
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

1

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.19 9,280.00          9,280.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

9,280.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

9,280.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

2

 ซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือน าไปใช้ในโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์

800.00             800.00              ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

800.00              ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

800.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

3

 หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             780.00               780.00 ซ้ือ  ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 2529 โดย น.ส.ช่อ
ทิพย์ เหลืองปฏิพันธ์

             780.00  ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 2529 โดย น.ส.ช่อ
ทิพย์ เหลืองปฏิพันธ์

             780.00 มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

4

 เพ่ือซ้ือหนังสือและต าราทางการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น

65,929.00        65,929.00         ซ้ือ  ศูนย์หนังสือ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์ สาขา ท่าพระจันทร์

65,929.00         ศูนย์หนังสือ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์ สาขา ท่าพระจันทร์

65,929.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

5

 ขอซ้ือน้ ามันตัดหญ้าประจ าศูนย์การเรียนรู้ฯ มุกสมุย 500.00             500.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
พงษ์พรการปิโตรเลียม

500.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
พงษ์พรการปิโตรเลียม

500.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

6

 จัดหาวัสดุเพ่ือใช้ในการด าเนินงานหอสมุดกลาง 14,468.00        14,468.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

14,468.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

14,468.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

7

 ซ้ือหนังสือพิมพ์ให้บริการ นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร ณ หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการฯ

2,190.00          2,190.00           ซ้ือ  ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 
เหลืองปฎิพันธ์

2,190.00           ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 
เหลืองปฎิพันธ์

2,190.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

8

 จักหาวารสารเพ่ือให้บริการ นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร ณ หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการฯ

2,180.00          2,180.00           ซ้ือ  ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 
เหลืองปฎิพันธ์

2,180.00           ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 
เหลืองปฎิพันธ์

2,180.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

9

 เพ่ือจัดวัสดุส าหรับใช้ในงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 65,000.00        65,000.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดวรการจักรกล

65,000.00         ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดวรการจักรกล

65,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

10

 เพ่ือจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 16,700.00        16,700.00         ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

16,700.00         บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

16,700.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21

11

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ 8,840.00          8,840.00           ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

8,840.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

8,840.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21

12

 เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา ศูนย์จิตอาสาฯ 26,500.00        26,500.00         ซ้ือ  ร้านธรรมะบูชา โดย
นางสาวศันสนีย์ 
พรหมบ้านสังข์

26,500.00         ร้านธรรมะบูชา โดย
นางสาวศันสนีย์ 
พรหมบ้านสังข์

26,500.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21

13

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.14 12,699.00        12,699.00         ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

12,699.00         ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

12,699.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21

14

 เพ่ือซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส พร้อมขาต้ัง 1,700.00          1,700.00           ซ้ือ  ร้านเอเภสัช โดยน.ส.
จริยาพร เจริญรูป

1,700.00           ร้านเอเภสัช โดยน.ส.
จริยาพร เจริญรูป

1,700.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21

15

 ซ้ือหมึกพิมพ์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 13,740.00        13,740.00         ซ้ือ  บริษัทโกลบอล 
205(ประเทศไทย) 
จ ากัด

13,740.00         บริษัทโกลบอล 
205(ประเทศไทย) 
จ ากัด

13,740.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21

20

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ กองพัฒนานักศึกษา 1,100.00          1,100.00           ซ้ือ  ร้านO.P.RADIO COM
 โดยนางสาวธัญลีนุช 
รัตนบุรี

1,100.00           ร้านO.P.RADIO COM
 โดยนางสาวธัญลีนุช 
รัตนบุรี

1,100.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

03/02/21

21

 ซ้ือวัสดุโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ

13,227.00        13,227.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

13,227.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

13,227.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

03/02/21

22

 ซ้ือวัสดุโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ

34,740.00        34,740.00         ซ้ือ  ร้านO.P.RADIO COM
 โดยนางสาวธัญลีนุช 
รัตนบุรี

34,740.00         ร้านO.P.RADIO COM
 โดยนางสาวธัญลีนุช 
รัตนบุรี

34,740.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

03/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

23

 ซ้ือวัสดุในการด าเนินงานของสนามกีฬา 6,870.00          6,870.00           ซ้ือ  นางบุบผา นวมน่ิม 6,870.00           นางบุบผา นวมน่ิม 6,870.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

03/02/21

24

 ซ้ือวัสดุป้องกันภัยเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ

13,375.00        13,375.00         ซ้ือ  บริษัทสยามแฮนด์ทูล
 จ ากัด

13,375.00         บริษัทสยามแฮนด์ทูล
 จ ากัด

13,375.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

03/02/21

25

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาสาธาณสุขศาสตร์

30,000.00        30,000.00         ซ้ือ  บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด

30,000.00         บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด

30,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

03/02/21

26

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาสาธาณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยฯ

31,410.00        31,410.00         ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

31,410.00         บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

31,410.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

03/02/21

27

 ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

1,585.00          1,585.00           ซ้ือ  ร้านชุติเดช.วัสดุภัณฑ์ 1,585.00           ร้านชุติเดช.วัสดุภัณฑ์ 1,585.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

03/02/21

28

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานสาขาวิชา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

1,850.00          1,850.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

1,850.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

1,850.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

03/02/21

29

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

3,320.00          3,320.00           ซ้ือ  บริษัทวิทยาศรม 
(สาขาสุราษฎร์ธานี) 
จ ากัด

3,320.00           บริษัทวิทยาศรม 
(สาขาสุราษฎร์ธานี) 
จ ากัด

3,320.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

03/02/21

30

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งาน ณ หอสมุดกลาง 
ส านักวิทยบรการฯ

12,250.00        12,250.00         ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

12,250.00         บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

12,250.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

03/02/21

31

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการด าเนินการเปล่ียน
กุญแจ ณ อาคารงานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์

700.00             700.00              ซ้ือ  ร้านโง้วซ่งหลี โดย
นายวิพัฒน์ เบญจพร
กุลนิจ

700.00              ร้านโง้วซ่งหลี โดย
นายวิพัฒน์ เบญจพร
กุลนิจ

700.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

32

 ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 2,800.00          2,800.00           ซ้ือ  ร้านO.P.RADIO COM
 โดยนางสาวธัญลีนุช 
รัตนบุรี

2,800.00           ร้านO.P.RADIO COM
 โดยนางสาวธัญลีนุช 
รัตนบุรี

2,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

33

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส ารอง ณ คลังพัสดุ 92,077.80        92,077.80         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดควอ
ลิต้ีซัพพลาย

92,077.80         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดควอ
ลิต้ีซัพพลาย

92,077.80        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

38

 ซ้ือซีเมนต์เทากันซึม จ านวน 1 ถุง ใช้ทากันซึม
บริเวณช้ันดาดฟ้าห้องอธิการบดี

2,300.00          2,300.00           ซ้ือ  บริษัท หัวถนน (สุ
ราษฎร์ธานี) จ ากัด

2,300.00           บริษัท หัวถนน (สุ
ราษฎร์ธานี) จ ากัด

2,300.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

39

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 2.1.1.10 36,549.00        36,549.00         ซ้ือ  ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท

36,549.00         ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท

36,549.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

43

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

3,103.00          3,103.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอล.บี.ซายน์

3,103.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอล.บี.ซายน์

3,103.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

44

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ

10,500.00        10,500.00         ซ้ือ  บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุราษฎร์ธานี  จ ากัด

10,500.00         บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุราษฎร์ธานี  จ ากัด

10,500.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

45

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ

1,440.00          1,440.00           ซ้ือ  ร้านนัมเบอร์วัน โดย
นายปัณณธร ล้ิมเจริญ

1,440.00           ร้านนัมเบอร์วัน โดย
นายปัณณธร ล้ิมเจริญ

1,440.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

46

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ

2,685.00          2,685.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,685.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,685.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

47

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

4,200.00          4,200.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

4,200.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

4,200.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

48

 ซ้ือวัสดุชุดตรวจสอบธาตุดินเพ่ือน าไปใช้ในโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

5,000.00          5,000.00           ซ้ือ  บริษัทอีโค อะโกร 
จ ากัด

5,000.00           บริษัทอีโค อะโกร 
จ ากัด

5,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

49

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตัล

4,000.00          4,000.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,000.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

50

 จัดซ้ือวัสดุในการด าเนินงานคณะวิทยาการจัดการ 3,800.00          3,800.00           ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

3,800.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

3,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

51

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
พยาบาลด้านคุณธรรมจริยธรรม

9,900.00          9,900.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

9,900.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

9,900.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

52

 เพ่ือซ้ือสารน้ าส าหรับการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล

21,000.00        21,000.00         ซ้ือ  ร้านเอเภสัช โดยน.ส.
จริยาพร เจริญรูป

21,000.00         ร้านเอเภสัช โดยน.ส.
จริยาพร เจริญรูป

21,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

53

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรม AUN-QA 16,100.00        16,100.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

16,100.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

16,100.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

54

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล

99,580.00        99,580.00         ซ้ือ  บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด

99,580.00         บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด

99,580.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

55

 ค่าวัสดุเพ่ือใช้ส าหรับด าเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย 4,000.00          4,000.00           ซ้ือ  ร้านสวนน้ าสวย 4,000.00           ร้านสวนน้ าสวย 4,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

56

 ขอซ้ือวัสดุประจ าวิทยลัยนานาชาติการท่องเท่ียว อ.
เกาะสมุย

100.00             100.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
พงษ์พรการปิโตรเลียม

100.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
พงษ์พรการปิโตรเลียม

100.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

57

 ซ้ือวัสดุประจ าวิทยลัยนานาชาติการท่องเท่ียว อ.
เกาะสมุย

415.00             415.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเฉวง
เทรดด้ิง

415.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเฉวง
เทรดด้ิง

415.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

58

 ซ้ือวัสดุประจ าวิทยลัยนานาชาติการท่องเท่ียว อ.
เกาะสมุย

500.00             500.00              ซ้ือ  ร้านสมุยเอ็นจิเนียร่ิง
โดยนางมลฆาทิพย์ 
วิชัยดิษฐ์

500.00              ร้านสมุยเอ็นจิเนียร่ิง
โดยนางมลฆาทิพย์ 
วิชัยดิษฐ์

500.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

59

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเท่ียว อ าเภอเกาะสมุย

34,080.57        34,080.57         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
เอ็ม.เคมีคอลส์ ไทย-
ออสเตรเลีย

34,080.57         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
เอ็ม.เคมีคอลส์ ไทย-
ออสเตรเลีย

34,080.57        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

60

 เคร่ืองครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Note Book ออกแบบ 
Info Graphic

39,500.00        39,500.00         ซ้ือ  ร้านไอที คอนเซาท์
โดยนายรัตชัย แก้ว
กัญญาติ

39,500.00         ร้านไอที คอนเซาท์
โดยนายรัตชัย แก้ว
กัญญาติ

39,500.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

61

 ซ้ือน้ าด่ืมส าหรับคณะกรรมการก ากับการสอบ 1,081.00          1,081.00           ซ้ือ  โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1,081.00           โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1,081.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

62

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 2.1.1.3 จ านวน 8 รายการ 13,121.00        13,121.00         ซ้ือ  ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท

13,121.00         ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท

13,121.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

63

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 2.1.1.3 จ านวน 19 รายการ 10,817.00        10,817.00         ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

10,817.00         ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

10,817.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

64

 ซ้ือวัสดุใช้ใน 1.4.4.3 จ านวน 20 รายการ 50,000.00        50,000.00         ซ้ือ  ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์

50,000.00         ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์

50,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

65

 ซ้ือวัสดุกิจกรรม 3.1.1.19 จ านวน 7 รายการ 18,000.00        18,000.00         ซ้ือ  บริษัทบี สมาร์ท ซาย
เอ็นซ์ จ ากัด

18,000.00         บริษัทบี สมาร์ท ซาย
เอ็นซ์ จ ากัด

18,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

66

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ใน
การจัดโครงการการจัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน

7,500.00          7,500.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

7,500.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

7,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

67

 ดวงตราไปรษณียากรเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการ
ประเมินต าราฯให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ฯ

136.00             136.00              ซ้ือ  บริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด เคาน์เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี จ ากัด

136.00              บริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด เคาน์เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี จ ากัด

136.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

68

 ของท่ีระลึกโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

4,000.00          4,000.00           ซ้ือ  ร้านSRU 
BOOKSTORE ส านัก
จัดการทรัพย์สิน

4,000.00           ร้านSRU 
BOOKSTORE ส านัก
จัดการทรัพย์สิน

4,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

69

 วัสดุส าหรับโครงการจัดการทางวัฒนธรรมส่วนกับ
ชุมชนท้องถ่ิน

1,765.00          1,765.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,765.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,765.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

70

 ผ้าม่านพร้อมติดต้ังห้องควบคุมเคร่ืองเสียงในห้อง
ประชุมราชาวดี

800.00             800.00              ซ้ือ  นายอุชุกร สะเม๊าะ 800.00              นายอุชุกร สะเม๊าะ 800.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

71

 เพ่ือซ้ือของท่ีระลึกส าหรับกิจกรรมจัดเตรียมศูนย์
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

1,000.00          1,000.00           ซ้ือ  SRU BOOK STORE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี

1,000.00           SRU BOOK STORE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี

1,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

72

 ซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในส านักงาน 4,950.00          4,950.00           ซ้ือ  บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด

4,950.00           บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด

4,950.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

73

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดโครงการการ
จัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในชุมชน

5,596.10          5,596.10           ซ้ือ  บริษัทบี สมาร์ท ซาย
เอ็นซ์ จ ากัด

5,596.10           บริษัทบี สมาร์ท ซาย
เอ็นซ์ จ ากัด

5,596.10          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21

74

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
โครงการส่งเสริมเกษตรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

14,050.00        14,050.00         ซ้ือ  ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม

14,050.00         ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม

14,050.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

75

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการส่งเสริมทักษะการวิจัย
ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10,389.70        10,389.70         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอล.บี.ซายน์

10,389.70         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอล.บี.ซายน์

10,389.70        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21

76

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือน าไปใช้ในโครงการส่งเสริม
เกษตรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

9,480.00          9,480.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

9,480.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

9,480.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21

77

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ในโครงการส่ิงเสริม
เกษตรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

10,810.00        10,810.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์

10,810.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์

10,810.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21

78

 ซ้ือวัสดุการเกษตรเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาพืชศาสตร์

2,700.00          2,700.00           ซ้ือ  ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์

2,700.00           ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์

2,700.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21

79

 จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว 3,660.00          3,660.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,660.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,660.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21

80

 วัสดุส าหรับโครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและทรัพยากรวัฒนธรรม

10,000.00        10,000.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

10,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

10,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21

81

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษามุสลิม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

200.00             200.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

200.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

200.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21

82

 ซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ 10,500.00        10,500.00         ซ้ือ  บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุราษฎร์ธานี  จ ากัด

10,500.00         บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุราษฎร์ธานี  จ ากัด

10,500.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21

83

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ ฝ่ายส่ือสารองค์กร 9,000.00          9,000.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป

9,000.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป

9,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

84

 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอาหารแปร
รูปเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 94 
รายการ

58,298.00        58,298.00         ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

58,298.00         ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

58,298.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

85

 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ ตชด. จ านวน 4 หลอด 10,000.00        10,000.00         ซ้ือ  บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด

10,000.00         บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด

10,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

86

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.10 จ านวน 6 รายการ 23,000.00        23,000.00         ซ้ือ  บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ ๒๐๑๑ จ ากัด

23,000.00         บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ ๒๐๑๑ จ ากัด

23,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

87

 กิจกรรมการสะท้อนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ 
(มัชฌิมนิเทศ)

4,770.00          4,770.00           ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

4,770.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

4,770.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

88

 กิจกรรม English for communication 470.00             470.00              ซ้ือ  โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

470.00              โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

470.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

89

 ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

14,395.00        14,395.00         ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

14,395.00         ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

14,395.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

90

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือจัดโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถ่ินชาวสาธารณสุข

37,812.00        37,812.00         ซ้ือ  ร้านเจ พี มีเดีย โดย
นางสาวยุภาพร ใยทอง

37,812.00         ร้านเจ พี มีเดีย โดย
นางสาวยุภาพร ใยทอง

37,812.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

91

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือจัดโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถ่ินชาวสาธารณสุข

16,020.00        16,020.00         ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

16,020.00         ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

16,020.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

92

 จัดซ้ือวัสดุ 1,000.00          1,000.00           ซ้ือ  ร้านSRU 
BOOKSTORE ส านัก
จัดการทรัพย์สิน

1,000.00           ร้านSRU 
BOOKSTORE ส านัก
จัดการทรัพย์สิน

1,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

93

 ดวงตราไปรษณียากรส าหรับจัดส่งเอกสารเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ฯ

225.00             225.00              ซ้ือ  บริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด เคาน์เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี จ ากัด

225.00              บริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด เคาน์เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี จ ากัด

225.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

94

 ชุดข้อสอบออนไลน์ Oxford Placement Test 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

25,857.00        25,857.00         ซ้ือ  บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน)

25,857.00         บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน)

25,857.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

95

 เพ่ือซ้ือยาสามัญประจ าบ้านและวัสดุส าหรับการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม

4,320.00          4,320.00           ซ้ือ  ร้านเอเภสัช โดยน.ส.
จริยาพร เจริญรูป

4,320.00           ร้านเอเภสัช โดยน.ส.
จริยาพร เจริญรูป

4,320.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

96

 ซ้ือน้ ามันหล่อล่ืน ไดนามิกเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน
รถไฟฟ้า

4,860.00          4,860.00           ซ้ือ  บริษัทพี.ซี.ปิโตรเลียม
แอนด์เทอร์มินอล 
(สาขาท่ี 00003) 
จ ากัด

4,860.00           บริษัทพี.ซี.ปิโตรเลียม
แอนด์เทอร์มินอล 
(สาขาท่ี 00003) 
จ ากัด

4,860.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

97

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในงานซ่อมบ ารุง 69,500.00        69,500.00         ซ้ือ  บริษัทหัวถนน (สุ
ราษฎร์ธานี) 
(ส านักงานใหญ่) จ ากัด

69,500.00         บริษัทหัวถนน (สุ
ราษฎร์ธานี) 
(ส านักงานใหญ่) จ ากัด

69,500.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

98

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ ฝ่ายพัสดุ 42,100.00        42,100.00         ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

42,100.00         บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

42,100.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

99

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.1 20,000.00        20,000.00         ซ้ือ  บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ ๒๐๑๑ จ ากัด

20,000.00         บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ ๒๐๑๑ จ ากัด

20,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

100

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.13 จ านวน 21 รายการ 30,282.00        30,282.00         ซ้ือ  ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท

30,282.00         ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท

30,282.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

101

 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ ตชด. กิจกรรม 1.1.1.6 3,335.00          3,335.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,335.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,335.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

102

 กิจกรรม English for communicaton 42,179.00        42,179.00         ซ้ือ  ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 2529 โดย น.ส.ช่อ
ทิพย์ เหลืองปฏิพันธ์

42,179.00         ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 2529 โดย น.ส.ช่อ
ทิพย์ เหลืองปฏิพันธ์

42,179.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

103

 กิจกรรม English for communication 1,500.00          1,500.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,500.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

104

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาสาธาณสุขศาสตร์

7,388.00          7,388.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

7,388.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

7,388.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

105

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ในจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

14,685.00        14,685.00         ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

14,685.00         ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

14,685.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

106

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

12,900.00        12,900.00         ซ้ือ  บริษัทเค.เอส.
พี.อ๊อคต้าเทค  จ ากัด

12,900.00         บริษัทเค.เอส.
พี.อ๊อคต้าเทค  จ ากัด

12,900.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

107

 ซ้ือตัวตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนเพ่ือน าไปใช้ใน
ศูนย์วิทยาศาสตร์

1,000.00          1,000.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

1,000.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

1,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

108

 เพ่ือซ้ือน้ าด่ืมส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์ 4,700.00          4,700.00           ซ้ือ  โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4,700.00           โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4,700.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

109

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต 3,500.00          3,500.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

3,500.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

3,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

110

 ค่าหมึกปร้ินใบเสร็จ 760.00             760.00              ซ้ือ  บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด

760.00              บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด

760.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

111

 ค่าหมึกพร้ินเตอร์ ส าหรับใช้ด าเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัย

14,060.00        14,060.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

14,060.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

14,060.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

112

 ซ้ือน้ ายาท าความสะอาดและบ ารุงรักษารถไฟฟ้า 5,994.00          5,994.00           ซ้ือ  บริษัทพัชรินทร์ 
เพาเวอร์คลีน  จ ากัด

5,994.00           บริษัทพัชรินทร์ 
เพาเวอร์คลีน  จ ากัด

5,994.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

113

 ซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ 10,500.00        10,500.00         ซ้ือ  บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุราษฎร์ธานี  จ ากัด

10,500.00         บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุราษฎร์ธานี  จ ากัด

10,500.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

114

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับโครงการ วันคล้ายวันสถาปนา
ราชภัฏ ก้าวแรกของปีท่ี 48

720.00             720.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

720.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

720.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

115

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับโครงการเปิดศูนย์ประสานงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ

360.00             360.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

360.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

360.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

116

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับโครงการ วันคล้ายวันสถาปนา
ราชภัฏ ก้าวแรกของปีท่ี 48

4,860.00          4,860.00           ซ้ือ  นางอุบล คูวัฒนากุล 4,860.00           นางอุบล คูวัฒนากุล 4,860.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

117

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.13 จ านวน 24 รายการ 10,693.00        10,693.00         ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

10,693.00         ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

10,693.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

118

 ซ้ือผงหมึกพร้ินเตอร์เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์

10,500.00        10,500.00         ซ้ือ  บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุราษฎร์ธานี  จ ากัด

10,500.00         บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุราษฎร์ธานี  จ ากัด

10,500.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

119

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

18,111.00        18,111.00         ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

18,111.00         ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

18,111.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

120

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดโครงการการ
วิจัยทางสาธารณสุข

3,000.00          3,000.00           ซ้ือ  ร้านอริสราเภสัช โดย
นางสาวอริสรา จันทร์
จ าปา

3,000.00           ร้านอริสราเภสัช โดย
นางสาวอริสรา จันทร์
จ าปา

3,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

121

 ซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการ นักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร ณ หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการฯ

95,000.00        95,000.00         ซ้ือ  บริษัทไลเบอร์เทค 
จ ากัด

95,000.00         บริษัทไลเบอร์เทค 
จ ากัด

95,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

122

 หนังสือ เพ่ือให้บริการ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ณ หอสมุดกลาง

4,413.60          4,413.60           ซ้ือ  ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

4,413.60           ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

4,413.60          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

123

 ซ้ือชุดทดสอบภาษาอังกฤษ Oxford Placement 
Testโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 
CEFR

32,895.00        32,895.00         ซ้ือ  บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน)

32,895.00         บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน)

32,895.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

12/02/21

124

 วัสดุกิจกรรมผลิตท่ีปรึกษาวิศวกรสังคมฯ 30,920.00        30,920.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

30,920.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

30,920.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

125

 ซ้ือกระดาษปรุ๊ฟกิจกรรมผลิตวิศวกรสังคม 40,800.00        40,800.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

40,800.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

40,800.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

126

 เพ่ือใช้ในกิจกรรมผลิตวิศวกรสังคม 73,415.00        73,415.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

73,415.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

73,415.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

127

 ซ้ือกระดาษบรุ๊ฟกิจกรรมผลิตท่ีปรึกษาวิศวกรสังคมฯ 2,030.00          2,030.00           ซ้ือ  ร้านร.ภัทร์อาภรณ์ 
คอม โดยนางวรนาถ 
นิลสาย

2,030.00           ร้านร.ภัทร์อาภรณ์ 
คอม โดยนางวรนาถ 
นิลสาย

2,030.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

128

 ซ้ือวัสดุส านักงานและงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

4,550.00          4,550.00           ซ้ือ  ร้านรุ่งเรือง
เคร่ืองประดับ โดย
นางสาวมาลี แสงแก้ว

4,550.00           ร้านรุ่งเรือง
เคร่ืองประดับ โดย
นางสาวมาลี แสงแก้ว

4,550.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

129

 ซ้ือวัสดุส านักงานและงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

222.00             222.00              ซ้ือ  ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม

222.00              ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม

222.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

130

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานสาขาวิชา
สาธาณสุขศาสตร์

3,690.00          3,690.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,690.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,690.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

131

 ซ้ือวัสดการศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดโครงการค่าย
ภาคสนามเพ่ือเพ่ิมทักษะในวิชาชีพทางชีววิทยา

34,075.00        34,075.00         ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

34,075.00         ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

34,075.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

132

 เพ่ือใช้ในการจัดโครงการค่ายภาคสนามเพ่ือเพ่ิม
ทักษะในวิชาชีพทางชีววิทยา

3,798.50          3,798.50           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอล.บี.ซายน์

3,798.50           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอล.บี.ซายน์

3,798.50          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

133

 จัดซ้ือวัสดุโครงการการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาขนมไทย สาขาวิชา
ธุรกิจอาหาร

30,000.00        30,000.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.
ดาวเทียม (1992)

30,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.
ดาวเทียม (1992)

30,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

134

 วัสดุส านักงานส าหรับโครงการนิเทศนักศึกษาฝึก
วิชาชีพสาขาวิชาภาษาไทย

2,916.00          2,916.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,916.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

2,916.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

135

 เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 7,400.00          7,400.00           ซ้ือ  ร้านยาแก้มเภสัช 7,400.00           ร้านยาแก้มเภสัช 7,400.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

136

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเท่ียวอ าเภอเกาะสมุย

36,775.90        36,775.90         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
เอ็ม.เคมีคอลส์ ไทย-
ออสเตรเลีย

36,775.90         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
เอ็ม.เคมีคอลส์ ไทย-
ออสเตรเลีย

36,775.90        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

137

 ซ้ือวัดสุคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในงานจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์

5,500.00          5,500.00           ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

5,500.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

5,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

138

 ครุภัณฑ์เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ประจ า
ห้องเรียน บัณฑิตวิทยาลัย

733,600.00  733,600.00  ซ้ือ  บริษัทพี-เน็ท เอ็นเนอ
จี คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด

727,600.00       บริษัทพี-เน็ท เอ็นเนอ
จี คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด

727,600.00      มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
35/2564

16/02/21

ร้านที.เจ.อาณาจักร
2005

733,500.00      

139

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในอาคารคณะครุ
ศาสตร์

860,285.00      860,285.00       ซ้ือ  บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด

800,000.00       บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด

800,000.00      มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
1/2564

16/02/21

บริษัท ที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด

805,000.00      

140

 เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์โทรศัพท์ต้ังโต๊ะส าหรับใช้งาน ณ 
ศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมฯ

5,500.00          5,500.00           ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

5,500.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

5,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

141

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 1,000,000.00   1,000,000.00    ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

997,000.00       บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

997,000.00      มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
26/2564

16/02/21

เอสพี คอมพิวเตอร์ 999,000.00      

142

 ครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมีศูนย์วิทยาศาสตร์ 1,551,000.00  1,551,000.00  ซ้ือ  บริษัทเอสพีซี อาร์ที 
จ ากัด

1,545,000.00    บริษัทเอสพีซี อาร์ที 
จ ากัด

1,545,000.00   มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
7/2564

16/02/21

บริษัท ไซเอนซ์แอนด์
เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด

1,551,000.00   



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

143

 เพ่ือจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพส าหรับใช้งาน ณ ศูนย์
ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ

55,000.00        55,000.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอส
 พี สตูดิโอ กรุ๊ป

55,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอส
 พี สตูดิโอ กรุ๊ป

55,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

144

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.1 จ านวน 16 รายการ 5,376.00          5,376.00           ซ้ือ  นางบุบผา นวมน่ิม 5,376.00           นางบุบผา นวมน่ิม 5,376.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

145

 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ 308,300.00      308,300.00       ซ้ือ  บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด

308,300.00       บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด

308,300.00      มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

146

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดโครงการการ
วิจัยทางสาธารณสุข

3,000.00          3,000.00           ซ้ือ  ร้านอริสราเภสัช โดย
นางสาวอริสรา จันทร์
จ าปา

3,000.00           ร้านอริสราเภสัช โดย
นางสาวอริสรา จันทร์
จ าปา

3,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

147

 ซ้ือวัสดุการเกษตรเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

1,040.00          1,040.00           ซ้ือ  บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,040.00           บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 1,040.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

148

 จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับ
การเรียนการสอนรายวิชาหลักการประกอบอาหาร

30,000.00        30,000.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.
ดาวเทียม (1992)

30,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.
ดาวเทียม (1992)

30,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

149

 เพ่ือซ้ือวัสดุโครงการการรับรองสถาบันการศึกษา 12,000.00        12,000.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

12,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

12,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

150

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ท่ีช ารุด 7,580.00          7,580.00           ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

7,580.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

7,580.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21

151

 เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ช่ันส าหรับใช้
งาน ณ กองนโยบายและแผน

30,000.00        30,000.00         ซ้ือ  บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด

30,000.00         บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด

30,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

152

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.14 จ านวน 17 รายการ 6,397.00          6,397.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

6,397.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

6,397.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21

153

 ซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laserjet CE285A จ านวน 84 
กล่อง

175,560.00      175,560.00       ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

175,560.00       บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

175,560.00      มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21

154

 ซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือน าไปใช้ในโครงการนิเทศนัก
ศึกษษฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัลติมีเดีย

6,000.00          6,000.00           ซ้ือ  นางเพทาย รักเมือง 6,000.00           นางเพทาย รักเมือง 6,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21

155

 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม แบบ A4 
จ านวน 875 รีม

89,250.00        89,250.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภีม์
ฟ้า (ส านักงานใหญ่)

89,250.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภีม์
ฟ้า (ส านักงานใหญ่)

89,250.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21

156

 หนังสือเรียนส าหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษา
นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น10-11

24,639.50        24,639.50         ซ้ือ  ศูนย์หนังสือ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์ สาขา ท่าพระจันทร์

24,639.50         ศูนย์หนังสือ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์ สาขา ท่าพระจันทร์

24,639.50        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21

157

 หนังสือเรียนส าหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษา
นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นท่ี 10-11

14,165.50        14,165.50         ซ้ือ  บริษัทส านักพิมพ์
วิญญูชน จ ากัด

14,165.50         บริษัทส านักพิมพ์
วิญญูชน จ ากัด

14,165.50        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21

158

 วัสดุเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ 6,000.00          6,000.00           ซ้ือ  ร้านSP Safety โดย
นายพูนชิด ค าลุน

6,000.00           ร้านSP Safety โดย
นายพูนชิด ค าลุน

6,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

18/02/21

159

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเงินและธนาคาร 1,296,500.00   1,296,500.00    ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

1,293,000.00    บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

1,293,000.00   มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
13/2564

18/02/21

เอสพี คอมพิวเตอร์ 1,294,700.00   

160

 ครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี 450,000.00      450,000.00       ซ้ือ  บริษัทเอส.เค.เพาเวอร์
เอเบิล  จ ากัด

450,000.00       บริษัทเอส.เค.เพาเวอร์
เอเบิล  จ ากัด

450,000.00      มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

18/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

161

 โครงการพัฒนาทักษะการติดต้ังและดูแลระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

135.00             135.00              ซ้ือ  โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

135.00              โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

135.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

18/02/21

162

 โครงการพัฒนาทักษะการติดต้ังและดูแลระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4,730.00          4,730.00           ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

4,730.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

4,730.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

18/02/21

163

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 4,100.00          4,100.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,100.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,100.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

18/02/21

164

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

1,800.00          1,800.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

1,800.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

1,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

18/02/21

165

 ซ้ือวัสดุการเษตรเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

1,340.00          1,340.00           ซ้ือ  ร้านรุ่งเรือง
เคร่ืองประดับ โดย
นางสาวมาลี แสงแก้ว

1,340.00           ร้านรุ่งเรือง
เคร่ืองประดับ โดย
นางสาวมาลี แสงแก้ว

1,340.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

18/02/21

166

 ซ้ือวัสดุการเษตรเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

200.00             200.00              ซ้ือ  ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม

200.00              ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม

200.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

18/02/21

167

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาชีววิทยา

50,451.57        50,451.57         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอล.บี.ซายน์

50,451.57         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอล.บี.ซายน์

50,451.57        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

18/02/21

168

 จัดหาวัสดุเพ่ือใช้งานส าหรับเข้าปกหนังสือ ณ 
หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการฯ

21,750.00        21,750.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

21,750.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

21,750.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

18/02/21

169

 เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมผลิตวิศวกรสังคม 11,250.00        11,250.00         ซ้ือ  ร้านO.P.RADIO COM
 โดยนางสาวธัญลีนุช 
รัตนบุรี

11,250.00         ร้านO.P.RADIO COM
 โดยนางสาวธัญลีนุช 
รัตนบุรี

11,250.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

170

 ซ้ือวัสดุในการด าเนินกิจกรรม 1.1.1.6 จ านวน 1 
รายการ

2,750.00          2,750.00           ซ้ือ  บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ากัด

2,750.00           บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ากัด

2,750.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

171

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 50,488.00        50,488.00         ซ้ือ  ร้านเซอร์วิสมาย โดย
 นายเอกรินทร์ บุญแก้ว

50,488.00         ร้านเซอร์วิสมาย โดย
 นายเอกรินทร์ บุญแก้ว

50,488.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

172

 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ 73,600.00        73,600.00         ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

73,600.00         บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

73,600.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

173

 ซ้ือผงหมึกเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานในสาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน

27,500.00        27,500.00         ซ้ือ  บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุราษฎร์ธานี  จ ากัด

27,500.00         บริษัทเพอร์เฟค โอ เอ
 สุราษฎร์ธานี  จ ากัด

27,500.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

174

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

9,260.00          9,260.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

9,260.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

9,260.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

175

 ซ้ือวัสดุงานช่างเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

20,000.00        20,000.00         ซ้ือ  ร้านเซอร์วิสมาย โดย
 นายเอกรินทร์ บุญแก้ว

20,000.00         ร้านเซอร์วิสมาย โดย
 นายเอกรินทร์ บุญแก้ว

20,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

176

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือน าไปใช้ในสาขาวิชา
ฟิสิกส์

2,498.31          2,498.31           ซ้ือ  บริษัทโฮมโปร เซ็น
เตอร์ จ ากัด(มหาชน) 
สาขาสุราษฎร์ธานี 
(เล่ียงเมือง) สาขาท่ี 
00062 จ ากัด 
(มหาชน)

2,498.31           บริษัทโฮมโปร เซ็น
เตอร์ จ ากัด(มหาชน) 
สาขาสุราษฎร์ธานี 
(เล่ียงเมือง) สาขาท่ี 
00062 จ ากัด 
(มหาชน)

2,498.31          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

177

 วัสดุโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาภาค กศ.บท.

1,050.00          1,050.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,050.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,050.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

178

 ซ้ือดีวีดีภาพยนตร์เพ่ือให้บริการ นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร ณ หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการฯ

3,866.00          3,866.00           ซ้ือ  บริษัทบูมเมอแรง 
ออนไลน์ จ ากัด

3,866.00           บริษัทบูมเมอแรง 
ออนไลน์ จ ากัด

3,866.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

179

 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการรับประทานอาหารปลอดภัย ใส่
ใจแคลอร่ี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

17,200.00        17,200.00         ซ้ือ  ร้านเจ พี มีเดีย โดย
นางสาวยุภาพร ใยทอง

17,200.00         ร้านเจ พี มีเดีย โดย
นางสาวยุภาพร ใยทอง

17,200.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

180

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 2.1.1.9 จ านวน 20 รายการ 12,045.00        12,045.00         ซ้ือ  ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์

12,045.00         ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์

12,045.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

181

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.21 จ านวน 5 รายการ 4,620.00          4,620.00           ซ้ือ  ร้านเจ พี มีเดีย โดย 
นางสาวยุภาพร ใยทอง

4,620.00           ร้านเจ พี มีเดีย โดย 
นางสาวยุภาพร ใยทอง

4,620.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

182

 โครงการการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูงฯ

135.00             135.00              ซ้ือ  โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

135.00              โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

135.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

183

 โครงการการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูงฯ

4,650.00          4,650.00           ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

4,650.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

4,650.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

184

 ซ้ือสารเคมีเพ่ือน าไปใช้ในโครงการส่งเสริม
การเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ืงแวดล้อม

4,940.00          4,940.00           ซ้ือ  บริษัทห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์  จ ากัด

4,940.00           บริษัทห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์  จ ากัด

4,940.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

185

 ซ้ือของท่ีระลึกประจ าโครงการนิเทศฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาธุรกิจการบิน

12,750.00        12,750.00         ซ้ือ  ร้านเจ พี มีเดีย โดย
นางสาวยุภาพร ใยทอง

12,750.00         ร้านเจ พี มีเดีย โดย
นางสาวยุภาพร ใยทอง

12,750.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

186

 ซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานส านัก
วิทยบริการฯ

1,815.00          1,815.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,815.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,815.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

187

 เพ่ือใช้งานในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,168.00          1,168.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,168.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,168.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

188

 เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับใช้งาน ณ อาคาร
หอประชุมวชิราลงกรณ

27,000.00        27,000.00         ซ้ือ  บริษัทสหบางกอก
เฟอร์นิเจอร์ สาขา 
00006 จ ากัด

27,000.00         บริษัทสหบางกอก
เฟอร์นิเจอร์ สาขา 
00006 จ ากัด

27,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

189

 ซ้ือกุญแจฝาใบบานอลูมิเนียม 2,700.00          2,700.00           ซ้ือ  ร้านหัวถนนคอนกรีต 2,700.00           ร้านหัวถนนคอนกรีต 2,700.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

190

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 2.3.3.1 จ านวน 16 รายการ 10,000.00        10,000.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

10,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

10,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

191

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 2.1.1.12 จ านวน 19 รายการ 10,994.00        10,994.00         ซ้ือ  ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์

10,994.00         ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์

10,994.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

192

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.20 จ านวน 5 รายการ 6,980.00          6,980.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

6,980.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

6,980.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

193

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม (3.1.1.1.2) จ านวน 2 
รายการ

3,100.00          3,100.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

3,100.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

3,100.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

194

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 1.4.4.4 จ านวน 5 รายการ 5,650.00          5,650.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

5,650.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

5,650.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

195

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม (2.1.1.12) จ านวน 1 รายการ 4,980.00          4,980.00           ซ้ือ  นางสาวอริสา นวล
สุวรรณ

4,980.00           นางสาวอริสา นวล
สุวรรณ

4,980.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

196

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือใช้ในการจัดโครงการการวิจัย
ทางสาธารณสุข

6,000.00          6,000.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

6,000.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

6,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

197

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในจัดการเรียนการสอนและ
ด าเนินงานสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

13,880.00        13,880.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

13,880.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

13,880.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

198

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในจัดการเรียนการสอนและ
ด าเนินงานสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

7,000.00          7,000.00           ซ้ือ  บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด

7,000.00           บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด

7,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

199

 ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงาน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

16,421.00        16,421.00         ซ้ือ  ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม

16,421.00         ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม

16,421.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

200

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

8,435.00          8,435.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

8,435.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

8,435.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

201

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานสาขาวิชา
เคมี

9,510.00          9,510.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

9,510.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

9,510.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

202

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

3,910.00          3,910.00           ซ้ือ  บริษัทห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์  จ ากัด

3,910.00           บริษัทห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์  จ ากัด

3,910.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

203

 วัสดุส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2,930.00          2,930.00           ซ้ือ  ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 
เหลืองปฎิพันธ์

2,930.00           ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 โดย น.ส ช่อทิพย์ 
เหลืองปฎิพันธ์

2,930.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

204

 ซ้ือหนังสือเพ่ือให้บริการ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
 ณ หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการฯ

48,519.10        48,519.10         ซ้ือ  ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

48,519.10         ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

48,519.10        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

205

 เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสอบ 16,365.00        16,365.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

16,365.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

16,365.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

206

 ซ้ือวัสดุบันทึกเสียง ส าหรับใช้ในส านักงาน 4,490.00          4,490.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุ
ราษฎร์พอยเตอร์

4,490.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุ
ราษฎร์พอยเตอร์

4,490.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

207

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ อาคารหอประชุมวชิ
ราลงกรณ

12,500.00        12,500.00         ซ้ือ  บริษัทสหบางกอก
เฟอร์นิเจอร์ สาขา 
00006 จ ากัด

12,500.00         บริษัทสหบางกอก
เฟอร์นิเจอร์ สาขา 
00006 จ ากัด

12,500.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

208

 เพ่ือใช้ในการบริการนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีในการ
ฝึกซ้อมกีฬา

5,100.00          5,100.00           ซ้ือ  มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี(โรงงานน้ า
ด่ืมราชพฤกษ์)

5,100.00           มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี(โรงงานน้ า
ด่ืมราชพฤกษ์)

5,100.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

209

 ซ้ือวัสดุใช้ในการด าเนินกิจกรรม (2.3.3.2) จ านวน 
2 รายการ

4,190.00          4,190.00           ซ้ือ  บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด

4,190.00           บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด

4,190.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

210

  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 2.1.1.1 จ านวน 10 รายการ 21,500.00        21,500.00         ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

21,500.00         ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

21,500.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

211

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

1,880.00          1,880.00           ซ้ือ  บริษัทห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์  จ ากัด

1,880.00           บริษัทห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์  จ ากัด

1,880.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

212

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

21,162.00        21,162.00         ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

21,162.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

21,162.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

213

 ซ้ือวัสดุงานช่างเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

9,128.00          9,128.00           ซ้ือ  ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม

9,128.00           ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม

9,128.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

214

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาฟิสิกส์

2,870.00          2,870.00           ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

2,870.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

2,870.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

215

 จัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการด าเนินงานคณะ
วิทยาการจัดการ

63,400.00        63,400.00         ซ้ือ  ร้านซี-สกาย 
คอมพิวเตอร์ & 
ซอฟต์แวร์ โดยนาย
เอกลักษณ์ หนูรอด

63,400.00         ร้านซี-สกาย 
คอมพิวเตอร์ & 
ซอฟต์แวร์ โดยนาย
เอกลักษณ์ หนูรอด

63,400.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

216

 ซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในส านักงาน 3,160.00          3,160.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุ
ราษฎร์พอยเตอร์

3,160.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุ
ราษฎร์พอยเตอร์

3,160.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

217

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ ส าหรับใช้งาน ณ 
หน่วยงานกองกลาง

29,000.00        29,000.00         ซ้ือ  บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด

29,000.00         บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด

29,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

25/02/21

218

 ซ้ือวัสดุด าเนินงานโครงการ (1.3.3.1) จ านวน 6 
รายการ

1,785.00          1,785.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,785.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,785.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

25/02/21

219

 ซ้ือวัสดุใช้ในการด าเนินงานโครงการ (1.2.2.2) 
จ านวน 24 รายการ

3,166.00          3,166.00           ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,166.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,166.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

25/02/21

220

 ซ้ืออะไหล่เพ่ือซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ประจ าห้อง 
sci0403 และ 0404

11,770.00        11,770.00         ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

11,770.00         บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

11,770.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

25/02/21

221

 ซ้ือต้นไม้เพ่ือน าไปใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

31,600.00        31,600.00         ซ้ือ  นางสาวฐานัชญา 
เช่ียวสกุล

31,600.00         นางสาวฐานัชญา 
เช่ียวสกุล

31,600.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

25/02/21

222

 ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือน าไปใช้ในโครงการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านวัสดุและการผลิต

11,000.00        11,000.00         ซ้ือ  ร้านสุราษฎร์ชัตเตอร์ 
โดยนายภาคภูมิ ยัง
วิวัฒน์

11,000.00         ร้านสุราษฎร์ชัตเตอร์ 
โดยนายภาคภูมิ ยัง
วิวัฒน์

11,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

25/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

223

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวพ่ือใช้ในการจัดโครงการการ
วิจัยทางสาธารณสุข

10,790.00        10,790.00         ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

10,790.00         ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

10,790.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

25/02/21

224

 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2564

6,598.33          6,598.33           จ้าง  บริษัทไพโอเนียร์ ลิฟท์
 แอนด์ เครน  จ ากัด

6,598.33           บริษัทไพโอเนียร์ ลิฟท์
 แอนด์ เครน  จ ากัด

6,598.33          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

225

 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม 16,820.90        16,820.90         จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

16,820.90         ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

16,820.90        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

226

 จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปชุมชนห้วยทราย 18,600.00        18,600.00         จ้าง  นางสาวศิริลักษณ์ 
เพ็ชรหีด

18,600.00         นางสาวศิริลักษณ์ 
เพ็ชรหีด

18,600.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

227

 จ้างวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการปลาเม็งต้มโคล้ง 15,550.00        15,550.00         จ้าง  อุตสาหกรรมเกษตร
เพ่ือการส่งออก 
มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร์

15,550.00         อุตสาหกรรมเกษตร
เพ่ือการส่งออก 
มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร์

15,550.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

228

 เพ่ือจ้างซ่อมแซมห้องส านักงานคณบดีและห้องรอง
วิชาการ

11,235.00        11,235.00         จ้าง  บริษัทดีเอฟแอล จ ากัด 11,235.00         บริษัทดีเอฟแอล จ ากัด 11,235.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

229

 จ้างท าเล่มคู่มือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาการท่องเท่ียว

15,000.00        15,000.00         จ้าง  ท๊อป เซอร์วิส โอ.เอ. 
2009

15,000.00         ท๊อป เซอร์วิส โอ.เอ. 
2009

15,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

230

 ซ่อมสาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ 15,000.00        15,000.00         จ้าง  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

15,000.00         บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

15,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21

231

 จ้างจัดพิมพ์ชุดพระบรมฉายาลักษณ์ ติดต้ังภายใน
หอประชุมวชิราลงกรณ จ านวน ๑ งาน

40,000.00        40,000.00         จ้าง  บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด

40,000.00         บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด

40,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

232

 จ้างจัดท าป้ายไวนิลส าหรับโครงการ ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ

800.00             800.00              จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

800.00              ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

800.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21

233

 ป้ายไวนิลแสดงความยินดีในโอกาสได้รับต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2,250.00          2,250.00           จ้าง  ร้านเสือไวนิล โดย
นายสรายุทธ ช้าง
นรินทร์

2,250.00           ร้านเสือไวนิล โดย
นายสรายุทธ ช้าง
นรินทร์

2,250.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21

234

 จ้างท าส่ือวีดีทัศน์โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
และรับสมัครนักศึกษา 2564

30,000.00        30,000.00         จ้าง  นายภาณุวัฒน์ ปัญญา
ไว

30,000.00         นายภาณุวัฒน์ ปัญญา
ไว

30,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21

235

 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 4,915.22          4,915.22           จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

4,915.22           ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

4,915.22          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

03/02/21

236

 จ้างขย้ายขยะมูลฝอย 40,000.00        40,000.00         จ้าง  บริษัทเอสอาร์ที พาว
เวอร์กรีน จ ากัด

40,000.00         บริษัทเอสอาร์ที พาว
เวอร์กรีน จ ากัด

40,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

237

 จ้างออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์ โครงการ ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมฯ

4,900.00          4,900.00           จ้าง  นายสุริยงค์ สุภาค า 4,900.00           นายสุริยงค์ สุภาค า 4,900.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

238

 จ้างท าป้ายชมรมอดีตอาจารย์ข้าราชการและบุคลากร 8,500.00          8,500.00           จ้าง  ร้านอักษรสยามการ
พิมพ์ โดย นายยงยุทธ
 ติณพันธ์ุ

8,500.00           ร้านอักษรสยามการ
พิมพ์ โดย นายยงยุทธ
 ติณพันธ์ุ

8,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

239

 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียน 
81-8780 สุราษฎร์ธานี

16,560.00        16,560.00         จ้าง  ร้านอู่รุ่งเพชร โดย
นายรุ่งเพชร เศรษฐเช้ือ

16,560.00         ร้านอู่รุ่งเพชร โดย
นายรุ่งเพชร เศรษฐเช้ือ

16,560.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

240

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 9,500.00          9,500.00           จ้าง  ร้านสุราษฎร์เพลส 
คอนโทรล เซอร์วิส 
โดยนายธีรพล ทอง
โอภาส

9,500.00           ร้านสุราษฎร์เพลส 
คอนโทรล เซอร์วิส 
โดยนายธีรพล ทอง
โอภาส

9,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

241

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 56,340.00        56,340.00         จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

56,340.00         ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

56,340.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

242

 เพ่ือจ้างท าครุภัณฑ์เคาน์เตอร์พยาบาล 80,000.00        80,000.00         จ้าง  ร้านโง้วซ่งหลี โดย
นายวิพัฒน์ เบญจพร
กุลนิจ

80,000.00         ร้านโง้วซ่งหลี โดย
นายวิพัฒน์ เบญจพร
กุลนิจ

80,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

243

 เพ่ือจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศประจ าห้อง
ให้บริการสุขภาพ

24,840.00        24,840.00         จ้าง  ร้านเอดิสัน ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส โดย
นายฉัตรชัย ภูมิไชยา

24,840.00         ร้านเอดิสัน ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส โดย
นายฉัตรชัย ภูมิไชยา

24,840.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

244

 เพ่ือจ้างติดต้ังสมาร์ททีวีและอุปกรณ์ต่อพ่วงใน
ห้องเรียน 1306

14,500.00        14,500.00         จ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุ
ราษฎร์พอยเตอร์

14,500.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุ
ราษฎร์พอยเตอร์

14,500.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

245

 ค่าเอกสารวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีท่ี 7 442.00             442.00              จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

442.00              ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

442.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

246

 จ้างจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ,รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

4,624.40          4,624.40           จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

4,624.40           ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

4,624.40          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

247

 จ้างทดลองและวิเคราะห์ท าผลิตภัณฑืจากมะพร้าว 
ข้ันท่ี 2 (2.1.1.3)

4,800.00          4,800.00           จ้าง  นางสาวสุมาลี เรืองน่ิม 4,800.00           นางสาวสุมาลี เรืองน่ิม 4,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

248

 จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และตรวจวิเคราะห์คุณภาพการ
แปรรูปอาหาร จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์

38,000.00        38,000.00         จ้าง  นางสาวอังคณา น้อย
ชนะ

38,000.00         นางสาวอังคณา น้อย
ชนะ

38,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

249

 จ้างเก็บข้อมูลแบบสอบถามส าหรับการจัดท า
ฐานข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือนจ านวน 1 งาน

31,650.00        31,650.00         จ้าง  นางสาวชุติมา วิจิตร 31,650.00         นางสาวชุติมา วิจิตร 31,650.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

250

 จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และตรวจวิเคราะห์คุณภาพการ
แปรรูปอาหารตามต้นแบบผลิตภัณฑ์จากทุเรียน

9,500.00          9,500.00           จ้าง  นางสาวสิริภัทรสร 
พรมน้ าอ่าง

9,500.00           นางสาวสิริภัทรสร 
พรมน้ าอ่าง

9,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

251

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 800.00             800.00              จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

800.00              ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

800.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

252

 จ้างท าข้อสอบรอบ Portfolio 8,097.60          8,097.60           จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

8,097.60           ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

8,097.60          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

253

 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 42,265.00        42,265.00         จ้าง  บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

42,265.00         บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

42,265.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

254

 เพ่ือจ้างซักผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอ้ี และผ้ากระโปรงนุ่ง
โต๊ะ

1,195.00          1,195.00           จ้าง  นางสาวปิยะพร วิ
ทิพย์รอด

1,195.00           นางสาวปิยะพร วิ
ทิพย์รอด

1,195.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

255

 จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณ 4,000.00          4,000.00           จ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
อักษรทอง (ตงฮ้ัว)

4,000.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
อักษรทอง (ตงฮ้ัว)

4,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21

256

 เพ่ือจ้างท าป้ายแสดงความยินดีแก่อาจารย์ท่ีได้รับ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

600.00             600.00              จ้าง  บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด

600.00              บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด

600.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21

257

 เพ่ือจ้างท าสต๊ิกเกอร์วิสัยทัศน์และนโยบายส าหรับ
รีดติดบนแผ่นบอร์ดด้านหน้าส านักงานคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์

3,000.00          3,000.00           จ้าง  บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด

3,000.00           บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด

3,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21

258

 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบโปรแกรมจัดการ
โรงแรม HotSoft 8 รายปี 2564

33,170.00        33,170.00         จ้าง  บริษัทกลุ่มแอดวานซ์ 
รีเสิร์ช(ส านักงานใหญ่)
 จ ากัด

33,170.00         บริษัทกลุ่มแอดวานซ์ 
รีเสิร์ช(ส านักงานใหญ่)
 จ ากัด

33,170.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

08/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

259

 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศอาคารส านักงานอธิการบดี
 ช้ัน ๓ จ านวน ๑ งาน

37,396.50        37,396.50         จ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเค.
เอส.เอ็ม.เอ็นจิเนีย

37,396.50         ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเค.
เอส.เอ็ม.เอ็นจิเนีย

37,396.50        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

260

 จ้างท าเกียรติบัตรเพ่ือจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถ่ินชาวสาธารณสุข

6,165.00          6,165.00           จ้าง  ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ

6,165.00           ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ

6,165.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

09/02/21

261

 จ้างร้ือถอนพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 11,770.00        11,770.00         จ้าง  ร้านพงษ์เจริญเคร่ือง
เย็นโดยนายปฐมพงษ์ 
จันทร์รอด

11,770.00         ร้านพงษ์เจริญเคร่ือง
เย็นโดยนายปฐมพงษ์ 
จันทร์รอด

11,770.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

262

 จ้างท าป้ายหมายเลขห้องเพ่ือน าไปใช้ในศูนย์
วิทยาศาสตร์

2,300.00          2,300.00           จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

2,300.00           ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

2,300.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

263

 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ iMac สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ

6,000.00          6,000.00           จ้าง  ร้านซี-สกาย 
คอมพิวเตอร์ & 
ซอฟต์แวร์ โดยนาย
เอกลักษณ์ หนูรอด

6,000.00           ร้านซี-สกาย 
คอมพิวเตอร์ & 
ซอฟต์แวร์ โดยนาย
เอกลักษณ์ หนูรอด

6,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

264

 เพ่ือจ้างเหมาบริการซักผ้าท่ีใช้งานในห้องปฏิบัติการ
พยาบาล

1,650.00          1,650.00           จ้าง  นางสาวขัตติยา ค าสอน 1,650.00           นางสาวขัตติยา ค าสอน 1,650.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

265

 จ้างตกแต่งดอกไม้ส าหรับพิธีเปิด โครงการ เปิดศูนย์
ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลฯ

3,500.00          3,500.00           จ้าง  ร้านโอ๊ด ดอกไม้สด 
โดยนางชุติมา ชะตา

3,500.00           ร้านโอ๊ด ดอกไม้สด 
โดยนางชุติมา ชะตา

3,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

266

 เพ่ือจ้างจัดดอกไม้ โครงการวันคล้ายวันสถาปนาราช
ภัฏ ก้าวแรกของปีท่ี 48

4,000.00          4,000.00           จ้าง  ร้านโอ๊ด ดอกไม้สด 
โดยนางชุติมา ชะตา

4,000.00           ร้านโอ๊ด ดอกไม้สด 
โดยนางชุติมา ชะตา

4,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

267

 เพ่ือจ้างผูกผ้าระบายสีขาวร่วมกับสีเหลือง โครงการ 
วันคล้ายวันสถาปนาราชภัฏ ก้าวแรกของปีท่ี 48

3,500.00          3,500.00           จ้าง  นายสดาวุฒิ พลภา 3,500.00           นายสดาวุฒิ พลภา 3,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

268

  จ้างเก็บข้อมูลแบบสอบถามส าหรับการจัดท า
ฐานข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือน

4,500.00          4,500.00           จ้าง  นายกิตติศักด์ิ นาคกุล 4,500.00           นายกิตติศักด์ิ นาคกุล 4,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

269

 จ้างเก็บข้อมูลแบบสอบถามส าหรับการจัดท า
ฐานข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือน (บ้านนิคม)

80,700.00        80,700.00         จ้าง  นางสาวเกสินี 
รอบคอบ

80,700.00         นางสาวเกสินี 
รอบคอบ

80,700.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

270

 จ้างเข้าเล่มเอกสารประเมินนักศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานฯ

320.00             320.00              จ้าง  ร้านร.ภัทร์อาภรณ์ 
คอม โดยนางวรนาถ 
นิลสาย

320.00              ร้านร.ภัทร์อาภรณ์ 
คอม โดยนางวรนาถ 
นิลสาย

320.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

271

 จ้างท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา 2564

20,820.00        20,820.00         จ้าง  นายภาณุวัฒน์ ปัญญา
ไว

20,820.00         นายภาณุวัฒน์ ปัญญา
ไว

20,820.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

272

 จ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ณ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจฯ

8,400.00          8,400.00           จ้าง  นายเจริญรัตน์ ศรีคุ้ม
วงศ์

8,400.00           นายเจริญรัตน์ ศรีคุ้ม
วงศ์

8,400.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

273

 จ้างติดต้ังเดินสายระบบ network ภายนอกอาคาร 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ

5,890.00          5,890.00           จ้าง  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

5,890.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

5,890.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

274

 จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ 21,400.00        21,400.00         จ้าง  บริษัทมติชน  จ ากัด 
(มหาชน)

21,400.00         บริษัทมติชน  จ ากัด 
(มหาชน)

21,400.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

275

 จ้างผูกผ้าและผ้าแพรเปิดป้ายโครงการเปิดศูนย์
ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ

6,500.00          6,500.00           จ้าง  นางสาวรัตน์ติญา 
เผือกน้อย

6,500.00           นางสาวรัตน์ติญา 
เผือกน้อย

6,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

276

 จ้างท าคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564

2,070.00          2,070.00           จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

2,070.00           ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

2,070.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

277

 จ้างท าเอกสารขอบข่ายและวิธีการติดตามฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2564

1,104.00          1,104.00           จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

1,104.00           ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

1,104.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

278

 เพ่ือจ้างท าเอกสารคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

6,500.00          6,500.00           จ้าง  ร้านhi speed 
internet โดยนาย
ทนงศักด์ิ จันลา

6,500.00           ร้านhi speed 
internet โดยนาย
ทนงศักด์ิ จันลา

6,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

279

 เพ่ือจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
(printer) ให้สามารถใช้งานได้

5,390.00          5,390.00           จ้าง  บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด

5,390.00           บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด

5,390.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

280

 เพ่ือจ้างขยายภาพส าหรับใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3,230.00          3,230.00           จ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป

3,230.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป

3,230.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

281

 ปรับปรุงหองอาหารเป็นห้อง Living Room ช้ัน 1 249,000.00      249,000.00       จ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
อ านวยภัณฑ์ วิศวภัณฑ์

249,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
อ านวยภัณฑ์ วิศวภัณฑ์

249,000.00      มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21

282

 เพ่ือจ้างระบบถ่ายทอดสด OB โครงการ เปิดศูนย์
ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

15,000.00        15,000.00         จ้าง  ร้านเอส พี เค สุ
ราษฎร์ SPK Surat 
โดยนายวิระวงค์ จัน
นาคิน

15,000.00         ร้านเอส พี เค สุ
ราษฎร์ SPK Surat 
โดยนายวิระวงค์ จัน
นาคิน

15,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21

283

 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศช้ัน 4 คณะ
วิทยาการจัดการ

6,184.60          6,184.60           จ้าง  บริษัทแอลจี อีเลคท
รอนิคส์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

6,184.60           บริษัทแอลจี อีเลคท
รอนิคส์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

6,184.60          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21

284

 จ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร อาคารทีปังกร
รัศมีโชติ ส านักวิทยบริการฯ

11,984.00        11,984.00         จ้าง  บริษัทไพโอเนียร์ ลิฟท์
 แอนด์ เครน  จ ากัด

11,984.00         บริษัทไพโอเนียร์ ลิฟท์
 แอนด์ เครน  จ ากัด

11,984.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21

285

 จ้างซ่อมเปล่ียนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมฯ 9 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
ส านักวิทยบริการฯ

6,420.00          6,420.00           จ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุ
ราษฎร์ พอยเตอร์

6,420.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุ
ราษฎร์ พอยเตอร์

6,420.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

286

 ปรับปรุงห้อง Co-Working Space 646,700.00      646,700.00       จ้าง  บริษัททีเอ็น มาสเตอร์
 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

614,365.00       บริษัททีเอ็น มาสเตอร์
 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

614,365.00      มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
2/2564

18/02/21

บริษัท ไทบ้าน พัฒนา 
จ ากัด

646,700.00      

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อ านวยภัณฑ์ วิศวภัณฑ์

629,500.00      

นาย ภาณุพงศ์ เฉลิม
จิตร

645,000.00      

287

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 38,200.00        38,200.00         จ้าง  ร้านC.W&เซอร์วิส 
โดย นายนเรศ แพรัตน์

38,200.00         ร้านC.W&เซอร์วิส 
โดย นายนเรศ แพรัตน์

38,200.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

18/02/21

288

 จ้างซ่อมระบบเคร่ืองปรับอากาศห้องปฏิบัติงานฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 4

1,000.00          1,000.00           จ้าง  ร้านเอดิสัน ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส โดย
นายฉัตรชัย ภูมิไชยา

1,000.00           ร้านเอดิสัน ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส โดย
นายฉัตรชัย ภูมิไชยา

1,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

18/02/21

289

 จ้างซ่อมแซมมเคร่ืองปร้ินเตอร์ หน่วยงานอาคาร
สถานท่ี

6,900.00          6,900.00           จ้าง  บริษัทซีซีทีวี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

6,900.00           บริษัทซีซีทีวี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

6,900.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

290

 จ้างจัดท าป้ายห้องเสมอภาค ติดต้ัง ณ ช้ัน ๑ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี

7,900.00          7,900.00           จ้าง  ร้านอักษรสยามการ
พิมพ์ โดย นายยงยุทธ
 ติณพันธ์ุ

7,900.00           ร้านอักษรสยามการ
พิมพ์ โดย นายยงยุทธ
 ติณพันธ์ุ

7,900.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

291

 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องงานวางผังแม่บทและ
ออกแบบ

7,900.00          7,900.00           จ้าง  ร้านพงษ์เจริญเคร่ือง
เย็นโดยนายปฐมพงษ์ 
จันทร์รอด

7,900.00           ร้านพงษ์เจริญเคร่ือง
เย็นโดยนายปฐมพงษ์ 
จันทร์รอด

7,900.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

292

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 1,309.10          1,309.10           จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

1,309.10           ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

1,309.10          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

293

 ไวนิลโครงการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา 1,800.00          1,800.00           จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

1,800.00           ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

1,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

294

 จ้างซ่อมเคร่ืองพร้ินเตอร์ 1,000.00          1,000.00           จ้าง  บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด

1,000.00           บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด

1,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

295

 จ้างท าเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย 982.80             982.80              จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

982.80              ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

982.80             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

296

 จ้างร้ือถอนอาคารคณะวิทยาศาสตร์และอาคารคณ
กรรมศาสตร์

300,000.00      300,000.00       จ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
หาดใหญ่การร้ือถอน

300,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
หาดใหญ่การร้ือถอน

300,000.00      มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

297

 เพ่ือจ้างจัดท าป้ายส าหรับติดต้ัง ณ ศูนย์ประสานงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ

51,500.00        51,500.00         จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

51,500.00         ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

51,500.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

298

 จ้างออกแบบและจัดท าไวนิล (3.1.1.20) 2,500.00          2,500.00           จ้าง  บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด

2,500.00           บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด

2,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

299

 จ้างออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์พริกไทย (3.1.1.24) 5,000.00          5,000.00           จ้าง  บริษัทฟังก์ชัน เทค 
จ ากัด

5,000.00           บริษัทฟังก์ชัน เทค 
จ ากัด

5,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

300

 จ้างพัฒนานวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
CAI จ านวน 1 งาน

45,000.00        45,000.00         จ้าง  นางสาวชุติรัตน์ 
จันทร์อุดม

45,000.00         นางสาวชุติรัตน์ 
จันทร์อุดม

45,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

301

 จ้างท าเอกสารวิชาการ เร่ือง ทักษะการนวดนักรบ 
(3.1.1.20)

1,000.00          1,000.00           จ้าง  ร้านไฮสปีด 
อินเตอร์เน็ต โดยนาย
ทนงศักด์ิ จันลา

1,000.00           ร้านไฮสปีด 
อินเตอร์เน็ต โดยนาย
ทนงศักด์ิ จันลา

1,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

302

 จ้างเก็บข้อมูลแบบสอบถาม (ต าบลนาคาและต าบล
ก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง)

93,990.00        93,990.00         จ้าง  นางระพี น้ าจันทร์ 93,990.00         นางระพี น้ าจันทร์ 93,990.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

303

 จ้างท าเอกสารวิชาการ เร่ือง การยืดกล้ามเน้ือ
บรรเทาอาการปวด (3.1.1.21)

3,000.00          3,000.00           จ้าง  ร้านเอส อาร์ยู บุ๊คเซ็น
เตอร์ โดยนายทรงพล 
อมาตยกุล

3,000.00           ร้านเอส อาร์ยู บุ๊คเซ็น
เตอร์ โดยนายทรงพล 
อมาตยกุล

3,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

304

 เก็บข้อมูลแบบสอบถามส าหรับการจัดท าฐานข้อมูล
ระดับบุคคลและครัวเรือน (ต าบลด่านสวีอ าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร)

42,630.00        42,630.00         จ้าง  นางสาวสมคิด แพวง
จีน

42,630.00         นางสาวสมคิด แพวง
จีน

42,630.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

305

 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม กิจกรรม 2.3.3.1 3,300.00          3,300.00           จ้าง  ร้านณัฐพร ซีร็อกซ์ 
โดยนายอนุพนธ์ิ รัชชะ

3,300.00           ร้านณัฐพร ซีร็อกซ์ 
โดยนายอนุพนธ์ิ รัชชะ

3,300.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

306

 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านส่ิงแวดล้อม 
(2.1.1.12)

15,120.00        15,120.00         จ้าง  ศูนย์บริการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร์

15,120.00         ศูนย์บริการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร์

15,120.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

307

 เพ่ือใช้ประชุมคระกรรมการประจ าส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

594.00             594.00              จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

594.00              ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

594.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

308

 เพ่ือจ้างท าป้ายพวงกุญแจ และสต๊ิกเกอร์ในห้อง
ส านักงานช้ัน 1 อาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์

1,880.00          1,880.00           จ้าง  ร้านภูผาศิลป์ โดย 
ประภาพร พวงแก้ว
นางสาวประภาพร 
พวงแก้ว

1,880.00           ร้านภูผาศิลป์ โดย 
ประภาพร พวงแก้ว
นางสาวประภาพร 
พวงแก้ว

1,880.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

309

 จ้างออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์ โครงการ ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมฯ

4,900.00          4,900.00           จ้าง  นายสุริยงค์ สุภาค า 4,900.00           นายสุริยงค์ สุภาค า 4,900.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

310

 จ้างจัดท าป้ายไวนิลส าหรับโครงการ ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาฯ

800.00             800.00              จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

800.00              ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

800.00             มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

311

 จ้างท าไวนิล กิจกรรม 2.3.3.1 5,000.00          5,000.00           จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

5,000.00           ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

5,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

312

 จ้างเหมาบริการบันทึกภาพ บันทึก-ตัดต่อวีดีโอ 1 
งาน (3.1.1.21)

1,200.00          1,200.00           จ้าง  นางสาวเกศินี โพธ์ิ
เพชร

1,200.00           นางสาวเกศินี โพธ์ิ
เพชร

1,200.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

313

 จ้างท าเอกสารส่ือการสอนอินโฟกราฟิก (2.3.3.1) 73,800.00        73,800.00         จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

73,800.00         ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

73,800.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

314

 จ้างเก็บข้อมูลและตัวอย่างภาคสนาม (1.3.3.2) 6,000.00          6,000.00           จ้าง  นางสาวพุทธพร จง
จิตต์

6,000.00           นางสาวพุทธพร จง
จิตต์

6,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

315

 จ้างเหมาพัฒนาระบบจองแพคเกจท่องเท่ียวของ
เกาะพะลวย จ านวน 1 งาน

55,000.00        55,000.00         จ้าง  นายกฤษฎา พวง
สุวรรณ

55,000.00         นายกฤษฎา พวง
สุวรรณ

55,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

316

 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเพราะเล้ียงสัตว์น้ า 4,550.00          4,550.00           จ้าง  ร้านเอดิสัน ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส โดย
นายฉัตรชัย ภูมิไชยา

4,550.00           ร้านเอดิสัน ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส โดย
นายฉัตรชัย ภูมิไชยา

4,550.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

317

 จ้างตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ณ 
อาคารศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานฯ

3,500.00          3,500.00           จ้าง  นายปริญญา ภาราทอง 3,500.00           นายปริญญา ภาราทอง 3,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

318

 ผลิตส่ือเผยแพร่ข้าวหอมไชยา ทาง Facebook Page 40,000.00        40,000.00         จ้าง  นายชัยวุฒิ ศิวาย
พราหมณ์

40,000.00         นายชัยวุฒิ ศิวาย
พราหมณ์

40,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

319

 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมวันท่ี 13-14 มี.ค.
 64 (2.1.1.1)

1,500.00          1,500.00           จ้าง  ร้านมากแผ่นโดย
นางสาวทักษิณา สุ
ตันติราษฎร์

1,500.00           ร้านมากแผ่นโดย
นางสาวทักษิณา สุ
ตันติราษฎร์

1,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

320

 จ้างเก็บข้อมูลวัฒนธรรมและภูมปัญญาข้าวหอมไชยา
 จ านวน 1 งาน

30,000.00        30,000.00         จ้าง  นางสาวดวงใจ นิยา
ภรณ์

30,000.00         นางสาวดวงใจ นิยา
ภรณ์

30,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

321

 จ้างออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์และจัดพิมพ์งานส าเร็จ 21,000.00        21,000.00         จ้าง  นายภูมิพัฒน์ ธารายศ 21,000.00         นายภูมิพัฒน์ ธารายศ 21,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

322

 จ้างซ่อมแซมตู้เอกสารเก่า จ านวน 2 ตู้ 16,585.00        16,585.00         จ้าง  ร้านอ านวยภัณฑ์ 
ส านักงานใหญ่ โดย
นางพวงเพ็ญ เมธีคชเดช

16,585.00         ร้านอ านวยภัณฑ์ 
ส านักงานใหญ่ โดย
นางพวงเพ็ญ เมธีคชเดช

16,585.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

323

 คู่มือเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน

4,120.00          4,120.00           จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

4,120.00           ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

4,120.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

324

 เพ่ือจ้างผลิตก่ีทอผ้าพ้ืนเมืองพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการทอผ้า

45,000.00        45,000.00         จ้าง  นายอัทธ์ กรดแก้ว 45,000.00         นายอัทธ์ กรดแก้ว 45,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

325

 จ้างท าคูปองสีเดียว รันเลข 5,000.00          5,000.00           จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

5,000.00           ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

5,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

25/02/21

326

 จ้างท าป้ายหน้าห้องคณบดีและตรายางประทับ ป้าย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ

4,120.00          4,120.00           จ้าง  ร้านนัมเบอร์วัน โดย
นายปัณณธร ล้ิมเจริญ

4,120.00           ร้านนัมเบอร์วัน โดย
นายปัณณธร ล้ิมเจริญ

4,120.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

25/02/21

327

 ซ่อมบ ารุงระบบไดสตาร์ทรถบริการรับส่ง SRU 
ECO-02

3,530.00          3,530.00           จ้าง  ร้านเสริมวิทย์ไดนาโม 
โดยนางวลัยพร เสริม
วิทยวงศ์

3,530.00           ร้านเสริมวิทย์ไดนาโม 
โดยนางวลัยพร เสริม
วิทยวงศ์

3,530.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

25/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

328

 จ้างท าข้อสอบปลายภาควิชาศึกษาท่ัวไป 130,000.00      130,000.00       จ้าง  เค.ที.กราฟฟิค การ
พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
โดยนางสาวปัณณธร 
โค้วชูวงษ์

130,000.00       เค.ที.กราฟฟิค การ
พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
โดยนางสาวปัณณธร 
โค้วชูวงษ์

130,000.00      มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

25/02/21

329

 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพ่ือน าไปใช้ในโครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์

3,600.00          3,600.00           เช่า  นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,600.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,600.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

01/02/21

330

 เพ่ือเช่ารถตู้ 5,400.00          5,400.00           เช่า  นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

5,400.00           นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

5,400.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21

331

 เพ่ือเช่ารถตู้ปรับอากาศไปราชการประสานแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

1,800.00          1,800.00           เช่า  นายไมตรี พรมจ าปา 1,800.00           นายไมตรี พรมจ าปา 1,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

02/02/21

332

 เช่าระบบโปรแกรม Zoom Meeting จ านวน 70 
Host จ านวน 1 เดือน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ระบบออนไลน์

57,240.00        57,240.00         เช่า  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

57,240.00         บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

57,240.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

03/02/21

333

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 16-17 ก.พ. 64 
(3.1.1.19)

3,000.00          3,000.00           เช่า  นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,000.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

334

 เพ่ือเช่ารถตู้ปรับอากาศไปราชการโครงการพัฒนา
บทความวิจัย/วิชาการ

10,800.00        10,800.00         เช่า  นายไมตรี พรมจ าปา 10,800.00         นายไมตรี พรมจ าปา 10,800.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

04/02/21

335

 เพ่ือเช่ารถตู้ปรับอากาศไปราชการประสานแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

1,800.00          1,800.00           เช่า  นายไมตรี พรมจ าปา 1,800.00           นายไมตรี พรมจ าปา 1,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21

336

 เพ่ือเช่ารถตู้ปรับอากาศรับส่งบุคลากรไปราชการ
โครงการจัดต้ังศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ระยะท่ี 1

1,800.00          1,800.00           เช่า  นายไมตรี พรมจ าปา 1,800.00           นายไมตรี พรมจ าปา 1,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

05/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

337

 เพ่ือเช่ารถตู้ 5,400.00          5,400.00           เช่า  นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

5,400.00           นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

5,400.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

338

 เพ่ือใช้ในการทดสอบภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ 
เพ่ือบรรลุผลการทดส

459,000.00      459,000.00       เช่า  บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน)

459,000.00       บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน)

459,000.00      มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

10/02/21

339

 เพ่ือเช่าท่ีน่ังพระพร้อมอุปกรณ์โครงการ วันคล้ายวัน
สถาปนาราชภัฏฯ

4,000.00          4,000.00           เช่า  นายวุฒิพงค์ จันนาคิน 4,000.00           นายวุฒิพงค์ จันนาคิน 4,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

340

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ึ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
(3.1.1.27)

1,800.00          1,800.00           เช่า  นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

1,800.00           นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

1,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

11/02/21

341

 ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการนิเทศนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศฯ

7,200.00          7,200.00           เช่า  นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

7,200.00           นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

7,200.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

12/02/21

342

 เช่ารถตู้ปรับอากาศวันท่ี 23 ก.พ. 2564 (3.1.1.8) 1,800.00          1,800.00           เช่า  นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 1,800.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 1,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

343

 ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการนิเทศนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์

1,800.00          1,800.00           เช่า  นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

1,800.00           นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

1,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

15/02/21

344

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 26-28 ก.พ. 2564 
(3.1.1.24)

10,800.00        10,800.00         เช่า  นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 10,800.00         นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 10,800.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21

345

 ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการนิเทศนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ

3,600.00          3,600.00           เช่า  นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

3,600.00           นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

3,600.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

16/02/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง เลขที่สัญญา วนัที่

วธีิการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์ ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วนัที่  2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

เลขที่และวนัที่สัญญาหรือตก

ลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานที่จดัซ้ือหรือจดัจ้างล าดบัที่ 
วงเงนิที่จดัซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

346

 เช่าอุปกรณ์ต่างๆส าหรับใช้ โครงการ เปิดศูนย์
ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ

40,000.00        40,000.00         เช่า  ร้านเอส พี เค สุ
ราษฎร์ SPK Surat 
โดยนายวิระวงค์ จัน
นาคิน

40,000.00         ร้านเอส พี เค สุ
ราษฎร์ SPK Surat 
โดยนายวิระวงค์ จัน
นาคิน

40,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

17/02/21

347

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 28 ก.พ. 64 จ านวน 2 
คัน (3.1.1.20)

3,000.00          3,000.00           เช่า  นายไมตรี พรมจ าปา 3,000.00           นายไมตรี พรมจ าปา 3,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

348

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 2,3 มี.ค. 64 จ านวน 2 
วัน (3.1.1.20)

3,000.00          3,000.00           เช่า  นายไมตรี พรมจ าปา 3,000.00           นายไมตรี พรมจ าปา 3,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

349

 ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการ SRU Startup 
Thailand 4.0 #2 วันท่ี 25 ก.พ. 64

1,800.00          1,800.00           เช่า  นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

1,800.00           นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

1,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

19/02/21

350

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ กิจกรรมผลิตวิศวกรสังคม 19,800.00        19,800.00         เช่า  นายวีรวัฒน์ พลพิชัย 19,800.00         นายวีรวัฒน์ พลพิชัย 19,800.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

22/02/21

351

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 4-5 มี.ค. 2564 
(3.1.1.21)

3,600.00          3,600.00           เช่า  นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,600.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,600.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

23/02/21

352

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 12-14 มี.ค. 2564 
(2.1.1.1)

5,400.00          5,400.00           เช่า  นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

5,400.00           นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

5,400.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

24/02/21

353

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 4-5 มีนาคม 2564 
(3.1.1.27)

3,600.00          3,600.00           เช่า  นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

3,600.00           นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

3,600.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้องตรง

ตามประกาศ

25/02/21


