียน
ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไปของส ำนักงำน
 ก.พ ปี 2563 4,805.00         4,805.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,805.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,805.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

200

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้ในกำรสอบข้อเขียน
ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไปของส ำนักงำน
 ก.พ ปี 2563 1,250.00         1,250.00          ซ้ือ

 ร้ำนเอเภสัช โดยน.ส.
จริยำพร เจริญรูป 1,250.00          

 ร้ำนเอเภสัช โดยน.ส.
จริยำพร เจริญรูป 1,250.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

201

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้ในโครงกำร
ด ำเนินงำนบริหำรกำรสอบภำคควำมรู้
ควำมสำมำรถท่ัวไปฯ 1,645.00         1,645.00          ซ้ือ

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 1,645.00          

 โรงงำนน้ ำด่ืมรำช
พฤกษ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 1,645.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

202

 ซ้ือเก้ำอ้ีพลำสติกเพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัด
นิทรรศกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ปี 2563 11,250.00       11,250.00        ซ้ือ

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร
กุลนิจ 11,250.00        

 ร้ำนโง้วซ่งหลี โดย
นำยวิพัฒน์ เบญจพร
กุลนิจ 11,250.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

203

 ซ้ือน้ ำด่ืมเพ่ือใช้ในกำรรับรองในกำรจัดงำน
สัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2563 4,935.00         4,935.00          ซ้ือ

 ส ำนักจัดกำรทรัพย์สิน
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนี 4,935.00          

 ส ำนักจัดกำรทรัพย์สิน
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนี 4,935.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

204

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรรับรองในกำร
จัดงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2563 2,815.00         2,815.00          ซ้ือ

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ 2,815.00          

 ร้ำนJ.B. โมบำย โดย
นำยนิธิภูมิ แก้วอินธิ 2,815.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

205

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือน ำไปใช้ในโครงกำร
สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ปี 2563 7,140.00         7,140.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 7,140.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 7,140.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

206

 ซ้ือน้ ำมันส ำหรับรถตัดหญ้ำวิทยำลัย
นำนำชำติกำรท่องเท่ียว อ ำเภอเกำะสมุย 100.00            100.00             ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
พงษ์พรกำรปิโตรเลียม 100.00             

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
พงษ์พรกำรปิโตรเลียม 100.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

207

 ซ้ือวัสดุ(หมึกถ่ำยเอกสำร) ใช้ ณ ส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย 14,000.00       14,000.00        ซ้ือ

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 14,000.00        

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 14,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 23/09/20

208  ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 99,525.00       99,525.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดควอ
ลิต้ีซัพพลำย 99,525.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดควอ
ลิต้ีซัพพลำย 99,525.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 23/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

209

 ซ้ือวัสดุ (หมึกพิมพ์) ใช้ ณ หน่วยงำนอำคำร
สถำนท่ีและภูมิทัศน์ 10,000.00       10,000.00        ซ้ือ

 บริษัทซีซีทีวี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 10,000.00        

 บริษัทซีซีทีวี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 10,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 23/09/20

210

  Kaspersky Small Office Security 5 
กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี 8,900.00         8,900.00          ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 8,900.00          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 8,900.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 24/09/20

211

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุของท่ีระลึกมอบแด่ผู้
เกษียณอำยุรำชกำร 18,560.00       18,560.00        ซ้ือ  นำงธิดำ จันทร์เพ็ง 18,560.00         นำงธิดำ จันทร์เพ็ง 18,560.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 25/09/20

212  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงำนเกษียณอำยุรำชกำร 5,700.00         5,700.00          ซ้ือ

 ร้ำนโอ๊ด ดอกไม้สด 
โดยนำงชุติมำ ชะตำ 5,700.00          

 ร้ำนโอ๊ด ดอกไม้สด 
โดยนำงชุติมำ ชะตำ 5,700.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 25/09/20

213  กระดำษ 336,600.00     336,600.00      ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดภีม์
ฟ้ำ (ส ำนักงำนใหญ่) 336,600.00      

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดภีม์
ฟ้ำ (ส ำนักงำนใหญ่) 336,600.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 25/09/20

214

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำน ณ หน่วยงำน
ส่ือสำรองค์กร 2,830.00         2,830.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,830.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,830.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 25/09/20

215

 ซ้ือวัสดุ กิจกรรมกำรแข่งขันกรีฑำเยำวชน-
ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 18,000.00       18,000.00        ซ้ือ

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย 18,000.00        

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย 18,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 25/09/20

216

 เคร่ืองมือวิเครำะห์โครงสร้ำงผลึกด้วย
เทคนิคกำรเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ์ 4,320,000.00  4,320,000.00   ซ้ือ

 บริษัทซินเทค อิน
โนเวช่ัน จ ำกัด 4,316,500.00   

 บริษัทซินเทค อิน
โนเวช่ัน จ ำกัด 4,316,500.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 28/09/20

บริษัท เอจี เคมีคอล 
จ ำกัด 4,318,000.00   



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

217

 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอำคำรเรียนรวมเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษำ 2,091,800.00  2,091,800.00   ซ้ือ

 บริษัทพี-เน็ท เอ็นเนอ
จี คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 2,080,000.00   

 บริษัทพี-เน็ท เอ็นเนอ
จี คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 2,080,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ
สัญญำเลขท่ี  
58/2563 28/09/20

ร้ำนที.เจ.อำณำจักร
2005 2,091,600.00   

218

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ส ำหรับ
ครูและสะเต็มศึกษำ 2,270,000.00  2,270,000.00   ซ้ือ

 บริษัทออฟฟิเชียล 
อีควิปเม้นท์ แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ำกัด 2,220,000.00   

 บริษัทออฟฟิเชียล 
อีควิปเม้นท์ แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ำกัด 2,220,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ
สัญญำเลขท่ี  
59/2563 28/09/20

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์
เนทีฟ จ ำกัด 2,260,000.00   

บริษัท เอส.เค.เพำเวอร์
เอเบิล จ ำกัด 2,247,000.00   

219  ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ 80,000.00       80,000.00        ซ้ือ

 บริษัทหัวถนน (สุ
รำษฎร์ธำนี) 
(ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด 80,000.00        

 บริษัทหัวถนน (สุ
รำษฎร์ธำนี) 
(ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด 80,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 28/09/20

220  ซ้ือวัสดุ 9,575.00         9,575.00          ซ้ือ

 บริษัทหัวถนน (สุ
รำษฎร์ธำนี) 
(ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด 9,575.00          

 บริษัทหัวถนน (สุ
รำษฎร์ธำนี) 
(ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด 9,575.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 28/09/20

221

 ซ้ือครุภัณฑ์สแกนน้ิวมือเพ่ือติดต้ังภำยใน
ศูนย์วิทยำศำสตร์ 42,000.00       42,000.00        ซ้ือ

 บริษัทอิเล็คเตอร์ 
เซอร์วิส จ ำกัด 42,000.00        

 บริษัทอิเล็คเตอร์ 
เซอร์วิส จ ำกัด 42,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 28/09/20

222

 วัสดุเพ่ือด ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถ่ินโดยมี
สถำบันอุดมศึกษำเป็นพ่ีเล้ียง 3,360.00         3,360.00          ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,360.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,360.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 28/09/20

223  เพ่ือจัดซ้ือกล้ำพันธ์ุไม้ 6,000.00         6,000.00          ซ้ือ

 ร้ำนศรีวรรณพรรณไม้
 โดย นำงศิริวรรณ 
โสมขันเงิน 6,000.00          

 ร้ำนศรีวรรณพรรณไม้
 โดย นำงศิริวรรณ 
โสมขันเงิน 6,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

224

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้ในโครงกำร
ด ำเนินงำนบริหำรกำรสอบภำคควำมรู้
ควำมสำมำรถท่ัวไปฯ 9,750.00         9,750.00          ซ้ือ

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย 9,750.00          

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย 9,750.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20

225  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงำนท ำควำมสะอำด 99,672.00       99,672.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดควอ
ลิต้ีซัพพลำย 99,672.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดควอ
ลิต้ีซัพพลำย 99,672.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20

226  ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 97,600.00       97,600.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 97,600.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 97,600.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20

227

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้ในกำรซ่อมแซมเก้ำอ้ี
เลคเชอร์ประจ ำอำคำร 84 พรรษำ 28,540.00       28,540.00        ซ้ือ

 บริษัทหัวถนน (สุ
รำษฎร์ธำนี) 
(ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด 28,540.00        

 บริษัทหัวถนน (สุ
รำษฎร์ธำนี) 
(ส ำนักงำนใหญ่) จ ำกัด 28,540.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20

228  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรอำชีวอนำมัย 4,300,000.00  4,300,000.00   ซ้ือ

 บริษัทอินโนเวทีฟ 
อินสทรูเมนต์  จ ำกัด 4,300,000.00   

 บริษัทอินโนเวทีฟ 
อินสทรูเมนต์  จ ำกัด 4,300,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20

229  ครุภัณฑ์ห้องปฏิสัมพันธ์แบบมีทักษะ 2,307,600.00  2,307,600.00   ซ้ือ

 บริษัทไอเอ็มไอ เอ็ดดู
เทค จ ำกัด 2,292,475.00   

 บริษัทไอเอ็มไอ เอ็ดดู
เทค จ ำกัด 2,292,475.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ
สัญญำเลขท่ี  
53/2563 29/09/20

บริษัท โปร เน็ตเวิร์ค 
ซิสเต็มส์ จ ำกัด 2,298,146.00   

230  วัสดุคอมพิวเตอร์ 450,200.00     450,200.00      ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 450,200.00      

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 450,200.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20

231

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส ำหรับใช้งำน ณ ฝ่ำย
ส่ือสำรองค์กร 80,500.00       80,500.00        ซ้ือ

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 80,500.00        

 บริษัทวำย.ทู คอมเทค
 จ ำกัด 80,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

232

 ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับรถมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 1 รำยกำร 94,533.58       94,533.58        ซ้ือ

 บริษัทพี.ซี.ปิโตรเลียม
แอนด์เทอร์มินอล 
(สำขำท่ี 00003) 
จ ำกัด 94,533.58        

 บริษัทพี.ซี.ปิโตรเลียม
แอนด์เทอร์มินอล 
(สำขำท่ี 00003) 
จ ำกัด 94,533.58        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20

233  วัสดุคอม 12,893.00       12,893.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 12,893.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ำกัด 12,893.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20

234

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำน ณ โครง
กำรศ฿กษำดูงำนฯ 1,000.00         1,000.00          ซ้ือ

 ร้ำนSRU 
BOOKSTORE ส ำนัก
จัดกำรทรัพย์สิน 1,000.00          

 ร้ำนSRU 
BOOKSTORE ส ำนัก
จัดกำรทรัพย์สิน 1,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20

235

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำน ณ หน่วยงำน
กองกลำง 17,000.00       17,000.00        ซ้ือ

 บริษัทซีซีทีวี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 17,000.00        

 บริษัทซีซีทีวี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 17,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20

236

 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนใช้ ณ หน่วยงำนส่ือสำร
องค์กร 49,600.00       49,600.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 49,600.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 49,600.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20

237

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับเก็บส ำรอง ณ คลัง
ฝ่ำยพัสดุ 99,546.00       99,546.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดควอ
ลิต้ีซัพพลำย 99,546.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดควอ
ลิต้ีซัพพลำย 99,546.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20

238

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำน ณ ฝ่ำยส่ือสำร
องคืกร 60,000.00       60,000.00        ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป 60,000.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป 60,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20

239

 ซ้ือกรอบรูปเน่ืองในโอกำสได้รับกำรแต่งต้ัง
ให้ด ำรงต ำแหน่งอธิบดี ส ำนักงำนอัยกำรภำค8 1,550.00         1,550.00          ซ้ือ

 SRU BOOK STORE 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนี 1,550.00          

 SRU BOOK STORE 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนี 1,550.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

240

 ซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับบริโภคประจ ำเดือน ตุลำคม
 2563 ประจ ำศูนย์กำรเรียนรู้ฯ มุกสมุย 577.80            577.80             ซ้ือ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบ
ลูโอเช่ียน สมุย 577.80             

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบ
ลูโอเช่ียน สมุย 577.80             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20

241

 จ้ำงจัดท ำกำร์ดโครงกำรจัดงำนมุทิตำจิตแก่ผู้
เกษียณอำยุรำชกำร 4,000.00         4,000.00          จ้ำง

 เค.ที.กรำฟฟิค กำร
พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
โดยนำงสำวปัณณธร 
โค้วชูวงษ์ 4,000.00          

 เค.ที.กรำฟฟิค กำร
พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
โดยนำงสำวปัณณธร 
โค้วชูวงษ์ 4,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

242

 จ้ำงจัดท ำไวนิลโครงกำรจัดงำนมุทิตำจิตแก่ผู้
เกษียณอำยุรำชกำร 3,858.00         3,858.00          จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 3,858.00          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 3,858.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

243

 จ้ำงเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองและซ่อมบ ำรุง
รถหมำยเลขทะเบียน กธ 212 สุรำษฎร์ธำนี 
จ ำนวน 1 รำยกำร 7,680.46         7,680.46          จ้ำง

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ  จ ำกัด 7,680.46          

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ  จ ำกัด 7,680.46          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

244  จ้ำงท ำ Fack sheet 4,500.00         4,500.00          จ้ำง

 เค.ที.กรำฟฟิค กำร
พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
โดยนำงสำวปัณณธร 
โค้วชูวงษ์ 4,500.00          

 เค.ที.กรำฟฟิค กำร
พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
โดยนำงสำวปัณณธร 
โค้วชูวงษ์ 4,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

245

 จ้ำงท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน TO
 BE NUMBER ONE 7,700.00         7,700.00          จ้ำง

 ร้ำนแสงชัยเซอร์วิส 
โดยนำยแสงชัย ชัยกิ
มำนนท์ 7,700.00          

 ร้ำนแสงชัยเซอร์วิส 
โดยนำยแสงชัย ชัยกิ
มำนนท์ 7,700.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

246

 จ้ำงจัดบูธนิทรรศกำรโครงกำรประเมินชมรม
ทูบีนัมเบอร์วัน 70,000.00       70,000.00        จ้ำง  นำยอนุสร ตุ้มทอง 70,000.00         นำยอนุสร ตุ้มทอง 70,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

247  จ้ำงตกแต่งเวทีน ำเสนอผลงำนทูบีนัมเบอร์วัน 25,000.00       25,000.00        จ้ำง  นำยอนุสร ตุ้มทอง 25,000.00         นำยอนุสร ตุ้มทอง 25,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

248

 จ้ำงแต่งหน้ำท ำผมโครงกำรประเมินชมรม 
TO BE NUMBER ONE 4,000.00         4,000.00          จ้ำง

 นำงสำวขวัญจิรำ บวร
ธนสำร 4,000.00          

 นำงสำวขวัญจิรำ บวร
ธนสำร 4,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

249

 กิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
คณะ 14,950.40       14,950.40        จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 14,950.40        

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 14,950.40        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

250  กิจกรรมอัตลักษณ์ศิลป์ถ่ินไทยฯ 4,900.00         4,900.00          จ้ำง

 บริษัทส่ีสหำยขนส่ง 
(1988) (ส ำนักงำน
ใหญ่กรุงเทพฯ) จ ำกัด 4,900.00          

 บริษัทส่ีสหำยขนส่ง 
(1988) (ส ำนักงำน
ใหญ่กรุงเทพฯ) จ ำกัด 4,900.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

251

 โครงกำรวิพำกษ์หลักสูตรบริหำรธุรกิจ 
สำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรธุรกิจดิจิทัล (3
 ก.ย. 63) 715.00            715.00             จ้ำง

 ร้ำนฟำสท์ก๊อปป้ี 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ โดย
นำยณัฎฐิยพงศ์ 
สงเครำะห์ 715.00             

 ร้ำนฟำสท์ก๊อปป้ี 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ โดย
นำยณัฎฐิยพงศ์ 
สงเครำะห์ 715.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

252

 จ้ำงท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตร 2,032.00         2,032.00          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,032.00          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,032.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

253

 เพ่ือจ้ำงท ำคู่มือเก็บประสบกำรณ์ทักษะทำง
คลินิก หลักสูตรเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 5,850.00         5,850.00          จ้ำง

 ร้ำนhi speed 
internet โดยนำย
ทนงศักด์ิ จันลำ 5,850.00          

 ร้ำนhi speed 
internet โดยนำย
ทนงศักด์ิ จันลำ 5,850.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

254

 เพ่ือจ้ำงเหมำจัดอบรมออนไลน์โครงกำร
พัฒนำศักยภำพกำรเรียนและกำรท ำงำนฯ 59,900.00       59,900.00        จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
10 (ส ำนักงำนใหญ่) 59,900.00        

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไฮ
10 (ส ำนักงำนใหญ่) 59,900.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

255

 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 
ห้องเรียน 2110  และห้องเรียน 2105 3,531.00         3,531.00          จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดธ
นำนันต์ เทรดด้ิง 3,531.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดธ
นำนันต์ เทรดด้ิง 3,531.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

256

 จ้ำงท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์โครงกำร
ประชำสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษำปี 2564 17,400.00       17,400.00        จ้ำง

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 17,400.00        

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 17,400.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

257

 จ้ำงเหมำบริกำรซักผ้ำประจ ำเดือน กันยำยน
 วิทยำลัยนำนำชำติกำรท่องเท่ียวอ ำเภอ
เกำะสมุย 5,334.65         5,334.65          จ้ำง

 บริษัทสมปอง ลอนดร้ี
 จ ำกัด 5,334.65          

 บริษัทสมปอง ลอนดร้ี
 จ ำกัด 5,334.65          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

258

 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะมูลฝอยประจ ำเดือน
กันยำยน 2563 2,000.00         2,000.00          จ้ำง

 ส ำนักงำนเทศบำล
เมืองเกำะสมุย 2,000.00          

 ส ำนักงำนเทศบำล
เมืองเกำะสมุย 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

259  จ้ำงบันทึกข้อมูลจำกแบบสอบถำม 3,528.00         3,528.00          จ้ำง

 นำงสำวกนกวรรณ มี
นำโพธ์ิ 3,528.00          

 นำงสำวกนกวรรณ มี
นำโพธ์ิ 3,528.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

260

 จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัยแก่สถำนท่ี
ท ำกำร เดือน กค.63 267,500.00     267,500.00      จ้ำง

 ส ำนักงำนรักษำควำม
ปลอดภัย องค์กำร
สงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก 267,500.00      

 ส ำนักงำนรักษำควำม
ปลอดภัย องค์กำร
สงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก 267,500.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

261

 ปรับปรุงอำคำรศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ครู 3,416,300.00  3,416,300.00   จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดชม
วัสดุก่อสร้ำง 2,916,000.00   

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดชม
วัสดุก่อสร้ำง 2,916,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ
สัญญำเลขท่ี 
8/2563 02/09/20

มำสทรัส เอ็นจิเนียร่ิง 3,185,432.00   

หจก.เค.เอ็ม.เอส เรียล
เอสเตท 3,050,000.00   

262  ปรับปรุงพ้ืนท่ีลำนจอดรถ 1,191,800.00  1,191,800.00   จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
เอวรรณไทย 971,000.00      

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
เอวรรณไทย 971,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ
สัญญำเลขท่ี 
22/2563 02/09/20

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชม
วัสดุก่อสร้ำง 1,070,000.00   



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

วัชรพงษ์สุรำษฎร์
อินเตอร์ 1,081,777.44   
โชคอ ำนวย 99 1,083,900.00   

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
สเปค คอนสตรัคช่ัน 1,130,000.00   

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ส.พิชฌญำ 1,090,000.00   

หจก.เอเอสพี ดิสทริ
บิวช่ัน 1,181,800.00   

บริษัท แสงทักษิณ
วิศวกรรม จ ำกัด 1,050,000.00   

บริษัท เพชรตำปี
ก่อสร้ำง จ ำกัด 1,172,000.00   

หจก.เค.เอ็ม.เอส เรียล
เอสเตท 1,100,000.00   

263  ก่อสร้ำงโรงบ ำบัดสำรเคมี 3,196,300.00  3,196,300.00   จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดขน
อมก่อสร้ำง 2,986,400.00   

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดขน
อมก่อสร้ำง 2,986,400.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ
สัญญำเลขท่ี 
16/2563 02/09/20

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีพีซี
 ซัพพลำย แอนด์ 
เซอร์วิส 2,998,500.00   

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชม
วัสดุก่อสร้ำง 3,140,000.00   

บริษัท แสงทักษิณ
วิศวกรรม จ ำกัด 2,987,000.00   



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

264

 จ้ำงปรับปรุงระบบป้ัมน้ ำ อำคำรปฏิบัติกำร
เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 146,440.20     146,440.20      จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
เอส.ที.เอ็น.เซ็นเตอร์
เทค 146,440.20      

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด
เอส.ที.เอ็น.เซ็นเตอร์
เทค 146,440.20      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

265

 จ้ำงท ำเอกสำรหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 1,886.00         1,886.00          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,886.00          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,886.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

266

 จ้ำงท ำเอกสำรหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2564 464.00            464.00             จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 464.00             

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 464.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

267

 จ้ำงท ำเอกสำรรำยงำนประเมินตนเอง 
หลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 1,710.00         1,710.00          จ้ำง

 ร้ำนณัฐพร ซีร็อกซ์ 
โดยนำยอนุพนธ์ิ รัชชะ 1,710.00          

 ร้ำนณัฐพร ซีร็อกซ์ 
โดยนำยอนุพนธ์ิ รัชชะ 1,710.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

268

 จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรบรรยำยรำยวิชำ
กฎหมำยรัฐธรรมนูญและสถำบันทำงกำรเมือง
 ภำคบัณฑิต รุ่น 11 5,600.00         5,600.00          จ้ำง

 ร้ำนณัฐพร ซีร็อกซ์ 
โดยนำยอนุพนธ์ิ รัชชะ 5,600.00          

 ร้ำนณัฐพร ซีร็อกซ์ 
โดยนำยอนุพนธ์ิ รัชชะ 5,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

269

 จ้ำงเหมำบริกำรสร้ำงโรงเรือนเล้ีงไก่ไข่พร้อม
แม่พันธ์ุไก่ไข่และอำหำรไก่ไข่ 50,000.00       50,000.00        จ้ำง  นำยวิทยำกร เล่ำเจริญ 50,000.00         นำยวิทยำกร เล่ำเจริญ 50,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

270  บันทึกข้อมูลแบบสอบถำมประเมินบัณฑิต 5,375.00         5,375.00          จ้ำง  นำงสำวอลิศรำ จุ้งลก 5,375.00           นำงสำวอลิศรำ จุ้งลก 5,375.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

271

 เพ่ือจ้ำงเหมำขนย้ำยวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ท่ีช ำรุดและเส่ือมสภำพ น 5,000.00         5,000.00          จ้ำง

 นำงสำวรสจรินทร์ วิ
ทิพย์รอด 5,000.00          

 นำงสำวรสจรินทร์ วิ
ทิพย์รอด 5,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

272  จ้ำงปรับปรุงระบบไฟฟ้ำห้องฝ่ำยวิจัย 3,745.00         3,745.00          จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล 3,745.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล 3,745.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

273

 จ้ำงเปล่ียนหลังคำกันสำดและหลังคำ
ห้องควบคุม อำคำรกำญจนำภิเษกอนุสรณ์ 94,000.00       94,000.00        จ้ำง  นำยบุญยอด นุ้ยบุตร 94,000.00         นำยบุญยอด นุ้ยบุตร 94,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

274  จ้ำงถ่ำยทอดสด ณ โครงกำรวิศวกรสังคม 15,000.00       15,000.00        จ้ำง

 ร้ำนเอส พี เค สุ
รำษฎร์ SPK Surat 
โดยนำยวิระวงค์ จัน
นำคิน 15,000.00        

 ร้ำนเอส พี เค สุ
รำษฎร์ SPK Surat 
โดยนำยวิระวงค์ จัน
นำคิน 15,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

275

 จ้ำงท ำไวนิลประชำสัมพันธ์งำนทอดกฐิน
สำมัคคี วันภูธรอุทิศ ปี 63 5,520.00         5,520.00          จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 5,520.00          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 5,520.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

276

 จ้ำงซ่อมและล้ำงท ำควำมสะอำด
เคร่ืองปรับอำกำศอำคำรเรียนรวมและ
ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 7,300.00         7,300.00          จ้ำง

 สุริยะออโต้เซอร์วิส 
โดย นำยสุริยะ แซ่แจี
ยม 7,300.00          

 สุริยะออโต้เซอร์วิส 
โดย นำยสุริยะ แซ่แจี
ยม 7,300.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

277  จ้ำงท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 1,683.00         1,683.00          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,683.00          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,683.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

278

 จ้ำงท ำเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับคณะ 4,600.00         4,600.00          จ้ำง

 ร้ำนมำกแผ่นโดย
นำงสำวทักษิณำ สุ
ตันติรำษฎร์ 4,600.00          

 ร้ำนมำกแผ่นโดย
นำงสำวทักษิณำ สุ
ตันติรำษฎร์ 4,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 07/09/20

279

 จ้ำงจัดท ำป้ำยช่ือท ำเนียบบุคลำกรของ
หน่วยงำนกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 1,500.00         1,500.00          จ้ำง

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย 1,500.00          

 ร้ำนศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นำงเยำวนำรถ ทองจุ้ย 1,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

280  ด ำเนินงำนบริหำรคณะครุศำสตร์ 4,000.00         4,000.00          จ้ำง

 ร้ำนC.W&เซอร์วิส 
โดย นำยนเรศ แพรัตน์ 4,000.00          

 ร้ำนC.W&เซอร์วิส 
โดย นำยนเรศ แพรัตน์ 4,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

281

 จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรอบรมโครงกำร
ฝึกประสบกำรณ์กับนักวิทยำศำสตร์ (SMTE 
internship) 2,380.00         2,380.00          จ้ำง

 ร้ำนHI SPEED 
INTERNET โดยนำย
ทนงศักด์ิ จันลำ 2,380.00          

 ร้ำนHI SPEED 
INTERNET โดยนำย
ทนงศักด์ิ จันลำ 2,380.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

282

 จ้ำงท ำป้ำยจุดคัดแยกขยะเพ่ือใช้ในกำรจัด
โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว 3,800.00         3,800.00          จ้ำง

 ร้ำนนัมเบอร์วัน โดย
นำยปัณณธร ล้ิมเจริญ 3,800.00          

 ร้ำนนัมเบอร์วัน โดย
นำยปัณณธร ล้ิมเจริญ 3,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

283

 จัดจ้ำงท ำพร้อมติดต้ังป้ำยบอกทำงภำยใน
อำคำรคณะวิทยำกำรจัดกำร 27,200.00       27,200.00        จ้ำง

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 
จ ำกัด 27,200.00        

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 
จ ำกัด 27,200.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

284

 จ้ำงท ำเอกสำรโครงกำรสำนอนำคต
กำรศึกษำ CONNEXT ED 4,920.00         4,920.00          จ้ำง

 ร้ำนมีนำก๊อปป้ีโดย
นำงสำวจริยำ บุญชู 4,920.00          

 ร้ำนมีนำก๊อปป้ีโดย
นำงสำวจริยำ บุญชู 4,920.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

285

 เอกสำรรำยงำนประเมินตนเอง และรำยงำน
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสูตรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 2,276.40         2,276.40          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,276.40          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,276.40          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

286

 จ้ำงท ำเอกสำร(ร่ำง)หลักสูตร และจ้ำงท ำ
เอกสำรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 6,109.60         6,109.60          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 6,109.60          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 6,109.60          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

287

 โครงกำรศึกษำดูงำนและเสริมประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ให้นักศึกษำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 500.00            500.00             จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 500.00             

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 500.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

288

 ปรับปรุงห้องถ่ำยเอกสำรส ำหรับนักศึกษำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร 17,720.00       17,720.00        จ้ำง  นำยสถำพร สิงห์ขันธ์ 17,720.00         นำยสถำพร สิงห์ขันธ์ 17,720.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

289

 รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง : Self 
Assessment Report ระดับหลักสูตร 4,784.00         4,784.00          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 4,784.00          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 4,784.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

290

 ำงคีย์และวิเครำะห์ข้อมูล กิจกรรมท่ี 2.1 
กำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของ
ประชำชนฯ 22,000.00       22,000.00        จ้ำง  นำยธวัชชัย สมศรี 22,000.00         นำยธวัชชัย สมศรี 22,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

291

 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศห้องส ำนักงำนคณะ
นิติศำสตร์ 2,400.00         2,400.00          จ้ำง

 ร้ำนเอดิสันซับพลำย
แอนด์ เซอวิส โดยนำย
ฉัตรชัย ภูมิไชยำ 2,400.00          

 ร้ำนเอดิสันซับพลำย
แอนด์ เซอวิส โดยนำย
ฉัตรชัย ภูมิไชยำ 2,400.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

292

 เพ่ือจ้ำงปรับปรุงห้องท ำงำนผู้บริหำรคณะ
พยำบำลศำสตร์ 492,906.20     492,906.20      จ้ำง  บริษัทดีเอฟแอล จ ำกัด 492,906.20       บริษัทดีเอฟแอล จ ำกัด 492,906.20      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

293

 เพ่ือซ่อมบ ำรุงรถบริกำรรับส่งภำยใน
มหำวิทยำลัย SRU ECO 01,02,05 3,970.00         3,970.00          จ้ำง

 ร้ำนอุดมโชค กำรช่ำง 
โดยนำยศุภโชค กำญ
จนประทุม 3,970.00          

 ร้ำนอุดมโชค กำรช่ำง 
โดยนำยศุภโชค กำญ
จนประทุม 3,970.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

294

 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน นข-5212 สฎ 13,829.75       13,829.75        จ้ำง

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ  จ ำกัด 13,829.75        

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ  จ ำกัด 13,829.75        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

295

 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมรถยนต์รำชกำร
หมำยเลขทะเบียน กต-4933 สฎ 18,682.20       18,682.20        จ้ำง

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ  จ ำกัด 18,682.20        

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ  จ ำกัด 18,682.20        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

296

 เพ่ือประมวลผลควำมพึงพอใจบัณฑิตและ
ผู้ใช้บัณฑิต 10,000.00       10,000.00        จ้ำง

 นำงสำวภำขวัญ 
ชุมวรรณ 10,000.00        

 นำงสำวภำขวัญ 
ชุมวรรณ 10,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

297

 จ้ำงประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลประเมิน
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหมวดวิชำ
ศึกษำท่ัวไป 10,000.00       10,000.00        จ้ำง

 นำงสำวภำขวัญ 
ชุมวรรณ 10,000.00        

 นำงสำวภำขวัญ 
ชุมวรรณ 10,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

298

 จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมทบทวน
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 2,448.00         2,448.00          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,448.00          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,448.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

299

 จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลส ำหรับใช้ในโครงกำร
ศูนย์จิตอำสำฯ 1,000.00         1,000.00          จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 1,000.00          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 1,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

300  จ้ำงผูกผ้ำประดับบริเวณร้ัวมหำวิทยำลัย 15,000.00       15,000.00        จ้ำง  นำยสดำวุฒิ พลภำ 15,000.00         นำยสดำวุฒิ พลภำ 15,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

301  จ้ำงผูกผ้ำส ำหรับโครงกำรวิศวกรสังคม 5,000.00         5,000.00          จ้ำง  นำยสดำวุฒิ พลภำ 5,000.00           นำยสดำวุฒิ พลภำ 5,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

302  จ้ำงขนย้ำยขยะมูลฝอย 28,050.00       28,050.00        จ้ำง

 บริษัทเอสอำร์ที พำว
เวอร์กรีน จ ำกัด 28,050.00        

 บริษัทเอสอำร์ที พำว
เวอร์กรีน จ ำกัด 28,050.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

303

 เพ่ือใช้ในโครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนีปลอดบุหร่ี 24,680.00       24,680.00        จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 24,680.00        

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 24,680.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

304

 จัดท ำข้อมูลพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 10,000.00       10,000.00        จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 10,000.00        

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 10,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

305

 จ้ำงท ำเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มรำยงำนกำร
ประเมินตนเองโครงกำรกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำร 9,216.00         9,216.00          จ้ำง

 ว่ำท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 9,216.00          

 ว่ำท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 9,216.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

306

 จ้ำงก ำจัดปลวกและหนูประจ ำอำคำรเรียน
รวมและปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 37,450.00       37,450.00        จ้ำง

 บริษัทเพสท์ กำร์ด (สุ
รำษฎร์ธำนี) จ ำกัด 37,450.00        

 บริษัทเพสท์ กำร์ด (สุ
รำษฎร์ธำนี) จ ำกัด 37,450.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

307

 จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรอบรมส ำหรับ
โครงกำรค่ำยทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ 3,520.00         3,520.00          จ้ำง

 ร้ำนHI SPEED 
INTERNET โดยนำย
ทนงศักด์ิ จันลำ 3,520.00          

 ร้ำนHI SPEED 
INTERNET โดยนำย
ทนงศักด์ิ จันลำ 3,520.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

308

 จ้ำงท ำเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มรำยงำนผล
ประเมินคุณภำพโครงกำรกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ 2,400.00         2,400.00          จ้ำง

 ว่ำท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 2,400.00          

 ว่ำท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 2,400.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

309

 จ้ำงท ำประกำศนียบัตรและไวนิลโครงกำร
พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือและอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ 2,400.00         2,400.00          จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 2,400.00          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 2,400.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

310  จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดตัวต่อและผ้ึงแตน 11,770.00       11,770.00        จ้ำง

 บริษัทบี.แอล.เบิร์ด 
เพสท์ กรุ๊ป จ ำกัด 11,770.00        

 บริษัทบี.แอล.เบิร์ด 
เพสท์ กรุ๊ป จ ำกัด 11,770.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

311

 จ้ำงท ำรำยงำนประจ ำปี พ.ศ. 2562 คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 90,000.00       90,000.00        จ้ำง

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 
จ ำกัด 90,000.00        

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 
จ ำกัด 90,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

312

 จ้ำงท ำป้ำยบอร์ดผู้บริหำร อำจำรย์และ
เจ้ำหน้ำท่ี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 25,000.00       25,000.00        จ้ำง

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 
จ ำกัด 25,000.00        

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 
จ ำกัด 25,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

313

 จ้ำงท ำป้ำยบอร์ด อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
และอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 48,000.00       48,000.00        จ้ำง

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 
จ ำกัด 48,000.00        

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 
จ ำกัด 48,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

314

 จ้ำงคีย์และวิเครำะห์ข้อมูล กิจกรรมท่ี 2.6 
บริบทชุมชนท้องถ่ินกับกำรรู้เท่ำทันส่ือในยุค 
New normal 22,000.00       22,000.00        จ้ำง  นำงสำวชุติมำ วิจิตร 22,000.00         นำงสำวชุติมำ วิจิตร 22,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

315

 จ้ำงท ำสต๊ิกเกอร์พิมพ์ภำพติดประตูและป้ำย
ช่ืออะคริลิค 5,650.00         5,650.00          จ้ำง

 ร้ำนAIO Sticker Cut 
โดยนำยปริญญำ สุรทิน 5,650.00          

 ร้ำนAIO Sticker Cut 
โดยนำยปริญญำ สุรทิน 5,650.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

316

 จ้ำงเหมำบริกำรท ำแปลงเกษตรสำธิตศูนย์
กำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 100,000.00     100,000.00      จ้ำง  นำยปณิธำน บุญสำ 100,000.00       นำยปณิธำน บุญสำ 100,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

317

 จ้ำงท ำรำยงำนภำวะกำรมีงำนท ำและ
ประเมินผลสมรรถนะบัณฑิต 9,470.80         9,470.80          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 9,470.80          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 9,470.80          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

318

 พิมพ์ต้นฉบับรำยงำนผลกำรติดตำมควำมพึง
พอใจบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 2,700.00         2,700.00          จ้ำง  นำงสำวอลิศรำ จุ้งลก 2,700.00           นำงสำวอลิศรำ จุ้งลก 2,700.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

319

 จ้ำงท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรประเมิน
กิจกรรมตำมผลกำรเรียนรู้หลักหมวดวิชำ
ศึกษำท่ัวไป 590.00            590.00             จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 590.00             

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 590.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

320  จ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ ภำยในส ำนักงำน 4,600.00         4,600.00          จ้ำง

 บริษัทวำยแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 4,600.00          

 บริษัทวำยแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 4,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

321

 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศชนิดติดผนัง ห้อง
ประชุมผดุงชำติ 1,000.00         1,000.00          จ้ำง

 บริษัทวำยแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1,000.00          

 บริษัทวำยแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

322  จ้ำงท ำป้ำยพลำสวูสติดสต๊ิกเกอร์ 16,500.00       16,500.00        จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 16,500.00        

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 16,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

323

 จ้ำงท ำป้ำยสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดเพ่ือ
น ำไปใช้ในโครงกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำและ
บริกำรข้อมูลเทคโนโลยี 190.00            190.00             จ้ำง

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 190.00             

 ร้ำนเจ พี มีเดีย โดย
นำงสำวยุภำพร ใยทอง 190.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

324

 จ้ำงแก้ไขท่อเมนน้ ำท้ิงห้องน้ ำช้ัน G อำคำร
เรียนรวมและปฏิบัติกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศอุดตัน 2,500.00         2,500.00          จ้ำง  นำยนัธวัฒ์ิ กล่ินมำลี 2,500.00           นำยนัธวัฒ์ิ กล่ินมำลี 2,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

325

 เอกสำรหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
รัฐศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 2,050.00         2,050.00          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,050.00          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,050.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

326

 ตรำยำง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
 หมึกในตัวสีแดง 980.00            980.00             จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญพ.นภัส โดยนำง
ปิยะพร บุญญำนุวัตร 980.00             

 ห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญพ.นภัส โดยนำง
ปิยะพร บุญญำนุวัตร 980.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

327

 รำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับปรับปรุง
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 4,000.00         4,000.00          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 4,000.00          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 4,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

328

 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศและเปล่ียน
หลอดไฟห้องส ำนักงำนคณบดี 2,140.00         2,140.00          จ้ำง

 บริษัทวำยแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 2,140.00          

 บริษัทวำยแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 2,140.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

329

 จ้ำงท ำเอกสำรปรับปรุงหลักสูตรรัฐ
ประศำสนศำสตรบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2564 2,210.00         2,210.00          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,210.00          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,210.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

330

 จ้ำงท ำเอกสำรหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน หลักสูตรปรับปรุง
 พ.ศ. 2564 288.00            288.00             จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 288.00             

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 288.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

331

 จ้ำงแผนปฏิบัติกำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 1,481.10         1,481.10          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,481.10          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,481.10          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

332  จ้ำงคีย์และวิเครำะห์ข้อมูล กิจกรรมท่ี 2.2 22,000.00       22,000.00        จ้ำง  นำยธวัชชัย สมศรี 22,000.00         นำยธวัชชัย สมศรี 22,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

333

 จ้ำงท ำตรำยำงช่ือด้ำมไม้ ตรำยำงวันท่ี เพ่ือใช้
ในกำรสนับสนุนด ำเนินงำนำบริหำรคณะ 1,140.00         1,140.00          จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญพ.นภัส โดยนำง
ปิยะพร บุญญำนุวัตร 1,140.00          

 ห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญพ.นภัส โดยนำง
ปิยะพร บุญญำนุวัตร 1,140.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

334

 เพ่ือจ้ำงท ำเอกสำรคู่มือฝึกภำคปฏิบัติ 
รำยวิชำปฏิบัติกำรผู้ใหญ่ 2 6,119.00         6,119.00          จ้ำง

 ร้ำนhi speed 
internet โดยนำย
ทนงศักด์ิ จันลำ 6,119.00          

 ร้ำนhi speed 
internet โดยนำย
ทนงศักด์ิ จันลำ 6,119.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

335

 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรหอสมุดและ
ศูนย์สำรสนเทศเฉลิมพระเกียรต์ 240,000.00     240,000.00      จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์มหำนคร
(1999) 240,000.00      

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
รำษฎร์มหำนคร
(1999) 240,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

336

 จ้ำงท ำเล่มแผนปฏิบัติกำรงบประมำณ พ.ศ. 
2564 1,519.20         1,519.20          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,519.20          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,519.20          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

337

 จ้ำงท ำเล่มเอกสำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำสถำบัน คร้ังท่ี 1/2563 2,638.40         2,638.40          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,638.40          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,638.40          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

338

 จ้ำงท ำเอกสำรรำยงำนประเมินตนเองระดับ
คณะ ปีกำรศึกษำ 2563 4,800.00         4,800.00          จ้ำง

 ร้ำนณัฐพร ซีร็อกซ์ 
โดยนำยอนุพนธ์ิ รัชชะ 4,800.00          

 ร้ำนณัฐพร ซีร็อกซ์ 
โดยนำยอนุพนธ์ิ รัชชะ 4,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 11/09/20

339

 จ้ำงพิมพ์ต้นฉบับรำยงำนผลกำรประเมิน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมผลกำรเรียนรู้หลัก
หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 720.00            720.00             จ้ำง

 นำยชัยณรงค์ เงำ
อ ำพันไพฑูรย์ 720.00             

 นำยชัยณรงค์ เงำ
อ ำพันไพฑูรย์ 720.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 11/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

340

 จ้ำงเหมำปรับปรุงหลังคำเหล็กบริเวณประตู
ทำงเข้ำอำคำรศูนย์วิทยำศำสตร์ 96,300.00       96,300.00        จ้ำง

 บริษัทแสงรุ้ง ครีเอทีฟ
 จ ำกัด 96,300.00        

 บริษัทแสงรุ้ง ครีเอทีฟ
 จ ำกัด 96,300.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 14/09/20

341

 จ้ำงซ่อมเก้ำอ้ีส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนนักศึกษำนิติศำสตร์ ภำคบัณฑิต 3,500.00         3,500.00          จ้ำง  นำยสมมำศ ศิลป์ชัย 3,500.00           นำยสมมำศ ศิลป์ชัย 3,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 14/09/20

342

 จ้ำงท ำคู่มือนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 
(เพ่ิมเติม) 129,025.00     129,025.00      จ้ำง

 บริษัทโรงพิมพ์ดีชัย 
จ ำกัด 129,025.00      

 บริษัทโรงพิมพ์ดีชัย 
จ ำกัด 129,025.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 14/09/20

343

 จ้ำงท ำเอกสำรประชุมกรรมกำรนโยบำย
กำรเงิน งบประมำณ พ.ศ 2564 2,505.00         2,505.00          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,505.00          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,505.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 15/09/20

344

 ปรับปรุงอำคำรเรียนรวมกำญจนำภิเษกอ
นุสรณ์ 8,824,000.00  8,824,000.00   จ้ำง

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด 8,824,000.00   

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด 8,824,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 15/09/20

345

 ปรับปรุงห้องนิทรรศกำรวิถีชีวิตชำวสุรำษฎร์
ธำนี 2,794,000.00  2,794,000.00   จ้ำง

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด 2,794,000.00   

 บริษัทแสงทักษิณ
วิศวกรรม  จ ำกัด 2,794,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 15/09/20

346

 จ้ำงเปล่ียนประตูกระจก ภำยในอำคำรศูนย์
วิทยำศำสตร์ 12,000.00       12,000.00        จ้ำง

 นำยเทิดศักด์ิ สุนทร
ธรรมำสน์ 12,000.00        

 นำยเทิดศักด์ิ สุนทร
ธรรมำสน์ 12,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 15/09/20

347

 ค่ำเอกสำรต ำรำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนี 230,800.00     230,800.00      จ้ำง

 ร้ำนรวยไอเดียโดย
นำงสำวรุจิกร ฉัตรำ
พรคงเดช 230,800.00      

 ร้ำนรวยไอเดียโดย
นำงสำวรุจิกร ฉัตรำ
พรคงเดช 230,800.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 15/09/20

348

 จ้ำงจัดท ำเอกสำรและไวนิลส ำหรับโครงกำร
เสวนำและอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน
กำรเกษตรฯ 3,000.00         3,000.00          จ้ำง

 ร้ำนมำกแผ่นโดย
นำงสำวทักษิณำ สุ
ตันติรำษฎร์ 3,000.00          

 ร้ำนมำกแผ่นโดย
นำงสำวทักษิณำ สุ
ตันติรำษฎร์ 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 16/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

349

 จ้ำงท ำเอกสำรในกำรประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 826.10            826.10             จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 826.10             

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 826.10             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 16/09/20

350

 จ้ำงท ำเอกสำรประกอบกำรบรรยำยส ำหรับ
นักศึกษำนิติศำสตร์ ภำคบัณฑิต 8,750.00         8,750.00          จ้ำง

 ร้ำนณัฐพร ซีร็อกซ์ 
โดยนำยอนุพนธ์ิ รัชชะ 8,750.00          

 ร้ำนณัฐพร ซีร็อกซ์ 
โดยนำยอนุพนธ์ิ รัชชะ 8,750.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 16/09/20

351

 ขอจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุ่งเปล่ียนท่อป้ัม
น้ ำ วนช.สมุย 1,500.00         1,500.00          จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
พจน์กำรไฟฟ้ำ สมุย 1,500.00          

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสุ
พจน์กำรไฟฟ้ำ สมุย 1,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 17/09/20

352

 เบิกค่ำตรวจสภำพรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน
 กต 9681 สุรำษฎร์ธำนี 200.00            200.00             จ้ำง

 ร้ำนสถำนตรวจสภำพ
รถ ปรีชญำ 200.00             

 ร้ำนสถำนตรวจสภำพ
รถ ปรีชญำ 200.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

353

 จ้ำงเหมำผูกผ้ำบริเวณด้ำนหน้ำอำคำรเพ่ือ
เตรียมสถำนท่ีในกำรจัดงำนสัปดำห์
วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2563 4,500.00         4,500.00          จ้ำง

 นำงสำวรัตน์ติญำ 
เผือกน้อย 4,500.00          

 นำงสำวรัตน์ติญำ 
เผือกน้อย 4,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

354

 จ้ำงติดต้ังและร้ือถอนบูทจัดนิทรรศกำรงำน
สัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2563 4,800.00         4,800.00          จ้ำง  นำยเลอศักด์ิ ทองนุกูล 4,800.00           นำยเลอศักด์ิ ทองนุกูล 4,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

355

 จ้ำงเหมำเดินระบบไฟฟ้ำส ำหรับจัด
นิทรรศกำรงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี
 2563 6,000.00         6,000.00          จ้ำง  นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน 6,000.00           นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน 6,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

356

 จ้ำงเข้ำเล่มเอกสำรแผนปฏิบัติ
กำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 1,600.00         1,600.00          จ้ำง

 ว่ำท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 1,600.00          

 ว่ำท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 1,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

357

 จ้ำงก ำจัดปลวก บริเวณชมรม TO BE 
NUMBER ONE 27,000.00       27,000.00        จ้ำง

 บริษัทเพสท์ กำร์ด (สุ
รำษฎร์ธำนี) จ ำกัด 27,000.00        

 บริษัทเพสท์ กำร์ด (สุ
รำษฎร์ธำนี) จ ำกัด 27,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 21/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

358  ส ำหรับจ้ำงบริกำรสถำนท่ีท้ิงเศษขยะ 6,000.00         6,000.00          จ้ำง

 นำงคนึงนิตย์ รำษฎร์
ดุษฎี 6,000.00          

 นำงคนึงนิตย์ รำษฎร์
ดุษฎี 6,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 21/09/20

359

 จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กำรสอบ 
ก.พ 1,600.00         1,600.00          จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 1,600.00          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 1,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 21/09/20

360

 จ้ำงเก็บข้อมูลแบบสอบถำมกำรจัดงำน
สัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2563 4,000.00         4,000.00          จ้ำง  นำงสำวนุจรีย์ แซ่ฉัน 4,000.00           นำงสำวนุจรีย์ แซ่ฉัน 4,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 21/09/20

361

 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลเพ่ือใช้ในกำรจัดงำนสัปดำห์
วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2563 1,350.00         1,350.00          จ้ำง

 ร้ำนเสือไวนิล โดย
นำยสรำยุทธ ช้ำง
นรินทร์ 1,350.00          

 ร้ำนเสือไวนิล โดย
นำยสรำยุทธ ช้ำง
นรินทร์ 1,350.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 21/09/20

362

 จ้ำงเหมำก้ันผนังระหว่ำงห้องด้วยแผ่นยิปซัม
 ณ ห้องศูนย์ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชำชีพ 66,500.00       66,500.00        จ้ำง

 ร้ำนเอ็มเอลที 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนำย
มนตรี บุญช่วยแทน 66,500.00        

 ร้ำนเอ็มเอลที 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนำย
มนตรี บุญช่วยแทน 66,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 21/09/20

363

 เพ่ือจ้ำงท ำเอกสำรคู่มือกำรฝึกภำคปฏิบัติ 
รำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำทำรกและ
ผดุงครรภ์ 1 4,420.00         4,420.00          จ้ำง

 ร้ำนhi speed 
internet โดยนำย
ทนงศักด์ิ จันลำ 4,420.00          

 ร้ำนhi speed 
internet โดยนำย
ทนงศักด์ิ จันลำ 4,420.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 21/09/20

364

 เพ่ือจัดท ำไวนิลโครงกำรด ำเนินงำนบริหำร
กำรสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป ก.พ 
ประจ ำปี 2563 4,680.00         4,680.00          จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 4,680.00          

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 4,680.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

365  จ้ำงตัดแต่งและตัดโค่นต้นไม้ 10,000.00       10,000.00        จ้ำง

 นำยสมจิตร พรวิทยำ
พันธ์ 10,000.00        

 นำยสมจิตร พรวิทยำ
พันธ์ 10,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

366

 จ้ำงจัดท ำภำพท่ีระลึกพร้อมกรอบส ำหรับ
มอบแด่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 30,000.00       30,000.00        จ้ำง  นำยวัชรำ ฉิมพิมล 30,000.00         นำยวัชรำ ฉิมพิมล 30,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

367  จ้ำงจัดท ำหนังสือ 86,000.00       86,000.00        จ้ำง

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 
จ ำกัด 86,000.00        

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ (ส ำนักงำนใหญ่) 
จ ำกัด 86,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

368  ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ ศูนย์จิตอำสำ 8,100.00         8,100.00          จ้ำง

 ร้ำนชำยแอร์โดยนำย
เจริญรัตน์ ศรีคุ้มวงศ์ 8,100.00          

 ร้ำนชำยแอร์โดยนำย
เจริญรัตน์ ศรีคุ้มวงศ์ 8,100.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

369  จ้ำงผลิตวิดีทัศน์แนะน ำมหำวิทยำลัย 50,000.00       50,000.00        จ้ำง  นำยธีรภัทร์ ขำวจิตร 50,000.00         นำยธีรภัทร์ ขำวจิตร 50,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

370  จ้ำงจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ 98,085.00       98,085.00        จ้ำง

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ ส ำนักงำนใหญ่ 
จ ำกัด 98,085.00        

 บริษัทอุดมลำภกำร
พิมพ์ ส ำนักงำนใหญ่ 
จ ำกัด 98,085.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

371  จ้ำงจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ 328,389.00     328,389.00      จ้ำง  ร้ำนยูดีแอล. พลัส 328,389.00       ร้ำนยูดีแอล. พลัส 328,389.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

372

 จ้ำงจัดท ำเอกสำรประกอบโครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร กำรคิดภำพฯ 560.00            560.00             จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 560.00             

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 560.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

373

 จ้ำงจัดดอกไม้เพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัด
นิทรรศกำรงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ปี 2563 16,100.00       16,100.00        จ้ำง

 ร้ำนโอด๊ ดอกไม้โดย
นำงชุติมำ ชะตำ 16,100.00        

 ร้ำนโอด๊ ดอกไม้โดย
นำงชุติมำ ชะตำ 16,100.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

374

 จ้ำงท ำไวนิลเพ่ือจัดนิทรรศกำรงำนสัปดำห์
วิทยำศำสตร์ ปี 2563 7,800.00         7,800.00          จ้ำง

 ร้ำนนัมเบอร์วัน โดย
นำยปัณณธร ล้ิมเจริญ 7,800.00          

 ร้ำนนัมเบอร์วัน โดย
นำยปัณณธร ล้ิมเจริญ 7,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

375  จ้ำงท ำป้ำยสต๊ิกเกอร์โฟมบอร์ด 3,000.00         3,000.00          จ้ำง

 ร้ำนนัมเบอร์วัน โดย
นำยปัณณธร ล้ิมเจริญ 3,000.00          

 ร้ำนนัมเบอร์วัน โดย
นำยปัณณธร ล้ิมเจริญ 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

376

 จ้ำงท ำเอกสำรรำยงำนประเมินตนเอง ระดับ
คณะ ปีกำรศึกษำ 2562 7,431.30         7,431.30          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 7,431.30          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรสโดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 7,431.30          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

377

 จ้ำงตรวจสอบและแก้ไขเหตุไฟฟ้ำตกและดับ
บริเวณหม้อแปลง 6,392.37         6,392.37          จ้ำง

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 6,392.37          

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 6,392.37          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 23/09/20

378

 จ้ำงท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2564 1,248.00         1,248.00          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,248.00          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,248.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 23/09/20

379

 จ้ำงท ำครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสำรลับพร้อม
อุปกรณ์ล็อคทุกช่อง ห้อง MSc B105 109,600.00     109,600.00      จ้ำง

 ร้ำนเอ็มเอลที 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนำย
มนตรี บุญช่วยแทน 109,600.00      

 ร้ำนเอ็มเอลที 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนำย
มนตรี บุญช่วยแทน 109,600.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 23/09/20

380

 จ้ำงกำรแสดงงำนมุทิตำจิตแก่ผู้เกียณอำยุ
รำชกำร 15,000.00       15,000.00        จ้ำง  นำงสำวพรรณิภำ ชูช่ืน 15,000.00         นำงสำวพรรณิภำ ชูช่ืน 15,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 25/09/20

381

 เพ่ือจัดท ำไวนิลโครงกำรด ำเนินงำนบริหำร
กำรสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป ก.พ 
ประจ ำปี 2563 460.00            460.00             จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 460.00             

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 460.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 25/09/20

382

 จ้ำงท ำรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ฯ (อบจ.ระนอง,อบต.ตะกรบ) 4,538.00         4,538.00          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 4,538.00          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 4,538.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 25/09/20

383  ปรับปรุงสนำมฟุตซอลในร่ม 799,900.00     799,900.00      จ้ำง

 บริษัทเอ็มพี 
วิศวกรรมโยธำ จ ำกัด 799,900.00      

 บริษัทเอ็มพี 
วิศวกรรมโยธำ จ ำกัด 799,900.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 28/09/20

384

 จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัยแก่สถำนท่ี
ท ำกำร งวดท่ี 11 267,500.00     267,500.00      จ้ำง

 ส ำนักงำนรักษำควำม
ปลอดภัย อผศ. 267,500.00      

 ส ำนักงำนรักษำควำม
ปลอดภัย อผศ. 267,500.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 28/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

385

 จ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมำยเลข
ทะเบียน 82-9364 สฎ. 16,500.00       16,500.00        จ้ำง

 ร้ำนอู่รุ่งเพชร โดย
นำยรุ่งเพชร เศรษฐเช้ือ 16,500.00        

 ร้ำนอู่รุ่งเพชร โดย
นำยรุ่งเพชร เศรษฐเช้ือ 16,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 28/09/20

386

 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถ่ินโดยมี
สถำบันอุดมศึกษำเป็นพ่ีเล้ียง 500.00            500.00             จ้ำง

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 500.00             

 ร้ำนพี.เจ.กรำฟฟิก 
โดยนำยกิตติพันธ์ แซ่
หลี 500.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 28/09/20

387  จ้ำงท ำเอกสำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 1,302.00         1,302.00          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,302.00          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,302.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 28/09/20

388

 จ้ำงตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้ำขัดข้องภำยใน
มหำวิทยำลัย 11,977.88       11,977.88        จ้ำง

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 11,977.88        

 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 11,977.88        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20

389  จ้ำงติดสต๊ิกเกอร์น่ังสอบ ก.พ 7,132.00         7,132.00          จ้ำง

 นำงสำวอริสรำ ขุน
อินทร์ 7,132.00          

 นำงสำวอริสรำ ขุน
อินทร์ 7,132.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20

390

 จ้ำงรถสูบส้วมสูบส่ิงปฏิกูล อำคำรกิจกรรม
และพัฒนำนักศึกษำ 7,500.00         7,500.00          จ้ำง

 นำงปรำนอม สำโรช
วงศ์ 7,500.00          

 นำงปรำนอม สำโรช
วงศ์ 7,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20

391

 จ้ำงซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ อำคำร
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร 490,000.00     490,000.00      จ้ำง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล 
ส ำนักงำนใหญ่ 490,000.00      

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล 
ส ำนักงำนใหญ่ 490,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20

392

 เพ่ือจ้ำงจัดท ำเอกสำร SAR ของส ำนักงำน
อธิกำรบดี 2,835.00         2,835.00          จ้ำง

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,835.00          

 ร้ำนเอ็กซ์เพรส โดย
นำยอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,835.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20

393

 จ้ำงซ่อมระบบท่อบ ำบัดและท่อน้ ำท้ิง 
อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน ๑ รำยกำร 80,000.00       80,000.00        จ้ำง  นำยวำนิจย์ โมตำ 80,000.00         นำยวำนิจย์ โมตำ 80,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

394

 จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถหมำยเลข
ทะเบียน นข 5659 สุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน 1
 รำยกำร 9,489.30         9,489.30          จ้ำง

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ  จ ำกัด 9,489.30          

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ  จ ำกัด 9,489.30          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20

395

 จ้ำงเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองและซ่อมบ ำรุง
รถหมำยเลขทะเบียน ผก 1583 สุรำษฎร์
ธำนี จ ำนวน 1 รำยกำร 9,001.38         9,001.38          จ้ำง

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ  จ ำกัด 9,001.38          

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ  จ ำกัด 9,001.38          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20

396

  จ้ำงเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองและซ่อมบ ำรุง
รถหมำยเลขทะเบียน นข 5977 สุรำษฎร์
ธำนี จ ำนวน 1 รำยกำร 25,517.90       25,517.90        จ้ำง

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ  จ ำกัด 25,517.90        

 บริษัทโตโยต้ำสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ  จ ำกัด 25,517.90        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20

397

 พิธีเปิด ห้อง Innovation Club by GSB 
Startup วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 3,390.00         3,390.00          จ้ำง

 เค.ที.กรำฟฟิค กำร
พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
โดยนำงสำวปัณณธร 
โค้วชูวงษ์ 3,390.00          

 เค.ที.กรำฟฟิค กำร
พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
โดยนำงสำวปัณณธร 
โค้วชูวงษ์ 3,390.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20

398

 เช่ำชุดกำรแสดงโครงกำรประเมินชมรม
ทูบันัมเบอร์วัน 8,000.00 8,000.00 เช่ำ

 นำงสำวขวัญจิรำ บวร
ธนสำร 8,000.00

 นำงสำวขวัญจิรำ บวร
ธนสำร 8,000.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 01/09/20

399

 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ ขนำด 11 ท่ีน่ัง
โครงกำรประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
ระดับประเทศ 34,200.00 34,200.00 เช่ำ

 นำยโกศล คุณำกร
โยธิน 34,200.00

 นำยโกศล คุณำกร
โยธิน 34,200.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

400

 เช่ำรถบัสปรับอำกำศโครงกำรอบรมกำรวำง
แผนกำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน 14,400.00 14,400.00 เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 14,400.00

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 14,400.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

401

 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศโครงกำรเรียนรู้กำร
จัดกำรส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวป่ำชำย
เลน 3,600.00 3,600.00 เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 3,600.00

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 3,600.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 02/09/20

402

 เช่ำเคร่ืองเสียงพร้อมจอ ณ โครงกำรวิศวกร
สังคม 85,000.00 85,000.00 เช่ำ

 ร้ำนเอส พี เค สุ
รำษฎร์ SPK Surat 
โดยนำยวิระวงค์ จัน
นำคิน 85,000.00

 ร้ำนเอส พี เค สุ
รำษฎร์ SPK Surat 
โดยนำยวิระวงค์ จัน
นำคิน 85,000.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

403

 เช่ำรถตู้ปรับอำกำศโครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรผลิตส่ือสมัยใหม่ส ำหรับกำรท่องเท่ียว 3,600.00 3,600.00 เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 3,600.00

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 3,600.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 03/09/20

404

 ค่ำเช่ำเหมำรถตู้ปรับอำกำศโครงกำรศึกษำดู
งำนและเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สำขำโล
จิสติกส์ 10,800.00 10,800.00 เช่ำ  นำยสิริชัย เพ็ชรมณี 10,800.00  นำยสิริชัย เพ็ชรมณี 10,800.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

405

 ค่ำเช่ำเหมำรถตู้ปรับอำกำศโครงกำรออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน วันท่ี 17-28 กันยำยน 
2563 37,800.00 37,800.00 เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 37,800.00

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 37,800.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 08/09/20

406  เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ วันท่ี 14-16 ก.ย.63 5,400.00 5,400.00 เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 5,400.00

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 5,400.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 09/09/20

407

 เพ่ือเช่ำรถตู้รับส่งคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
พยำบำลศำสตร์มำประชุมท่ีคณะพยำบำล
ศำสตร์ 1,800.00 1,800.00 เช่ำ  นำยไมตรี พรมจ ำปำ 1,800.00  นำยไมตรี พรมจ ำปำ 1,800.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 10/09/20

408  เช่ำสระว่ำยน้ ำโครงกำรค่ำยยุวชนคนรักษ์สมุย 3,000.00 3,000.00 เช่ำ

 บริษัทละไมวันทำ 
จ ำกัด 3,000.00

 บริษัทละไมวันทำ 
จ ำกัด 3,000.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 13/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

409  เช่ำรถส ำหรับนิเทศกำรฝึกภำคปฏิบัติ 3,600.00 3,600.00 เช่ำ  นำยไมตรี พรมจ ำปำ 3,600.00  นำยไมตรี พรมจ ำปำ 3,600.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 16/09/20

410

 เช่ำรถเพ่ือนิเทศกำรฝึกภำคปฏิบัติ ณ 
จังหวัดภูเก็ต 3,600.00 3,600.00 เช่ำ  นำยไมตรี พรมจ ำปำ 3,600.00  นำยไมตรี พรมจ ำปำ 3,600.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 16/09/20

411  เช่ำรถส ำหรับนิเทศกำรฝึกภำคปฏิบัติ 1,800.00 1,800.00 เช่ำ

 นำงสำวนภำพร แสง
ล้อม 1,800.00

 นำงสำวนภำพร แสง
ล้อม 1,800.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 16/09/20

412

 เช่ำอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกำรจัดงำนสัปดำห์
วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2563 36,400.00 36,400.00 เช่ำ  นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน 36,400.00  นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน 36,400.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

413

 เช่ำรถรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ
ทำรกและผดุงครรภ์ 1 1,800.00 1,800.00 เช่ำ  นำยไมตรี พรมจ ำปำ 1,800.00  นำยไมตรี พรมจ ำปำ 1,800.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

414

 เช่ำรถรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ
ทำรกและผดุงครรภ์ 1 1,800.00 1,800.00 เช่ำ  นำยช ำนำญ เพชรคง 1,800.00  นำยช ำนำญ เพชรคง 1,800.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

415

 เช่ำรถรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ
ทำรกและผดุงครรภ์ 1 3,600.00 3,600.00 เช่ำ

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง. 3,600.00

 นำยสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง. 3,600.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

416

 เช่ำรถรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ
ทำรกและผดุงครรภ์ 1 1,800.00 1,800.00 เช่ำ

 นำงสำวนภำพร แสง
ล้อม 1,800.00

 นำงสำวนภำพร แสง
ล้อม 1,800.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 18/09/20

417

 เช่ำอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกำรจัดงำนสัปดำห์
วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2563 33,000.00 33,000.00 เช่ำ  นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน 33,000.00  นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน 33,000.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 21/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

418  เช่ำบูธงำนสุรำษฎร์ซุปเปอร์เซลล์ 2020 1,000.00 1,000.00 เช่ำ

 หอกำรค้ำจัดหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี 1,000.00

 หอกำรค้ำจัดหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี 1,000.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 22/09/20

419

 เพ่ือเช่ำรถรับส่งนักศึกษำฝึกภำคปฏิบัติ
รำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 2,400.00 2,400.00 เช่ำ  นำยวุฒิชัย ศรีชู 2,400.00  นำยวุฒิชัย ศรีชู 2,400.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 23/09/20

420

 เพ่ือเช่ำรถรับส่งนักศึกษำฝึกภำคปฏิบัติ
รำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 4,800.00 4,800.00 เช่ำ  นำยช ำนำญ เพชรคง 4,800.00  นำยช ำนำญ เพชรคง 4,800.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 24/09/20

421  เช่ำเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ งำน ก.พ 65,000.00 65,000.00 เช่ำ  นำยสุรวัฒน์ บัวลอย 65,000.00  นำยสุรวัฒน์ บัวลอย 65,000.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 25/09/20

422

 เพ่ือเช่ำรถรับส่งนักศึกษำฝึกภำคปฏิบัติ
รำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2,400.00 2,400.00 เช่ำ  นำยสุพจน์ สังข์เพชร 2,400.00  นำยสุพจน์ สังข์เพชร 2,400.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 25/09/20

423  เช่ำวงจรส่ือสำรและบริกำรอินเทอร์เน็ต 70,350.00 70,350.00 เช่ำ

 บริษัทโทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกัด 
(มหำชน) 70,350.00

 บริษัทโทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกัด 
(มหำชน) 70,350.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 28/09/20

424

 เพ่ือเช่ำเวทีพระสงฆ์พร้อมอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
งำนมุทิตำจิต 5,000.00 5,000.00 เช่ำ  นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน 5,000.00  นำยวุฒิพงค์ จันนำคิน 5,000.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 29/09/20

425

 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประจ ำเดือนตุลำคม
 2563 25,500.00 25,500.00 เช่ำ

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 25,500.00

 บริษัทสุรำษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ำกัด 25,500.00

มีคุณสมบัติและเสนอ
รำยละเอียดถูกต้องตรง

ตำมประกำศ 30/09/20



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี 2563

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


