
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

1

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ (ผ้าตาดสีม่วงอ่อน) 35,000.00          35,000.00              ซ้ือ  ร้านโง้วซ่งหลี โดย
นายวิพัฒน์ เบญจพร
กุลนิจ

35,000.00           ร้านโง้วซ่งหลี โดย
นายวิพัฒน์ เบญจพร
กุลนิจ

35,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

2

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุพร้อมการติดต้ังส าหรับใช้งาน
 ณ งานพัสดุ

500.00               500.00                   ซ้ือ  นายศราวุธ เพ็ชรมนต์ 500.00                นายศราวุธ เพ็ชรมนต์ 500.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

3

 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ วัดไข้พร้อมขา 16,500.00          16,500.00              ซ้ือ  ร้านO.P.RADIO COM
 โดยนางสาวธัญลีนุช 
รัตนบุรี

16,500.00           ร้านO.P.RADIO COM
 โดยนางสาวธัญลีนุช 
รัตนบุรี

16,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

4

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 940.00               940.00                   ซ้ือ  โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

940.00                โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

940.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

5

 จัดซ้ือวัสดุโครงการกรเรียนการสอน
รายวิชาเบเกอร่ีเพ่ือการค้า เค้กและการ
แต่งหน้าเค้ก

43,880.00          43,880.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.
ดาวเทียม (1992)

43,880.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.
ดาวเทียม (1992)

43,880.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

6

 เพ่ือซ้ือเคร่ืองวัดอุณภูมิส าหรับใช้ตรวจวัดไข้ 
ผู้บริหาร บุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม

3,500.00            3,500.00                ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,500.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,500.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

7

 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดท า
ห้องเรียนออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการฯ

5,760.00            5,760.00                ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

5,760.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

5,760.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

05/01/21

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

8

 ซ้ือน้ าด่ืมเพ่ือใช้ในการด าเนินงานบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

4,058.00            4,058.00                ซ้ือ  ส านักจัดการทรัพย์สิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี

4,058.00             ส านักจัดการทรัพย์สิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี

4,058.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

06/01/21

9

 ซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ใช้ ณ 
หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา

890.00               890.00                   ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

890.00                บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

890.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

07/01/21

10

 วัสดุส าหรับใช้ภายในมหาวิทยาลัย 30,135.00          30,135.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

30,135.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

30,135.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

07/01/21

11

 ซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ ใช้ ณ หน่วยงานโครงการ
จัดต้ังกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน

14,000.00          14,000.00              ซ้ือ  บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด

14,000.00           บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด

14,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

07/01/21

12

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 720.00               720.00                   ซ้ือ  ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 2529 โดย น.ส.ช่อ
ทิพย์ เหลืองปฏิพันธ์

720.00                ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 2529 โดย น.ส.ช่อ
ทิพย์ เหลืองปฏิพันธ์

720.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

07/01/21

13

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2,500.00            2,500.00                ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

2,500.00             ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

2,500.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

07/01/21

14

 วัสดุเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและด าเนินงานบริหารคณะ

46,928.00          46,928.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

46,928.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

46,928.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

07/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

15

 จัดซ้ือ Zoom Education License Annaul 67,000.00          67,000.00              ซ้ือ  บริษัทสมาร์ท โซลูช่ัน
 คอมพิวเตอร์ จ ากัด 
จ ากัด

67,000.00           บริษัทสมาร์ท โซลูช่ัน
 คอมพิวเตอร์ จ ากัด 
จ ากัด

67,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

07/01/21

16

 ซ้ือวัสดุเพ่ือด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ 1,100.00            1,100.00                ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,100.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

1,100.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

07/01/21

17

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

3,300.00            3,300.00                ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

3,300.00             บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

3,300.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

11/01/21

18

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุห้องประทับ 25,536.00          25,536.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดควอ
ลิต้ีซัพพลาย

25,536.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดควอ
ลิต้ีซัพพลาย

25,536.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

11/01/21

19

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุห้องประทับ 94,883.00          94,883.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดควอ
ลิต้ีซัพพลาย

94,883.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดควอ
ลิต้ีซัพพลาย

94,883.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

11/01/21

20

 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ (3.1.1.11) 17,979.00          17,979.00              ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

17,979.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

17,979.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

12/01/21

21

 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ (3.1.1.11) 7,940.00            7,940.00                ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบอส
 ออฟติคอล

7,940.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบอส
 ออฟติคอล

7,940.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

12/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

22

 แสตมป์ส าหรับจัดส่งเอกสารข้อเสนอ
โครงการวิจัย

800.00               800.00                   ซ้ือ  บริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ขุนทะเล สาขาท่ี
 1116

800.00                บริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ขุนทะเล สาขาท่ี
 1116

800.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

12/01/21

23

 ขอซ้ือวัสดุประจ าวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเท่ียว อ.เกาะสมุย

10,090.00          10,090.00              ซ้ือ  ร้านพีวีเอส การค้า 
โดยนางสาวยุพา นาค
ปาน

10,090.00           ร้านพีวีเอส การค้า 
โดยนางสาวยุพา นาค
ปาน

10,090.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

12/01/21

24

 หนังสือเพ่ือใช้ในโครงการห้องสมุดโรงเรียน 4,896.90            4,896.90                ซ้ือ  ศูนย์หนังสือจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย 
SRU BOOK STORE

4,896.90             ศูนย์หนังสือจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย 
SRU BOOK STORE

4,896.90            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

13/01/21

25

 ซือวัสดุส าหรับเข้าปกหนังสือ ณ 
หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการฯ

29,960.00          29,960.00              ซ้ือ  บริษัทชาตภัณฑ์ จ ากัด 29,960.00           บริษัทชาตภัณฑ์ จ ากัด 29,960.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

13/01/21

26

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับใช้จัดนิทรรศการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกส่ิงทอ

9,000.00            9,000.00                ซ้ือ  นางสาววรรณา โสฬส 9,000.00             นางสาววรรณา โสฬส 9,000.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

13/01/21

27

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19
 จากการใช้ลิฟต์อาคารส านักงานอธิการบดี

790.00               790.00                   ซ้ือ  ร้านศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นางเยาวนารถ ทองจุ้ย

790.00                ร้านศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นางเยาวนารถ ทองจุ้ย

790.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

14/01/21

28

 วัสดุส าหรับเช่ือมต่อสัญญาณ 700.00               700.00                   ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

700.00                บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

700.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

14/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

29

 ซ้ือหนังสือเพ่ือให้บริการ ณ หอสมุดกลาง 
ส านักวิทยบริการฯ

2,505.60            2,505.60                ซ้ือ  บริษัทคิโนะคูนิยะ 
บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)
  จ ากัด

2,505.60             บริษัทคิโนะคูนิยะ 
บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)
  จ ากัด

2,505.60            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

14/01/21

30

 เพ่ือจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 33,600.00          33,600.00              ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

33,600.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

33,600.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

31

 เคร่ืองปรับอากาศพร้อมการติดต้ัง ณ ห้อง
แล็บ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

50,000.00          50,000.00              ซ้ือ  บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

50,000.00           บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

50,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

32

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการซ่อมบ ารุง
ภายในมหาวิทยาลัย

4,750.00            4,750.00                ซ้ือ  บริษัทหัวถนน (สุ
ราษฎร์ธานี) 
(ส านักงานใหญ่) จ ากัด

4,750.00             บริษัทหัวถนน (สุ
ราษฎร์ธานี) 
(ส านักงานใหญ่) จ ากัด

4,750.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

33

 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานท่ีภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน ๑ รายการ

96,750.00          96,750.00              ซ้ือ  บริษัท หัวถนน (สุ
ราษฎร์ธานี) จ ากัด

96,750.00           บริษัท หัวถนน (สุ
ราษฎร์ธานี) จ ากัด

96,750.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

34

 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาคณะครุ
ศาสตร์

84,000.00          84,000.00              ซ้ือ  บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด

84,000.00           บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด

84,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

35

 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาคณะครุ
ศาสตร์

37,725.00          37,725.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

37,725.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

37,725.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

36

 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอนเพ่ือน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์

4,900.00            4,900.00                ซ้ือ  นายเกียรติยศ คุ้มเสน 4,900.00             นายเกียรติยศ คุ้มเสน 4,900.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

37

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

9,100.00            9,100.00                ซ้ือ  บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด

9,100.00             บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด

9,100.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

38

 หมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการด าเนินงานบริหารคณะ 97,905.00          97,905.00              ซ้ือ  บริษัทมิสเตอร์ อ๊ิงค์ 
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิช 
จ ากัด

97,905.00           บริษัทมิสเตอร์ อ๊ิงค์ 
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิช 
จ ากัด

97,905.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

39

 ขอซ้ือถังน้ าส าหรับใส่น้ าปุ๋ยหมัก Farm to 
table ประจ าศูนย์ การเรียนรู้ฯ มุกสมุย

5,020.05            5,020.05                ซ้ือ  บริษัทชาวเกาะ โฮเทล
 ซัพพลาย จ ากัด

5,020.05             บริษัทชาวเกาะ โฮเทล
 ซัพพลาย จ ากัด

5,020.05            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

40

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหนับ Farm to table 
ประจ าศูนย์การเรียนรู้ฯ มุกสมุย

11,547.00          11,547.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฟ้า
ทวีพร

11,547.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฟ้า
ทวีพร

11,547.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

41

 ขอซ้ือวัสดุประจ าวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเท่ียว อ.เกาะสมุย

300.00               300.00                   ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
พงษ์พรการปิโตรเลียม

300.00                ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
พงษ์พรการปิโตรเลียม

300.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

42

 ซ้ือวัสดุประจ าวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเท่ียว อ.เกาะสมุย

230.00               230.00                   ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเฉวง
เทรดด้ิง

230.00                ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเฉวง
เทรดด้ิง

230.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

43

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานสา
วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6,651.00            6,651.00                ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

6,651.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

6,651.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

18/01/21

44

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานสาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

4,580.00            4,580.00                ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

4,580.00             ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

4,580.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

18/01/21

45

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงานเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานสาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

2,890.00            2,890.00                ซ้ือ  ร้านเซอร์วิสมาย โดย
 นายเอกรินทร์ บุญแก้ว

2,890.00             ร้านเซอร์วิสมาย โดย
 นายเอกรินทร์ บุญแก้ว

2,890.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

18/01/21

46

 ตู้แช่แข็งแบบ ๒ ประตู 900,000.00        900,000.00            ซ้ือ  บริษัทไทย ท็อป โก
ลบอล จ ากัด

840,000.00         บริษัทไทย ท็อป โก
ลบอล จ ากัด

840,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
42/2563

19/01/21

บริษัท เบคไทย 
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

651,630.00        

บริษัท วีเทค อิน
โนเวช่ัน จ ากัด

899,656.00        

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส
เอสพี.ซัพพลายแอนด์ 
ไซเอนซ์

900,000.00        

47

 ซ้ือเส่ือทดแทนท่ีสูญหายและช ารุด จ านวน 
๕๐ ผืน

35,000.00          35,000.00              ซ้ือ  ร้านศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นางเยาวนารถ ทองจุ้ย

35,000.00           ร้านศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นางเยาวนารถ ทองจุ้ย

35,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

48

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 7,700.00            7,700.00                ซ้ือ  ร้านเซอร์วิสมาย โดย
 นายเอกรินทร์ บุญแก้ว

7,700.00             ร้านเซอร์วิสมาย โดย
 นายเอกรินทร์ บุญแก้ว

7,700.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

49

 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงานสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

18,700.00          18,700.00              ซ้ือ  นายศราวุธ เพ็ชรมนต์ 18,700.00           นายศราวุธ เพ็ชรมนต์ 18,700.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

50

 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
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

51

 เพ่ือซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในคณะ
พยาบาลศาสตร์

750.00               750.00                   ซ้ือ  SRU BOOK STORE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี

750.00                SRU BOOK STORE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี

750.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

52

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับจัดท านวัตกรรมรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

1,008.00            1,008.00                ซ้ือ  ร้านกาญจนาภัณฑ์ค้า
วัสดุ

1,008.00             ร้านกาญจนาภัณฑ์ค้า
วัสดุ

1,008.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

53

 เพ่ือจัดซ้ือหมึกพิมพ์ กองแผน 16,590.00          16,590.00              ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

16,590.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

16,590.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21

54

 เพ่ือจัดซือวัสดุส าหรับการประชุม ออนไลน์ 570.00               570.00                   ซ้ือ  บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด

570.00                บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด

570.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

55

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

10,730.00          10,730.00              ซ้ือ  บริษัทบี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

10,730.00           บริษัทบี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

10,730.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21

56

 ซ้ือวัสดุงานส านักงานพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเคมี

850.00               850.00                   ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

850.00                ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

850.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21

57

 ซ้ือวัสดุงานส านักงานพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเคมี

1,180.00            1,180.00                ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

1,180.00             บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

1,180.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21

58

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเคมี

3,477.50            3,477.50                ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอล.บี.ซายน์

3,477.50             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอล.บี.ซายน์

3,477.50            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21

59

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเคมี

7,090.00            7,090.00                ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์

7,090.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์

7,090.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21

60

 เพ่ือซ้ือครุภัณฑ์หุ่นฝึกท าคลอด 456,000.00        456,000.00            ซ้ือ  บริษัทอัพไรท์ ซิมมู
เลช่ัน จ ากัด

456,000.00         บริษัทอัพไรท์ ซิมมู
เลช่ัน จ ากัด

456,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21

61

 ซ้ือวัสดุเพ่ือประกอบฉาก้ันการให้บริการ
ในช่วงโควิด ณ หอสมุดกลาง ส านักวิทย
บริการฯ

1,310.00            1,310.00                ซ้ือ  ร้านพรเจริญพาณิชย์ 1,310.00             ร้านพรเจริญพาณิชย์ 1,310.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

62

 ซ้ือขวดบรรจุสเปรย์แอบกอฮอล์และฉลาก
บรรจุภัณฑ์

29,800.00          29,800.00              ซ้ือ  ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท

29,800.00           ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท

29,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

21/01/21

63

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ ศูนย์จิตอาสา 4,580.00            4,580.00                ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

4,580.00             บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

4,580.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

21/01/21

64

 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาบัญชี 4,875.00            4,875.00                ซ้ือ  บริษัทธรรมนิติ เพลส 
 จ ากัด

4,875.00             บริษัทธรรมนิติ เพลส 
 จ ากัด

4,875.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

21/01/21

65

 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ

2,880.00            2,880.00                ซ้ือ  ร้านซี-สกาย 
คอมพิวเตอร์ & 
ซอฟต์แวร์ โดยนาย
เอกลักษณ์ หนูรอด

2,880.00             ร้านซี-สกาย 
คอมพิวเตอร์ & 
ซอฟต์แวร์ โดยนาย
เอกลักษณ์ หนูรอด

2,880.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

21/01/21

66

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 1.2.2.2 11,600.00          11,600.00              ซ้ือ  บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด

11,600.00           บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด

11,600.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

22/01/21

67

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและ
การผลิต

600.00               600.00                   ซ้ือ  ร้านนัมเบอร์วัน โดย
นายปัณณธร ล้ิมเจริญ

600.00                ร้านนัมเบอร์วัน โดย
นายปัณณธร ล้ิมเจริญ

600.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

22/01/21

68

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและ
การผลิต

720.00               720.00                   ซ้ือ  ร้านปักหลัก สาขา 2 720.00                ร้านปักหลัก สาขา 2 720.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

22/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

69

 ซ้ือหนังสือต าราวิชาการให้บริการแก่นักศึกษา
 อาจารย์ บุคลากร

99,843.70          99,843.70              ซ้ือ  ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

99,843.70           ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

99,843.70          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

22/01/21

70

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

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

3,800.00             บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

3,800.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

71

 หมึกพิมพ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลฯ

22,149.00          22,149.00              ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

22,149.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

22,149.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

72

 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี 29,831.60          29,831.60              ซ้ือ  บริษัทดาต้าโปรดักส์ 
ทอปปัง ฟอร์ม  จ ากัด

29,831.60           บริษัทดาต้าโปรดักส์ 
ทอปปัง ฟอร์ม  จ ากัด

29,831.60          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

73

 กล้อง  Webcam 59,000.00          59,000.00              ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

59,000.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

59,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

74

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 4,290.00            4,290.00                ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

4,290.00             บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

4,290.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

75

 ซ้ือคีย์การ์ดเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์

300.00               300.00                   ซ้ือ  บริษัทอิเล็คเตอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

300.00                บริษัทอิเล็คเตอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

300.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

76

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8,210.00            8,210.00                ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

8,210.00             ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

8,210.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

77

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือน าไปในการด าเนินงาน
ในสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

34,287.00          34,287.00              ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

34,287.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

34,287.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

78

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

4,720.00            4,720.00                ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,720.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,720.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

79

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน
สาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2,690.00            2,690.00                ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

2,690.00             ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

2,690.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

80

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงานเพือ่น าไปใช้ใน
การด าเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์

22,420.00          22,420.00              ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

22,420.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

22,420.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

81

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

2,728.50            2,728.50                ซ้ือ  บริษัทฮานนา อินสทรู
เม้นท์ส(ประเทศไทย) 
จ ากัด

2,728.50             บริษัทฮานนา อินสทรู
เม้นท์ส(ประเทศไทย) 
จ ากัด

2,728.50            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

82

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

4,100.00            4,100.00                ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

4,100.00             ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

4,100.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

83

 วัสดุส านักงานส าหรับโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3,431.00            3,431.00                ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,431.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

3,431.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

84

 จ้างท าสต๊ิกเกอร์อิงค์เจ็คพร้อมเคลือบป้าย
มุมอินเดียศึกษา

21,800.00          21,800.00              ซ้ือ  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

21,800.00           ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

21,800.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

85

 ซ้ือครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเล่ือน
กระจก กองกฎหมาย

43,200.00          43,200.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุ
ราษฎร์แฮปป้ีโฮม

43,200.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุ
ราษฎร์แฮปป้ีโฮม

43,200.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

26/01/21

86

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 1.4.4.3 3,384.00            3,384.00                ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

3,384.00             ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

3,384.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

26/01/21

87

 โครงการจัดซ้ือุปกรณ์เคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์

26,429.00          26,429.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอ 
แอนด์ เอ รีเอเจนท์

26,429.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอ 
แอนด์ เอ รีเอเจนท์

26,429.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

26/01/21

88

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

5,340.00            5,340.00                ซ้ือ  บริษัทบี สมาร์ท ซาย
เอ็นซ์ จ ากัด

5,340.00             บริษัทบี สมาร์ท ซาย
เอ็นซ์ จ ากัด

5,340.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

26/01/21

89

 เพ่ือจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 29,169.00          29,169.00              ซ้ือ  บริษัทสหกรณ์สุ
ราษฎร์ธานี  จ ากัด

29,169.00           บริษัทสหกรณ์สุ
ราษฎร์ธานี  จ ากัด

29,169.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

27/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

90

 ป้ัมน้ า AUTO บริเวณอาคารวิทยาการจัดการ
 (หลังเก่า)

35,310.00          35,310.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เอส.ที.เอ็น.เซ็นเตอร์
เทค

35,310.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เอส.ที.เอ็น.เซ็นเตอร์
เทค

35,310.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

27/01/21

91

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 1.4.4.3 จ านวน 14 
รายการ (อ.ดอกรัก)

10,632.00          10,632.00              ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

10,632.00           ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

10,632.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

27/01/21

92

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 1.4.4.4 (40 รายการ) 58,060.00          58,060.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์

58,060.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์

58,060.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

27/01/21

93

 จัดหาวัสดุเพ่ือส่งเสริมการสร้างส่ือและ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

21,500.00          21,500.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

21,500.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

21,500.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

28/01/21

94

 เพ่ือซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการดิจิทัล

219,000.00        219,000.00            ซ้ือ  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

219,000.00         บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

219,000.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

28/01/21

95

 เพ่ือซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ใช้ด าเนินงานประชาสัมพันธ์

4,780.00            4,780.00                ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,780.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

4,780.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

28/01/21

96

 หมึกคอมพิวเตอร์ 10,600.00          10,600.00              ซ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

10,600.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์

10,600.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

29/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

97

 ซ้ือวัสดุใช้ใน 1.4.4.4 6,295.00            6,295.00                ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

6,295.00             ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

6,295.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

29/01/21

98

 จัดหาวัสดุเพ่ือส่งเสริมการสร้างส่ือและ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

2,000.00            2,000.00                ซ้ือ  บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด

2,000.00             บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด

2,000.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

29/01/21

99

 ซ้ือวัสดุการเกษตรเพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานในสาขาวิชาพืชศาสตร์

9,175.00            9,175.00                ซ้ือ  ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์

9,175.00             ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์

9,175.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

29/01/21

100

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองงานก่อสร้างเพ่ือน าไปใน
การด าเนินงานสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

6,680.00            6,680.00                ซ้ือ  ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม

6,680.00             ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม

6,680.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

29/01/21

101

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัด
โครงการ Reskill / Upskill

27,280.00          27,280.00              ซ้ือ  บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด

27,280.00           บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด

27,280.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

29/01/21

102

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและด าเนินงานสาขาวิชาสาธาณ
สุขศาสตร์

5,910.00            5,910.00                ซ้ือ  ร้านเซอร์วิสมาย โดย
 นายเอกรินทร์ บุญแก้ว

5,910.00             ร้านเซอร์วิสมาย โดย
 นายเอกรินทร์ บุญแก้ว

5,910.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

29/01/21

103

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

2,850.00            2,850.00                ซ้ือ  ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

2,850.00             ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ

2,850.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

29/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

104

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

1,535.00            1,535.00                ซ้ือ  ร้านว.เคร่ืองประดับ 1,535.00             ร้านว.เคร่ืองประดับ 1,535.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

29/01/21

105

 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ 
ประจ าเดือนมกราคม  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
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

01/01/21

106

 จ้างพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์ จ านวน ๖๐ ชุด 115,560.00        115,560.00            จ้าง  ร้านช.เจริญโฆษณา 
โดยนายราชันย์ ช่ืนชม

115,560.00         ร้านช.เจริญโฆษณา 
โดยนายราชันย์ ช่ืนชม

115,560.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

107

 จ้างผูกผ้านิทรรศการงานจิตอาสา 8,200.00            8,200.00                จ้าง  นางสาวรัตน์ติญา 
เผือกน้อย

8,200.00             นางสาวรัตน์ติญา 
เผือกน้อย

8,200.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

108

 จ้างแปลงานส าหรับปรับปรุงหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์

3,000.00            3,000.00                จ้าง  ว่าท่ีร้อยตรีชุมพล 
แก้วสม

3,000.00             ว่าท่ีร้อยตรีชุมพล 
แก้วสม

3,000.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

109

 จ้างเหมาบริการก าจัดและป้องกันปลวกคณะ
วิทยาการจัดการ

5,000.00            5,000.00                จ้าง  ร้านคอนฟิเดนท์ 
เซอร์วิส ก าจัดปลวก
และแมลง โดยนาย
ประจักษ์ ธราดลวิศิษฎ์

5,000.00             ร้านคอนฟิเดนท์ 
เซอร์วิส ก าจัดปลวก
และแมลง โดยนาย
ประจักษ์ ธราดลวิศิษฎ์

5,000.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

110

 จ้างเหมาบริการซ่อมป๊ัมน้ าอาคารวิทยาลัย
นานาชาติการท่องเท่ียว อ าเภอเกาะสมุย

5,560.00            5,560.00                จ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุ
พจน์การไฟฟ้า สมุย

5,560.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุ
พจน์การไฟฟ้า สมุย

5,560.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

111

 เพ่ือท าตรายางส าหรับใช้ในส านักงาน 2,800.00            2,800.00                จ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกรีน
 คอมพิวกราฟฟิค

2,800.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกรีน
 คอมพิวกราฟฟิค

2,800.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

112

 จ้างท าเอกสารพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

2,826.96            2,826.96                จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

2,826.96             ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

2,826.96            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

113

 จ้างซ่อมเคร่ืองฉีดน้ าแรง งานยานพาหนะ 
กองกลาง จ านวน 1 งาน

1,820.00            1,820.00                จ้าง  ร้านกันตภณมอเตอร์ 
โดยนางสาวภัทรนันท์ 
กุศลสุข

1,820.00             ร้านกันตภณมอเตอร์ 
โดยนางสาวภัทรนันท์ 
กุศลสุข

1,820.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

05/01/21

114

 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและซ่อมบ ารุงรถ
หมายเลขทะเบียน นข 5659 สุราษฎร์ธานี 
จ านวน 1 รายการ

3,780.85            3,780.85                จ้าง  บริษัทโตโยต้าสุ
ราษฎร์ธานี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า  จ ากัด

3,780.85             บริษัทโตโยต้าสุ
ราษฎร์ธานี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า  จ ากัด

3,780.85            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

05/01/21

115

 จ้างท าเอกสารรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา
 2562

597.60               597.60                   จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

597.60                ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

597.60               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

05/01/21

116

 จ้างจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย

260.00               260.00                   จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

260.00                ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

260.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

06/01/21

117

 จ้างติดต้ังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ห้อง
ปฏิบัติงานพนักงานขับรถ

4,000.00            4,000.00                จ้าง  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

4,000.00             บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

4,000.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

06/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

118

 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 5 เคร่ือง 
(งานอาคารสถานท่ี)

4,120.00            4,120.00                จ้าง  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดวรการจักรกล

4,120.00             ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดวรการจักรกล

4,120.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

06/01/21

119

 เพ่ือจ้างท าสต๊ิกเกอร์พร้อมไดคัท 2,854.00            2,854.00                จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

2,854.00             ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

2,854.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

06/01/21

120

 จ้างท าบัตรบุคลากรสายวิชาการ 1,350.00            1,350.00                จ้าง  ร้านนัมเบอร์วัน โดย
นายปัณณธร ล้ิมเจริญ

1,350.00             ร้านนัมเบอร์วัน โดย
นายปัณณธร ล้ิมเจริญ

1,350.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

07/01/21

121

 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรถบริการรับส่ง
ภายในมหาวิทยาลัย SRU ECO 03

9,550.00            9,550.00                จ้าง  ร้านอุดมโชค การช่าง 
โดยนายศุภโชค กาญ
จนประทุม

9,550.00             ร้านอุดมโชค การช่าง 
โดยนายศุภโชค กาญ
จนประทุม

9,550.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

07/01/21

122

 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

2,675.00            2,675.00                จ้าง  บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

2,675.00             บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

2,675.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

08/01/21

123

 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา

37,450.00          37,450.00              จ้าง  บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

37,450.00           บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

37,450.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

08/01/21

124

 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องเรียน 
5105

2,675.00            2,675.00                จ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธ
นานันต์ เทรดด้ิง

2,675.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธ
นานันต์ เทรดด้ิง

2,675.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

11/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

125

 จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงยิมเนเซียม 2 17,200.00          17,200.00              จ้าง  นายปริญญา ภาราทอง 17,200.00           นายปริญญา ภาราทอง 17,200.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

12/01/21

126

 จ้างท ารายงานประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนเทศบาลเมืองนาสาร

7,571.20            7,571.20                จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

7,571.20             ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

7,571.20            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

12/01/21

127

 สติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด โครงการห้องสมุด
โรงเรียน

2,510.00            2,510.00                จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

2,510.00             ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

2,510.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

12/01/21

128

 ซ่อมเคร่ืองฉายวิชวลประจ าห้องเรียน B708 2,675.00            2,675.00                จ้าง  บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

2,675.00             บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

2,675.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

13/01/21

129

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 41,000.00          41,000.00              จ้าง  ร้านป.สุราษฎร์เคร่ือง
เย็น โดยนางจ าปี 
วิชัยดิษฐ

41,000.00           ร้านป.สุราษฎร์เคร่ือง
เย็น โดยนางจ าปี 
วิชัยดิษฐ

41,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

14/01/21

130

 จ้างขนย้ายและทกองขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564

39,957.50          39,957.50              จ้าง  บริษัทเอสอาร์ที พาว
เวอร์กรีน จ ากัด

39,957.50           บริษัทเอสอาร์ที พาว
เวอร์กรีน จ ากัด

39,957.50          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

131

 จ้างรถยก เหตุตกข้างเน่ืองจากน้ าท่วม 
โครงการจัดต้ังกองบริการวิชาการ

1,500.00            1,500.00                จ้าง  นายกิตติศักด์ิ เพชระ 1,500.00             นายกิตติศักด์ิ เพชระ 1,500.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

132

 จ้างพิมพ์ไวนิล ประชาสัมพันธ์นโยบายพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยฯ

19,852.00          19,852.00              จ้าง  บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด

19,852.00           บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด

19,852.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

133

 จ้างถ่ายท าวิดีทัศน์ 15,000.00          15,000.00              จ้าง  บริษัทดนตรีและ
ศิลปะซิมโฟน่ี จ ากัด

15,000.00           บริษัทดนตรีและ
ศิลปะซิมโฟน่ี จ ากัด

15,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

134

 จ้างตีเส้นจราจรส าหรบจอดรถยนต์ 20,000.00          20,000.00              จ้าง  นายบุญส่ง สงกระสินธ์ 20,000.00           นายบุญส่ง สงกระสินธ์ 20,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

135

 จ้างซ่อมและปรับปรุงกล้องวงจรปิดอาคาร
ส านักงานอธิการบดี

178,450.00        178,450.00            จ้าง  บริษัทเอ็ม เทค
โนเวช่ัน จ ากัด

178,450.00         บริษัทเอ็ม เทค
โนเวช่ัน จ ากัด

178,450.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

136

 จ้างซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะหมายเลข
ทะเบียน 82-9364 สุราษฎร์ธานี จ านวน 1
 งาน

3,370.50            3,370.50                จ้าง  ร้านอู่ประสานยนต์ 
โดยนายประสาน คา
มาปาน

3,370.50             ร้านอู่ประสานยนต์ 
โดยนายประสาน คา
มาปาน

3,370.50            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

137

 จ้างจัดพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์ประกาศ
การรับสมัครนักศึกษาใหม่

5,000.00            5,000.00                จ้าง  หนังสือพิมพ์กระแส
ข่าวเซ้าท์เทิร์น โดย
นาย ธีระพงษ์ ศิระบูชา

5,000.00             หนังสือพิมพ์กระแส
ข่าวเซ้าท์เทิร์น โดย
นาย ธีระพงษ์ ศิระบูชา

5,000.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

18/01/21

138

 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุ
ศาสตร์

1,137.90            1,137.90                จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

1,137.90             ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

1,137.90            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

18/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

139

 จ้างพัฒนาระบบจัดการประเมินคุณภาพ
บัณฑิต

588,500.00        588,500.00            จ้าง  บริษัทวิช่ันเน็ต จ ากัด 588,500.00         บริษัทวิช่ันเน็ต จ ากัด 588,500.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

140

 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานท่ีท า
การ

3,000,000.00     3,000,000.00         จ้าง  ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัย อผศ.

3,000,000.00      ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัย อผศ.

3,000,000.00     มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

141

 จ้างซ่อมบ ารุงรถหมายเลขทะเบียน กต 
๙๖๘๑ สุราษฎร์ธานี

14,503.85          14,503.85              จ้าง  บริษัทสยามนิสสัน สุ
ราษฎร์ธานี  จ ากัด

14,503.85           บริษัทสยามนิสสัน สุ
ราษฎร์ธานี  จ ากัด

14,503.85          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

142

 จ้างซ่อมบ ารุงรถหมายเลขทะเบียน นข 
๔๘๗๑ สุราษฎร์ธานี จ านวน ๑ งาน

87,392.57          87,392.57              จ้าง  บริษัทโตโยต้าสุ
ราษฎร์ธานี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า  จ ากัด

87,392.57           บริษัทโตโยต้าสุ
ราษฎร์ธานี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า  จ ากัด

87,392.57          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

143

 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพการแปรรูป
อาหารตามต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แกง
ไตปลาแห้ง (3.1.1.11)

9,500.00            9,500.00                จ้าง  นางสาวอชิตา เจ้าสาย 9,500.00             นางสาวอชิตา เจ้าสาย 9,500.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

144

 ซ่อมเคร่ืองแฟกซ์ (ห้องส านักงานคณะ) เน่ือง
ด้วยตัวดูดกระดาษช ารุดไม่สามารถใช้งานได้

1,590.00            1,590.00                จ้าง  บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด

1,590.00             บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด

1,590.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

145

 เพ่ือจ้างสแกนเอกสารแบบแปลนอาคาร
ปฏิบัติการพยาบาล

1,070.00            1,070.00                จ้าง  ร้านฟาสท์ก๊อปป้ี 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ โดย
นายณัฎฐิยพงศ์ 
สงเคราะห์

1,070.00             ร้านฟาสท์ก๊อปป้ี 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ โดย
นายณัฎฐิยพงศ์ 
สงเคราะห์

1,070.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

146

 เพ่ือจ้างเหมาซ่อมแซมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คของคณะพยาบาลศาสตร์

2,500.00            2,500.00                จ้าง  ร้านhi speed 
internet โดยนาย
ทนงศักด์ิ จันลา

2,500.00             ร้านhi speed 
internet โดยนาย
ทนงศักด์ิ จันลา

2,500.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

147

 เพ่ือจ้างท าสต๊ิกเกอร์ฝ้าส าหรับห้องท างาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1,200.00            1,200.00                จ้าง  บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ (ส านักงานใหญ่) 
จ ากัด

1,200.00             บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ (ส านักงานใหญ่) 
จ ากัด

1,200.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

148

 ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน ๔ เคร่ือง (งาน
อาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์)

3,060.00            3,060.00                จ้าง  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดวรการจักรกล

3,060.00             ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดวรการจักรกล

3,060.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21

149

 เพ่ือจ้างซ่อมแซมป๊ัมน้ าประจ าอาคารราช
พฤกษ์

29,061.20          29,061.20              จ้าง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เอส.ที.เอ็น.เซ็นเตอร์
เทค

29,061.20           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เอส.ที.เอ็น.เซ็นเตอร์
เทค

29,061.20          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21

150

 เพ่ือจ้างซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ าและฝ้า
เพดานช้ัน 4 อาคารราชพฤกษ์

15,000.00          15,000.00              จ้าง  ร้านC.W&เซอร์วิส 
โดย นายนเรศ แพรัตน์

15,000.00           ร้านC.W&เซอร์วิส 
โดย นายนเรศ แพรัตน์

15,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21

151

 เพ่ือจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศอาคาร
คณะพยาบาลศาสตร์

9,202.00            9,202.00                จ้าง  บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

9,202.00             บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

9,202.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21

152

 เพ่ือจ้างเหมาซ่อมแซมห้องท างานรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

17,922.50          17,922.50              จ้าง  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดฐาปนี เดคคอร์

17,922.50           ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดฐาปนี เดคคอร์

17,922.50          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

20/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

153

 จ้างจัดท าป้ายไวนิลส าหรับโครงการ ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ

800.00               800.00                   จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

800.00                ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

800.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

21/01/21

154

 จ้างซ่อมแซมคอนโซนกลางรถหมายเลข
ทะเบียน นข 5659 สุราษฎร์ธานี จ านวน 1 
รายการ

3,900.00            3,900.00                จ้าง  ร้านวุฒิภัทร คาร์
ออดิโอ โดย นายวุฒิ
ภัทร มากมี

3,900.00             ร้านวุฒิภัทร คาร์
ออดิโอ โดย นายวุฒิ
ภัทร มากมี

3,900.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

21/01/21

155

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 38,520.00          38,520.00              จ้าง  บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด

38,520.00           บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด

38,520.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

21/01/21

156

 งานจ้างซ่อมฝาผนังห้องค้นคว้าและห้อง
คณบดีขัดสีเก่าออกเพ่ืออุดรอยร้าวรอยร่ัว

11,070.00          11,070.00              จ้าง  นายอภิสิทธ์ิ คงน่วม 11,070.00           นายอภิสิทธ์ิ คงน่วม 11,070.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

21/01/21

157

 ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 3,650.00            3,650.00                จ้าง  ห้างหุ้นส่วน
สามัญพ.นภัส โดยนาง
ปิยะพร บุญญานุวัตร

3,650.00             ห้างหุ้นส่วน
สามัญพ.นภัส โดยนาง
ปิยะพร บุญญานุวัตร

3,650.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

158

 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ อาคารจิตรกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4,066.00            4,066.00                จ้าง  บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

4,066.00             บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

4,066.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

159

 ซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ และติดต้ังเบรกเกอร
เคร่ืองปรับอากาศ

12,700.00          12,700.00              จ้าง  ร้านดีไซน์ แอนด์ 
เซอร์วิส โดยสิทธิชัย 
ศรีสุวรรณ

12,700.00           ร้านดีไซน์ แอนด์ 
เซอร์วิส โดยสิทธิชัย 
ศรีสุวรรณ

12,700.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

160

 จ้างท าเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย 954.60               954.60                   จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

954.60                ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

954.60               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

25/01/21

161

 จ้างจัดท าป้ายไวนิลส าหรับโครงการ ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ

800.00               800.00                   จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

800.00                ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

800.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

26/01/21

162

 จ้างท าเอกสารหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
และสาขาวิชาธุรกิจสุขภาพและความงาม

5,494.60            5,494.60                จ้าง  ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

5,494.60             ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี

5,494.60            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

26/01/21

163

 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องลีลาวดี 2,500.00            2,500.00                จ้าง  บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

2,500.00             บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

2,500.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

26/01/21

164

 จ้างออกแบบและจัดท าไวนิล (1.2.2.2) 585.00               585.00                   จ้าง  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

585.00                ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี

585.00               มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

27/01/21

165

 จ้างจัดท าแบบสอบส าหรับการจัดท า
ฐานข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือน จ านวน 
1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

322,487.00        322,487.00            จ้าง  บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ (ส านักงานใหญ่) 
จ ากัด

322,487.00         บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ (ส านักงานใหญ่) 
จ ากัด

322,487.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

27/01/21

166

 จ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ
ห้อง server ช้ัน 4 อาคารทีปังกรรัศฒีโชติ 
ส านักวิทยบริการฯ

18,050.00          18,050.00              จ้าง  ร้านเอดิสัน ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส โดย
นายฉัตรชัย ภูมิไชยา

18,050.00           ร้านเอดิสัน ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส โดย
นายฉัตรชัย ภูมิไชยา

18,050.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

27/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

167

 ทาสีอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย 8,000,000.00     8,000,000.00         จ้าง  บริษัทแปดแปดบิซ
ซิเนส จ ากัด

4,350,000.00      บริษัทแปดแปดบิซ
ซิเนส จ ากัด

4,350,000.00     มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
21/2563

28/01/21

หจก.ศ.กิจพูนทรัพย์ 7,854,000.00     

บริษัท คูณพันพิม จ ากัด 5,999,300.00     

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัน
รัก คอนสตรัคช่ัน
(2006)

6,940,000.00     

นาลานทักษิณก่อสร้าง 7,900,000.00     

กิจการค้าร่วม แอลเค
แอล แอนด์ ทีเอ็มเอส

7,090,000.00     

168

 จ้างออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์ โครงการ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมฯ

4,900.00            4,900.00                จ้าง  นายสุริยงค์ สุภาค า 4,900.00             นายสุริยงค์ สุภาค า 4,900.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

28/01/21

169

 จ้างท าคูปองเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมฟิต
เนส

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
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

29/01/21

170

 งานจ้างปูพ้ืนไม้ลามิเนต(ห้องคณะกรรมการ
หลักสูตรปกรอง) งานขัดพ้ืนหินขัด (ห้อง
คณะกรรมการหลักสูตรเฉพาะด้

40,950.00          40,950.00              จ้าง  นายพัฒนศักด์ิ บุญคง 40,950.00           นายพัฒนศักด์ิ บุญคง 40,950.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

29/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

171

 เช่าระบบโปรแกรม Zoom จ านวน 72 
Host จ านวน 1 เดือน เพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอนระบบออนไลน์

57,240.00          57,240.00               บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

57,240.00           บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด

57,240.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

172

 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารและเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
(ประจ าเดือนมกราคม 2564) เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานบริหารคณะ

5,000.00            5,000.00                 ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 
โดยนายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศักด์ิ

5,000.00             ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 
โดยนายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศักด์ิ

5,000.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

04/01/21

173

 เช่าเต้นท์ในการจัดเล้ียงอาหาร พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร

9,630.00            9,630.00                 นางสาวจินตนา เซ่ง
บุญต๋ัน

9,630.00             นางสาวจินตนา เซ่ง
บุญต๋ัน

9,630.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

06/01/21

174

 เพ่ือเช่ารถยกส าหรับใช้ในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร

9,000.00            9,000.00                 นายรณชัย บุหมัน 9,000.00             นายรณชัย บุหมัน 9,000.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

07/01/21

175

 เช่ารางยางครอบสายไฟบอลลูนไลน์ พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร

40,000.00          40,000.00               นายศิลป์ช านิ สิทธิ
พิทักษ์

40,000.00           นายศิลป์ช านิ สิทธิ
พิทักษ์

40,000.00          มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

07/01/21

176

 เช่ารถเพ่ือใช้ในการเดินทางของโครงการ
ห้องสมุดโรงเรียน

1,800.00            1,800.00                 นายส ารวม กรดเกล้า 1,800.00             นายส ารวม กรดเกล้า 1,800.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21

177

 เช่ารถเพ่ือใช้ในการเดินทางของโครงการ
ห้องสมุดโรงเรียน

1,000.00            1,000.00                 นายส ารวม กรดเกล้า 1,000.00             นายส ารวม กรดเกล้า 1,000.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

15/01/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

178

 เช่าวงจรส่ือสารและบริการอินเทอร์เน็ต งวด
ท่ี 4-12

316,574.00        316,574.00             บริษัททีโอที  จ ากัด 
(มหาชน)

316,574.00         บริษัททีโอที  จ ากัด 
(มหาชน)

316,574.00        มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

19/01/21

179

 เพ่ือเช่ารถตู้ 5,400.00            5,400.00                 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

5,400.00             นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง

5,400.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

27/01/21

180

 เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน (เดือนกุมภาพันธ์)

5,000.00            5,000.00                 ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 
โดยนายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศักด์ิ

5,000.00             ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 
โดยนายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศักด์ิ

5,000.00            มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

29/01/21


