
งบประมาณ งบประมาณ เลขที่ ลงนาม ก าหนด การส่งมอบ เลขที่

จัดสรร จัดหา สัญญา สัญญา ส่งมอบ โครงการ
1 (1) เคร่ืองเขยา่สารละลายแบบควบคุมอุณหภูมิ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 1 เคร่ือง535,000         529,650         6/64 25-พ.ย.-63 90 วนั 23 ก.พ.64 63097190294 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 5/3/64 บ. เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
2 (2) อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขยา่  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 2 เคร่ือง599,200         คร้ังท่ี 1 ยกเลิก  ไม่มีการแข่งขนัดา้นราคา  วนัท่ี 4/12/63 

597,060         51/64 9-มี.ค.-64 90  วนั 7  มิ.ย.64 64017126082 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี  7/6/64 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
3 (3) เคร่ืองเขยา่แบบควบคุมอุณหภูมิ  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง631,300         คร้ังท่ี 1 ยกเลิก  มีผูย้ื่นเสนอราคารายเดียว  วนัท่ี 8/12/63

524,193         57/64 31 มี.ค64 90 วนั 29 มิ.ย.64 64017056324 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้   วนัท่ี 21/7/64 บ. เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
4 (4) ครุภณัฑชุ์ดปฎิบติัการสมาร์ทเทคโนโลย ีต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี   จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  1 ชุด650,000         คร้ังท่ี 1,คร้ังท่ี 2 ยกเลิก เน่ืองจากไม่มีผูย้ื่นเสนอราคา    

649,500         เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 28/12/64 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั
5 (5) เคร่ืองท าน ้าบริสุทธ์ิ  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง695,000         685,000         31/64 25-ธ.ค.-63 90 วนั 25 มี.ค.64 63107297328 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 22/3/64 หจก. เอ แอนด ์เอ รีเอเจนท์
6 (6) ครุภณัฑห์้องเตรียมสารเคมี ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด700,000         450,000         5/63 25-พ.ย.-63 90 วนั 23 ก.พ.64 63097338145 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 18/2/64 บ. เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ  ากดั
7 (7) ครุภณัฑชุ์ดปฏิบติัอิเล็กทรอนิกส์แบบสมองกลฝังตวั  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด700,000         697,000         40/64 27-ม.ค.-64 60 วนั 28 มี.ค.64 63117286558 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้    วนัท่ี 23/6/64 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั
8 (8) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการทางรังสี  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด
          701,000           690,000 8/64 25-พ.ย.-63 90 วนั 25 มี.ค.64 63097320225 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 21/7/64 บ.ทรีท เมด จ ากดั

9 (9) เคร่ืองบดตวัอยา่ง  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง          770,000           490,916 22/64 18-ธ.ค.-63 90 วนั 18 มี.ค.64 63097689818 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้   วนัท่ี 12/3/64 บ. เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
10 (10) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการเคมีสาขาวิชาเทคโนโลยเีพาะเล้ียงสตัวน์ ้า  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด800,000         767,000         14/63 9-ธ.ค.-63 90 วนั 9 มี.ค.64 63107055158 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 22/3/64 บ. ออฟฟิเชียล อีควิปเมน้ท ์แมนูแฟค เจอร่ิง จ  ากดั
11 (11) ครุภณัฑโ์รงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตยส์ าเร็จรูป  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด840,000         คร้ังท่ี 1 ยกเลิกไม่มีผูผ้า่นการพิจารณา วนัท่ี  12/11/63

760,000         46/64 22-ก.พ.-64 60  วนั 23 เม.ย.64 63127094881 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี  14/5/64 บ.ฟังกช์ัน่  เทค จ ากดั
12 (12) ชุดปฏิบติัการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยสีมาร์ทฟาร์ม ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด900,000         คร้ังท่ี 1 ยกเลิกมีผูย้ื่นรายเด่ียว วนัท่ี  16/11/63

850,000         53/64 9-มี.ค.-64 120 วนั 7 ก.ค.64 63127088588 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี  29/09/64 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  สินสุราษฏร์
13 (13) เคร่ืองทดสอบคอนกรีต  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง960,000         957,650         17/63 14-ธ.ค.-63 180 วนั 12 มิ.ย.64 63107054408 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 22/3/64 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
14 (14) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด1,000,000      997,000         26/63 23-ธ.ค.-63 45 วนั 6 ก.พ.64 63107094742 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 16/2/64 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั
15 (15) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการทางดา้นคณิตศาสตร์  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด1,020,600      1,017,600      28/64 23-ธ.ค.-63 90 วนั 23 มี.ค.64 63107054594 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 1/4/64 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั
16 (16) ครุภณัฑก์ารเรียนการสอนปฏิบติัการฟิสิกส์  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด1,110,000      คร้ังท่ี 1 ยกเลิก  มีผูย้ื่นเสนอราคารายเดียว  วนัท่ี 9/12/63

1,107,450      58/64 31 มี.ค64 120 วนั 29 ก.ค.64 64017206550 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 23/6/64 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
17 (17) เคร่ืองวดัความแขง็โลหะและอโลหะ  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เคร่ือง1,230,000      1,227,290      17/63 14-ธ.ค.-63 150 วนั 13 พ.ค.64 63107055236 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 12/3/64 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
18 (18) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการชีววิทยา  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด1,260,600      คร้ังท่ี 1 การยกเลิก ไม่มีผูผ้า่นพิจารณา  วนัท่ี 9/11/63

1,255,000      45/64 22-ก.พ.-64 120 วนั 22 มิ.ย.64 63127095641 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 28/5/64 บริษทัไวทบ์อ๊กซโ์ซลูชัน่ส์ 2011 จ ากดั
19 (19) ตูดู้ดไอระเหยของสารเคมี   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 5 ตู้1,303,300      970,000         4/64 25-พ.ย.-63 30 วนั 25 ธ.ค.63 63097261006 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 29/12/63 บ. เวิลดไ์วด ์เทรด ไทย จ ากดั
20 (20) ครุภณัฑห์้องผลิตภณัฑส์ าหรับท าความสะอาดและบ ารุงผิว  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด1,309,500      1,280,000      55/64 17-มี.ค.-64 90 วนั 15 มิ.ย.64 64017255431 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 25/6/64 บ.ออฟฟิเชียล อีควิปเมน้ท ์ แมนูแฟค เจอร่ิง จ  ากดั
21 (21) ครุภณัฑห์้องเตรียมสารเคมีศูนยวิ์ทยาศาสตร์ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด1,551,000      1,545,000      7/64 25-พ.ย.-63 90 วนั 23 ก.พ.64 63097336653 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 16/2/64 บ. เอสพีซี อาร์ที  จ  ากดั
22 (21) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนชนิดอตัโนมติัสามารถไทเตรทในตวั ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด1,600,000      คร้ังท่ี 1  ยกเลิก  มีผูย้ื่นเสนอราคารายเดียว  

รายการการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี พ .ศ. 2564

ข้อมูล ณ วนัที ่  30 มนีาคม 2565

รายการล าดบัที่ ขั้นตอนด าเนินการ/ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุห้าง/ร้าน / บริษทั



งบประมาณ งบประมาณ เลขที่ ลงนาม ก าหนด การส่งมอบ เลขที่

จัดสรร จัดหา สัญญา สัญญา ส่งมอบ โครงการ

รายการการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี พ .ศ. 2564

ข้อมูล ณ วนัที ่  30 มนีาคม 2565

รายการล าดบัที่ ขั้นตอนด าเนินการ/ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุห้าง/ร้าน / บริษทั

1,592,160      64027255037 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 30/6/64 บ.นาโนเทค อินเตอร์ จ  ากดั
23 (23) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการพฒันาแอพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด1,800,000      1,680,000      48/64 9-มี.ค.-64 90 วนั  7 มิ.ย.64 63117348923 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 20/5/64 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั
24 (24) เตาเผาเซรามิกขนาดใหญ่  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 เตา1,800,000      1,797,600      20/64 18-ธ.ค.-63 150 วนั 17 พ.ค.64 63107055382 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 22/4/64 บ. เอสพีซี อาร์ที  จ  ากดั
25 (25) ครุภณัฑก์ารเรียนการสอนดา้นเทคโนโลยมีลัติมีเดียและแอนิเมชนั  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด1,970,000      1,959,800      15/64 14-ธ.ค.-63 90 วนั 14 มี.ค.64 63107035089 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 21/6/64 บ. โซฮิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั
26 (26) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการดิจิทลัเพ่ือการเรียนรู้ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด2,000,000      1,998,000      27/64 23-ธ.ค.-63 45 วนั 6 ก.พ.64 63107151919 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 23/3/64 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั
27 (27) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการการประมวลผลภาพชั้นสูง  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด2,300,000      2,048,000      47/64 9-มี.ค.-64 60 วนั 8 พ.ค.64 63127000290 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 25/6/64 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั
28 (28) ครุภณัฑห์้องปฎิบติัการชีววิทยาโมเลกุล  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด2,305,000      คร้ังท่ี 1 ยกเลิก ไม่มีการแข่งขนัดา้นราคา

2,295,000      54/64 17-มี.ค.-64 90 วนั 14 มิ.ย.64 63127142647 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 19/7/64 บริษทั แล็บ ลีดเดอร์  จ  ากดั
29 (29) ครุภณัฑส์กดัสารและวิเคราะห์การปนเป้ือนทางส่ิงแวดลอ้ม ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด2,500,000      2,490,000      43/64 3-ก.พ.-64 90 วนั 4 พ.ค.64 63107016998 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 27/4/64 บ.ไวทบ์อ็กโซลูชัน่ส์ 2011
30 (30) ชุดปฏิบติัการสรีรวิทยาของพืช  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด2,557,300      คร้ังท่ี 1 ยกเลิก  ไม่มีผูย้ื่น วนัท่ี  12/11/63

2,554,090      56/64 26-มี.ค.-64 90 วนั 24 มิ.ย.64 64017206683 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 25/6/64 บ. เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
31 (31) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการเคร่ืองกลไฟฟ้า  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด2,600,000      คร้ังท่ี 1 ยกเลิก ไม่มีผูย้ื่นเสนอราคา  วนัท่ี 19/10/63

2,149,400      62/64 30-เม.ย.-64 90 วนั 29 ก.ค.64 64017261184 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 5/8/64 บ.ออโต ไดแด็กติก  จ  ากดั
32 (32) ชุดปฏิบติัการระบบควบคุมอตัโนมติัในงานอุตสาหกรรม  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด       2,998,000 คร้ังท่ี 1 ยกเลิก ไม่มีผูผ้า่นการพิจารณา วนัท่ี 12/11/63

59/64 2-เม.ย.-64 90 วนั  1  ก.ค.64 64017261144 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี  16/7/64 บ. แกมมาโก ้(ประเทศ) จ ากดั
33 (33) ครุภณัฑส์ าหรับยอ่ยตวัอยา่งทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการวิเคราะห์ขั้นสูง  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด3,500,000      3,485,000      29/64 24-ธ.ค.-63 90 วนั 24 มี.ค.64 63107017518 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้   วนัท่ี  22/3/64 บ. ไวทบ์อ๊กซโ์ซลูชัน่ส์ 2011 จ ากดั
34 (34) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการศูนยข์อ้มูลภยัพิบติัและสถานีเตือนภยัพิบติัภาคสนาม ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด3,618,100      คร้ังท่ี 1 ยกลิก เน่ืองจากไม่มีการแข่งขนัดา้นราคา วนัท่ี 6/11/63

3,190,000      50/64 11-มี.ค.-64 90 วนั 8 มิ.ย.64 64017123666 เบิกจ่ายเงินแลว้ วนัท่ี 25/6/64 บ.เดอะลิงค ์จ  ากดั
35 (35) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการวิจยัและนวตักรรมสาธารณสุข  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด3,900,000      3,837,000      24/64 22-ธ.ค.-63 120 วนั 22 มี.ค.64 63107025492 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 1/4/64 บ. ออฟฟิเชียล อีควิปเมน้ท ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั
36 (36) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการหุ่นยนตอ์ตัโนมติั  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด4,000,000      3,990,000      32/64 30-ธ.ค.-63 120 วนั 29 เม.ย.64 63107025283 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 21/4/64 บ. แกมมาโก ้(ประเทศ) จ ากดั
37 (37) ครุภณัฑห์้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด4,784,700      4,695,000      33/64 6-ม.ค.-64 90 วนั 6 เม.ย.64 63107325433 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 23/6/64 บ. สตาร์คาสท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั
38 (38) ชุดปฏิบติัการการเรียนรู้แขนกลพ้ืนฐาน  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด4,800,000      4,547,000      เสนอรายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่าง (ยกเลิก) วนัท่ี 16/6/64

68/64 25-ส.ค.-64 120 วนั 23 ธ.ค.64 64067433149 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 1 ธ.ค.64  บ. ออโต ไดแตก็ติก จ  ากดั
39 (39) ระบบบ าบดัน ้าเสีย  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ       4,900,000 คร้ังท่ี 1  ยกเลิก  ไม่มีผูผ้า่นการพิจารณา  วนัท่ี 8/2/64

4,880,000      64/64 27-พ.ค.-64 120 วนั 24 ก.ย.64 64037394083 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 28/09/64 บ.ไวทบ์อ็กโซลูชัน่ส์ 2011
40 (40) ชุดฝึกระบบปฏิบติัการบา้นอนุรักษพ์ลงังาน  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด5,000,000      ( คืนงบประมาณ )
41 (41) ชุดปฏิบติัการทางดา้นดิน ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด6,527,000      6,524,860      19/64 18-ธ.ค.-63 120 วนั 17 เม.ย.64 63107025591 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 28/09/64 บ. เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
42 (42) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการเทคโนโลยวีสัดุและการผลิต ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด8,464,600      8,461,560      42/64 3-ก.พ.-64 150 วนั  3 ก.ค.64 63107025375 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 28/09/64 บ.เอสพีซี อาร์ที จ  ากดั
43 (43) ซ้ือระบบส ารองไฟฟ้าแบบอนุรักษพ์ลงังาน จ านวน 1 ชุด 10,240,000    8,899,660      2/65 7-ธ.ค.-64 120 วนั 6 เม.ย.65 64097734092 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 16/3/65 บ.สยามลกัซ ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั



งบประมาณ งบประมาณ เลขที่ ลงนาม ก าหนด การส่งมอบ เลขที่

จัดสรร จัดหา สัญญา สัญญา ส่งมอบ โครงการ

รายการการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี พ .ศ. 2564

ข้อมูล ณ วนัที ่  30 มนีาคม 2565

รายการล าดบัที่ ขั้นตอนด าเนินการ/ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุห้าง/ร้าน / บริษทั

44  (44) ปรับปรุงอาคารพืชศาสตร์และห้องปฎิบติัการ  ต  าบลขนุทะเล  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  1  รายการ  23,116,800    คร้ังท่ี 1 ยกเลิก มีผูย้ืน่เสนอราคารายเดียว / คร้ังท่ี 2ไม่มีผูผ้่านการพิจารณ)  วนัท่ี 16/2/64

64037006741 คร้ังท่ี 3  ยกเลิก   ก  าหนดคุณลกัษณะพสัดุเกิดความผิดพลาด  วนัท่ี 8/4/64
ปรับเปล่ียนเป็นงานจา้งปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ

45 (1) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการภาพพิมพ ์ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  1 ชุด700,000         490,000         9/64 26-พ.ย.-63 150 วนั 25 เม.ย.64 63097245065 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 22/7/64 บ. ไฮ พรีซิชัน่ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง ซพัพลาย จ ากดั
46 (2) ครุภณัฑห์น่วยบริการวิชาการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  1 ชุด1,100,000 1,098,000      34/64 13-ม.ค.-64 60 วนั 14 มี.ค.64 63117076507 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 24/6/64 บ. บี.เอส.คอมพิวเตอร์สุราษฏร์ธานี
47 (3) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการประติมากรรม ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด1,350,000      875,000         2/64 16-พ.ย.-63 120 วนั 16 มี.ค.64 63097244280 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 22/3/64 บ. เอชเจเค อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั
48 (4) ครุภณัฑห์้อง Micro Teaching ส าหรับผูเ้รียน 40 คน   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  2 ชุด       3,000,000 2,992,790      41/64 27-ม.ค.-64 90 วนั 27 เม.ย.64 63097245560 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 7/5/64 บ.อินเทลลิเจนท ์อายส์ จ  ากดั
49 (5) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการวิทยาการค านวณ (coding)  ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด3,200,000             3,197,000 37/64 21-ม.ค.-64 60 วนั 22 มี.ค.64 63117269743 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 22/3/64 บ. บอส คอมพิวเทค แอนด ์เซอร์วิส
50 (6) ครุภณัฑส์นบัสนุนกิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด4,000,000      3,998,500      10/64 27-พ.ย.-63 60 วนั 26 ม.ค.64 63097535129 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 22/3/64 บ. บี.เอส.คอมพิวเตอร์สุราษฏร์ธานี
51 (7) ครุภณัฑส่ื์อเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการผลิตและพฒันาครู ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด5,000,000      4,997,000      36/64 21-ม.ค.-64 60 วนั 22 มี.ค.64 63097534851 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 7/5/64 บ.บอสคอมพิวเทค แอนดเ์ซอร์วิส จ ากดั
52 (1) ครุภณัฑส์ าหรับการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีสากล  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด3,636,500       คร้ังท่ี 1  (ยกเลิก ไม่มีผูย้ื่นเสนอราคา)     

3,636,000      63/64 24-พ.ค.-64 90 วนั 22 ส.ค.64 63127352586 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้ วนัท่ี  28/6/64 หจก.อุบลมิวสิค  
53 (2) ครุภณัฑห์้องการเรียนการสอนสมยัใหม่ smart classroom   ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 2 ชุด3,987,500      3,966,490      52/64 9-มี.ค.-64 90 วนั 7 มิ.ย.64 63127548030 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้ วนัท่ี  26/4/64 บ. ไอเอม็ไอ เอด็ดูเทค จ ากดั
54 (3) ครุภณัฑห์้องฝึกฝนทกัษะภาษาจีน   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด
6,161,000      6,141,800      38/64 21-ม.ค.-64 90 วนั 21 เม.ย.64 63107360284 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้ วนัท่ี 12/3/64 บ. ไอเอม็ไอ เอด็ดูเทค จ ากดั

55 (1) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการทางดา้นเศรษฐศาสตร์  ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

703,000         คร้ังท่ี 1 ( กเลิก  ไม่มีผุย้ื่นเสนอราคา)

700,000         44/64 5-ก.พ.-64 60 วนั 6 เม.ย.64 63117445283 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้   วนัท่ี 2/4/64 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เวอร์วิส จ ากดั
56 (2) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการภาพน่ิง ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด
880,000         878,425         16/64 14-ธ.ค.-63 120 วนั 13 เม.ย.64 63107070236 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้   วนัท่ี 22/3/64 บ. โซฮิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั

57 (3) ครุภณัฑโ์รงเรือนผกัอตัโนมติั พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและระบบ  ต  าบลขนุทะเล
 อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

931,400         580,000         3/64 17-ธ.ค.-63 90 วนั 15 ก.พ.64 63097349611 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้   วนัท่ี  17/3/64 บ.ฟ่ังชนั เทค จ ากดั
58 (4) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการการบญัชี ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด
1,178,000      1,167,800      23/64 21-ธ.ค.-63 90 วนั 21 มี.ค.64 63107153605 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี  12/3/64 บ. วาย.ท ูคอมเทค จ ากดั

59 (5) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการการเงินและธนาคาร ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุ
ราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

1,296,500      1,293,000      13/64 7-ธ.ค.-63 60 วนั 5 ก.พ.64 63107050820 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 18/2/64 บ.บอส คอมพิวเทค แอนด ์เวอร์วิส จ ากดั
60 (6) ครุภณัฑห์้องเรียนรวมอาคารวิทยาการจดัการ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุ

ราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด
1,679,000      1,676,100      12/64 4-ธ.ค.-63 90 วนั 4 มี.ค.64 63107072426 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 1/4/64 บ.โปร เอวี จ  ากดั

61 (7) ปรับปรุงห้องปฎิบติัการธุรกิจอาหาร ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  จ  านวน 4 รายการ

10,000,000    8,718,000      7/64 19-มี.ค.-64 135 วนั 1 ส.ค.64 64017312812 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 30/11/64 บ.แสงทกัษิณวิศวกรรม  จ  ากดั
62  (1) เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าส ารอง (Power Generator)  ต าบลบอ่ผดุ อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ตวั2,500,000      1,640,550      60/64 7-เม.ย.-64 120 วนั 5 ส.ค.64 64017424272 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี  21/7/64 บ.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์
63 (2) ครุภณัฑห์้องศูนยป์ฏิบติัการการโรงแรมและการทอ่งเท่ียว    ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด       6,161,600        6,125,108 39/64 26-ม.ค.-64 120 วนั 26 พ.ค.64 63097526393 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 23/6/64 บ.ไอเอม็ไอ เอด็ดูเทค จ ากดั
64 (1) งานจา้งเปล่ียนหลงัคาอาคารหอพทุธทาสธรรมโฆษณ์ ต าบลขนุทะเล  อ  าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 1 รายการ2,548,000      1,947,000      1/64 26-พ.ย.-63 135 วนั 10 เม.ย.64 63097531620 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้ วนัท่ี บ. เก้ือหนุน 2013 จ ากดั
65 (1) ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการฝึกทกัษะความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Smart Creativity and Innovation) พร้อมติดตั้ง ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด3,276,900      3,274,900      25/64 23-ธ.ค.-63 90 วนั 23 มี.ค.64 63097260242 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้   วนัท่ี 1/4/64 บ. บอส คอมพิวเทค แอนด ์เวอร์วิส จ ากดั
66 (2) ครุภณัฑป์ระกอบห้องผลิตส่ือการเรียนการสอน (New Media Studio) พร้อมติดตั้ง ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1  ชุด3,987,000      3,945,000      21/64 18-ธ.ค.-63 120 วนั 17 เม.ย.64 63097260655 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้   วนัท่ี 7/5/64 บ. สตาร์คาสท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั
67 (3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 135 เคร่ือง4,050,000      คร้ังท่ี 1( ยกเลิก มีผูย้ื่นเสนอราคารายเดียว ) 

4,045,000      64027226318 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 8/9/64 บ. บอส คอมพิวเทค แอนด ์เวอร์วิส จ ากดั



งบประมาณ งบประมาณ เลขที่ ลงนาม ก าหนด การส่งมอบ เลขที่

จัดสรร จัดหา สัญญา สัญญา ส่งมอบ โครงการ

รายการการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี พ .ศ. 2564

ข้อมูล ณ วนัที ่  30 มนีาคม 2565

รายการล าดบัที่ ขั้นตอนด าเนินการ/ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุห้าง/ร้าน / บริษทั

68 (4) ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่เพ่ือรองรับอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 1 ชุด9,221,900      9,195,000      11/64 4-ธ.ค.-63 90 วนั 4 มี.ค.64 63097259503 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้   วนัท่ี 22/3/64 บ.เฟิรส์วนั  ซิสเตม็ส์   จ  ากดั
69 (1) ปรับปรุงอาคารการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้    ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี   1 รายการ7,500,000      คร้ังท่ี 1 (ยกเลิก  เน่ืองจากไม่ไดร้ะบุใหผู้เ้สนอราคาแนบแคตตาล็อก วนัท่ี 1/12/63)

6,644,300      6/64 19-มี.ค.-64 135 วนั 1 ส.ค.64 64017108561 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 30/11/64 บ.แสงทกัษิณวิศวกรรม จ ากดั
70 (2) ปรับปรุงหอประชุมวชิราลงกรณ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  จ  านวน 1 รายการ38,116,800    คร้ังท่ี 1  (ยกเลิก ไม่มีผูผ้า่นการพิจารณา  วนัท่ี  23/2/64)

33,733,360    2/65 28-ม.ค.-65 120 วนั 30 พ.ค.65 64107286432 ลงนามสญัญาแลว้ / ส่งมอบงาน 1งวด ก าลงัด าเนินงานงวดท่ี 2 จาก 6 งวด บ.ไอคอน สมาร์ท จ ากดั
71 (3) ปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่าภายในมหาวิทยาลยั   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี   จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  1 รายการ10,000,000    9,999,809      3/64 8-ธ.ค.-63 120 วนั 7 เม.ย.64 63107048032 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 5/7/64 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
72 (4) ปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลยั   ต  าบลขนุทะเล อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี   จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  1 รายการ15,000,000    14,995,499    4/64 8-ธ.ค.-63 120 วนั 7 เม.ย.64 63107028102 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้  วนัท่ี 5/7/64 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

262,713,100  


