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คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

1.ค่ำครุภณัฑ์ ทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

1 (1) เคร่ืองป่ันเหว่ียงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated High Speed Centrifuge)    ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี             545,700             540,000 12/63 21 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63017231064 บ.ธีระเทรดด้ิง จ  ากดั
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง

2 (2) เคร่ืองกลัน่ระเหยสารแบบหมุน (Evaporator)     ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง555,000           554,500           7/63 11 มิ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63017238238 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
3 (3) เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพนัธุกรรม (PCR Machine)    ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 2 เคร่ือง560,000           คร้ังท่ี 1 ยกเลิก ไม่มีผา่นการพิจารณา 63027012244

555,000           44/63 19 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63037492416 บ.ธีระเทรดด้ิง  จ  ากดั
4 (4) ชุดผลิตน ้าบริสุทธ์ิส าหรับห้องปฏิบติัการ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง600,000           595,000           10/63 17 มิ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63017323725 หจก.เอ แอนด ์เอ รีเอเจนท์
5 (5) ชุดฝึกปฏิบติัการเรียนรู้ระบบกลอ้งวงจรปิด  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมือง สุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ            659,000             645,000 48/63 21 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63037433745 บ.ที เอ เอม็ ไฮเทค เซอร์วิส จ ากดั
6 (6) ชุดฝึกปฏิบติัการเรียนรู้ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย  

 ต  าบลขนุทะเล  อ  าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุ
            668,000             655,000 47/63 21 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63037433670 บ.ที เอ เอม็ ไฮเทค เซอร์วิส จ ากดั

7 (7) ชุดฝึกปฏิบติัการเรียนรู้ระบบอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพส่ิง    ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ            670,000 คร้ังท่ี 1 ยกเลิก ไม่มีผูผ้า่นการพิจารณา 63037433808

            668,000 38/63 12 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 29/7/63 63047482536 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส
8 (8) เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated centrifuge)     ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี             695,500             690,000 4/63 10 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 29/7/63 63017331551 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง
9 (9) เคร่ืองให้ความร้อน  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 20 เคร่ือง            698,000             690,000 2/63 9 มิ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63017480263 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั

10 (10) ชุดหัวส าหรับใชก้บัเคร่ืองวดัเน้ือสมัผสั  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด            710,000             706,000 22/63 16 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 29/7/63 63027020119 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
11 (11) ตูจ้ดัเก็บสารเคมี   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 2 ตู้            755,000             615,000 36/63 12 พ.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63027073214 บ.เค.เอส.พี ออ๊คตา้เทค จ ากดั
12 (12) โรงเรือนเล้ียงกระต่าย    ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ            757,300             603,000 24/63 18 มิ.ย.63 ลงนามสญัญาแลว้ 63037551886 หจก. เอวรรณไทย
13 (13) ตูแ้ช่แขง็แบบ 2 ประตู อุณหภูมิไม่นอ้ยกว่า -80 องศาเซลเซียส   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง900,000           840,000           42/63 16 ส.ค.63 ลงนามสญัญาแลว้  (ขยายระยะเวลา ส่งมอบ 1 ต.ค.63) 63017480261 บ. ไทย ทอ็ป โกลบอล จ ากดั 4 ราย
14 (14) เคร่ืองวดัอุณหภูมิ F0 ในอาหารกระป๋อง ต  าบลขนุทะเล  อ  าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง1,000,000        คร้ังท่ี 1 ไม่มีผูย้ื่นเสนอราคา 63037051096

999,915           30/63 28 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 29/7/63 63037552321 บ.พามาลิน มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั
15 (15) เคร่ืองกลัน่ไนโตรเจน ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง         1,016,500          1,015,430 24/63 16 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 29/7/63 63037108684 บริษทั เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
16 (16) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการฟิสิกส์ ๑ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด         1,180,000 คร้ังท่ี 1 ยกเลิก ไม่มีผา่นการพิจารณา 63027316951

         1,130,000 40/63 12 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63037548519 บ. ออฟฟิเซียล อีควิปเมน้ท ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั
17 (17) เคร่ืองระเหยสุญญากาศแบบหมุน    ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 3 เคร่ือง         1,187,700          1,186,630 33/63 29 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63027493824 บ. เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
18 (18) ชุดห้องปฏิบติัการห้องเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด         1,209,000          1,208,000 23/63 15 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63027046756 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
19 (19) ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมระบบแสงสว่าง    ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ1,214,900        890,000           7/63 12 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63037588761 หจก. ชมวสัดุภณัฑก่์อสร้าง

ขั้นตอนด ำเนินกำร/ปัญหำอุปสรรค

รำยกำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปี พ .ศ.2563

ข้อมูล ณ วนัที ่25 สิงหำคม 2563

รำยกำรล ำดบัที่ ร้ำนค้ำ / บริษทั หมำยเหตุวงเงนิ วงเงนิจัดหำ
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ขั้นตอนด ำเนินกำร/ปัญหำอุปสรรค
รำยกำรล ำดบัที่ ร้ำนค้ำ / บริษทั หมำยเหตุวงเงนิ วงเงนิจัดหำ

20 (20) ชุดฝึกปฏิบติัการระบบการเรียนรู้การป้องกนัเครือข่าย  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ         1,300,000          1,285,000 49/63 21 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63037433584 บ.ที เอ เอม็ ไฮเทค เซอร์วิส จ ากดั
21 (21) เคร่ืองระเหยสุญญากาศ   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 2 เคร่ือง         1,400,000 คร้ังท่ี 1   ยกเลิก ไม่มีผูผ้า่นการพิจารณา 63017430121

         1,398,000 31/63 27 มิ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63037130328 บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ ์จ ากดั
22 (22) เคร่ืองวิเคราะห์อตัลกัษณ์ของสารดว้ยคล่ืนอินฟราเรด (FTIR)   ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง         1,500,000          1,490,000 26/63 9 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  วนัท่ี 11/9/63 = 1,460,000 63027484684 บ.พาราไซแอนติฟิค จ ากดั
23 (23) เคร่ืองมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะดว้ยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชัน่ แบบเปลวไฟ พร้อมชุดก าเนิดไอของสารประกอบ ไฮไดร์ 1,950,000        1,940,000        28/63 9 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63027484284 บ.พาราไซแอนติฟิค จ ากดั

ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  1 เคร่ือง
24 (24) ชุดปฏิบติัการแบบจ าลองระบบการผลิตโดยการควบคุมดว้ย PLC ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด         1,990,000          1,910,000 1/63 8 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 29/7/63 63017233913 บ.ออโต ไดแด็กติก จ  ากดั
25 (25) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ขนาด 37 ท่ีนัง่  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 2 ชุด         2,150,700          2,150,000 34/63 4 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 29/7/63 63037426235 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส
26 (26) ชุดปฏิบติัการฝึกและเรียนรู้การออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  4.0  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี           2,500,000          2,480,000 13/63 6 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63017335997 บ.แกมมาโก ้ (ประเทศไทย ) จ ากดั

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด
27 (27) เคร่ืองโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง ต  าบลขนุทะเล  อ  าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง         2,650,000          2,642,000 3/63 9 มิ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63017235628 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
28 (28) ชุดฝึกปฏิบติัการเรียนรู้ระบบบริหารจดัการเครือข่าย  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ         2,684,000          2,675,000 50/63 21 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63037429167 บ.ที เอ เอม็ ไฮเทค เซอร์วิส จ ากดั
29 (29) หัววดัชนิดสารก่ึงตวัน าชนิดเจอร์เมเน่ียมบริสุทธ์ิสูง ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด         3,100,000          3,092,000 9/63 17 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63017504266 บริษทั ไทยยนีูค จ  ากดั
30 (30) โรงบ าบดัสารเคมี   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  1 รายการ         3,196,300          2,986,400 16/63 16 ต.ค.63 ลงนามสญัญาแลว้ 63037613314 หจก.ขนอมก่อสร้าง
31 (31) เคร่ืองวิเคราะห์และแยกสารของเหลวดว้ยความดนัสูง ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  1 เคร่ือง3,210,000        3,190,000        14/63 8 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  วนัท่ี 18/09/63 63027498541 หจก.ไวทบ์อ๊กซโ์ซลูชัน่ส์ 2011
32 (32) ร้ัวฟาร์มสตัวบาล   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  1 รายการ         3,212,500          1,525,000 13/63 20 ส.ค.63 ลงนามสญัญาแลว้ 63037629558 บ.แสงทกัษิณวิศวกรรม จ ากดั
33 (33) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการอณูชีววิทยาทางดา้นสตัวศาสตร์  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด         3,500,000          3,490,000 5/63 10 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 29/7/63 63017301490 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
34 (34) เคร่ืองศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางความร้อนของสารตวัอยา่ง (DSC) ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 3,588,900        3,550,000        21/63 16 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63027519591 บ.เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ากดั

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง
35 (35) ชุดปฏิบติัการพืชสมุนไพร ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด         3,727,500          3,726,810 32/63 28 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  วนัท่ี 11/09/63 63027514921 บ. เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
36 (36) เคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร์พชัน่แบบเปลวไฟและเตาเผาไฟฟ้า ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง3,800,000        3,799,500        25/63 19 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  วนัท่ี 9/10/63 63027257348 หจก. ไฮชายน์
37 (37) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการเคมี ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด3,945,000        3,900,000        8/63 24 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63017366887 บ.ออฟฟิเชียล อีควิปเมน้ท ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั
38 (38) เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนกั  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง         3,950,000          3,910,000 18/63 3 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63027488711 บ.แอพพลิเคชัน่ ดีฟายน์ จ  ากดั
39 (39)  เคร่ืองวิเคราะห์สมบติัการดูดซบัและปล่อยหลงัการดูดซบัทางกายภาพของสาร ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี           3,959,000          3,563,100 30/64 25 มี.ค.63 ลงนามสญัญาแลว้  วนัท่ี 25/12/63 63027499139 บ.แอนตนั พาร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง
40 (40) ชุดทดลองการวดัปรากฏการณ์ฮอลลท่ี์อณหภูมิวิกฤติ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  1 ชุด         4,000,000 คร้ังท่ี 1 ยกเลิก ไม่มีผูย้ื่นเสนอราคา 63017491482

         3,999,900 15/63 8 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63027343755 บ.ซายน์เวฟยนิูค จ ากดั
41 (41) เคร่ืองมือวิเคราะห์โครงสร้างผลึกดว้ยเทคนิคการเล้ียวเบนรังสีเอก็ซ ์ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง         4,320,000 คร้ังท่ี 1 ยกเลิกประกาศประกวดราคาผิดโครงการ 63017344023

         4,316,500 51/63 28 พ.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 29/06/63 63037343549 บ.ซินเทค อินโนเวชัน่ จ  ากดั
42 (42) เคร่ืองแก๊สโครมาโทรกราฟพร้อมตรวจวดัแบบวิเคราะห์มวล ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง5,000,000         คร้ังท่ี 1 ยกเลิก   เสนอราคสูงกว่าวงเงิน 63017366807
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4,950,000        46/63 19 ก.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 9/10/63 63037210753 บ.เวิลดส์ยามกรุ๊ป จ ากดั
43 (43) ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารดว้ยเทคนิค HPTLC   ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด5,243,000        5,240,000        19/63 14 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63027478281 บ.แลมบด์า้ ไซเอนติฟิค จ ากดั
44 (44) เคร่ืองวิเคราะห์ชนิดแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี          5,500,000          5,495,000 27/63 8 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 11/9/63 63027485287 บ.พาราไซแอนติฟิค จ ากดั

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง
45 (45) เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง         5,500,000          5,490,000 29/63 9 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63027485054 บ.พาราไซแอนติฟิค จ ากดั
46 (46) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการวิเคราะห์และพฒันาผลิตภณัฑส์ตัว ์ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด         6,670,000          6,664,000 6/63 11 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63017301412 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
47 (47) โรงเรือนเล้ียงไก่ระบบปิด    ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ         7,157,700          6,018,900 15/63 29 ก.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  เบิกแลว้งวดท่ี 1  เหลือ 2 งวด 63037631882 หจก.สิน สุราษฏร์
48 (48) ปรับปรุงเรือนอจัฉริยะเพ่ือผลิตและแปรรูปพืชอินทรีย ์   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ         9,135,200          8,100,000 20/63 16 มิ.ย.63 ลงนามสญัญาแลว้ 63037486826 บ. แสงทกัษิณวิศวกรรม จ ากดั
49 (49) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัระบาดวิทยาโมเลกุลสาธารณสุข  ต  าบลขนุทะเล  อ  าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด10,000,000      คร้ังท่ี 1 ไม่มีผูผ้า่นการพิจารณา 63027006522

9,995,000        45/63 18 ต.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 9/10/63 63047452905 บ.ธีระเทรดด้ิง จ  ากดั
50 (50) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการจุลชีววิทยาสาธารณสุข  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด12,000,000      11,998,980      39/63 11 ก.ย.63 ลงนามสญัญาแลว้ 63037572351 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
51 (51) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด16,011,700      16,000,000      43/63 15 พ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  วนัท่ี 29/09/63 63037572899 บ. อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต ์จ  ากดั

1 ค่ำครุภณัฑ์
52 (1) ครุภณัฑป์ระกอบการผลิตส่ือการเรียนการสอนแบบ MOOCs ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จงัหวดัสุราษฏร์ธานี   1 ระบบ1,266,000        1,234,000        56/63 4 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 9/10/63 63037004246 บ.สตาร์คาสท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั
53 (2) ซ้ือครุภณัฑห์้องปฎิบติัการทางภาษา ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  1 ระบบ2,200,000        2,193,500        57/63 4 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  วนัท่ี 9/10/63 63037600822 บ.พี-เน็ท เอน็เนอจี คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั
54 (3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 *(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 น้ิว)   ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 135 เคร่ือง 4,050,000        3,240,000        2/63 45 วนั เบิกจ่ายเงินแลว้ 63017132675
2. ค่ำทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

55 (1) ปรับปรุงห้องอบรมมลัติมีเดีย     ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ            524,700             510,000 10/63 21 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63047116433 บ.เฟิรส์วนั ซิสเตม็ส์ จ  ากดั
56 (2) ปรับปรุงพ้ืนท่ี Learning Space    ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ            909,800             689,000 9/63 16 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63037600329 หจก. อ านวยภณัฑ ์วิศวภณัฑ์
57 (3) ปรับปรุงห้องปฎิบติัการคอมพิวเตอร์    ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ5,950,000        5,920,000        17/63 2 ต.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 9/10/63 63047404904 บ.เฟิรส์วนั ซิสเตม็ส์ จ  ากดั

1.ครุภณัฑ์กำรศึกษำ
58 (1) ครุภณัฑห์น่วยงานบริการวิชาการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 1 ชุด         1,100,000          1,099,500 62/63 6 ส.ค.63 ลงนามสญัญาแลว้ 63037474788 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั
59 (2) ครุภณัฑห์้องปฎิบติัการ Studio Innovations ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จงัหวดัสุราษฏร์ธานี    1 ชุด         2,100,000          2,098,500 61/63 6 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 9/10/63 63037475530 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั
60 (3) ครุภณัฑห์้องปฎิบติัการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูและสะเตม็ศึกษา ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 1 ชุด         2,270,000          2,220,000 59/63 5 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 29/09/63 63037398898 บ.ออฟฟิเชียล อีควิปเมน้ท ์แมนูแฟค เจอร่ิง จ  ากดั
61 (4) ครุภณัฑห์้องฝึกทกัษะทางภาษา ส าหรับ 40 ผูเ้รียนห้อง ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด         2,600,000          2,589,400 11/63 18 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63017335943 บ. อินเทลลิเจนท ์อายส์ จ  ากดั
62 (5) ครุภณัฑส่ื์อเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการผลิตและพฒันาครู  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ         3,000,000          2,999,000 20/63 15 มิ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63027501450 บ.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ จ  ากดั
63 (6) ครุภณัฑป์ระกอบอาคารคณะครุศาสตร์  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด3,500,000        3,449,000        16/63 8 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  วนัท่ี 11/09/63 63027077977 บ.สตาร์คาสท ์คอร์ปอเรชัน่  จ  ากดั

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

คณะครุศำสตร์
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64 (7) ครุภณัฑส์นบัสนุนกิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 1 ชุด         3,665,000          3,664,000 55/63 3 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  วนัท่ี 9/10/63 63037469376 บ.บี.เอส.คอมพิวเตอร์ จ  ากดั
65 (8) ครุภณัฑห์้อง Smart Classroom ส าหรับ 40 ผูเ้รียน ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 2 ชุด         5,000,000          4,998,000 35/63 2 ก.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 16/09/63 63037344446 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั
66 (9) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการทางภาษา ส าหรับ 36 ท่ีนัง่ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด         5,000,000          4,982,990 17/63 8 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 29/7/63 63027077876 บ.อินเทลลิเจนท ์อายส์ จ  ากดั

2.ค่ำทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

67 (1) ปรับปรุงอาคารศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพครู   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ         3,416,300          2,916,000 8/63 11 ก.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ เบิกเงิน 1 งวด เหลือ 1 งวด 63037632127 หจก. ชมวสัดุก่อสร้าง

1 ค่ำทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

68 (1) ปรับปรุงพ้ืนท่ีนัง่อ่านหนงัสืออาคารคณะนิติศาสตร์  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ            554,000             472,800 6/63 13 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63037597581 โชคอ านวย 99
69 (2) ปรับปรุงพ้ืนท่ีลานจอดรถ เพ่ือใชเ้ป็นลานกิจกรรมของนกัศึกษา   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ         1,191,800             971,000 22/63 18 มิ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  วนัท่ี 8/12/63 63037592684 หจก.เอวรรณไทย
70 (3) ปรับปรุงห้องประชุมอาคารคณะนิติศาสตร์ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ         1,665,600          1,450,000 12/63 20 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 9/10/63 63037599704 บ.แสงทกัษิณวิศวกรรม
71 (4) ปรับปรุงศูนยฝึ์กทกัษะนกักฎหมายภาคปฏิบติั ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ4,069,200        4,038,929        41/63 11 ก.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63037599831 บ.ไอเอม็ไอ เอด็ดูเทค จ ากดั

1.ค่ำครุภณัฑ์

72 (1) ครุภณัฑห์้องสมุดคณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 1 ระบบ         1,648,000          1,640,000 60/63 6.ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  วนัท่ี  8/12/63 63037530547 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส
73 (2) ครุภณัฑห์้องศูนยก์ารเรียนรู้ตน้แบบ ต าบลขนุทะเล  อ  าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  1 ชุด         2,863,100          2,844,595 54/63 30 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  วนัท่ี 29/09/63 63037571132 บ.ไอเอม็ไอ เอด็ดูเทค จ ากดั
74 (3) ครุภณัฑห์้องปฎิสมัพนัธ์แบบทกัษะต าบลขนุทะเล

 อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี  จงัหวดัสุราษฏรธานี  1 ชุด
         2,307,600          2,292,475 53/63 30 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  วนัท่ี 29/09/63 63037570377 บ.ไอเอม็ไอ เอด็ดูเทค จ ากดั

75 (4) ครุภณัฑก์ารเรียนการสอนจิตรกรรม ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี         4,960,000 คร้ังท่ี 1 ยกเลิกไม่มีผูผ้า่นการพิจารณา 63037530101

         4,840,000 63/63 18 ส.ค.63 ลงนามสญัญาแลว้ 63047571307 หจก. ดีทรัพยรุ่์งเรืองร้อยเอด็

บัณฑิตวิทยำลัย
76 (1) ซ้ือครุภณัฑห์้องเรียนอาคารเรียนรวมเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา ต าบลขนุทะเล  อ  าเภอเมือง
         2,091,800          2,080,000 58/63 4 ส.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 29/09/63 63037578300 บ.พี-เน็ท เอน็เนอจี คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั

1. ค่ำทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง
77 (1) ปรับปรุงห้องนิทรรศการวิถีชีวิตชาวสุราษฎร์ธานี    ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ         3,000,000          2,794,000 11/63 19 ต.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ งวดท่ี 1 วนัท่ี 16/09/63 63037520700 บ.แสงทกัษิณวิศวกรรม จ ากดั

1. ค่ำทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

78 (1) ปรับปรุงอาคารจอดรถจกัรยานยนต ์  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ600,000           490,000           19/63 10 มิ.ย.63 ลงนามสญัญาแลว้ 63037406086 บ.พี แอนด ์บี เอน็จิเนียร่ิง 1996 จ ากดั
79 (2) งานปรับปรุงสนามฟตุซอลในร่ม  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ1,000,000        799,900           5/63 12 ก.ค.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 29/09/63 63047115261 บ. เอม็พี วิศวกรรมโยธา จ ากดั

2.ค่ำปรับปรุงอำคำรกำรศึกษำและส่ิงก่อสร้ำงประกอบ
80 (1) ปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีตภายในมหาวิทยาลยั ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี  1 รายการ       10,000,000  (คืนงบประมาณ)
81 (2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมกาญจนาภิเษกอนุสรณ์  ต  าบลขนุทะเล  อ  าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ       10,000,000          8,824,000 18/63 8 มิ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้  วนัท่ี 29/06/63 63037602914 บริษทั แสงทกัษิณวิศวกรรม จ ากดั

มหำวทิยำลยั

คณะนิติศำสตร์

คณะมนุษย์ศำสตรและสังคมศำสตร์

ส ำนักศิลปและวัฒนธรรม



เลขที่ ก ำหนด เลขที่

สัญญำ ส่งมอบ โครงกำร

ขั้นตอนด ำเนินกำร/ปัญหำอุปสรรค
รำยกำรล ำดบัที่ ร้ำนค้ำ / บริษทั หมำยเหตุวงเงนิ วงเงนิจัดหำ

82 (3) งานทาสีอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลยั  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ         8,000,000          4,350,000 21/63 18 มิ.ย.63 ลงนามสญัญาแลว้ 63047255121 บ.แปดแปดบิซซิเนส จ ากดั
ปรับลด วงเงินจาก 11,000,000 บาทเป็น  8,000,000 บาท

1.ค่ำครุภณัฑ์
83 (1) หุ่นฝึกการพยาบาลพ้ืนฐาน    ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 4 ตวั            580,000             570,000 ประกาศผูช้นะแลว้/แจง้สงวนสิทธ์ิ ( คืนงบประมาณ) 63037490576 บริษทั อพัไรท ์ซิมมูเลชัน่ จ  ากดั
84 (2) ระบบฝึกปฏิบติัการจ าลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหนา้จอสมัผสั ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด         4,500,000 คร้ังท่ี 1  ยกเลิก เน่ืองจากไม่มีผูผ้า่นการพิจารณา 63017342069

         4,490,000 52/63 2 มิ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63037531231 บ.อพัไรท ์ซิมมูเลชัน่ จ  ากดั
2.ค่ำทีด่นิและส่ิงก่อสร้ำง

85 (1) ปรับปรุงห้องปฏิบติัการผูสู้งอาย ุ  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ            525,000             523,110 37/63 9 ก.ย.63 เบิกจ่ายเงินแลว้ 63037600050 บ.โฟร์ดี อี.เอม็. จ ากดั
86 (2) ปรับปรุงลานกิจกรรมนกัศึกษา   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 รายการ            764,000             628,000 23/63 18 มิ.ย.63 ลงนามสญัญาแลว้ 63037602252 หจก.เอวรรณไทย

     270,305,000

 ชะลอโครงกำร / ยกเลิกโครงกำร ( ไม่มผู้ีย่ืนเสนอ
0 หมำยเหตุ : กำรเผยแพร่ประกำศ 

กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ 1.วงเงินห้าแสน แต่ไม่เกินห้าลา้น 5 วนั
0 2.วงเงินห้าลา้น แต่ไม่เกินสิบลา้น 10 วนั

ระยะด ำเนินกำร (ประกำศร่ำง/ประกำศประกวดรำคำ/) 3.วงเงินเกินสิบลา้น แต่ไม่เกินห้าสิบลา้น 12 วนั
18 4.วงเงินเกินห้าสิบลา้น ข้ึนไป ก าหนดไม่นอ้ยกว่า 20 วนั

เปิดซอง (พิจำรณำผล) / แจ้งลงนำม
67

98.8

ร้อยละ

คณะพยำบำลศำสตร์


