
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ครุภณัฑ์หอ้งตัดต่อรายการวิทยโุทรทัศน์ (Studio) ต าบลขนุทะเล 4,005,500.00 4,005,500.00 e-bidding  - บ. อมิเมจ วิชวล ๑๙๙๓ จ ากดั บ. อมิเมจ วิชวล ๑๙๙๓ จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 43/2562 ล.24/1/62

อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หอ้ง 3,960,000.00 3,960,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

 - บ. อลิเทลลิเจน้ท์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั 

4,000,000.00

 - บ. ที ไซน์ โซลูชั่น จ ากดั 
3,985,270.00

2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตส่ือและภาพนิ่ง ต าบลขุนทะเล 3,217,400.00 3,217,400.00 e-bidding  - บ. อมิเมจ วิชวล ๑๙๙๓ จ ากดั บ. อมิเมจ วิชวล ๑๙๙๓ จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 44/2562 ล.24/1/62
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ห้อง 4,520,000.00 4,520,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

 - บ. อลิเทลลิเจน้ท์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั 

4,540,000.00

 - บ. ที ไซน์ โซลูชั่น จ ากดั 
4,537,770.00

3 ครุภณัฑ์หอ้ง (Micro Teaching) ส าหรับหอ้งเรียน  ต าบลขนุทะเล 2,400,000.00 2,400,000.00 e-bidding  - บ. เกยีรติเกษม จ ากดั บ. เกยีรติเกษม จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 46/2562 ล.28/1/62
อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ธานี  จงัหวัดสุราษฎร์ธานี  2 หอ้ง 2,390,000.00 2,390,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

4 หอ้งปฏบิัติการวิเคราะหแ์ละพัฒนาเพือ่ผลิตภณัฑ์อาหารสัตว์ต้นทุนต่ า 8,349,800.00 8,349,800.00 e-bidding  - บ.ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จ ากดั บ.ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 47/2562 ล.28/1/62
ต าบลขนุทะเล  อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หอ้ง 8,347,070.00 8,347,070.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

5 จุดรับสัญญาณ (access point) ต าบลขุนทะเล 4,488,000.00 4,488,000.00 e-bidding  - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 50/2562 ล.31/1/62
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 จุด 4,470,000.00 4,470,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

 - บ. จเีอเบิล จ ากดั 
4,484,000.00

6 จุดรับสัญญาณ (Access point) จ านวน 1 รายการ 1,062,000.00 1,062,000.00 e-bidding  - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 49/2562 ล.31/1/62
1,040,000.00 1,040,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

 - บ. จเีอเบิล จ ากดั 
1,058,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน) ฝ่ำยพัสดุ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

วันที่ 15 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 (1)



7 ระบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ต าบลขุนทะเล########## 13,919,000.00 e-bidding  - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 51/2562 ล.31/1/62
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ 13,865,000.00 13,865,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

 - บ. จเีอเบิล จ ากดั
13,895,000.00

 - บ. คอม เทรดด้ิง จ ากดั 

13,905,000.00

8 ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 10 Gbps ต าบลขุนทะเล 2,596,000.00 2,596,000.00 e-bidding  - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 52/2562 ล.31/1/62
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 ระบบ 2,585,000.00 2,585,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

 - บ. คอม เทรดด้ิง จ ากดั 
2,592,000.00

9 ระบบส ารองข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ต าบลขุนทะเล 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding  - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 53/2562 ล.31/1/62
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ 1,490,000.00 1,490,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

 - บ. คอม เทรดด้ิง จ ากดั 
1,498,000.00

10 อุปกรณ์ DNS และ DHCP ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1,700,000.00 1,700,000.00 e-bidding  - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 54/2562 ล.31/1/62
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ 1,685,000.00 1,685,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

 - บ. ทีจเีอส เอน็เตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั 

1,695,000.00

11 อปุกรณ์ตรวจสอบความผิดพลาดสายสัญญาณและระบบเฝ้าระวัง 1,184,000.00 1,184,000.00 e-bidding  - บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั บ. เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 55/2562 ล.31/1/62
อปุกรณ์เครือขา่ยเน็ตเวิร์ก 1,178,000.00 1,178,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 140 เคร่ือง 2,800,000.00 2,800,000.00 e-bidding  - บ. บอส คอมพิวเทค แอนด์เซอร์วิส จ ากดั บ. บอส คอมพิวเทค แอนด์เซอร์วิส จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 3/2562 ล.17/1/62
2,790,000.00 2,790,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ
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ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จ านวน ๔ รายการ ประกอบด้วย 8,600,000.00 8,600,000.00 e-bidding 1. บริษัท ออฟฟิเชียล อคีวิปเมน้ท์ 1. บริษัท ออฟฟิเชียล อคีวิปเมน้ท์ เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง เลขที่ 42/2562 
13.1 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั เสนอราคา แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั เสนอราคา ลงวันที่ 22มกราคม 2562
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน8,520,000.00 เป็นเงิน8,520,000.00

13.2 ห้องปฏิบัติการเคมี ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2.บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากดั

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 รายการ เสนอราคาเป็นเงิน 8,570,000.00

13.3 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานพืชศาสตร์ ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง 3.บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ ากดั 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 รายการ เสนอราคาเป็นเงิน 8,590,000.00



13.4 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 รายการ
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จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง1,076,000.00 1,076,000.00 e-bidding 1.บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จ ากดั 1.บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง เลขที่ 7/2562
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 1 รายการ เสนอราคา เป็นเงิน 936,000.00 เสนอราคา เป็นเงิน 936,000.00 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

2.กจิการค้าร่วม เคพี แอนด์ ทีเอ 

เสนอราคา เป็นเงิน 980,900.00

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุขเจริญคอนสตรัคชั่น

แอนด์เอน็จเินียร่ิง เสนอราคา

เป็นเงิน 1,050,000.00

4.บริษัท เพชรตาปีกอ่สร้าง จ ากดั 

เสนอราคา เป็นเงิน 1,056,000.00
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จ้างก่อสร้างงานทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัย ########## 14,528,000.00 e-bidding 1.บริษัท นันทวรรธไทย 2002 จ ากดั 1.บริษัท นันทวรรธไทย 2002 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง เลขที่ 8/2562 
ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เสนอราคา เป็นเงิน 12,350,000.00 เสนอราคา เป็นเงิน 12,350,000.00 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562
จ านวน 1 รายการ 2.บริษัท สหทรัพย ์คอนสตรัคชั่น จ ากดั

เสนอราคา เป็นเงิน 13,438,000.00

3.บริษัท เอส ซี จ ี1995 จ ากดั

เสนอราคา เป็นเงิน 13,480,000.00

4.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จ ากดั

เสนอราคา เป็นเงิน 13,500,000.00

5.บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ต้ิง จ ากดั

เสนอราคา เป็นเงิน 13,834,000.00

16

จ้างปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ(SMART Class Room) 4,500,000.00 4,500,000.00 e-bidding 1.บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั1.บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง เลขที่ 10/2562
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ต าบลขุนทะเล เสนอราคา เป็นเงิน 4,474,000.00 เสนอราคา เป็นเงิน 4,474,000.00 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 รายการ 2.บริษัท ย.ูเอวีไอที จ ากดั 

สนอราคาเป็นเงิน 4,481,000.00

3.บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จ ากดั



เสนอราคาเป็นเงิน 3,925,000.00
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จ้างก่อสร้างลานจอดรถ ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี1,200,000.00 1,200,000.00 e-bidding 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เค.พ.ีโฮม เซอร์วิส 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เค.พ.ีโฮม เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง เลขที่ 11/2562 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 1 รายการ แอนด์ คอนสทรัคชั่น เสนอราคา แอนด์ คอนสทรัคชั่น เสนอราคา ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

เป็นเงิน 978,900.00 เป็นเงิน 978,900.00 

2.หา้งหุน้ส่วนจ ากดัส.ธรรมรงค์การกอ่สร้าง

เสนอราคา เป็นเงิน 1,056,000.00

3.บริษัท ทีเอน็ มาสเตอร์ เอน็จเินียร่ิงจ ากดั

เสนอราคา เป็นเงิน 1,079,000.00

4.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพยศิ์วะ 2559 

เสนอราคา เป็นเงิน 1,090,000.00

5. บริษัท เพชรตาปีกอ่สร้าง จ ากดั 

เสนอราคา เป็นเงิน 1,135,000.00

6.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.พิชฌญา 

เสนอราคา เป็นเงิน 1,140,000.00

7.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทิพยท์วีบ้านและทีดิ่น

เสนอราคา เป็นเงิน 1,176,000.00
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ชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและวัสดุเศษเหลือ ๑ ชุด1,240,000.00 1,240,000.00 e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากดั บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง ๒๙/๒๕๖๒ ลว.๑๐ ม.ค.๖๒
เป็นเงิน ๑,๒๓๙,๙๑๖.-บาท เป็นเงิน ๑,๒๓๙,๙๑๖.-บาท

19

ชุดแปรรูปอาหาร ๑ ชุด 1,327,600.00 1,327,600.00 e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากดั บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง ๓๐/๒๕๖๒ ลว.๑๐ ม.ค.๖๒
เป็นเงิน ๑,๓๒๖,๘๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๓๒๖,๘๐๐.-บาท

20

ชุดสกัดวิเคราะห์สารส าคัญ ๑ ชุด 1,459,000.00 1,459,000.00 e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากดั บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง ๓๑/๒๕๖๒ ลว.๑๑ ม.ค.๖๒
เป็นเงิน ๑,๔๕๘,๙๔๕.-บาท เป็นเงิน ๑,๔๕๗,๐๐๐.-บาท



21

เคร่ืองอบแห้งสูญญากาศ ๑ เคร่ือง 760,000.00 760,000.00 e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากดั บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง ๓๒/๒๕๖๒ ลว.๑๑ ม.ค.๖๒
เป็นเงิน ๗๕๙,๙๑๔.-บาท เป็นเงิน ๗๕๙,๙๑๔.-บาท

22

ชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ ๑ ชุด 1,620,000.00 1,619,998.19 e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากดั บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง ๓๓/๒๕๖๒ ลว.๑๑ ม.ค.๖๒
เป็นเงิน ๑,๖๑๙,๙๘๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๖๑๙,๙๘๐.-บาท

23

ครุภณัฑ์หอ้งปฏบิัติการทางภาษา 3,079,900.00 3,079,900.00 e-bidding บริษัท กูด๊เซอร์วิส คอมพิวเตอร์ จ ากดั บริษัท อนิเทลลิเจนท์ อายส์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง ๓๔/๒๕๖๒ ลว.๑๔ ม.ค.๖๒
ต.ขนุทะเล อ.เมอืงสุราษฎร์ธานีจ.สุราษฎร์ธานี ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๐๖๘,๐๐๐.-บาท       เป็นเงิน ๓,๐๔๐,๐๐๐.-บาท

บริษัท อนิเทลลิเจนท์ อายส์ จ ากดั 

เป็นเงิน ๓,๐๔๙,๕๐๐.-บาท       

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จกัรมณี การโยธา 

(เสนอรายละเอยีดคุณลักษณะไมถ่กูต้อง)

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี เค อเิล็ก

ทรอนิกส์ แอนด์ ซันส์ 

เป็นเงิน ๓,๐๗๓,๐๐๐.-บาท       

24

ครุภณัฑ์หอ้งปฏบิัติการผลิตส่ือและภาพนิง่ ต.ขนุทะเล 3,217,400.00 3,203,089.50 e-bidding บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น จ ากดั บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง ๓๕/๒๕๖๒ ลว.๑๕ ม.ค.๖๒
อ.เมอืงสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 1 หอ้ง เป็นเงิน ๓,๒๐๒,๒๗๐.-บาท เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท

บริษัท อนิเทลลิเจน้ท์ จ ากดั 

เป็นเงิน ๓,๒๑๒,๐๐๐.-บาท 

บริษัท อมิเมจ วิชวล ๑๙๙๓ จ ากดั 

เป็นเงิน ๓,๒๐๘,๐๐๐.-บาท 

25

หอ้งปฏบิัติการ จ านวน ๕ รายการ 4,900,000.00 4,900,000.00 e-bidding บริษัท ออฟฟิเชียล อคีวิปเมน้ท์  บริษัท ออฟฟิเชียล อคีวิปเมน้ท์ เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง ๓๗/๒๕๖๒ ลว.๑๖ ม.ค.๖๒
แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั

เป็นเงิน ๔,๘๒๕,๐๐๐.-บาท 



บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากดั 

เป็นเงิน ๔,๘๘๐,๐๐๐.-บาท 

26

ครุภณัฑ์ระบบหอ้งเรียนอจัฉริยะ(E-Smart Classroom) 1,791,400.00 1,791,400.00 e-bidding บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษัท สตาร์คาส คอร์ปอเรชั่นจ ากดัเป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง ๔๕/๒๕๖๒ ลว.๒๕ ม.ค.๖๒
ต.ขนุทะเล อ.เมอืงสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ เป็นเงิน ๑,๗๖๖,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๗๔๐,๐๐๐.-บาท

บริษัท ย.ูเอ.วีไอที จ ากดั 

เป็นเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐.-บาท

27

ครุภณัฑ์หอ้งปฏบิัติการวิจยัวิทยาศาตร์ ต.ขนุทะเล 208,000.00 208,000.00 e-bidding บริษัท แกมมาโก ้(ประเทศไทย)จ ากดั       บริษัท แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง ๔๘/๒๕๖๒ ลว.๒๘ ม.ค.๖๒
อ.เมอืงสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 1 หอ้ง เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐.-บาท

28

ซ่อมรถหมายเลขทะเบียน กธ-212 สฏ 2,800.00      2,800.00      จา้ง ร้านอูป่ัญญาเซอวิส โดย นายปัญญา ร้านอูป่ัญญาเซอวิส โดย นาย
ปัญญา

เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง

15/1/62

 บัวทอง  บัวทอง

29 จา้งสกดัพร้อมดูดส่ิงปฏกิลูป้อมหน้า "ประตูน าชัย" 2,000.00      2,000.00      จา้ง นายปรานอม สาโรชวงศ์ นายปรานอม สาโรชวงศ์ 30/1/1962

30 จา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุมพิจารณา 2,875.80      2,875.80      จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 2/1/62

ต าแหน่งทางวิชาการฯ โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

31 จา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุมพิจารณา 2,875.80      2,875.80      จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 2/1/62

ต าแหน่งทางวิชาการฯ โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

32 จา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 4,570.80      4,570.80      จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 23/11/61

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

33 จา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุมฯ 3,443.60      3,443.60      จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 24/12/61

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

34 จา้งจดัท าเอกสารประกอบการด าเนินงาน 2,166.00      2,166.00      จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 4/1/62

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

35 จา้งจดัท าเอกสารประกอบการด าเนินงาน 790.00        790.00         จา้ง ว่าที ่ร.ต.อธิคม เจริญธุระกจิ ว่าที ่ร.ต.อธิคม เจริญธุระกจิ เสนอราคาต่ าสุด 4/1/62

36 จา้งจดัท าเอกสารประกอบการพิจารณา 261.36        261.36         จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 9/1/62

สวัสดิการเงินกูส้ าหรับบุคลากร (กองการเจา้หน้าที่) โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

37

จา้งซ่อมรถทะเบียน ก-5258 สุราษฎร์ธานี 2,250.00      2,250.00      จา้ง ร้านอูรุ่่งเพชร โดยนายรุ่งเพชร เศรษฐ
เชื้อ

ร้านอูรุ่่งเพชร โดยนายรุ่งเพชร 
เศรษฐเชื้อ

เสนอราคาต่ าสุด 9/1/62



38 จา้งจดัท าไวนิลส าหรับจดัต้ังศูนยช์่วยเหลือ 3,350.00      3,350.00      จา้ง ร้านพ.ีเจ.กราฟฟิก ร้านพ.ีเจ.กราฟฟิก เสนอราคาต่ าสุด 2/1/62

ผู้ประสบภยัพิบัติจากพายปุาบึก  โดย นายกติติพันธ์ แซ่หลี  โดย นายกติติพันธ์ แซ่หลี

39

จา้งประชาสัมพันธ์การรับสมคัรนักศึกษา 5,000.00      5,000.00      จา้ง หนังสือพิมพ์กระแสขา่วเซ้าท์เทิร์น หนังสือพิมพ์กระแสขา่วเซ้าท์
เทิร์น

เสนอราคาต่ าสุด 16/1/62

 โดยนายธีระพงษ์ ศิระบูชา  โดยนายธีระพงษ์ ศิระบูชา

40 จา้งซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน นข 3492 สฎ. 4,930.00      4,930.00      จา้ง ร้านอูป่ัญญาเซอวิส ร้านอูป่ัญญาเซอวิส เสนอราคาต่ าสุด 17/1/62

โดย นายปัญญา บัวทอง โดย นายปัญญา บัวทอง

41 เพือ่จา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุม 3,797.26      3,797.26      จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 16/1/62

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

42 จา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุม 2,971.56      2,971.56      จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 9/1/62

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

43 จา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 2,176.80      2,176.80      จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 17/1/62

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

44 จา้งจดัท าไวนิลประชาสัมพันธ์การบรรยาย 3,537.00      3,537.00      จา้ง ร้านพ.ีเจ.กราฟฟิก ร้านพ.ีเจ.กราฟฟิก เสนอราคาต่ าสุด 28/1/62

การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ใหมฯ่ โดย นายกติติพันธ์ แซ่หลี โดย นายกติติพันธ์ แซ่หลี

45 จา้งจดัท าเอกสารค าขอต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 120.00        120.00         จา้ง ว่าที ่ร.ต.อธิคม เจริญธุระกจิ ว่าที ่ร.ต.อธิคม เจริญธุระกจิ เสนอราคาต่ าสุด 31/1/62

งบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

46 เพือ่จดัซ้ือวัสดุ (กระดาษ) ส าหรับใช้งาน ณ สถาบันพัฒนาครูฯ 4,725.00      4,725.00      ซ้ือ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี.พ.ีสหภณัฑ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี.พ.ีสหภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด 2/1/62

47 เพือ่จดัซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ หน่วยงานต ารวจมหาวิทยาลัย 1,400.00      1,400.00      ซ้ือ นางสาวอรอมุา ร่มเมอืง นางสาวอรอมุา ร่มเมอืง เสนอราคาต่ าสุด 2/1/62

48 เพือ่จดัซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ งานอาคารสถานทีแ่ละภมูทิัศน์ 250.00        250.00         ซ้ือ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวรการจกัรกล หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวรการจกัรกล เสนอราคาต่ าสุด 9/1/61

49

เพือ่จดัซ้ือวัสดุส าหรับโครงการ ประชุมเจรจาความร่วมมอืในเร่ือง
 Establishment of india Study Center

1,000.00      1,000.00      ซ้ือ SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัยราช
ภฎัสุราษฎร์ธานี

SRU BOOK STORE 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสุราษฎร์ธานี

เสนอราคาต่ าสุด 14/1/62

50

เพือ่จดัซ้ือกระติกน้ าร้อนส าหรับใช้งาน ณ หอ้งผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี

799.00        799.00         ซ้ือ บริษัทสิริสินกรุ๊ป จ ากดั บริษัทสิริสินกรุ๊ป จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด 25/1/62

51

เพือ่จดัซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ หอ้งผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี

2,120.00      2,120.00      ซ้ือ บริษัทสปิริต ไอจจี ากดั บริษัทสปิริต ไอจจี ากดั เสนอราคาต่ าสุด 31/1/62

52

จดัซ้ือวัสดุส าหรับโครงการประชุมหารือความร่วมมอืทางวิชาการ
กบัมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี

875.00        875.00         ซ้ือ ร้าน SRU BOOK STORE ส านัก
จดัการทรัพยสิ์น

ร้าน SRU BOOK STORE 
ส านักจดัการทรัพยสิ์น

เสนอราคาต่ าสุด 31/1/62

53

เพือ่จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ส าหรับประจ าเดือนมกราคม 2562 2,930.00      2,930.00      ซ้ือ ร้านสาทรบุค๊เซนเตอร์ 2529 โดย
นางสาวช่อทิพย ์เหลืองปฎพิันธ์

ร้านสาทรบุค๊เซนเตอร์ 2529 
โดยนางสาวช่อทิพย ์เหลืองปฎิ
พันธ์

เสนอราคาต่ าสุด 2/1/62



54

จา้งซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน นข 5659 สฎ.       3,540.00       3,540.00 จา้ง บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากดั

บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั

เสนอราคาต่ าสุด 23/1/62

55

จา้งท าไวนิลต้อนรับวิทนากรโครงการอบรมขบัเคล่ือนด าเนินงาน
ยทุธศาสตร์ใหมม่หาวิทยาลัยฯ

      3,537.00       3,537.00 ซ้ือ ร้านพ.ีเจ.กราฟฟิก โดยนายกติติพันธ์ 
แซ่หล้ี

ร้านพ.ีเจ.กราฟฟิก โดยนาย
กติติพันธ์ แซ่หล้ี

เสนอราคาต่ าสุด 25/1/62

56

หอ้งปฏบิัติพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1,860,000.00 1,900,000.00 ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บ. ออฟฟิเชียล อคีวิปเมน้ แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ากดั 1,875,000

บ. ออฟฟิเชียล อคีวิปเมน้ แมนู
แฟคเจอร่ิง จ ากดั 1,875,000

เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง

36/2562 ลว.14/1/2562

บ. เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จ ากดั        
         1,892,800

57

ครุภณัฑ์หอ้งปฏบิัติการพืน้ฐานด้านกายวิภาคและสรีรวิทยา 920,000.00 1,000,000.00 ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บ. ออฟฟิเชียล อคีวิปเมน้ แมนูแฟค
เจอร่ิง   จ ากดั980,000

บ. ออฟฟิเชียล อคีวิปเมน้ แมนู
แฟคเจอร่ิง จ ากดั 980,000

เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง

38/2562 ลว.16/1/2562

 บ. ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ ากดั       
              993,000

58

กล้องจลุทรรศ์อเิล็กตรอนแบบส่องกราด 6,480,000.00 6,500,000.00 ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บ. เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีณัฑ์ 
จ ากดั  6,483,130

บ. เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์
เคมภีณัฑ์ จ ากดั  6,483,130

เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง

39/2562 ลว.16/1/2562

บ. นาโนเทค อนิเตอร์ จ ากดั             
      6,499,800

59

ซ้ือขายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอนามัยส่ิงแวดล้อม 2,720,000.00 2,738,000.00 ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บ. เค เอส พี ออ็คต้าเทค จ ากดั บ. เค เอส พี ออ็คต้าเทค จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง

40/2562 ลว.17/1/2562

60

ครุภณัฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 1,599,998.00 1,642,000.00 ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บ.สุราษฎร์ เอม็.ที. จ ากดั  
รายละเอยีดคุณลักษณะไมถ่กูต้อง

บ.เซาเทิร์น ซีเคียวริต้ี ซิสเต็มส์ 
จ ากดั

เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง

41/2562 ลว.22/1/2562

 บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ สุราษฎร์ธานี 
จ ากดั        รายละเอยีดคุณลักษณะ
ไมถ่กูต้อง

 บ.เซาเทิร์น ซีเคียวริต้ี ซิสเต็มส์ จ ากดั 
            6,483,130

  หจก.สีงาช้าง  รายละเอยีด
คุณลักษณะไมถ่กูต้อง

61

ครุภณัฑ์หอ้งปฏบิัติการเสมอืนจริง 1,730,000.00 17,319.00 ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หจก. พ.ีเอส.เมดิเทค                     
  1,730,000

หจก. พ.ีเอส.เมดิเทค เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง

75/2562 ลว.29/1/2562



 หจก. 3พีเมดิคอลซัพพลาย             
 รายละเอยีดคุณลักษณะไมถ่กูต้อง

62

ซ้ือครุภณัฑ์ทาสีภายนอกอาคารทีปังกรรัศมโีชติ 1,625,000.00 602,900.00 ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หจก. สหกจิกระจกอลูมเินียม  602,900 หจก. สหกจิกระจกอลูมเินียม  
602,900

เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง

18/2562 ลว.28/2/2562

 บ. ทีเอน็ มาสเตอร์เอน็จเินียร่ิง จ ากดั
 659,000

 บ. ธรรมศักด์ิ จ ากดั 667,900

 บ. ทูพี ธุรกจิ จ ากดั 699,000

 บ. แสงทักษิณวิศวกรรม จ ากดั 
770,000

 หจก. บุญสุขกอ่สร้าง 789,000

 บ. ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จ ากดั 
800,000

 บ. มาร์วิน เจริญการกอ่สร้าง จ ากดั 
830,000

 บ. แปดแปดบิซซิเนส จ ากดั 846,000

บ. ไอยรินทร์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั 
880,000

 บ. บราวน์ บิลเดอร์ จ ากดั          
รายละเอยีดคุณลักษณะไม ่ถกูต้อง

63

ปรับปรุงทาสีภายในอาคารหอพักนักศึกษา 2 อาคาร ######### 1,720,000.00 ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หจก. ศ.กจิพูนทรัพย ์1,720,000 หจก. ศ.กจิพูนทรัพย ์1,720,000 เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง

19/2562 ลว.2/4/2562

บ. แปดแปดบิซซิเนส จ ากดั 1,767,000

หจก. สหกจิกระจกอลูมเินียม 
1,891,199

 บ. ซีเอพี คัลเลอร์แอนด์เพ้นท์ จ ากดั 
1,900,000

 หจก. ชอบเจริญกจิการโยธา 
1,940,000

 บ. ธรรมศักด์ิ จ ากดั 1,998,000

หจก. นครไทยศิลป์ 2,090,000



 บ. ทีเอน็ มาสเตอร์ เอน็จเีนียร์ร่ิง 
จ ากดั 2,100,000

บ. แสงทักษิณวิศวกรรม จ ากดั 
2,240,000

หจก. พรเทพยม์งคลชัย 2,390,000

 หจก. สุขเจริญ คอนสตรัคชั่นแอนด์
เอน็จเินียร์ร่ิง 2,550,000

 บ. มาร์วิน เจริญการกอ่สร้าง จ ากดั 
2,560,000

 บ. ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จ ากดั 
2,700,000

64

ปรับปรุงสนามกฬีาเปตอง 581,000.00 581,000.00 ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บ.ซีเอน็ คอนสตร๊ัคชั่น ๒o๑๖ จ ากดั 
581,000

บริษัท ซีเอน็ คอนสตร๊ัคชั่น 
จ ากดั 581,000

เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง

20/2562 ลว.5/4/2062

หจก.พ.ีแอล อเิลคทริคอล 610,000

 บ. แสงทักษิณวิศวกรรม จ ากดั 
610,000

   บ. มณีโชติ รวมทุน จ ากดั             
  รายละเอยีดคุณลักษณะไมถ่กูต้อง

65

ปรับปรุงหอ้งธุรกจิอาหารพร้อมติดต้ังครุภณัฑ์ 1,625,000.00 1,625,000.00 ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

บ. แสงทักษิณ วิศวกรรม จ ากดั บ. แสงทักษิณ วิศวกรรม จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาทีม่คุีณสมบัติ
และมรีายละเอยีดคุณลักษณะ

ถกูต้อง

21/2562 ลว.23/4/2562



เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ลงวันที่ 22มกราคม 2562



ลงวันที่ 24 มกราคม 2562



ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

๒๙/๒๕๖๒ ลว.๑๐ ม.ค.๖๒

๓๐/๒๕๖๒ ลว.๑๐ ม.ค.๖๒

๓๑/๒๕๖๒ ลว.๑๑ ม.ค.๖๒



๓๒/๒๕๖๒ ลว.๑๑ ม.ค.๖๒

๓๓/๒๕๖๒ ลว.๑๑ ม.ค.๖๒

๓๔/๒๕๖๒ ลว.๑๔ ม.ค.๖๒

๓๕/๒๕๖๒ ลว.๑๕ ม.ค.๖๒

๓๗/๒๕๖๒ ลว.๑๖ ม.ค.๖๒



๔๕/๒๕๖๒ ลว.๒๕ ม.ค.๖๒

๔๘/๒๕๖๒ ลว.๒๘ ม.ค.๖๒


