
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

1

 ซ้ือวัสดุประกอบสปริงเกอร์ ใช้ ณ หน่วยงานอาคาร
สถานท่ีและภูมิทัศน์ จ านวน 1 รายการ 36,326.00        36,326.00        ซ้ือ

 บริษัท พี.อาร์.ที วอ
เตอร์ไพพ์ จ ากัด 36,326.00        

 บริษัท พี.อาร์.ที วอ
เตอร์ไพพ์ จ ากัด 36,326.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

2  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 2.1.1.12 จ านวน 8 รายการ 11,130.00        11,130.00        ซ้ือ  นางบุบผา นวมน่ิม 11,130.00         นางบุบผา นวมน่ิม 11,130.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

3

 ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต 3,045.00          3,045.00          ซ้ือ

 บริษัทเหล็กบ้านดอน 
 จ ากัด 3,045.00          

 บริษัทเหล็กบ้านดอน 
 จ ากัด 3,045.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

4

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานสาขาวิชา
สาธาณสุขศาสตร์ 5,228.00          5,228.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,228.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,228.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

5

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนในสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน 7,270.00          7,270.00          ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 7,270.00          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 7,270.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

6

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานสาขาวิชา
สาธาณสุขศาสตร์ 7,000.00          7,000.00          ซ้ือ

 บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด 7,000.00          

 บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด 7,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

7

 ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต 9,236.00          9,236.00          ซ้ือ

 บริษัทวาตะศิลป์
วิศวกรรม  จ ากัด 9,236.00          

 บริษัทวาตะศิลป์
วิศวกรรม  จ ากัด 9,236.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

8

 ซ้ือหนังสือเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ 967.50             967.50             ซ้ือ

 SRU BOOK STORE 
เครือข่ายศูนย์หนังสือ
จุฬาฯ 967.50             

 SRU BOOK STORE 
เครือข่ายศูนย์หนังสือ
จุฬาฯ 967.50             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

9

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานสาขาวิชา
สาธาณสุขศาสตร์ 9,999.00          9,999.00          ซ้ือ

 ร้านเซอร์วิสมาย โดย
 นายเอกรินทร์ บุญแก้ว 9,999.00          

 ร้านเซอร์วิสมาย โดย
 นายเอกรินทร์ บุญแก้ว 9,999.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

10

 ซ้ือวัสดุการเกษตรเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ 14,500.00        14,500.00        ซ้ือ

 ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์ 14,500.00        

 ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์ 14,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

11

 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการด าเนินงานคณะวิทยาการ
จัดการ 20,414.00        20,414.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 20,414.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 20,414.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

12

 หมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ส านักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31,000.00        31,000.00        ซ้ือ

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 31,000.00        

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 31,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

13

 เพ่ือซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในคณะพยาบาล
ศาสตร์ 50,635.00        50,635.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 50,635.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 50,635.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

14

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับรายวิชาปฏิบัติการบริหารการ
พยาบาล 21,780.00        21,780.00        ซ้ือ

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด 21,780.00        

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด 21,780.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

15

 ซ้ือวัสดุหมึกส าเนาเอกสาร เพ่ือใช้งาน ณ 
หอสมุดกลาง ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทย
บริการฯ 21,000.00        21,000.00        ซ้ือ

 บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด 21,000.00        

 บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด 21,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

16

 จัดหาวัสดุเพ่ือใช้ในการด าเนินงานหอสมุดกลาง 
ส านักวิทยบริการฯ 6,158.00          6,158.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,158.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,158.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

17

 ซ้ือวัสดุใช้ในการด าเนินงานโครงการ (3.1.1.30) 
จ านวน 2 รายการ 235.00             235.00             ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 235.00             

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 235.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

18

 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ (2.1.1.12) จ านวน 4 
รายการ 3,050.00          3,050.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,050.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,050.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

19

 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ (3.1.1.21) จ านวน 2 
รายการ 1,800.00          1,800.00          ซ้ือ

 ร้านเจ พี มีเดีย โดย 
นางสาวยุภาพร ใยทอง 1,800.00          

 ร้านเจ พี มีเดีย โดย 
นางสาวยุภาพร ใยทอง 1,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

20  โครงการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 135.00             135.00             ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 135.00             

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 135.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

21  โครงการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,600.00          3,600.00          ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 3,600.00          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 3,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

22

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4,860.00          4,860.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,860.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,860.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

23

 ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 8,165.00          8,165.00          ซ้ือ

 ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม 8,165.00          

 ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม 8,165.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

24

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ในศูนย์วิทยาศาสตร์ 2,440.00          2,440.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์ 2,440.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์ 2,440.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

25

 ซ้ือวัสดุการเกษตรและส านักงานเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 3,180.00          3,180.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 3,180.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 3,180.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

26

 เพ่ือใช้ในการจัดโครงการศึกษา ส่งเสริม 
ปรับเปล่ียนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
วิสาหกิจชุมชน 15,000.00        15,000.00        ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 15,000.00        

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 15,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

27

 ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานใน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1,650.00          1,650.00          ซ้ือ

 ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม 1,650.00          

 ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม 1,650.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

28

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 9,558.00          9,558.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 9,558.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 9,558.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

29

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานบริหาร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2,000.00          2,000.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,000.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

30

 ซ้ือวัสดุการเกษตรเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 400.00             400.00             ซ้ือ

 นายสาโรจน์ รัตน
ภิรมย์ 400.00             

 นายสาโรจน์ รัตน
ภิรมย์ 400.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

31

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และส านักงานโครงการส่งเสริม
ทักษะการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 3,715.00          3,715.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,715.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,715.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

32

 ซ้ือวัสดุป้องกันภัยเพ่ือใช้ในการจัดโครงการส่งเสริม
ทักษะการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 9,972.40          9,972.40          ซ้ือ

 บริษัทฮิวแมน เซฟต้ี  
จ ากัด 9,972.40          

 บริษัทฮิวแมน เซฟต้ี  
จ ากัด 9,972.40          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

33

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดโครงการ
ส่งเสริมทักษะการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 12,288.00        12,288.00        ซ้ือ

 บริษัทธีระเทรดด้ิง 
จ ากัด 12,288.00        

 บริษัทธีระเทรดด้ิง 
จ ากัด 12,288.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

34

 ซ้ือวัสดุป้องกันภัยเพ่ือใช้ในการจัดโครงการส่งเสริม
ทักษะการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 9,619.50          9,619.50          ซ้ือ

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด 9,619.50          

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด 9,619.50          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

35

 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ 22,670.00        22,670.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 22,670.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 22,670.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

36

 วัสดุส านักงานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ 6,420.00          6,420.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,420.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,420.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

37

 เพ่ือซ้ือตะเกียงไนติงเกลส าหรับใช้ในพิธีรับมอบ
หมวก เข็มช้ันปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล 2,000.00          2,000.00          ซ้ือ

 ร้านCERAMICS 
LIVING โดยนายสงวน
 แสงเจริญสุขเลิศ 2,000.00          

 ร้านCERAMICS 
LIVING โดยนายสงวน
 แสงเจริญสุขเลิศ 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

38

 ซ้ือดีวีภาพยนตร์ เพ่ือให้บริการ 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
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

39

 ซ้ือของท่ีระลึก โครงการอบรมเพ่ือยกระดับการ
เผยแพร่บทความวิชาการสู่การตีพิมพ์ในฐานท่ีสูงข้ึน 1,000.00          1,000.00          ซ้ือ

 SRU BOOK STORE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 1,000.00          

 SRU BOOK STORE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 1,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

40

 เพ่ือจัดซ้ือ Switch เช่ือมต่อระบบ Network 
ส าหรับใช้งาน ณ สถาบันวิจัย 29,500.00        29,500.00        ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 29,500.00        

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 29,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

41

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับปรับปรุงท่อน้ าด้านหลัง
อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ 1,086.00          1,086.00          ซ้ือ

 ร้านไพโรจน์เทรดด้ิง 
โดยนายเสกสรรค์ นิจ
จรัลกุล 1,086.00          

 ร้านไพโรจน์เทรดด้ิง 
โดยนายเสกสรรค์ นิจ
จรัลกุล 1,086.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

42  เพ่ือจัดซ้ือกล่องเก็บกุญแจ 1,380.00          1,380.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,380.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,380.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

43

 ซ้ือชุดนักกีฬาและเส้ือเจ้าหน้าท่ี แข่งขันฟุตบอลยูนิ
เวอร์ซิต้ีลีก 14,250.00        14,250.00        ซ้ือ

 ร้านตาปีสปอร์ต เซ็น
เตอร์ โดยนางสาวกุล
ภัสสร์ แซ่ซ่ัว 14,250.00        

 ร้านตาปีสปอร์ต เซ็น
เตอร์ โดยนางสาวกุล
ภัสสร์ แซ่ซ่ัว 14,250.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

44  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.5 4,940.00          4,940.00          ซ้ือ

 ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์ 4,940.00          

 ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์ 4,940.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

45  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.19 2,000.00          2,000.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,000.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

46  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.19 4,023.20          4,023.20          ซ้ือ

 บริษัทบี สมาร์ท ซาย
เอ็นซ์ จ ากัด 4,023.20          

 บริษัทบี สมาร์ท ซาย
เอ็นซ์ จ ากัด 4,023.20          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

47  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.19 4,994.00          4,994.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 4,994.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 4,994.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

48

 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตคณะครุศาสตร์ 810.00             810.00             ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 810.00             

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 810.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

49

 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตคณะ
ครุศาสตร์ 4,049.74          4,049.74          ซ้ือ

 บริษัทคอมพาวด์เคลย์
  จ ากัด 4,049.74          

 บริษัทคอมพาวด์เคลย์
  จ ากัด 4,049.74          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

50

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดโครงการการ
วิจัยทางสาธารณสุข 6,000.00          6,000.00          ซ้ือ

 บริษัทธีระเทรดด้ิง 
จ ากัด 6,000.00          

 บริษัทธีระเทรดด้ิง 
จ ากัด 6,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

51

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดโครงการการ
วิจัยทางสาธารณสุข 3,000.00          3,000.00          ซ้ือ

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด 3,000.00          

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

52

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 10,330.00        10,330.00        ซ้ือ

 บริษัทห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์  จ ากัด 10,330.00        

 บริษัทห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์  จ ากัด 10,330.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

53

 ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,340.00          4,340.00          ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 4,340.00          

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 4,340.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

54

 ซ้ือหนังสือเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3,763.80          3,763.80          ซ้ือ

 SRU BOOK STORE 
เครือข่ายศูนย์หนังสือ
จุฬาฯ 3,763.80          

 SRU BOOK STORE 
เครือข่ายศูนย์หนังสือ
จุฬาฯ 3,763.80          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

55

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดโครงการการ
วิจัยทางสาธารณสุข 9,000.00          9,000.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอล.บี.ซายน์ 9,000.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอล.บี.ซายน์ 9,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

56

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15,890.00        15,890.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 15,890.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 15,890.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

57

 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาเคมี 12,617.00        12,617.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์ 12,617.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์ 12,617.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

58

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4,045.00          4,045.00          ซ้ือ

 บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด 4,045.00          

 บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด 4,045.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

59

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10,320.00        10,320.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 10,320.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 10,320.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

60

 ซ้ือวัสดุการเกษตรเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1,908.00          1,908.00          ซ้ือ  นางเพทาย รักเมือง 1,908.00           นางเพทาย รักเมือง 1,908.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

61  เพ่ือซ้ือน้ าด่ืมส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์ 2,350.00          2,350.00          ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2,350.00          

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2,350.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

62

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมรับมอบหมวก เข็มช้ันปี
 และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล 995.00             995.00             ซ้ือ

 SRU BOOK STORE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 995.00             

 SRU BOOK STORE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 995.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

63

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมรับมอบหมวก เข็มช้ันปี
 และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล 3,720.00          3,720.00          ซ้ือ

 ร้านขุนทะเลฟลาว
เวอร์ โดยนางสาวกิตติ
มา สุขเสวียด 3,720.00          

 ร้านขุนทะเลฟลาว
เวอร์ โดยนางสาวกิตติ
มา สุขเสวียด 3,720.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

64

 เพ่ือซ้ือของท่ีระลึกส าหรับกิจกรรมประชุมวางแผน
แหล่งฝึกรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 1,000.00          1,000.00          ซ้ือ

 SRU BOOK STORE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 1,000.00          

 SRU BOOK STORE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 1,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

65

 ซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร นักบริหารงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 4,800.00          4,800.00          ซ้ือ  ร้านเซอร์วิสมาย 4,800.00           ร้านเซอร์วิสมาย 4,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

66

 เพ่ือจัดซ้ือโทรศัพท์ IP PHONE จ านวน 1 เคร่ือง
ส าหรับใช้งาน ณ  กองการเจ้าหน้าท่ี 5,200.00          5,200.00          ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 5,200.00          

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 5,200.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

67

 เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพย์ ย่ีห้อ Cisco IP Phone 2
 เคร่ือง 9,960.00          9,960.00          ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 9,960.00          

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 9,960.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

68

 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในกิจกรรมผลิตท่ีปรึกษาวิศวกร
สังคมฯ 12,345.00        12,345.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 12,345.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 12,345.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

69  ซ้ือวัสดุกิจกรรม 3.1.1.11 1,280.00          1,280.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 1,280.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 1,280.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

70  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.11 1,900.00          1,900.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบอส
 ออฟติคอล 1,900.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบอส
 ออฟติคอล 1,900.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

71  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.14 1,450.00          1,450.00          ซ้ือ  นายกิตติศักด์ิ นาคกุล 1,450.00           นายกิตติศักด์ิ นาคกุล 1,450.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

72  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.15 4,640.00          4,640.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 4,640.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 4,640.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

73

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.15 (ใช้วันท่ี 12 
มี.ค.64) 19,000.00        19,000.00        ซ้ือ

 นางสาววราภรณ์ 
บัวสมุย 19,000.00        

 นางสาววราภรณ์ 
บัวสมุย 19,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

74

 กิจกรรมพัฒนาสมรถนะและปรับพ้ืนฐานความรู้ทาง
เคมี 10,610.00        10,610.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์ 10,610.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์ 10,610.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

75

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์การบูร
ณาการแบบสหวิทยาการฯ 21,173.00        21,173.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 21,173.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 21,173.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

76

 ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7,480.00          7,480.00          ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 7,480.00          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 7,480.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

77

 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าเพ่ือน าไปใช้ในโครงการส่งเสริม/
สนับสนุน/พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย 24,825.00        24,825.00        ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 24,825.00        

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 24,825.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

78

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือน าไปใช้ในโครงการ
สานสัมพันธ์น้องพ่ีด้วยส่ือดิจิตัล 3,000.00          3,000.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 3,000.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

79

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือน าไปใช้ในโครงการ
หน่ึงสาขาหน่ึงผลิตภัณฑ์ 14,991.00        14,991.00        ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 14,991.00        

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 14,991.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

80

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือน าไปใช้ในโครงการสืบ
สานภูมิปัญญาอาหารท้องถ่ิน 8,000.00          8,000.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 8,000.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 8,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

81

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานบริหาร
จัดการสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 450.00             450.00             ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 450.00             

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 450.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

82

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานบริหาร
จัดการสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 1,440.00          1,440.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,440.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,440.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

83

 ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการด าเนินงานสาขาวิชา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 713.00             713.00             ซ้ือ

 ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม 713.00             

 ร้านบุบผา นวมน่ิม 
ค้าวัสดุโดยนางบุบผา 
นวมน่ิม 713.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

84

 จัดซ้ือวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการ Coffee and Mock
 tail การท ากาแฟสด และการผสมเคร่ืองด่ืม (5 
มี.ค. 64) 1,674.25          1,674.25          ซ้ือ

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาสุราษฏร์ธานี 
จ ากัด (มหาชน) 1,674.25          

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาสุราษฏร์ธานี 
จ ากัด (มหาชน) 1,674.25          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

85

 จัดซ้ือวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการ Coffee and Mock
 tail การท ากาแฟสด และการผสมเคร่ืองด่ืม (5 
มี.ค. 64) 955.00             955.00             ซ้ือ

 นายธรรมนูญ สะอาด
แก้ว 955.00             

 นายธรรมนูญ สะอาด
แก้ว 955.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

86

 จัดซ้ือวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการ Coffee and Mock
 tail การท ากาแฟสด และการผสมเคร่ืองด่ืม (5 
มี.ค. 64) 9,000.00          9,000.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.
ดาวเทียม (1992) 9,000.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.
ดาวเทียม (1992) 9,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

87

 จัดซ้ือวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการ Coffee and Mock
 tail การท ากาแฟสด และการผสมเคร่ืองด่ืม (5 
มี.ค. 64) 320.00             320.00             ซ้ือ

 นายสุรเชษฐ์ แผ่แสง
จันทร์ 320.00             

 นายสุรเชษฐ์ แผ่แสง
จันทร์ 320.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

88

 วัสดุส านักงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บท. 1,795.00          1,795.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,795.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,795.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

89

 วัสดุส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 686.00             686.00             ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 686.00             

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 686.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

90

 วัสดุส านักงานโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมท่ี 2 อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 5,000.00          5,000.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,000.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

91

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมรับมอบหมวก เข็มช้ันปี
 และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล 4,900.00          4,900.00          ซ้ือ

 ร้านเอเภสัช โดยน.ส.
จริยาพร เจริญรูป 4,900.00          

 ร้านเอเภสัช โดยน.ส.
จริยาพร เจริญรูป 4,900.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

92

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในกิจกรรมรับมอบหมวก เข็ม
ช้ันปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล 4,524.00          4,524.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,524.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,524.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

93

 เพ่ือซ้ือถุงมือดิสโพสส าหรับรายวิชาปฏิบัติการ
บริหารการพยาบาล 10,440.00        10,440.00        ซ้ือ

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด 10,440.00        

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด 10,440.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

94

 เพ่ือซ้ือถุงมือดิสโพสส าหรับรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลพ้ืนฐาน 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 04/03/21

95  เพ่ือซ้ือยาและเวชภัณฑ์ส าหรับงานบริการสุขภาพ 17,425.00        17,425.00        ซ้ือ

 ร้านเอเภสัช โดยน.ส.
จริยาพร เจริญรูป 17,425.00        

 ร้านเอเภสัช โดยน.ส.
จริยาพร เจริญรูป 17,425.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

96  ซ้ือกระดาษเขียนตอบ กระดาษค าตอบ 120 ข้อ 20,750.00        20,750.00        ซ้ือ

 บริษัทสิทธิประเสริฐ 
พร้ินต้ิง  จ ากัด 20,750.00        

 บริษัทสิทธิประเสริฐ 
พร้ินต้ิง  จ ากัด 20,750.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

97  เพ่ือจัดซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับใช้งาน ณ อาคารต่างๆ 25,520.00        25,520.00        ซ้ือ

 ร้านเสริมวิทย์ไดนาโม 
โดยนางวลัยพร เสริม
วิทยวงศ์ 25,520.00        

 ร้านเสริมวิทย์ไดนาโม 
โดยนางวลัยพร เสริม
วิทยวงศ์ 25,520.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 05/03/21

98  เคร่ืองเขย่าสารละลายแบบควบคุมอุณหภูมิ 535,000.00      535,000.00      ซ้ือ

 บริษัทเอสพีซี อาร์ที 
จ ากัด 529,650.00      

 บริษัทเอสพีซี อาร์ที 
จ ากัด 529,650.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
6/2564 05/03/21

บริษัท ไซเอนซ์แอนด์
เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด 535,000.00      

บีพี วิศวกรรมและ
การค้า 428,000.00      

99  เพ่ือใช้ในกิจกรรมผลิตท่ีปรึกษาวิศวกรสังคม 9,300.00          9,300.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 9,300.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 9,300.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 05/03/21

100  ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 17,080.00        17,080.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 17,080.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 17,080.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 05/03/21

101

 โครงการเข้าค่ายปฏิบัติการเสริมสมรรถนะ
นักศึกษาทางวิชาการฯ 52,760.00        52,760.00        ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด 52,760.00        

 บริษัทบี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด 52,760.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 05/03/21

102

 จัดซ้ือกระดาษในการด าเนินงานคณะวิทยาการ
จัดการ 30,900.00        30,900.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 30,900.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 30,900.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 05/03/21

103  ขอซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหารเช้าห้องพัก 554.25             554.25             ซ้ือ

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาเกาะสมุย จ ากัด 
(มหาชน) 554.25             

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาเกาะสมุย จ ากัด 
(มหาชน) 554.25             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 05/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

104  ขอซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหารเช้าห้องพัก 239.00             239.00             ซ้ือ

 บริษัทเอก-ชัยดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด 
จ ากัด 239.00             

 บริษัทเอก-ชัยดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด 
จ ากัด 239.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 05/03/21

105

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุโครงการบ ารุงรักษาเพ่ิม
ประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ 25,840.00        25,840.00        ซ้ือ

 ร้านป้อมวัสดุโดยนาย
จิรวัฒน์ เขียวสิน 25,840.00        

 ร้านป้อมวัสดุโดยนาย
จิรวัฒน์ เขียวสิน 25,840.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

106  ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ 3,965.00          3,965.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,965.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,965.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

107  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.6 13,074.00        13,074.00        ซ้ือ

 ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์ 13,074.00        

 ร้านสมหวังเกษตร
ภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่) 
โดย ณัฏฐวุฒิ สุทธิ
จันทร์ 13,074.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

108  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.11 7,500.00          7,500.00          ซ้ือ  นายมนตรี มีเพ็ง 7,500.00           นายมนตรี มีเพ็ง 7,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

109  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 1.4.4.1 5,231.00          5,231.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,231.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,231.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

110  ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 1,880.00          1,880.00          ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1,880.00          

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1,880.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

111

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะงาน
สนับสนุนวิชาการฯ 19,204.00        19,204.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 19,204.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 19,204.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

112

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนฯ 2,350.00          2,350.00          ซ้ือ

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 2,350.00          

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 2,350.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

113

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนฯ 4,905.00          4,905.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,905.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,905.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

114

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 8,080.00          8,080.00          ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 8,080.00          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 8,080.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

115

 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 610.00             610.00             ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 610.00             

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 610.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

116

 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 12,230.00        12,230.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 12,230.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 12,230.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

117  กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ TOEIC 1,500.00          1,500.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,500.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

118

 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเคมีให้มีอัต
ลักษณ์เฉพาะศาสตร์ฯ 23,104.00        23,104.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์ 23,104.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์ 23,104.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

119

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะงาน
สนับสนุนวิชาการแก่นักศึกษาวิชาชีพครู 110.00             110.00             ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 110.00             

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 110.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

120

 ซ้ือวัสดุป้องกันภัยเพ่ือใช้ในการจัดโครงการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการท างานในสถาน
ประกอบการ 7,980.00          7,980.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 7,980.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 7,980.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

121

 ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน
การด าเนินงานบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ฯ 78,705.00        78,705.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 78,705.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 78,705.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

122

 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 1,512.00          1,512.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 1,512.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 1,512.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

123

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าช้ัน 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ 79,400.00        79,400.00        ซ้ือ

 ร้านโปร เทคนิคเชียล
โดยนายจิรยุทธ์ เพ็ชระ 79,400.00        

 ร้านโปร เทคนิคเชียล
โดยนายจิรยุทธ์ เพ็ชระ 79,400.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

124

 วัสดุส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 3,900.00          3,900.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,900.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,900.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

125

 วัสดุเพ่ือด าเนินโครงการประมวลเกมส์ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
ทางด้านกฎหมาย 60,800.00        60,800.00        ซ้ือ

 ร้านคอบอลสุราษฎร์
ธานี โดยนางวิราวัล ทวี
เฉลิมดิษฐ์ 60,800.00        

 ร้านคอบอลสุราษฎร์
ธานี โดยนางวิราวัล ทวี
เฉลิมดิษฐ์ 60,800.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

126

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเท่ียวอ าเภอเกาะสมุย 2,860.00          2,860.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,860.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,860.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

127

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
เพ่ืองานอาชีพโรงแรม 1,974.00          1,974.00          ซ้ือ  นายนพดล จิตมุ่ง 1,974.00           นายนพดล จิตมุ่ง 1,974.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

128

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
เพ่ืองานอาชีพโรงแรม 3,215.35          3,215.35          ซ้ือ

 บริษัทอิตาเลเซีย เท
รดด้ิง (ประเทศไทย) 
จ ากัด จ ากัด 3,215.35          

 บริษัทอิตาเลเซีย เท
รดด้ิง (ประเทศไทย) 
จ ากัด จ ากัด 3,215.35          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

129

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมทักษะการท า
เคร่ืองด่ืมผสม 4,029.00          4,029.00          ซ้ือ

 บริษัท สรรเพชญ โก
รเซอร่ี จ ากัด 4,029.00          

 บริษัท สรรเพชญ โก
รเซอร่ี จ ากัด 4,029.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

130

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับใช้เพ่ืองานประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 2,540.00          2,540.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,540.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,540.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

131

 เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์โครงการบ ารุงรักษาเพ่ิม
ประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ 32,500.00        32,500.00        ซ้ือ

 ร้านป้อมวัสดุโดยนาย
จิรวัฒน์ เขียวสิน 32,500.00        

 ร้านป้อมวัสดุโดยนาย
จิรวัฒน์ เขียวสิน 32,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

132

 ซ้ือแบตเตอร่ีพร้อมติดต้ังรถหมายเลขทะเบียน นข 
4275 สุราษฎร์ธานี จ านวน 1 ลูก 3,800.00          3,800.00          ซ้ือ

 บริษัทรุ่งทวีศักด์ิ เท
รดด้ิง จ ากัด 3,800.00          

 บริษัทรุ่งทวีศักด์ิ เท
รดด้ิง จ ากัด 3,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

133  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.10 36,000.00        36,000.00        ซ้ือ

 บริษัทไซแอนซ์ อิน
เทลลิเจนซ์ จ ากัด 36,000.00        

 บริษัทไซแอนซ์ อิน
เทลลิเจนซ์ จ ากัด 36,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

134

 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ TOEIC 
รูปแบบใหม่ 2020 705.00             705.00             ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 705.00             

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 705.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

135

 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 45.00               45.00               ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 45.00               

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 45.00               

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

136

 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเคมีให้มีอัต
ลักษณ์เฉพาะศาสตร์ฯ 20,000.00        20,000.00        ซ้ือ

 ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท 20,000.00        

 ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท 20,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

137

 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเคมีให้มีอัต
ลักษณ์เฉพาะศาสตร์ฯ 2,100.00          2,100.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอลบีซายน์ 2,100.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แอลบีซายน์ 2,100.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

138

 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเคมีให้มีอัต
ลักษณ์เฉพาะศาสตร์ฯ 700.00             700.00             ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 700.00             

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 700.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

139

 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ TOEIC 
รูปแบบใหม่ 2020 46,042.00        46,042.00        ซ้ือ

 ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 2529 โดย น.ส.ช่อ
ทิพย์ เหลืองปฏิพันธ์ 46,042.00        

 ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์
 2529 โดย น.ส.ช่อ
ทิพย์ เหลืองปฏิพันธ์ 46,042.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

140

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 9,085.00          9,085.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 9,085.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 9,085.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

141

 ซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ใน
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือเพ่ิม 46,997.00        46,997.00        ซ้ือ

 ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท 46,997.00        

 ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท 46,997.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

142

 หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 80,200.00        80,200.00        ซ้ือ

 บริษัทแอดไวซ์ ไอที 
อินฟินิท จ ากัด 80,200.00        

 บริษัทแอดไวซ์ ไอที 
อินฟินิท จ ากัด 80,200.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

143

 วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาปรัชญา
และภาษามลายู 229.00             229.00             ซ้ือ

 บริษัทอมรศูนย์รวม
อะไหล่อิเลคโทรนิคส์ 
(สาขา 25) จ ากัด 229.00             

 บริษัทอมรศูนย์รวม
อะไหล่อิเลคโทรนิคส์ 
(สาขา 25) จ ากัด 229.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

144

 วัสดุส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 1,350.00          1,350.00          ซ้ือ

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 1,350.00          

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 1,350.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

145  เพ่ือซ้ืออุปกรณ์กีฬาส าหรับโครงการเก่ง ดี มีสุข 4,930.00          4,930.00          ซ้ือ

 ร้านตาปีสปอร์ต เซ็น
เตอร์ โดยนางสาวกุล
ภัสสร์ แซ่ซ่ัว 4,930.00          

 ร้านตาปีสปอร์ต เซ็น
เตอร์ โดยนางสาวกุล
ภัสสร์ แซ่ซ่ัว 4,930.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

146  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 09/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

147

 เพ่ือซ้ือของท่ีระลึกส าหรับโรงพยาบาลแหล่งฝึก
ของหลักสูตรเวช 1,000.00          1,000.00          ซ้ือ

 SRU BOOK STORE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 1,000.00          

 SRU BOOK STORE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 1,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

148

 เพ่ือซ้ือผ้าบาติกคลุมโต๊ะส าหรับหลักสูตรเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน 7,350.00          7,350.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 7,350.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 7,350.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

149

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเท่ียวอ าเภอเกาะสมุย 2,478.00          2,478.00          ซ้ือ

 ร้านสุราษฎร์ สเตช่ัน
เนอร่ี (ส านักงานใหญ่) 
โดยนายนภัทร รัต
นนาคินทร์ 2,478.00          

 ร้านสุราษฎร์ สเตช่ัน
เนอร่ี (ส านักงานใหญ่) 
โดยนายนภัทร รัต
นนาคินทร์ 2,478.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

150

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมทักษะการท า
เคร่ืองด่ืมผสม 4,592.25          4,592.25          ซ้ือ

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาสุราษฏร์ธานี 
จ ากัด (มหาชน) 4,592.25          

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาสุราษฏร์ธานี 
จ ากัด (มหาชน) 4,592.25          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

151  ซ้ือป้ายประจ าตัว 6,000.00          6,000.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,000.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

152  ซ้ือซองใส่ป้ายช่ือพร้อมเชือกแขวนคอ 6,000.00          6,000.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,000.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 09/03/21

153

 เพ่ือจัดซ้ือกระดานไวท์บอร์ดโครงการวิศวกรสังคม 
มรส. อาสายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุฯ 3,500.00          3,500.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,500.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

154

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์บูรณากา
รสหวิทยาการฯ 135.00             135.00             ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 135.00             

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 135.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

155

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนฯ 180.00             180.00             ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 180.00             

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 180.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

156

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12,895.00        12,895.00        ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 12,895.00        

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 12,895.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

157

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 15,265.00        15,265.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 15,265.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 15,265.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

158

 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอนในสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 11,716.50        11,716.50        ซ้ือ

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11,716.50        

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11,716.50        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

159

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 9,985.00          9,985.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 9,985.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 9,985.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

160

 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอนในสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 6,826.60          6,826.60          ซ้ือ

 บริษัทที เทค 
คอนโทรล จ ากัด 6,826.60          

 บริษัทที เทค 
คอนโทรล จ ากัด 6,826.60          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

161

 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 49,660.00        49,660.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 49,660.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 49,660.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

162

 ซ้ือวัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอนในสาขาวิชาพืชศาสตร์ 11,610.00        11,610.00        ซ้ือ

 บริษัทวิทยาศรม 
(สาขาสุราษฎร์ธานี) 
จ ากัด 11,610.00        

 บริษัทวิทยาศรม 
(สาขาสุราษฎร์ธานี) 
จ ากัด 11,610.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

163

 ซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพือ่น าไปใช้ในการเรียน
การสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,033.00        15,033.00        ซ้ือ

 บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด 15,033.00        

 บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด 15,033.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

164

 อซ้ือวัสดุของใช้แม่บ้านประจ าศูนย์การเรียนรู้ฯ 
มุกสมุย 2,920.00          2,920.00          ซ้ือ

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาเกาะสมุย จ ากัด 
(มหาชน) 2,920.00          

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาเกาะสมุย จ ากัด 
(มหาชน) 2,920.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

165  ขอซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหารเช้าห้องพัก 523.50             523.50             ซ้ือ

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาเกาะสมุย จ ากัด 
(มหาชน) 523.50             

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาเกาะสมุย จ ากัด 
(มหาชน) 523.50             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

166

 ขอซ้ือน้ ามันเคร่ืองป่ันไฟประจ าศูนย์การเรียนรู้ฯ 
มุกสมุย 5,000.00          5,000.00          ซ้ือ

 บริษัทสองธิดา
ปิโตรเลียม สาขา
00001 จ ากัด 5,000.00          

 บริษัทสองธิดา
ปิโตรเลียม สาขา
00001 จ ากัด 5,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

167

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
เพ่ืองานอาชีพโรงแรม 2,037.50          2,037.50          ซ้ือ

 บริษัทเอก-ชัยดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด 
จ ากัด 2,037.50          

 บริษัทเอก-ชัยดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด 
จ ากัด 2,037.50          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

168  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ 39,540.00        39,540.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 39,540.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 39,540.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 11/03/21

169

 จัดซ้ือวัสดุในโครงการอาหารเพ่ือสุขภาพ สาขาวิชา
ธุรกิจอาหาร 24,200.00        24,200.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.
ดาวเทียม (1992) 24,200.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.
ดาวเทียม (1992) 24,200.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 11/03/21

170

 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 5,600.00          5,600.00          ซ้ือ

 บริษัท หัวถนน (สุ
ราษฎร์ธานี) จ ากัด 5,600.00          

 บริษัท หัวถนน (สุ
ราษฎร์ธานี) จ ากัด 5,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 11/03/21

171

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
เพ่ืองานอาชีพโรงแรม 1,526.25          1,526.25          ซ้ือ

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาเกาะสมุย จ ากัด 
(มหาชน) 1,526.25          

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาเกาะสมุย จ ากัด 
(มหาชน) 1,526.25          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 11/03/21

172

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมทักษะการท า
เคร่ืองด่ืมผสม 4,463.00          4,463.00          ซ้ือ

 บริษัท สรรเพชญ โก
รเซอร่ี จ ากัด 4,463.00          

 บริษัท สรรเพชญ โก
รเซอร่ี จ ากัด 4,463.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 11/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

173  เคร่ืองบดตัวอย่าง 490,916.00      490,916.00      ซ้ือ

 บริษัทเอสพีซี อาร์ที 
จ ากัด 490,916.00      

 บริษัทเอสพีซี อาร์ที 
จ ากัด 490,916.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 12/03/21

174  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบัญชี 1,178,000.00  1,178,000.00  ซ้ือ

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 1,167,800.00   

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 1,167,800.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
23/2564 12/03/21

ห้างห้นส่วน จ ากัด สุ
ราษฎร์เซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย 1,177,800.00   

175  เพ่ือจัดซ้ือถุงพลาสติกสีขาว 20,580.00        20,580.00        ซ้ือ

 ร้านศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นางเยาวนารถ ทองจุ้ย 20,580.00        

 ร้านศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นางเยาวนารถ ทองจุ้ย 20,580.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 12/03/21

176  เคร่ืองวัดความแข็งโลหะและอโลหะ 1,230,000.00   1,230,000.00   ซ้ือ

 บริษัทเอสพีซี อาร์ที 
จ ากัด 1,227,290.00   

 บริษัทเอสพีซี อาร์ที 
จ ากัด 1,227,290.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
18/2564 12/03/21

บริษัท ไซเอนซ์แอนด์
เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด 1,230,000.00   

177  ครุภัณฑ์ห้องฝึกฝนทักษะภาษาจีน 6,161,000.00   6,161,000.00   ซ้ือ

 บริษัทไอเอ็มไอ เอ็ดดู
เทค จ ากัด 6,141,800.00   

 บริษัทไอเอ็มไอ เอ็ดดู
เทค จ ากัด 6,141,800.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
38/2564 12/03/21

บริษัท นิวซีโน่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 6,150,600.00   

178  ซ้ือวัสดุกิจกรรม 3.1.1.12 82,100.00        82,100.00        ซ้ือ  นางบุบผา นวมน่ิม 82,100.00         นางบุบผา นวมน่ิม 82,100.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 12/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

179

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.15 (ใช้วันท่ี 19 
มี.ค.64) 19,000.00        19,000.00        ซ้ือ

 นางสาววราภรณ์ 
บัวสมุย 19,000.00        

 นางสาววราภรณ์ 
บัวสมุย 19,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 12/03/21

180

 น้ าด่ืมส าหรับใช้ในโครงการ สัมมนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ “ITA Sharing : VRU & SRU” 940.00             940.00             ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ ม.ราชภัฎสุ
ราษฎร์ธานี 940.00             

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ ม.ราชภัฎสุ
ราษฎร์ธานี 940.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 12/03/21

181

 จัดซ้ือวัสดุโครงการศิลปะการจัดอาหาร และการ
ตกแต่งร้านอาหาร 25,800.00        25,800.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.
ดาวเทียม (1992) 25,800.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส.
ดาวเทียม (1992) 25,800.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 12/03/21

182

 เพ่ือซ้ือวัสดุโครงการพ่ีเล้ียงเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ใหม่ 10,080.00        10,080.00        ซ้ือ

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 10,080.00        

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 10,080.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 12/03/21

183  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ กองการเจ้าหน้าท่ี 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 15/03/21

184

 เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการขับเคล่ือน
งานวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา 37,090.00        37,090.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 37,090.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 37,090.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

185  เพ่ือจัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับใช้งาน ณ งานพัสดุ 10,140.00        10,140.00        ซ้ือ

 บริษัททรัพย์รุ่งเรือง
วาณิชย์ หมึกพิมพ์ 
จ ากัด 10,140.00        

 บริษัททรัพย์รุ่งเรือง
วาณิชย์ หมึกพิมพ์ 
จ ากัด 10,140.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

186  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ งานพัสดุ 39,000.00        39,000.00        ซ้ือ

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 39,000.00        

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 39,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

187

 เพ่ือซ้ือวัสดุโครงการสนับสนุนค่าครองชีพจากการ
ท างาน 12,580.00        12,580.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 12,580.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 12,580.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

188  สนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิต 1,080.00          1,080.00          ซ้ือ  บริษัทตาปีแก๊ส จ ากัด 1,080.00           บริษัทตาปีแก๊ส จ ากัด 1,080.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

189

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะและ
ความรู้สู่การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 110.00             110.00             ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 110.00             

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 110.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

190

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะและ
ความรู้สู่การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 1,475.00          1,475.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,475.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,475.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

191

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 90.00               90.00               ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 90.00               

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 90.00               

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

192

 ซ้ือวัสดุการเกษตรเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 3,250.00          3,250.00          ซ้ือ

 นางสาวฐานัชญา 
เช่ียวสกุล 3,250.00          

 นางสาวฐานัชญา 
เช่ียวสกุล 3,250.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

193

 จัดซ้ือวัสดุโครงการนิทรรศการแสดงผลงาน 
NITADE SHOW วันท่ี 29 มีนาคม 2564 320.00             320.00             ซ้ือ

 บริษัทเพาเวอร์บาย 
(สาขาซีพีเอ็นสุราษฎร์
ธานี) จ ากัด 320.00             

 บริษัทเพาเวอร์บาย 
(สาขาซีพีเอ็นสุราษฎร์
ธานี) จ ากัด 320.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

194

 จัดซ้ือวัสดุโครงการนิทรรศการแสดงผลงาน 
NITADE SHOW วันท่ี 29 มีนาคม 2564 2,355.00          2,355.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,355.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,355.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

195

 จัดซ้ือวัสดุโครงการนิทรรศการแสดงผลงาน 
NITADE SHOW วันท่ี 29 มีนาคม 2564 1,747.00          1,747.00          ซ้ือ

 บริษัทออฟฟิศเมท
(ไทย) สาขาสุราษฎร์
ธานี จ ากัด 1,747.00          

 บริษัทออฟฟิศเมท
(ไทย) สาขาสุราษฎร์
ธานี จ ากัด 1,747.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

196

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมการพัฒนางานคุณภาพ
และวิจัยทางสุขภาพ 1,750.00          1,750.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,750.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,750.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

197

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับกิจกรรมการอบรม ICTเพ่ือการ
ทดสอบทักษะทางดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 3,210.00          3,210.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,210.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,210.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

198

 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟประจ าวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเท่ียว 9,350.00          9,350.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุ
ราษฎร์ พอยเตอร์ 9,350.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุ
ราษฎร์ พอยเตอร์ 9,350.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

199

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเท่ียว 21,000.00        21,000.00        ซ้ือ

 ร้านพีวีเอส การค้า 
โดยนางสาวยุพา นาค
ปาน 21,000.00        

 ร้านพีวีเอส การค้า 
โดยนางสาวยุพา นาค
ปาน 21,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

200

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
เพ่ืองานอาชีพโรงแรม 4,280.00          4,280.00          ซ้ือ

 บริษัทอิตาเลเซีย เท
รดด้ิง (ประเทศไทย) 
จ ากัด จ ากัด 4,280.00          

 บริษัทอิตาเลเซีย เท
รดด้ิง (ประเทศไทย) 
จ ากัด จ ากัด 4,280.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

201

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
เพ่ืองานอาชีพโรงแรม 4,166.90          4,166.90          ซ้ือ

 บริษัทอิตาเลเซีย เท
รดด้ิง (ประเทศไทย) 
จ ากัด จ ากัด 4,166.90          

 บริษัทอิตาเลเซีย เท
รดด้ิง (ประเทศไทย) 
จ ากัด จ ากัด 4,166.90          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

202

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาหลักสูตรและอบรม
เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบัณฑิตฯ 4,076.70          4,076.70          ซ้ือ

 บริษัทอิตาเลเซีย เท
รดด้ิง (ประเทศไทย) 
จ ากัด จ ากัด 4,076.70          

 บริษัทอิตาเลเซีย เท
รดด้ิง (ประเทศไทย) 
จ ากัด จ ากัด 4,076.70          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

203

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมทักษะการท า
เคร่ืองด่ืมผสม 4,313.00          4,313.00          ซ้ือ

 บริษัท สรรเพชญ โก
รเซอร่ี จ ากัด 4,313.00          

 บริษัท สรรเพชญ โก
รเซอร่ี จ ากัด 4,313.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

204

 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมทักษะการท า
เคร่ืองด่ืมผสม 597.75             597.75             ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอ
สดีที คอฟฟ่ี 597.75             

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอ
สดีที คอฟฟ่ี 597.75             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

205

 จัดหาดีวีดีภาพยนตร์เพ่ือให้บริการ นักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร ณ หอสมุดกลาง ส านักวิทย
บริการฯ 3,308.00          3,308.00          ซ้ือ

 บริษัทบูมเมอแรง 
ออนไลน์ จ ากัด 3,308.00          

 บริษัทบูมเมอแรง 
ออนไลน์ จ ากัด 3,308.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

206

 เพ่ือซ้ือวัสดุด าเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้การ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรม ส่ือสร้างสรรค์พุทธทาส
ศึกษา 13,133.00        13,133.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 13,133.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 13,133.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

207  ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในส านักงาน 3,380.00          3,380.00          ซ้ือ

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 3,380.00          

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 3,380.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

208  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 1.3.3.2 12,010.00        12,010.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 12,010.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 12,010.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21

209

 ซ้ือหมึกถ่ายเอกสารเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ในคณะวิทยาศาสตร์ 12,000.00        12,000.00        ซ้ือ

 บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด 12,000.00        

 บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด 12,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21

210  วัสดุส านักงานเพ่ือใช้ภายในส านักงานคณบดี 4,625.00          4,625.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,625.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,625.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21

211

 วัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบันฑิตภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2563 3,465.00          3,465.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,465.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,465.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21

212

 เพ่ือเติมแก๊สอ็อกซิเจนส าหรับใช้ในการเรียนการ
สอนของห้องปฏิบัติการพยาบาล 500.00             500.00             ซ้ือ

 บริษัทกวงหลีอ็อกซิ
เย่น จ ากัด 500.00             

 บริษัทกวงหลีอ็อกซิ
เย่น จ ากัด 500.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21

213

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในโครงการนักจัดการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ระยะท่ี 2 400.00             400.00             ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 400.00             

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 400.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21

214

 เพ่ือซ้ือวัสดุด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทักษิณ (ด้านการถ่ายภาพวัตถุโบราณ) 3,745.00          3,745.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป 3,745.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป 3,745.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

215

 ซ้ือชุดเคาเตอร์บริการและเก็บเอกสาร ศูนย์ 
อพ.สธ.-รส. 29,900.00        29,900.00        ซ้ือ

 ร้านโง้วซ่งหลี โดย
นายวิพัฒน์ เบญจพร
กุลนิจ 29,900.00        

 ร้านโง้วซ่งหลี โดย
นายวิพัฒน์ เบญจพร
กุลนิจ 29,900.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

216

 ซ้ือวัสดุในการด าเนินโครงการ 1.2.2.2. จ านวน 7
 รายการ 4,900.00          4,900.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,900.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,900.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

217  ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ (UBI) 31,291.00        31,291.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 31,291.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 31,291.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

218  ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ (LLC) 9,988.00          9,988.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
อักษรทอง (ตงฮ้ัว) 9,988.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
อักษรทอง (ตงฮ้ัว) 9,988.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

219

 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนส่ือการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ 3,210.00          3,210.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 3,210.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 3,210.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

220

 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนส่ือการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ 24,400.00        24,400.00        ซ้ือ

 บริษัทไซเทคเอ็ดดูเค
ชัน จ ากัด 24,400.00        

 บริษัทไซเทคเอ็ดดูเค
ชัน จ ากัด 24,400.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

221  วัสดุการศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 4,395.00          4,395.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,395.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,395.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

222  เพ่ือซ้ือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 40,000.00        40,000.00        ซ้ือ

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด 40,000.00        

 บริษัทวี.ไอ.พี.เค. มาร์
เก็ตต้ิง  จ ากัด 40,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

223  ใช้ส าหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 760.00             760.00             ซ้ือ

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 760.00             

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 760.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

224  ใช้ในส านักงาน 12,871.00        12,871.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 12,871.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 12,871.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

225

 ซ้ือหนังสือให้บริการ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ณ
 หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการฯ 6,737.10          6,737.10          ซ้ือ

 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน) 6,737.10          

 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน) 6,737.10          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

226

 ซ้ือหนังสือพยาบาล เพ่ือให้บริการ นักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร ณ หอสมุดกลาง ส านักวิทย
บริการฯ 56,165.00        56,165.00        ซ้ือ

 ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 56,165.00        

 ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 56,165.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

227  ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการ 2.1.1.5 จ านวน 3 รายการ 1,245.00          1,245.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,245.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,245.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

228

 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 1 
รายการ 800.00             800.00             ซ้ือ

 บริษัทอิเล็คเตอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด 800.00             

 บริษัทอิเล็คเตอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด 800.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

229

 ซ้ือวัสดุด าเนินโครงการ 3.1.1.22 จ านวน 19 
รายการ 4,984.00          4,984.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 4,984.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 4,984.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

230

 ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.22 จ านวน 17 
รายการ 5,794.00          5,794.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 5,794.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 5,794.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

231  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.22 จ านวน 6 รายการ 3,570.00          3,570.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์ 3,570.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮ
ซายน์ 3,570.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

232

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ 17,435.00        17,435.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 17,435.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 17,435.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

233

 ซ้ือวัสดุทางฟิกส์เพ่ือน าไปใช้ในโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ 3,000.00          3,000.00          ซ้ือ

 บริษัทแกมมาโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ากัด 3,000.00          

 บริษัทแกมมาโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ากัด 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

234

 ซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ใน
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 8,142.00          8,142.00          ซ้ือ

 ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท 8,142.00          

 ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท 8,142.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

235

 จัดซ้ือวัสดุโครงการ SRU Startup Thailand 4.0
 #2 (กิจกรรมท่ี 2) 900.00             900.00             ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 900.00             

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 900.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

236  ขอซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหารเช้าห้องพัก 604.75             604.75             ซ้ือ

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาเกาะสมุย จ ากัด 
(มหาชน) 604.75             

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาเกาะสมุย จ ากัด 
(มหาชน) 604.75             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

237

 เพ่ือซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้ด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 1,650.00          1,650.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,650.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,650.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

238

 เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรียนรู้โครงการพัฒนาภาษาด้วย
ส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3,128.00          3,128.00          ซ้ือ

 ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 3,128.00          

 ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 3,128.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

239

 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาภาษาด้วย
ส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 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
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

240

 เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ในการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาภาษาด้วยส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 12,992.95        12,992.95        ซ้ือ

 ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 12,992.95        

 ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 12,992.95        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

241

 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานพัฒนาภาษาด้วยส่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 7,000.00          7,000.00          ซ้ือ

 บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด 7,000.00          

 บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด 7,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

242

 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ 2,310.00          2,310.00          ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2,310.00          

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2,310.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21

243

 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ 4,581.00          4,581.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,581.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,581.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21

244

 หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 98,000.00        98,000.00        ซ้ือ

 บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด 98,000.00        

 บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด 98,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21

245

 วัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน 1,000.00          1,000.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,000.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21

246

 ของท่ีระลึกโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมสู่ตลาดแรงงาน 500.00             500.00             ซ้ือ

 ร้านSRU 
BOOKSTORE ส านัก
จัดการทรัพย์สิน 500.00             

 ร้านSRU 
BOOKSTORE ส านัก
จัดการทรัพย์สิน 500.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21

247

 เพ่ือซ้ือเข็มกลัดดอกไม้ติดหน้าอกส าหรับพิธีรับมอบ
ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา 4,555.00          4,555.00          ซ้ือ

 ร้านบ้านมาลัย โดย
นางสาวศศี วณิชยาธิ
คุณ 4,555.00          

 ร้านบ้านมาลัย โดย
นางสาวศศี วณิชยาธิ
คุณ 4,555.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21

248

 เพ่ือซ้ือวัสดุและอุปกรณ์เตรียมการทอส าหรับจัด
นิทรรศการ 49,000.00        49,000.00        ซ้ือ  นายอัทธ์ กรดแก้ว 49,000.00         นายอัทธ์ กรดแก้ว 49,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21

249

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับใช้ด าเนินงานกิจกรรมจัดต้ังศูนย์
การศึกษาเรียนรู้มรดกส่ิงทอ 2,000.00          2,000.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,000.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21

250

 ครุภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนสู่ความเป็นเลิศ 4,000,000.00   4,000,000.00   ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด 3,998,500.00   

 บริษัทบี.เอส. 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด 3,998,500.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
10/2564 21/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

บริษัท ที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด 4,000,000.00   

251  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการค านวณ (Coding) 3,200,000.00   3,200,000.00   ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 3,197,000.00   

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 3,197,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
37/2564 21/03/21

เอสพี คอมพิวเตอร์ 3,199,000.00   

252  เคร่ืองท าน้ าบริสุทธ์ิ 695,000.00      695,000.00      ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอ 
แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 685,000.00      

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอ 
แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 685,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี  
31/2564 21/03/21

บริษัท โคเวเลนต์ 
บอนด์ ไซเอินซ จ ากัด 695,000.00      

253  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาพน่ิง 880,000.00      880,000.00      ซ้ือ

 บริษัทโซฮิโต้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 878,425.00      

 บริษัทโซฮิโต้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 878,425.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี  
16/2564 21/03/21

บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน 
จ ากัด 878,750.00      

บริษัท รังสีประภัสร 
จ ากัด 879,000.00      

254

 ซ้ือคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและงาน
ส านักงาน 989,000.00      989,000.00      ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 989,000.00      

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 989,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

255  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 98,125.00        98,125.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 98,125.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 98,125.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

256  เพ่ือจัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับใช้งาน ณ กองกลาง 37,950.00        37,950.00        ซ้ือ

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 37,950.00        

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 37,950.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

257  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ หน่วยงานกองกลาง 600.00             600.00             ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 600.00             

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 600.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

258

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีสาขาวิชาเทคโนโลยี
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 800,000.00  800,000.00  ซ้ือ

 บริษัทออฟฟิเชียล 
อีควิปเม้นท์ แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ากัด 767,000.00      

 บริษัทออฟฟิเชียล 
อีควิปเม้นท์ แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ากัด 767,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
14/2564 22/03/21

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์
เอเบิล จ ากัด 782,000.00      

259

 ครุภัณฑ์ส าหรับย่อยตัวอย่างทางด้านส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการวิเคราะห์ข้ันสูง 3,500,000.00   3,500,000.00   ซ้ือ

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ 2011 จ ากัด 3,485,000.00   

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ 2011 จ ากัด 3,485,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
29/2564 22/03/21

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.
ไอ.ที. เพาเวอร์ไลน์ 
เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็มส์ 3,500,000.00   

260

 ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่เพ่ือรองรับ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 9,221,900.00   9,221,900.00   ซ้ือ

 บริษัทเฟิรส์วัน ซิส
เต็มส์ จ ากัด 9,195,000.00   

 บริษัทเฟิรส์วัน ซิส
เต็มส์ จ ากัด 9,195,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี  
11/2564 22/03/21

บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 9,210,000.00   

261  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประติมากรรม 1,350,000.00   1,350,000.00   ซ้ือ

 บริษัทเอชเจเค 
อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 875,000.00      

 บริษัทเอชเจเค 
อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 875,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี  
2/2564 22/03/21

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร
พิพัฒน์วิศวกรรม 1,050,000.00   

ห้างห้นส่วนจ ากัด สิงห์
ทองแมชชีนเนอร่ี 
แอนด์ ทูล 1,300,000.00   



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บางกอกวู๊ดเวิร์ค 915,000.00      

บริษัท ไทยไดโซ
อินเตอร์เทรด จ ากัด 940,000.00      

บริษัท เจ ไอ เอส เท
รดด้ิง จ ากัด 1,100,000.00   

บริษัท เอ็ม.ยู.ดี.โพรไว
เดอร์ จ ากัด 1,185,560.00   

บริษัท ดิจิตอล บรอด
คาสท์ ซิสเท็ม จ ากัด 927,690.00      

บริษัท เคทีพี น าโชค 
จ ากัด 1,302,499.00   

บริษัทไฮ พรีซิช่ัน 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 
ซัพพลาย จ ากัด 1,070,000.00   

บริษัท เค.พี.ที.กลอร่ี 
จ ากัด 1,349,050.00   

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อ านวยภัณฑ์ วิศวภัณฑ์ 899,600.00      

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย
เทอร่า เอนเนอย่ี 895,000.00      

บริษัท เค.เอส.พี 
อ๊อคต้าเทค จ ากัด 980,000.00      

262  เคร่ืองทดสอบคอนกรีต 960,000.00      960,000.00      ซ้ือ

 บริษัทเอสพีซี อาร์ที 
จ ากัด 957,650.00      

 บริษัทเอสพีซี อาร์ที 
จ ากัด 957,650.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
17/2564 22/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

บริษัท ไซเอนซ์แอนด์
เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด 960,000.00      

บริษัท ภนาศักด์ิการ
โยธา จ ากัด 922,222.00      

263  ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 18,000.00        18,000.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 18,000.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 18,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

264

 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ 9,750.00          9,750.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดว.
วิทยาภัณฑ์ 9,750.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดว.
วิทยาภัณฑ์ 9,750.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

265  ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2,568.00          2,568.00          ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 2,568.00          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 2,568.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

266

 วัสดุ-อุปกรณ์ ส านักงานคณะเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและด าเนินงานบริหารคณะ 81,916.00        81,916.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 81,916.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 81,916.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

267

 ขอซ้ือถังไม้ม็อบถูพ้ืนประจ าศูนย์การเรียนรู้ฯ มุกส
มุย 2,620.00          2,620.00          ซ้ือ

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาเกาะสมุย จ ากัด 
(มหาชน) 2,620.00          

 บริษัทสยามแม็คโคร 
สาขาเกาะสมุย จ ากัด 
(มหาชน) 2,620.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

268  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 2,000,000.00   2,000,000.00   ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 1,998,000.00   

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 1,998,000.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
27/2564 23/03/21

เอสพี คอมพิวเตอร์ 1,999,300.00   



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

269

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ หน่วยงานกองกลาง
 (ธุรการ) ส านักงานอธิการบดี 480.00             480.00             ซ้ือ

 SRU BOOKSTORE 
ส านักจัดการทรัพย์สิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 480.00             

 SRU BOOKSTORE 
ส านักจัดการทรัพย์สิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 480.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

270

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ หน่วยงานกองกลาง
 (ธุรการ) ส านักงานอธิการบดี 2,000.00          2,000.00          ซ้ือ

 ร้านศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นางเยาวนารถ ทองจุ้ย 2,000.00          

 ร้านศักด์ิดีภัณฑ์โดย
นางเยาวนารถ ทองจุ้ย 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

271  เพ่ือจัดซ้ือผ้าม่านพร้อมการติดต้ัง 16,296.00        16,296.00        ซ้ือ  นายจิรวัฒน์ เขียวสิน 16,296.00         นายจิรวัฒน์ เขียวสิน 16,296.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

272  ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ 3.1.1.11 (14 รายการ) 4,310.00          4,310.00          ซ้ือ  นางสุธาทิพย์ เพ็งทอง 4,310.00           นางสุธาทิพย์ เพ็งทอง 4,310.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

273

 ส่ังซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับประชุม
ออนไลน์ 2,450.00          2,450.00          ซ้ือ

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 2,450.00          

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 2,450.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

274

 กิจกรรมจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ครู
คอมพิวเตอร์ฯ 1,890.00          1,890.00          ซ้ือ

 ร้านSRU 
BOOKSTORE ส านัก
จัดการทรัพย์สิน 1,890.00          

 ร้านSRU 
BOOKSTORE ส านัก
จัดการทรัพย์สิน 1,890.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

275

 กิจกรรมจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ครู
คอมพิวเตอร์ฯ 99,800.00        99,800.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 99,800.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 99,800.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

276

 ซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ 59,500.00        59,500.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุ
ราษฎร์มหานคร
(1999) 59,500.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุ
ราษฎร์มหานคร
(1999) 59,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

277

 ซ้ือดอกกุหลาบเพ่ือน าไปใช้ในโครงการราชพฤกษ์ 
ผลิบาน วันวาน-วันน้ีท่ีภาคภูมิใจ 1,200.00          1,200.00          ซ้ือ  ร้านต๋ิมดอกไม้ 1,200.00           ร้านต๋ิมดอกไม้ 1,200.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

278

 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเพ่ือน าไปใช้ในโครงการราชพฤกษ์
 ผลิบาน วันวาน-วันน้ีท่ีภาคภูมิใจ 6,000.00          6,000.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,000.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 6,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

279

 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการด าเนินงานหอสมุดกลาง ส านัก
วิทยบริการฯ 6,400.00          6,400.00          ซ้ือ

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ากัด 6,400.00          

 บริษัทบี.เอสคอมพิว
เตอร์ จ ากัด 6,400.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

280

 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ (printer) ส าหรับ
ใช้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 7,050.00          7,050.00          ซ้ือ

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 7,050.00          

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 7,050.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

281

 เพ่ือใช้ในการด าเนินการโครงพัฒนาภาษาด้วยส่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4,000.00          4,000.00          ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 4,000.00          

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 4,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

282

 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ 8,580.00          8,580.00          ซ้ือ

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 8,580.00          

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 8,580.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

283

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในโครงการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี 3,800.00          3,800.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 3,800.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 3,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

284

 จัดซ้ือวัสดุโครงการค่ายพัฒนาแกนน าเยาวชน 
คณะวิทยาการจัดการ 12,485.00        12,485.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 12,485.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 12,485.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

285  ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ 4,440.00          4,440.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,440.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,440.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

286

 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการด าเนินงานฝ่ายโสตทัศนศึกษา
 หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการฯ 2,950.00          2,950.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,950.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,950.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

287  เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการยุวชนอาสา 5,290.00          5,290.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,290.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 5,290.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

288  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม3.1.1.32 13,535.00        13,535.00        ซ้ือ

 ร้านเจ พี มีเดีย โดย 
นางสาวยุภาพร ใยทอง 13,535.00        

 ร้านเจ พี มีเดีย โดย 
นางสาวยุภาพร ใยทอง 13,535.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

289  ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 26,700.00        26,700.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 26,700.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 26,700.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

290  กิจกรรมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 201,550.00      201,550.00      ซ้ือ

 บริษัทแกมมาโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ากัด 201,550.00      

 บริษัทแกมมาโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ากัด 201,550.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

291

 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือน าไปใช้ในโครงการอบรม
เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 4,590.00          4,590.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,590.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,590.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

292

 ซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ใน
โครงการอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 5,732.00          5,732.00          ซ้ือ

 ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท 5,732.00          

 ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท 5,732.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

293

 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าส าหรับฝึกอบรมโครงการเทคนิค
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2,000.00          2,000.00          ซ้ือ

 บริษัทแกมมาโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ากัด 2,000.00          

 บริษัทแกมมาโก้ 
(ประเทศไทย)  จ ากัด 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

294

 ซ้ือเกมส์การศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในโครงการอบรม
เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1,080.00          1,080.00          ซ้ือ

 บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด 1,080.00          

 บริษัทที เอ เอ็ม 
ไฮเทค เซอร์วิส จ ากัด 1,080.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

295

 ซ้ือวัสดุการฝึกอบรมเพ่ือน าไปใช้ในการโครงการ
อบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 564.00             564.00             ซ้ือ  นางประทุม ขุนทอง 564.00              นางประทุม ขุนทอง 564.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

296

 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือการเรียนการสอนในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 12,502.00        12,502.00        ซ้ือ

 บริษัทกระบ่ี แดดดี 
จ ากัด 12,502.00        

 บริษัทกระบ่ี แดดดี 
จ ากัด 12,502.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

297

 จัดซ้ือวัสดุโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 11,520.00        11,520.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุ
ราษฎร์พอยเตอร์ 11,520.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุ
ราษฎร์พอยเตอร์ 11,520.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

298

 วัสดุด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ
กิจกรรมเทคนิคการสกรีนเส้ือ 9,290.00          9,290.00          ซ้ือ  นายอุชุกร สะเม๊าะ 9,290.00           นายอุชุกร สะเม๊าะ 9,290.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

299  ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.00        42,000.00        ซ้ือ

 บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด 42,000.00        

 บริษัทสุราษฎร์
พิมพ์ดีด(2544)  จ ากัด 42,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

300  เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 4,440.00          4,440.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,440.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,440.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

301

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในพิธีรับมอบใบรับรอง
คุณวุฒิการศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 4,113.00          4,113.00          ซ้ือ

 ร้านขุนทะเลฟลาว
เวอร์ โดยนางสาวกิตติ
มา สุขเสวียด 4,113.00          

 ร้านขุนทะเลฟลาว
เวอร์ โดยนางสาวกิตติ
มา สุขเสวียด 4,113.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

302

 เพ่ือซ้ือวัสดุส าหรับโครงการการพัฒนาเครือข่าย
การวิจัยฯ 17,385.00        17,385.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 17,385.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 17,385.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

303

 เพ่ือซ้ือวัสดุด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทักษิณ 2,640.00          2,640.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,640.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,640.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

304  ซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในส านักงาน 3,615.00          3,615.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,615.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 3,615.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

305

 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาภาษาด้วย
ส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2,850.00          2,850.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,850.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,850.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

306

 เพ่ือใช้ในการด าเนินการโครงพัฒนาภาษาด้วยส่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4,130.00          4,130.00          ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 4,130.00          

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 4,130.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

307

 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ส าหรับใช้งาน ณ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 12,430.00        12,430.00        ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 12,430.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 12,430.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

308  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.15 จ านวน 4 รายการ 3,790.00          3,790.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 3,790.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 3,790.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

309  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.16 จ านวน 5 รายการ 6,310.00          6,310.00          ซ้ือ

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 6,310.00          

 ร้านJ.B. โมบาย โดย
นายนิธิภูมิ แก้วอินธิ 6,310.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

310  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 2.1.1.3 จ านวน 9 รายการ 5,540.00          5,540.00          ซ้ือ

 ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท 5,540.00          

 ร้านพี.พี.ซายน์ แอนด์
 ซัพพลาย โดยนาย
ศิริพงษ์ ไกรมาท 5,540.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

311  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 1.4.4.5 จ านวน 9 รายการ 4,960.00          4,960.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,960.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 4,960.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

312  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 1.4.4.6 จ านวน 7 รายการ 2,250.00          2,250.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,250.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 2,250.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

313  ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ 2.3.3.1 30,632.00        30,632.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 30,632.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 30,632.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

314  ซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม 3.1.1.15 จ านวน 3 รายการ 19,000.00        19,000.00        ซ้ือ

 นางสาววราภรณ์ 
บัวสมุย 19,000.00        

 นางสาววราภรณ์ 
บัวสมุย 19,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

315

 ส่ังซ้ือน้ าด่ืมส าหรับโครงการ ความเข้าใจเชิงลึก : 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย” 376.00             376.00             ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ ม.ราชภัฎสุ
ราษฎร์ธานี 376.00             

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ ม.ราชภัฎสุ
ราษฎร์ธานี 376.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

316  กิจกรรมฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไปสัมพันธ์ 7,800.00          7,800.00          ซ้ือ

 บริษัทฟอร์ทิส เทรด
ด้ิง จ ากัด 7,800.00          

 บริษัทฟอร์ทิส เทรด
ด้ิง จ ากัด 7,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

317

 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ 880.00             880.00             ซ้ือ

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 880.00             

 โรงงานน้ าด่ืมราช
พฤกษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 880.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

318

 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2,570.00          2,570.00          ซ้ือ

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 2,570.00          

 บริษัทบี.เอส.คอมพิว
เตอร์ จ ากัด 2,570.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

319

 วัสดุส านักงานโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดตาม
แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1,460.00          1,460.00          ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,460.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 1,460.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

320  โปรแกรมส าเร็จรูปCANVA 4,700.00          4,700.00          ซ้ือ

 ร้านสถานีเอกสารโดย
นายวิทยากร เหล่า
เจริญ 4,700.00          

 ร้านสถานีเอกสารโดย
นายวิทยากร เหล่า
เจริญ 4,700.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

321  ซ้ือวัสดุใช้ในการบริหารงานในส านักส่งเสริมฯ 10,190.00        10,190.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 10,190.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 10,190.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

322  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสอบ 20,671.00        20,671.00        ซ้ือ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 20,671.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพี.
พี.สหภัณฑ์ 20,671.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

323  เพ่ือซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) 5,840.00          5,840.00          ซ้ือ

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 5,840.00          

 บริษัทวาย.ทู คอมเทค
 จ ากัด 5,840.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

324  ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในส านักงาน 7,840.00          7,840.00          ซ้ือ

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 7,840.00          

 บริษัทสปิริตไอที  
จ ากัด 7,840.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

325

 เพ่ือใช้ในการให้บริการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 7,250.00          7,250.00          ซ้ือ

 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน) 7,250.00          

 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน) 7,250.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

326

 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ SRU TEST ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 12,733.85        12,733.85        ซ้ือ

 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน) 12,733.85        

 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน) 12,733.85        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

327  ครุภัณฑ์ห้องเรียนรวมอาคารวิทยาการจัดการ 1,679,000.00   1,679,000.00   ซ้ือ  บริษัทโปร เอวี จ ากัด 1,676,100.00    บริษัทโปร เอวี จ ากัด 1,676,100.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
12/2564 31/03/21

ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เอ็น
เอส 2018 มาร์เก็ตต้ิง 1,678,000.00   

328

 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 3,276,900.00  3,276,900.00  ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 3,274,900.00   

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 3,274,900.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
25/2564 31/03/21

เอสพี คอมพิวเตอร์ 3,276,400.00   



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

329  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์ 1,020,600.00   1,020,600.00   ซ้ือ

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 1,017,600.00   

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 1,017,600.00   

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ

สัญญาเลขท่ี 
28/2564 31/03/21

เอสพี คอมพิวเตอร์ 1,019,100.00   

330

 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองป่ันไฟฟ้าอาคารกาญจนาภิเษ
กอนุสรณ์ และหอประชุมวชิราลงกรณ 45,078.03        45,078.03        จ้าง

 ร้านนาวิสตาร์
แคปปิตอล (ส านักงาน
ใหญ่) โดยนายสุทธิ
พงษ์ ยาพัน 45,078.03        

 ร้านนาวิสตาร์
แคปปิตอล (ส านักงาน
ใหญ่) โดยนายสุทธิ
พงษ์ ยาพัน 45,078.03        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

331  จ้างวิเคราะห์คุณสมบัติถ่านอัดแท่ง จ านวน 1 งาน 5,000.00          5,000.00          จ้าง

 บริษัทไซแอนซ์ อิน
เทลลิเจนซ์ จ ากัด 5,000.00          

 บริษัทไซแอนซ์ อิน
เทลลิเจนซ์ จ ากัด 5,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

332

 จ้างท าโปสเตอร์น าเสนอผลงานวิจัยพ่ือใช้ในการจัด
โครงการการวิจัยทางสาธารณสุข 2,640.00          2,640.00          จ้าง

 ร้านเสือไวนิล โดย
นายสรายุทธ ช้าง
นรินทร์ 2,640.00          

 ร้านเสือไวนิล โดย
นายสรายุทธ ช้าง
นรินทร์ 2,640.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

333

 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศประจ าอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศ 62,398.00        62,398.00        จ้าง

 สุริยะออโต้เซอร์วิส 
โดย นายสุริยะ แซ่แจี
ยม 62,398.00        

 สุริยะออโต้เซอร์วิส 
โดย นายสุริยะ แซ่แจี
ยม 62,398.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

334

 เพ่ือจ้างเหมาซ่อมแซมท่ัวไปภายในคณะพยาบาล
ศาสตร์ 21,900.00        21,900.00        จ้าง

 ร้านC.W&เซอร์วิส 
โดย นายนเรศ แพรัตน์ 21,900.00        

 ร้านC.W&เซอร์วิส 
โดย นายนเรศ แพรัตน์ 21,900.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

335

 เพ่ือจ้างท าเอกสารคู่มือการศึกษารายวิชา
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 7,383.00          7,383.00          จ้าง

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 7,383.00          

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 7,383.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

336

 งานจ้างซ่อมเปล่ียนบ ารุงรักษาระบบวงจรปิด
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 
ส านักวิทยบริการฯ 90,400.00        90,400.00        จ้าง

 บริษัทซีซีทีวี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 90,400.00        

 บริษัทซีซีทีวี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 90,400.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

337

 จ้างจัดท าเอกสารแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 136.00             136.00             จ้าง

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 136.00             

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 136.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

338

 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน ๔ เคร่ือง และ
เคร่ืองตัดแต่งทรงพุ่ม ๑ เคร่ือง 3,010.00          3,010.00          จ้าง

 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดวรการจักรกล 3,010.00          

 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดวรการจักรกล 3,010.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

339  ค่าจ้างเก็บข้อมูลและตัวอย่าง (2.1.1.12) 1 งาน 4,000.00          4,000.00          จ้าง

 นางสาววาสนา ชัย
เนตร 4,000.00          

 นางสาววาสนา ชัย
เนตร 4,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

340

 จ้างท าสติกเกอร์ตัวอักษรพาสวูสเพ่ือน าไปใช้ใน
ด าเนินงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ 2,700.00          2,700.00          จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 2,700.00          

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 2,700.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

341

 จ้างท าเอกสารหลักสูตรเพ่ือน าไปใช้ในการ
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4,650.00          4,650.00          จ้าง

 ร้านมากแผ่นโดย
นางสาวทักษิณา สุ
ตันติราษฎร์ 4,650.00          

 ร้านมากแผ่นโดย
นางสาวทักษิณา สุ
ตันติราษฎร์ 4,650.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

342  จัดดอกไม้โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ คร้ังท่ี 9 3,000.00          3,000.00          จ้าง

 นายชัยณรงค์ สวัสดี
รักษา 3,000.00          

 นายชัยณรงค์ สวัสดี
รักษา 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

343

 จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์กาละแม โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมฯ 4,900.00          4,900.00          จ้าง  นายสุริยงค์ สุภาค า 4,900.00           นายสุริยงค์ สุภาค า 4,900.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

344  จ้างออกแบบและผลิตถุงบรรจุภัณฑ์ จ านวน 1 งาน 14,980.00        14,980.00        จ้าง

 บริษัทวิคตอร่ีซิปแพค
 จ ากัด 14,980.00        

 บริษัทวิคตอร่ีซิปแพค
 จ ากัด 14,980.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

345  จ้างท าโปสเตอร์ (3.1.1.19) 1,080.00          1,080.00          จ้าง

 ร้านเสือไวนิล โดย
นายสรายุทธ ช้าง
นรินทร์ 1,080.00          

 ร้านเสือไวนิล โดย
นายสรายุทธ ช้าง
นรินทร์ 1,080.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

346

 จ้างท าเอกสารอบรมในโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาขาวิทยาคอมพิวเตอร์ 798.00             798.00             จ้าง

 ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 798.00             

 ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 798.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

347

 จ้างท าเอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 2,500.00          2,500.00          จ้าง

 ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 2,500.00          

 ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 2,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

348

 จ้างเหมาจัดสถานท่ีเพ่ือน าเสนอนิทรรศการ
โครงการการวิจัยทางสาธารณสุข 3,000.00          3,000.00          จ้าง

 นางสาวจรรญวัชน์ ศรี
รักษา 3,000.00          

 นางสาวจรรญวัชน์ ศรี
รักษา 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

349

 ไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์
 คร้ังท่ี 9 2,000.00          2,000.00          จ้าง

 ร้านเอ ดี กรุ๊ป โดย 
น.ส.อมรรัตน์ ชุมพินิจ 2,000.00          

 ร้านเอ ดี กรุ๊ป โดย 
น.ส.อมรรัตน์ ชุมพินิจ 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

350

 เพ่ือจ้างซ่อมแซมเบาะท่ีน่ังรถกอล์ฟไฟฟ้าของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 3,800.00          3,800.00          จ้าง  นางอารี ทองประเสริฐ 3,800.00           นางอารี ทองประเสริฐ 3,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

351

 เพ่ือจ้างท าดอกกุญแจประจ าห้องต่างๆภายในคณะ
พยาบาลศาสตร์ 3,450.00          3,450.00          จ้าง

 นาย พิพัฒน์ ตน
คัมภีรวาท 3,450.00          

 นาย พิพัฒน์ ตน
คัมภีรวาท 3,450.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

352

 เพ่ือจ้างเย็บกระเป๋าผ้าเอนกประสงค์ส าหรับ
โครงการการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 4,000.00          4,000.00          จ้าง

 นางสาวดาวจิรา ไชย
พรหม 4,000.00          

 นางสาวดาวจิรา ไชย
พรหม 4,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

353  เพ่ือจ้างท าป้ายช่ือต้ังโต๊ะส าหรับอาจารย์พยาบาล 4,200.00          4,200.00          จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 4,200.00          

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 4,200.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

354

 เพ่ือจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานท่ีในงานพิธีรับมอบ
หมวก เข็มช้ันปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล 16,000.00        16,000.00        จ้าง

 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดเบิร์ดคัลเลอร์แล็บ 16,000.00        

 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดเบิร์ดคัลเลอร์แล็บ 16,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

355  ไวนิลผลิตภัณฑ์กาละแม 800.00             800.00             จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 800.00             

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 800.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

356

 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบป้ัมน้ า อาคาร
ห้องฝึกภาษา 24,404.56        24,404.56        จ้าง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล 
ส านักงานใหญ่ 24,404.56        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล 
ส านักงานใหญ่ 24,404.56        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

357

 จ้างปูกระเบ้ืองพ้ืนทางเดินอาคาร ช้ัน 4 อาคาร
คณะพยาบาลศาสตร์ 91,000.00        91,000.00        จ้าง  นายจิรวัฒน์ เขียวสิน 91,000.00         นายจิรวัฒน์ เขียวสิน 91,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

358  จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเสาธง 13,995.60        13,995.60        จ้าง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล 
ส านักงานใหญ่ 13,995.60        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศุภ
ณัฐ เทคนิคอล 
ส านักงานใหญ่ 13,995.60        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

359

 จ้างลงหนังสือพิมพ์ ก้าวสู่ปีท่ี8 ฉบับประจ าเดือน
มีนาคม-เมษายน 264 3,000.00          3,000.00          จ้าง

 หนังสือพิมพ์กระแส
ข่าวเซ้าท์เทิร์น โดย
นาย ธีระพงษ์ ศิระบูชา 3,000.00          

 หนังสือพิมพ์กระแส
ข่าวเซ้าท์เทิร์น โดย
นาย ธีระพงษ์ ศิระบูชา 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

360  จ้างวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการแบบเต็มแกงส้มกบ 15,550.00        15,550.00        จ้าง

 ศูนย์อุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือการ
ส่งออก 15,550.00        

 ศูนย์อุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือการ
ส่งออก 15,550.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

361  เก็บข้อมูลและตัวอย่างภาคสนาม (1.4.4.2) 7,000.00          7,000.00          จ้าง

 นางสาวพนมรัตน์ ละ
กุด 7,000.00          

 นางสาวพนมรัตน์ ละ
กุด 7,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

362

 จ้างก้ันผนังกระจกอลูมิเนียมเพ่ือติดต้ังภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์ 15,000.00        15,000.00        จ้าง

 นายเทิดศักด์ิ สุนทร
ธรรมาสน์ 15,000.00        

 นายเทิดศักด์ิ สุนทร
ธรรมาสน์ 15,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

363

 จ้งท าวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการ Coffee and Mock 
tail การท ากาแฟสด และการผสมเคร่ืองด่ืม (5 มี.ค.
 64) 1,485.00          1,485.00          จ้าง  นายวุฒิศักด์ิ ฟูโรจนกุล 1,485.00           นายวุฒิศักด์ิ ฟูโรจนกุล 1,485.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

364

 คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ภาค กศ.บท. 2564 6,900.00          6,900.00          จ้าง

 ร้านเอ็กซ์เพรสโดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 6,900.00          

 ร้านเอ็กซ์เพรสโดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 6,900.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

365

 เพ่ือจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศประจ าคณะ
พยาบาลศาสตร์ 10,486.00        10,486.00        จ้าง

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 10,486.00        

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 10,486.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

366

 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 11,863.00        11,863.00        จ้าง

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 11,863.00        

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 11,863.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 05/03/21

367

 เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการปฐมนิเทศเครือข่าย
วิศวกรสังคม 50,500.00        50,500.00        จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 50,500.00        

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 50,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 05/03/21

368  โครงการค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี 2,500.00          2,500.00          จ้าง

 นางสาวรุ่งนภา 
สุวรรณมาก 2,500.00          

 นางสาวรุ่งนภา 
สุวรรณมาก 2,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 05/03/21

369  จ้างเหมาตีเส้นสนามฟุตบอล โครงการประมวลเกมส์ 2,000.00          2,000.00          จ้าง  นายพลาพร ขุนทอง 2,000.00           นายพลาพร ขุนทอง 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 05/03/21

370  ซ่อมท่อประปาแตกบริเวณหลังโรงอาหารกลาง 2,000.00          2,000.00          จ้าง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุ
ราษฎร์มหานคร
(1999) 2,000.00          

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุ
ราษฎร์มหานคร
(1999) 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

371

 เพ่ือจ้างจัดท าเอกสารรายงานการเงิน (งบประมาณ
เงินรายได้) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 790.20             790.20             จ้าง

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 790.20             

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 790.20             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

372

 เก็บข้อมูลแบบสอบถามส าหรับการจัดท าฐานข้อมูล
ระดับบุคคลและครัวเรือน 9,060.00          9,060.00          จ้าง

 นางสาวอัญชลี สุทธิ
รักษ์ 9,060.00          

 นางสาวอัญชลี สุทธิ
รักษ์ 9,060.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

373

 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ TOEIC 
รูปแบบใหม่ 20,100.00        20,100.00        จ้าง

 ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 20,100.00        

 ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 20,100.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

374

 จ้างท าสูจิบัตร โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 
คร้ังท่ี 9 45,000.00        45,000.00        จ้าง

 ร้านเอ ดี กรุ๊ปโดย 
น.ส.อมรรัตน์ ชุมพินิจ 45,000.00        

 ร้านเอ ดี กรุ๊ปโดย 
น.ส.อมรรัตน์ ชุมพินิจ 45,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

375

 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องส านักงานคณบดีและ
กองวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,815.00          4,815.00          จ้าง

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4,815.00          

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4,815.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

376

 จ้างท าตรายางด้ามไม้ เพ่ือสนับสนุนด าเนินงาน
บริหารคณะ 800.00             800.00             จ้าง

 ห้างหุ้นส่วน
สามัญพ.นภัส โดยนาง
ปิยะพร บุญญานุวัตร 800.00             

 ห้างหุ้นส่วน
สามัญพ.นภัส โดยนาง
ปิยะพร บุญญานุวัตร 800.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

377

 จ้างท าป้ายไวนิลห้ามกลับรถติดต้ังหน้าวิทยาลัย
นานาชาติการท่องเท่ียวอ าเภอเกาะสมุย 950.00             950.00             จ้าง

 นางสาวรตนพร อักษร
เผือก 950.00             

 นางสาวรตนพร อักษร
เผือก 950.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

378

 จ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศอาคาร
หอสมุดกลางฯ ส านักวิทยบริการฯ 5,800.00          5,800.00          จ้าง

 ร้านอินเตอร์แอร์ 
แอนซ์ เซอร์วิส โดย 
นายเอกมล ธรรมภร
ภัทร์ 5,800.00          

 ร้านอินเตอร์แอร์ 
แอนซ์ เซอร์วิส โดย 
นายเอกมล ธรรมภร
ภัทร์ 5,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

379

 จ้างขนย้ายและเทกองขยะมูลฝอย ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 40,000.00        40,000.00        จ้าง

 บริษัทเอสอาร์ที พาว
เวอร์กรีน จ ากัด 40,000.00        

 บริษัทเอสอาร์ที พาว
เวอร์กรีน จ ากัด 40,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

380

 จ้างพัฒนาระบบและแพลตฟอร์มหลักสูตรระยะส้ัน 
(LLC) 280,000.00      280,000.00      จ้าง

 บริษัทวีแทคอี
คอมเมิร์ซ จ ากัด 280,000.00      

 บริษัทวีแทคอี
คอมเมิร์ซ จ ากัด 280,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

381  จ้างเหมาบริการขนของ (3.1.1.1) 4,000.00          4,000.00          จ้าง  นายวิรัตน์ เทพนวล 4,000.00           นายวิรัตน์ เทพนวล 4,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

382

 จ้างแปลชุดข้อสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล
จากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ 24,500.00        24,500.00        จ้าง  นางภาณิษา เบรเกลีย 24,500.00         นางภาณิษา เบรเกลีย 24,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 11/03/21

383

 ซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อ LG 
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกีบรติ 17,500.00        17,500.00        จ้าง

 ร้านอินเตอร์แอร์ 
แอนซ์ เซอร์วิส โดย 
นายเอกมล ธรรมภร
ภัทร์ 17,500.00        

 ร้านอินเตอร์แอร์ 
แอนซ์ เซอร์วิส โดย 
นายเอกมล ธรรมภร
ภัทร์ 17,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 12/03/21

384

 เพ่ือจ้างท าป้ายช่ือบุคลากร และสัญญลักษณ์
ส าหรับการประชาสัมพันธ์ 6,260.00          6,260.00          จ้าง

 ร้านภูผาศิลป์ โดย 
นางสาวประภาพร 
พวงแก้ว
นางสาวประภาพร 
พวงแก้ว 6,260.00          

 ร้านภูผาศิลป์ โดย 
นางสาวประภาพร 
พวงแก้ว
นางสาวประภาพร 
พวงแก้ว 6,260.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 12/03/21

385

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษฯ 24,000.00        24,000.00        จ้าง

 นายชโยดม ปลอด
อักษร 24,000.00        

 นายชโยดม ปลอด
อักษร 24,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

386

 เพ่ือจ้างเหมาซ่อมแซมพร้ินเตอร์ประจ าส านักงาน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 1,605.00          1,605.00          จ้าง

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 1,605.00          

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 1,605.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

387

 เพ่ือจ้างท าโปสเตอร์ประกอบการน าเสนอผลงาน
รายวิชานวัตกรรมทางสุขภาพ 8,400.00          8,400.00          จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 8,400.00          

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 8,400.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

388

 จ้างเหมาบริการเปล่ียนเคร่ืองCompresser 
Capacitor 1,605.00          1,605.00          จ้าง

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,605.00          

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,605.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

389  เพ่ือจ้างท าไวนิลตรวจเย่ียมวิศวกรสังคม 1,000.00          1,000.00          จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 1,000.00          

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 1,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21

390

 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดินและตัวอย่างข้าว 
(1.3.3.2) จ านวน 1 งาน 10,790.00        10,790.00        จ้าง

 ศูนย์บริการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร์ 10,790.00        

 ศูนย์บริการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร์ 10,790.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21

391

 จ้างท าเอกสารแผนปรับโครงสร้างภายในคณะ
วิทยาการจัดการ 2,279.10          2,279.10          จ้าง

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,279.10          

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 2,279.10          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21

392

 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 2 และห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,280.00          4,280.00          จ้าง

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4,280.00          

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4,280.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21

393

 บายศรีโครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 1,500.00          1,500.00          จ้าง

 นางสาวเบญจวรรณ 
พูลทวี 1,500.00          

 นางสาวเบญจวรรณ 
พูลทวี 1,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21

394

 เพ่ือจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถบริการรับ-ส่ง ภายใน
มหาวิทยาลัย SRU ECO04 2,800.00          2,800.00          จ้าง

 ร้านเสริมวิทย์ไดนาโม 
โดยนางวลัยพร เสริม
วิทยวงศ์ 2,800.00          

 ร้านเสริมวิทย์ไดนาโม 
โดยนางวลัยพร เสริม
วิทยวงศ์ 2,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21

395

 เพ่ือจ้างเหมาเก็บข้อมูลท้องถ่ินด้านศิลปกรรม 
จ านวน 4 อ าเภอ 300,000.00      300,000.00      จ้าง  นายธวัชชัย นิลแดง 300,000.00       นายธวัชชัย นิลแดง 300,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21

396

 เพ่ือจ้างท าไวนิลส าหรับจัดนิทรรศการเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ มรภ.พระนคร ฯ 2,100.00          2,100.00          จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 2,100.00          

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 2,100.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 16/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

397

 จ้างจัดท าเอกสารแผนบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ 564.00             564.00             จ้าง

 ร้านเอ็กซ์เพรสโดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 564.00             

 ร้านเอ็กซ์เพรสโดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 564.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

398  จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดิน (1.4.4.2) 5,275.00          5,275.00          จ้าง

 ศูนย์บริการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร์ 5,275.00          

 ศูนย์บริการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร์ 5,275.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

399  จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม (LLC) 7,439.00          7,439.00          จ้าง

 ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 7,439.00          

 ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 7,439.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

400  จ้างท าส่ือการสอนอินโฟกราฟิก (2.3.3.1) 81,000.00        81,000.00        จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 81,000.00        

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 81,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

401

 จ้างท าส่ือการสอนประเภทแผนการสอนภาษาไทย
และส่ือการสอนเกมหรรษาภาษาไทย 34,848.00        34,848.00        จ้าง

 ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 34,848.00        

 ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 34,848.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

402

 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ 7,980.00          7,980.00          จ้าง

 ร้านHI SPEED 
INTERNET โดยนาย
ทนงศักด์ิ จันลา 7,980.00          

 ร้านHI SPEED 
INTERNET โดยนาย
ทนงศักด์ิ จันลา 7,980.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

403

 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศประจ าอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 4 84,480.00        84,480.00        จ้าง

 สุริยะออโต้เซอร์วิส 
โดย นายสุริยะ แซ่แจี
ยม 84,480.00        

 สุริยะออโต้เซอร์วิส 
โดย นายสุริยะ แซ่แจี
ยม 84,480.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

404

 จ้างท าแฟ้มปกผ้าไหมส าหรับพิธีมอบใบรับรอง
คุณวุฒิ 18,360.00        18,360.00        จ้าง

 บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด 18,360.00        

 บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด 18,360.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

405

 จ้างออกแบบโลโก้สินค้าทองม้วนบ้านมอเก็ต 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ินปี 2563 2,000.00          2,000.00          จ้าง  นางสาวบุปผา วาทิน 2,000.00           นางสาวบุปผา วาทิน 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

406  จ้างท้าป้ายไวนิลโครงการ 2.1.1.5 จ านวน 1 งาน 480.00             480.00             จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 480.00             

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 480.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

407

 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรม
เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1,920.00          1,920.00          จ้าง

 ร้านHI SPEED 
INTERNET โดยนาย
ทนงศักด์ิ จันลา 1,920.00          

 ร้านHI SPEED 
INTERNET โดยนาย
ทนงศักด์ิ จันลา 1,920.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

408

 จ้างท าไวนิลโครงการ SRU Startup Thailand 
4.0 #2 (กิจกรรมท่ี 2) 395.00             395.00             จ้าง

 ร้านเสือไวนิล โดย
นายสรายุทธ ช้าง
นรินทร์ 395.00             

 ร้านเสือไวนิล โดย
นายสรายุทธ ช้าง
นรินทร์ 395.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

409

 จ้างท าดอกกุญแจและเปล่ียนกุญแจโต๊ะท างาน
คณะนิติศาสตร์ 2,400.00          2,400.00          จ้าง

 นาย พิพัฒน์ ตน
คัมภีรวาท 2,400.00          

 นาย พิพัฒน์ ตน
คัมภีรวาท 2,400.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

410

 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศอาคารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 4,280.00          4,280.00          จ้าง

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4,280.00          

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4,280.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

411  จ้างออกแบบโลโก้และฉลากบรรจุภัณฑ์ 39,500.00        39,500.00        จ้าง

 นายชโยดม ปลอด
อักษร 39,500.00        

 นายชโยดม ปลอด
อักษร 39,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21

412

 จ้างท ากุญแจห้องพักอาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม
และกุญแจส านักงาน 1,050.00          1,050.00          จ้าง

 นาย พิพัฒน์ ตน
คัมภีรวาท 1,050.00          

 นาย พิพัฒน์ ตน
คัมภีรวาท 1,050.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21

413

 ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11,556.00        11,556.00        จ้าง

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11,556.00        

 บริษัทวายแอนด์ดี 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 11,556.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

414  จ้างท าป้ายไวนิลบุคลากรคณะนิติศาสตร์ 400.00             400.00             จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 400.00             

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 400.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21

415  โครงการค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี 117,000.00      117,000.00      จ้าง

 นายชลิต โภคา
เจริญวัจนะ 117,000.00      

 นายชลิต โภคา
เจริญวัจนะ 117,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

416

 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ 16,669.40        16,669.40        จ้าง

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 16,669.40        

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 16,669.40        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

417

 ผลิตเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย
คร้ังท่ี 4/2564 1,897.42          1,897.42          จ้าง

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,897.42          

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 1,897.42          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

418

 จ้างเหมาออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์โครงการ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์มะพร้าวฯ 13,500.00        13,500.00        จ้าง

 ร้านสถานีเอกสารโดย
นายวิทยากร เหล่า
เจริญ 13,500.00        

 ร้านสถานีเอกสารโดย
นายวิทยากร เหล่า
เจริญ 13,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

419

 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวฯ 16,500.00        16,500.00        จ้าง

 ร้านสถานีเอกสารโดย
นายวิทยากร เหล่า
เจริญ 16,500.00        

 ร้านสถานีเอกสารโดย
นายวิทยากร เหล่า
เจริญ 16,500.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

420

 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบล็อกเต้ารับแบบฝังพ้ืน 
หอประชุมวชิราลงกรณ 32,000.00        32,000.00        จ้าง  นายโยธิน สว่างศิลป์ 32,000.00         นายโยธิน สว่างศิลป์ 32,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

421

 จ้างย้ายและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ณ ศูนย์
ประสานงานโครกงารยกระดับเศรษฐกิจพอเพียงฯ 9,580.00          9,580.00          จ้าง

 นายเจริญรัตน์ ศรีคุ้ม
วงศ์ 9,580.00          

 นายเจริญรัตน์ ศรีคุ้ม
วงศ์ 9,580.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

422

 จ้างท าม่านม้วนหน้าต่างห้องส านักงานคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 9,524.00          9,524.00          จ้าง

 ร้านม่านสยาม โดยป
พัชพงค์ เทพทุ่งหลวง 9,524.00          

 ร้านม่านสยาม โดยป
พัชพงค์ เทพทุ่งหลวง 9,524.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

423

 เพ่ือจ้างท าตรายางส าหรับใช้ในงานเอกสารของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 1,850.00          1,850.00          จ้าง

 ห้างหุ้นส่วน
สามัญพ.นภัส โดยนาง
ปิยะพร บุญญานุวัตร 1,850.00          

 ห้างหุ้นส่วน
สามัญพ.นภัส โดยนาง
ปิยะพร บุญญานุวัตร 1,850.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

424

 เพ่ือจ้างท าโล่รางวัลส าหรับใช้ในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 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
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

425

 จ้างท าเล่มแผนพัฒนาวิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติ
การท่องเท่ียว 3,325.00          3,325.00          จ้าง

 ร้านมากแผ่นโดย
นางสาวทักษิณา สุ
ตันติราษฎร์ 3,325.00          

 ร้านมากแผ่นโดย
นางสาวทักษิณา สุ
ตันติราษฎร์ 3,325.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

426

 เพ่ือจ้างเหมาจัดท าและพัฒนาเว็บไซด์วารสาร
ออนไลน์ส าหรับให้บริการ 20,000.00        20,000.00        จ้าง  นายปัญญาวุฒิ จินดา 20,000.00         นายปัญญาวุฒิ จินดา 20,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

427  จ้างฝึกอบรมให้ความรู้ เร่ืองปกกันอัคคีภัยฯ 28,034.00        28,034.00        จ้าง

 บริษัทแอนต้ีไฟร์ 
อินดัสตรี จ ากัด 28,034.00        

 บริษัทแอนต้ีไฟร์ 
อินดัสตรี จ ากัด 28,034.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

428

 งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ณ อาคารทีปังกร
รัศมีโชติ 499,500.00      499,500.00      จ้าง

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดดาม
ดินแดน 499,500.00      

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดดาม
ดินแดน 499,500.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

429  จ้างซ่อมท่อน้ าประปาร่ัว ณ หอพักรังรอง 5,030.00          5,030.00          จ้าง

 บริษัทเพชรสุราษฎร์ 
จ ากัด 5,030.00          

 บริษัทเพชรสุราษฎร์ 
จ ากัด 5,030.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

430

 จ้างซ่อมแซมรถบัส 45 ท่ีน่ัง หมายเลขทะเบียน 
40-0112 สุราษฎร์ธานี 76,800.00        76,800.00        จ้าง  นายสุวิทย์ ช่วยชูใจ 76,800.00         นายสุวิทย์ ช่วยชูใจ 76,800.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

431

 เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการวิศวกรสังคม มรส.
อาสายกระดับคุณภาพชีวิตฯ 500.00             500.00             จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 500.00             

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 500.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

432

 จ้างท าไวนิลพร้อมขาติดต้ังเพ่ือน าไปในโครงการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี 11,900.00        11,900.00        จ้าง

 ร้านเสือไวนิล โดย
นายสรายุทธ ช้าง
นรินทร์ 11,900.00        

 ร้านเสือไวนิล โดย
นายสรายุทธ ช้าง
นรินทร์ 11,900.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

433

 จ้างท าฉลากและบรรจุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการ
ขายผลิตภัณฑ์มะพร้าวฯ 48,000.00        48,000.00        จ้าง

 ร้านสถานีเอกสารโดย
นายวิทยากร เหล่า
เจริญ 48,000.00        

 ร้านสถานีเอกสารโดย
นายวิทยากร เหล่า
เจริญ 48,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

434

 เพ่ือจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุง
เคร่ืองปรับอากาศให้สามารถใช้งานได้ ณ อาคารหอ
พุทธทาสธรรมโฆษณ์ 32,000.00        32,000.00        จ้าง

 ร้านทองทรัพย์การ
ไฟฟ้า โดย นายอรรถ
พล ทองทรัพย์ 32,000.00        

 ร้านทองทรัพย์การ
ไฟฟ้า โดย นายอรรถ
พล ทองทรัพย์ 32,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

435  ด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ 4,130.00          4,130.00          จ้าง

 ห้างหุ้นส่วน
สามัญพ.นภัส โดยนาง
ปิยะพร บุญญานุวัตร 4,130.00          

 ห้างหุ้นส่วน
สามัญพ.นภัส โดยนาง
ปิยะพร บุญญานุวัตร 4,130.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

436

 จ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ีในโครงการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี 3,000.00          3,000.00          จ้าง

 ร้านบ้านดอกไม้
รุ่งเรือง By น้องก๊ักโดย
ชัยณรงค์ สวัสดีรักษา 3,000.00          

 ร้านบ้านดอกไม้
รุ่งเรือง By น้องก๊ักโดย
ชัยณรงค์ สวัสดีรักษา 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

437

 จ้างท าประกาศนียบัตร ส าหรับผู้เข้าอบรมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ กิจกรรมสกรีนเส้ือ 1,200.00          1,200.00          จ้าง

 นางสาวปาจรีย์ ฤทธ์ิ
ท้วม 1,200.00          

 นางสาวปาจรีย์ ฤทธ์ิ
ท้วม 1,200.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

438

 เพ่ือจ้างเหมาบันทึกวิดีโอและถ่ายทอดสดพิธีรับ
มอบใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา 15,000.00        15,000.00        จ้าง

 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดเบิร์ดคัลเลอร์แล็บ 15,000.00        

 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดเบิร์ดคัลเลอร์แล็บ 15,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

439

 เพ่ือจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานท่ีส าหรับพิธีรับมอบ
ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา 20,000.00        20,000.00        จ้าง

 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดเบิร์ดคัลเลอร์แล็บ 20,000.00        

 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดเบิร์ดคัลเลอร์แล็บ 20,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

440

 จ้างท าป้ายไวนิบประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 9,500.00          9,500.00          จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 9,500.00          

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 9,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

441

 จ้างท าเล่มแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเท่ียว 1,976.00          1,976.00          จ้าง

 ร้านมากแผ่นโดย
นางสาวทักษิณา สุ
ตันติราษฎร์ 1,976.00          

 ร้านมากแผ่นโดย
นางสาวทักษิณา สุ
ตันติราษฎร์ 1,976.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

442

 จ้างท าป้ายช่ือติดหน้าห้องผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมฯ 400.00             400.00             จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 400.00             

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 400.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

443

 เพ่ือจ้างซ่อมแซมชุดรับแขกและเคล่ือนย้ายของ ณ 
อาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ 7,000.00          7,000.00          จ้าง  นายปรีชา จงดู 7,000.00           นายปรีชา จงดู 7,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

444  จัดท าส่ือวีดิทัศน์ จ านวน 7 ช้ินงาน 46,200.00        46,200.00        จ้าง  นายณัฐพงษ์ หนูสิงห์ 46,200.00         นายณัฐพงษ์ หนูสิงห์ 46,200.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 25/03/21

445  เพ่ือจ้างจัดท าเอกสารประชุมสภา 12,927.70        12,927.70        จ้าง

 ร้านเอ็กซ์เพรสโดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 12,927.70        

 ร้านเอ็กซ์เพรสโดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 12,927.70        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

446

 จ้างจัดท าเอกสารรายงานผลการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 3,349.00          3,349.00          จ้าง

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 3,349.00          

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 3,349.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

447

 เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER 2,500.00          2,500.00          จ้าง

 ร้านแสงทองกราฟฟิก 
โดยนางสาวกนกวรร
รณ มณีแสง 2,500.00          

 ร้านแสงทองกราฟฟิก 
โดยนางสาวกนกวรร
รณ มณีแสง 2,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

448

 จ้างท ากล่องลูกเต๋าโครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานชมรมO BE NUMBER ONE ระดับพ้ืนท่ี 7,800.00          7,800.00          จ้าง

 ร้านแสงทองกราฟฟิก 
โดยนางสาวกนกวรร
รณ มณีแสง 7,800.00          

 ร้านแสงทองกราฟฟิก 
โดยนางสาวกนกวรร
รณ มณีแสง 7,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

449

 เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE 15,000.00        15,000.00        จ้าง

 เค.ที.กราฟฟิค การ
พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
โดยนางสาวปัณณธร 
โค้วชูวงษ์ 15,000.00        

 เค.ที.กราฟฟิค การ
พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ 
โดยนางสาวปัณณธร 
โค้วชูวงษ์ 15,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

450

 จ้างท าเอกสารประกอบการวัดผลและประเมินผล 
(2.3.3.1) 1 งาน 4,800.00          4,800.00          จ้าง

 ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 4,800.00          

 ว่าท่ี ร.ต.อธิคม เจริญ
ธุระกิจ 4,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

451

 จ้างออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์พร้อมฉลาก
ผลิตภัณฑ์จากปลางเม็ง จ านวน 1 งาน 18,900.00        18,900.00        จ้าง

 บริษัทแสงรุ้ง ครีเอทีฟ
 จ ากัด 18,900.00        

 บริษัทแสงรุ้ง ครีเอทีฟ
 จ ากัด 18,900.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

452

 จ้างเก็บข้อมูลและตัวอย่างทางชีวภาพในภาคสนาม 
(1.3.3.2) จ านวน 1 งาน 7,000.00          7,000.00          จ้าง

 นางสาวพุทธพร จง
จิตต์ 7,000.00          

 นางสาวพุทธพร จง
จิตต์ 7,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

453  จ้างพัฒนาสูตรลิปบาล์ม (3.1.1.13) จ านวน 1 งาน 6,000.00          6,000.00          จ้าง  นางสาวจิดาภา กาเตะ 6,000.00           นางสาวจิดาภา กาเตะ 6,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

454

 จ้างพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ (2.1.1.10)
 จ านวน 1 งาน 16,000.00        16,000.00        จ้าง

 นางสาวภัทราวดี จุล
แกบ 16,000.00        

 นางสาวภัทราวดี จุล
แกบ 16,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

455

 จ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ (ไข่เป็ด) (3.1.1.16) จ านวน 1 งาน 36,900.00        36,900.00        จ้าง  นางสาวสุมาลี เรืองน่ิม 36,900.00         นางสาวสุมาลี เรืองน่ิม 36,900.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

456

 จ้างออกแบบและผลิตอุปกรณ์เผาถ่าน (2.1.1.10)
 จ านวน 1 งาน 6,000.00          6,000.00          จ้าง

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ ๒๐๑๑ จ ากัด 6,000.00          

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ ๒๐๑๑ จ ากัด 6,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

457

 จ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์จากไข่
เป็ด (3.1.1.16) จ านวน 1 งาน 30,000.00        30,000.00        จ้าง

 บริษัทแสงรุ้ง ครีเอทีฟ
 จ ากัด 30,000.00        

 บริษัทแสงรุ้ง ครีเอทีฟ
 จ ากัด 30,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

458

 จ้างออกแบบและผลิตอุปกรร์เผาถ่าน (2.1.1.3) 
จ านวน 1 งาน 6,000.00          6,000.00          จ้าง

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ ๒๐๑๑ จ ากัด 6,000.00          

 บริษัทไวท์บ๊อกซ์
โซลูช่ันส์ ๒๐๑๑ จ ากัด 6,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

459

 จ้างพัฒนาสูตรสบู่น้ ามัน (สบู่ก้อน) (3.1.1.13) 
จ านวน 1 งาน 8,000.00          8,000.00          จ้าง

 นางสาวภัทราวดี จุล
แกบ 8,000.00          

 นางสาวภัทราวดี จุล
แกบ 8,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

460  จ้างพัฒนาสูตรโลช่ัน (3.1.1.13) จ านวน 1 งาน 10,000.00        10,000.00        จ้าง  นางสาวจิดาภา กาเตะ 10,000.00         นางสาวจิดาภา กาเตะ 10,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

461

 จ้างวิเคราะห์คุณสมบัติถ่านทุเรียน (2.1.1.10) 
จ านวน 1 งาน 5,000.00          5,000.00          จ้าง  นายธรรมรัตน์ สุขโสม 5,000.00           นายธรรมรัตน์ สุขโสม 5,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

462

 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาฯ 3,095.40          3,095.40          จ้าง

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 3,095.40          

 ร้านเอ็กซ์เพรส โดย
นายอรรถวุฒิ เพชรมีศรี 3,095.40          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

463

 จ้างท าเอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4,500.00          4,500.00          จ้าง

 ร้านHI SPEED 
INTERNET โดยนาย
ทนงศักด์ิ จันลา 4,500.00          

 ร้านHI SPEED 
INTERNET โดยนาย
ทนงศักด์ิ จันลา 4,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

464

 ป้ายช่ือห้องท างานรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
 ท่ีท าการศิย์เก่าฯ และสาขาวิชานวัตกรรมสังคมฯ 4,500.00          4,500.00          จ้าง

 ร้านนัมเบอร์วัน โดย
นายปัณณธร ล้ิมเจริญ 4,500.00          

 ร้านนัมเบอร์วัน โดย
นายปัณณธร ล้ิมเจริญ 4,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

465

 จ้างเข้าเล่มรายละเอียดหลักสูตรของปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารไทยและนานาชาติ 1,010.00          1,010.00          จ้าง

 ร้านมากแผ่นโดย
นางสาวทักษิณา สุ
ตันติราษฎร์ 1,010.00          

 ร้านมากแผ่นโดย
นางสาวทักษิณา สุ
ตันติราษฎร์ 1,010.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

466

 เพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน
และผู้มาใช้บริการ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 196,000.00      196,000.00      จ้าง

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 196,000.00      

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 196,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

467

 เพ่ือจ้างเหมาจัดท าต้นฉบับส่ือออนไลน์ฐานขอมูล
ศรีวิชัย ในรูปแบบวีดีทัศน์ 15,000.00        15,000.00        จ้าง  นายธีรภัทร์ ขาวจิตร 15,000.00         นายธีรภัทร์ ขาวจิตร 15,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

468

 เพ่ือจ้างจัดท าสต๊ิกเกอร์ป้ายกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ 2,200.00          2,200.00          จ้าง

 บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด 2,200.00          

 บริษัทอุดมลาภการ
พิมพ์ ส านักงานใหญ่ 
จ ากัด 2,200.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 29/03/21

469  จ้างท าเอกสารรายงานผลทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาค 4,000.00          4,000.00          จ้าง

 ร้านแสงชัยเซอร์วิส 
โดยนายแสงชัย ชัยกิ
มานนท์ 4,000.00          

 ร้านแสงชัยเซอร์วิส 
โดยนายแสงชัย ชัยกิ
มานนท์ 4,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 29/03/21

470

 จ้างแต่งหน้าท าผมโครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค 2,000.00          2,000.00          จ้าง

 นายณัฐฐินันท์ จันทร์
สวัสด์ิ 2,000.00          

 นายณัฐฐินันท์ จันทร์
สวัสด์ิ 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 29/03/21

471

 จ้างจัดท าป้ายและสต๊ิกเกอร์โครงการจัดต้ังศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ.มรส. 8,400.00          8,400.00          จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 8,400.00          

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 8,400.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 30/03/21

472

 จ้างจัดท าป้ายตราลัญจกรและตัวหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4,815.00          4,815.00          จ้าง

 ร้านP.N.BUSINESS 
โดยนางภธิรา นันทคีรี 4,815.00          

 ร้านP.N.BUSINESS 
โดยนางภธิรา นันทคีรี 4,815.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 30/03/21

473

 จ้างจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การบูรณะศาลา
หลวงพ่อพุทธโสธร 800.00             800.00             จ้าง

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 800.00             

 ร้านพี.เจ.กราฟฟิก 
โดยนายกิตติพันธ์ แซ่
หลี 800.00             

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 31/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

474

 จ้างท าเสริมล้ินชักคีย์บอร์ดโต๊ะคอมพิวเตอร์ของ
เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 16,638.50        16,638.50        จ้าง

 ร้านเอ็มเอลที 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนาย
มนตรี บุญช่วยแทน 16,638.50        

 ร้านเอ็มเอลที 
เฟอร์นิเจอร์ โดยนาย
มนตรี บุญช่วยแทน 16,638.50        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 31/03/21

475  เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 12-13 มีนาคม 2564 3,000.00          3,000.00          เช่า  นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,000.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

476  เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 12-13 มี.ค.64 3,600.00          3,600.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,600.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

477

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 20 มีนาคม 2564 
(1.3.3.1) 3,600.00          3,600.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,600.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

478

 เช่ารถตู้ในโครงการบริการจัดการชุมชนท้องถ่ินเพ่ือ
ปรับกระบวนทัศน์ของการจัดการเรียนการสอนฯ 3,600.00          3,600.00           นายสมหมาย เพ็ชรมณี 3,600.00           นายสมหมาย เพ็ชรมณี 3,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

479

 เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงานบริหารคณะ (ประจ าเดือนมีนาคม 
2564) 5,000.00          5,000.00           นางมยุเรศ แขสมบุญ 5,000.00           นางมยุเรศ แขสมบุญ 5,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 01/03/21

480

 ค่าเช่าโปรแกรม Zoom Meeting  จ านวน 65 
Host 1 เดือน 51,675.00        51,675.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 51,675.00        

 บริษัทบอสคอมพิว
เทค แอนด์เซอร์วิส  
จ ากัด 51,675.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 02/03/21

481

 เช่ารถโดยสารประจ าทางเพ่ือใช้ในโครงการศึกษา
ภูมิศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1,500.00          1,500.00           นายส ารวม กรดเกล้า 1,500.00           นายส ารวม กรดเกล้า 1,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21

482

 เพ่ือเช่าชุดการแสดงในพิธีรับมอบหมวก เข็มช้ันปี 
และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล 2,000.00          2,000.00          

 นายวิเชียร เช้ือบ้าน
เกาะ 2,000.00          

 นายวิเชียร เช้ือบ้าน
เกาะ 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 03/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

483

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 13 มีนาคม 2564 
(1.4.4.1) 3,600.00          3,600.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,600.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 04/03/21

484  เช่ารถส ารับรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 3,600.00          3,600.00           นายไมตรี พรมจ าปา 3,600.00           นายไมตรี พรมจ าปา 3,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 05/03/21

485  เช่ารถส ารับรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 3,600.00          3,600.00           นายไมตรี พรมจ าปา 3,600.00           นายไมตรี พรมจ าปา 3,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 05/03/21

486  เพ่ือเช่ารถตู้ 5,400.00          5,400.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 5,400.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 5,400.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

487  เพ่ือเช่ารถตู้ 5,400.00          5,400.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 5,400.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 5,400.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

488  เช่ารถรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 19,800.00        19,800.00         นายไมตรี พรมจ าปา 19,800.00         นายไมตรี พรมจ าปา 19,800.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

489

 เพ่ือเช่ารถรับส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 19,800.00        19,800.00        

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 19,800.00        

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 19,800.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

490

 เพ่ือเช่ารถรับส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 19,800.00        19,800.00         นายไมตรี พรมจ าปา 19,800.00         นายไมตรี พรมจ าปา 19,800.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 08/03/21

491

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 16-17 มีนาคม 2564 
(3.1.1.6) 3,600.00          3,600.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,600.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 3,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

492  เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 16 มีนาคม 2564 (UBI) 1,800.00          1,800.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 1,800.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 1,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 10/03/21

493

 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพ่ือน าไปใช้ในโครงการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษาเพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ยุค 14,400.00        14,400.00         นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 14,400.00         นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 14,400.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 11/03/21

494

 เพ่ือเช่ารถบัสรับส่งนักศึกษาและอาจารย์ไปราชการ
โครงการสืบสานประเพณีฯ 15,600.00        15,600.00        

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 15,600.00        

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 15,600.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 12/03/21

495

 เพ่ือเช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปร่วมการจัดงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ ฯ 14,400.00        14,400.00        

 นายโกศล คุณากร
โยธิน 14,400.00        

 นายโกศล คุณากร
โยธิน 14,400.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 15/03/21

496  เช่ารถตู้ปรับอากาศ โครงการยุวชนอาสา 3,600.00          3,600.00           นายพงค์ศักด์ิ พลพิชัย 3,600.00           นายพงค์ศักด์ิ พลพิชัย 3,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

497

 เพ่ือเช่ารถรับส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 2,000.00          2,000.00          

 นางสาวสุพิศ ป้ันแจ้ง
อรุณ 2,000.00          

 นางสาวสุพิศ ป้ันแจ้ง
อรุณ 2,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 17/03/21

498

 เช่ารถตู้ปรับอากาศวันท่ี 24 มี.ค. 64 1 คัน 
โครงการ 2.1.1.15 1,800.00          1,800.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 1,800.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 1,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

499

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 30 มี.ค.64 จ านวน 1 
วัน (โครงการ 3.1.1.8) 1,800.00          1,800.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 1,800.00           นายถนอมศักด์ิ ด าสอน 1,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21

500

 เพ่ือใช้เป็นข้อสอบในการทดสอบภาษาอังกฤษก่อน
จบการศึกษา 486,000.00      486,000.00      

 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน) 486,000.00      

 บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  
จ ากัด (มหาชน) 486,000.00      

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 18/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

501

 ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการ SRU Startup
 Thailand 4.0 #2 3,600.00          3,600.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง. 3,600.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง. 3,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21

502

 เพ่ือเช่ารถรับส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 1,800.00          1,800.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 1,800.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 1,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 19/03/21

503

 ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการสานอนาคต
การศึกษา CONNEXT ED วันท่ี 23 มี.ค. 64 1,800.00          1,800.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 1,800.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 1,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 22/03/21

504

 ช าระค่าเช่าบริการรายปี ระบบจีพีเอส พาหนะแบบ
 Real Time 69,550.00        69,550.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจีพี
เอสไอแอม 69,550.00        

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจีพี
เอสไอแอม 69,550.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

505

 เช่ารถเพ่ือใช้ในการเดินทางโครงการการบริหาร
จัดการชุมชนท้องถ่ินฯ 3,600.00          3,600.00           นายสมหมาย เพ็ชรมณี 3,600.00           นายสมหมาย เพ็ชรมณี 3,600.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 23/03/21

506

 เช่ารถตู้ปรับอากาศโครงการวิศวกรสังคม มรส.
อาสายกระดับคุณภาพชีวิตฯ 1,800.00          1,800.00           นายพงค์ศักด์ิ พลพิชัย 1,800.00           นายพงค์ศักด์ิ พลพิชัย 1,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

507

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 26 มี.ค. 64 ใช้ใน
โครงการ 3.1.1.27 1,800.00          1,800.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 1,800.00          

 นายสมเกียรติ ส้ม
เกล้ียง 1,800.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

508

 เพ่ือเช่าชุดการแสดงส าหรับพิธีรับมอบใบรับรอง
คุณวุฒิการศึกษา 2,500.00          2,500.00          

 นายวิเชียร เช้ือบ้าน
เกาะ 2,500.00          

 นายวิเชียร เช้ือบ้าน
เกาะ 2,500.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 24/03/21

509

 เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี31 มี.ค.64 - 26 
เมษายน 2564 จ านวน 2 คัน (โครงการ 2.3.3.1) 54,000.00        54,000.00         นายสมหมาย เพ็ชรมณี 54,000.00         นายสมหมาย เพ็ชรมณี 54,000.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง เลขท่ีสัญญา วันท่ี

วิธีการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี 2564

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

วันท่ี  5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

เลขท่ีและวันท่ีสัญญาหรือตก
ลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้างงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี 
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

510

 เช่ารถบัสปรับอากาศส าหรับโครงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตเพ่ือยกระดับสมรรถนะ 57,600.00        57,600.00        

 ร้านจรัสแสงทัวร์ โดย
นายจรัส ช านาน 57,600.00        

 ร้านจรัสแสงทัวร์ โดย
นายจรัส ช านาน 57,600.00        

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 26/03/21

511

 เช่าชุดการแสดงโครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพ้ืนท่ี 4,000.00          4,000.00          

 นายณัฐฐินันท์ จันทร์
สวัสด์ิ 4,000.00          

 นายณัฐฐินันท์ จันทร์
สวัสด์ิ 4,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 29/03/21

512

 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารและเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
ประจ าเดือน เมษายน 2564 5,000.00          5,000.00          

 ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 
โดยนายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศักด์ิ 5,000.00          

 ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 
โดยนายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศักด์ิ 5,000.00          

มีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามประกาศ 29/03/21


