
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 ครุภัณฑ์ห้องเรียนรวมอาคารการศึกษา ต าบลขุนทะเล 9,412,000.00 9,412,000.00 e-bidding  - บ. สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บ. สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 59/2562 ล.22/2/62

 อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2 รายการ 9,393,100.00 9,393,100.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

2 จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา ต าบลขุนทะเล1,200,000 1,200,000 e-bidding 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุขเจริญคอนสตรัคชั่น 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสุขเจริญคอนสตรัคชั่นมคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ เลขที ่12/2562 

อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 1 รายการ แอนด์เอน็จเินียร่ิง เสนอราคา แอนด์เอน็จเินียร่ิง เสนอราคา รายละเอยีดคุณลักษณะตรง
ตามประกาศ ลงวันที ่1 กมุภาพันธ์ 2562

เป็นเงิน 1,080,000.00 เป็นเงิน 1,080,000.00

2.บริษัท ทีเอน็มาสเตอร์เอน็จเินียร่ิง จ ากดั

เสนอราคา เป็นเงิน 1,111,000.00

3.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ควนรา คอนสตรัคชั่น 

เสนอราคา เป็นเงิน 1,124,000.00

4.บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จ ากดั 

เสนอราคา เป็นเงิน 1,134,000.00

5.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ว.ภริมย ์การโยธา 

เสนอราคา เป็นเงิน 1,135,000.00

6.บริษัท เพชรตาปีกอ่สร้าง จ ากดั 

เสนอราคา เป็นเงิน 1,179,000.00

3 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ต าบลขุนทะเล 1,850,000 1,850,000 e-bidding 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุขเจริญคอนสตรัคชั่น 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุขเจริญคอนสตรัคชั่นมคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ เลขที ่13/2562

อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  จ ำนวน 1 รำยกำร แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง เสนอรำคำ แอนด์เอ็นจิเนียร่ิง เสนอรำคำ รายละเอยีดคุณลักษณะตรง
ตามประกาศ  ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2562

เป็นเงิน 1,609,500.00 เป็นเงิน 1,609,500.00

2.บริษัท ทีเอ็นมำสเตอร์เอ็นจิเนียร่ิงจ ำกัด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562
(ชื่อหน่วยงำน) ฝ่ำยพัสดุ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

วันที่ 15 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 (1)



เสนอรำคำ เป็นเงิน 1,617,000.00

3.บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จ ำกัด

เสนอรำคำ เป็นเงิน 1,642,000.00

4.บริษัท เพชรตำปีก่อสร้ำง จ ำกัด

เสนอรำคำ เป็นเงิน 1,821,000.00

4 จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมนำนำชำติ6,986,000.00 ############ e-bidding บริษัท ซีสเกล ดีบ๊ิลด์ จ ำกัด บริษัท ซีสเกล ดีบ๊ิลด์ จ ำกัด มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ เลขท่ี 14/2562

พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ต ำบลขุนทะเล อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี เสนอรำคำ เป็นเงิน 6,888,798.73 บำทเสนอรำคำ เป็นเงิน 6,888,798.73 บำทรายละเอยีดคุณลักษณะตรง
ตามประกาศ ลงวันท่ี 13 กุมภำพันธ์ 2562

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน 1 รำยกำร

5 จ้ำงก่อสร้ำงอำคำรท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรมพุทธทำสธรรมโฆษณ์ ############ ########### e-bidding 1.บริษัท พี.เอ็น.ดีไซน์ แอนด์ 1.บริษัท พี.เอ็น.ดีไซน์ แอนด์ มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ เลขท่ี 15/2562 

ต ำบลขุนทะเล  อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด รายละเอยีดคุณลักษณะตรง
ตามประกาศ ลงวันท่ี 22 กุมภำพันธ์2562

จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ เป็นเงิน 47,100,000.00 เสนอรำคำ เป็นเงิน 47,100,000.00

2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชมวัสดุก่อสร้ำง

เสนอรำคำ เป็นเงิน 47,395,000.00

3.บริษัท ธรรมได้ธรรม จ ำกัด

เสนอรำคำ เป็นเงิน 48,478,000.00

6 จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงห้องมัลติมีเดีย อำคำรหอสมุด 1,900,000.00 1,900,000.00 e-bidding 1.บริษัท สตำร์คำสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 1.บริษัท สตำร์คำสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัดมคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ เลขท่ี 16/2562 

และศูนย์สำรสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ต ำบลขุนทะเล เสนอรำคำ เป็นเงิน 1,875,000.00 เสนอรำคำ เป็นเงิน 1,875,000.00 รายละเอยีดคุณลักษณะตรง
ตามประกาศ ลงวันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2562

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน 1 รำยกำร 2.บริษัท ยู.เอวีไอที จ ำกัด

เสนอรำคำ เป็นเงิน 1,888,000.00 

7 จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงสนำมฟุตซอล กลำงแจ้ง ต ำบลขุนทะเล 7,282,000.00 ############ e-bidding 1.บริษัท เลิฟ อนิโนเวช่ัน คอนกรีต จ ำกัด1.บริษัท เลิฟ อนิโนเวช่ัน คอนกรีต จ ำกัดมคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ เลขท่ี 17/2562 

อ ำเภอเมือง สุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ เป็นเงิน 5,600,000.00 เสนอรำคำ เป็นเงิน 5,600,000.00รายละเอยีดคุณลักษณะตรง
ตามประกาศ ลงวันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2562

2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.พิชฌญำ

เสนอรำคำ เป็นเงิน 5,890,000.00

3.บริษัท เอส.เค.โปรเฟสช่ันแนล จ ำกัด



เสนอรำคำ เป็นเงิน 5,875,923.70 บำท 

4.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอเรีย ดี-คอนส.

เสนอรำคำ เป็นเงิน 5,977,000.00

5.บริษัท ทำโคเทค จ ำกัด

เสนอรำคำ เป็นเงิน 6,200,000.00

6.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุภำพร กำรก่อสร้ำง 

เสนอรำคำ เป็นเงิน 6,380,000.00

7. บริษัท เอส ซี จี 1995 จ ำกัด ก่อสร้ำง

เสนอรำคำ เป็นเงิน 6,550,000.00

8 ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต.ขุนทะเล 2,784,000.00 2,784,000.00 e-bidding บริษัท อนิเทลลิเจนท์ อายส์ จ ากดั บริษัท อนิเทลลิเจนอายส์ จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ ๕๖/๒๕๖๒ ลว.๑๒ ก.พ.๖๒

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๗๗๘,๗๙๐.-บาท เป็นเงิน ๒,๗๗๘,๗๙๐.-บาท รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

บริษัท กูด๊ เซอร์วิส คอมพิวเตอร์ จ ากดั 

เป็นเงิน ๒,๗๘๒,๐๐๐.-บาท

9 ห้องปฏิบัติการทางภาษา ส าหรับ ๓๖ ที่นั่ง ต.ขุนทะเล 4,900,000.00 4,899,900.00 e-bidding บริษัท อนิเทลลิเจนท์ อายส์ จ ากดั บริษัท อนิเทลลิเจนอายส์ จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ ๕๗/๒๕๖๒ ลว.๑๒ ก.พ.๖๒

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ เป็นเงิน ๔,๘๗๕,๙๙๐.-บาท เป็นเงิน ๔,๘๗๕,๙๙๐.-บาท รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

บริษัท กูด๊ เซอร์วิส คอมพิวเตอร์ จ ากดั

เป็นเงิน ๔,๘๘๙,๙๐๐.-บาท 

10 ห้องปฏิบัติการทางภาษาส าหรับ ๔๐ ที่นั่ง ต.ขุนทะเล 2,500,000.00 2,500,000.00 e-bidding บริษัท อนิเทลลิเจนท์ อายส์ จ ากดั บริษัท อนิเทลลิเจนอายส์ จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ ๕๘/๒๕๖๒ ลว.๑๒ ก.พ.๖๒

อ.เมืองสุราษฎร์ธานีจ.สุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ เป็นเงิน ๒,๔๘๙,๘๙๐.-บาท เป็นเงิน ๒,๔๘๙,๘๙๐.-บาท รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี เค

อเิล็กโทรนิคส์ แอนด์ ซัน 

เป็นเงิน ๒,๔๙๕,๒๔๐.-บาท 

11 ชุดฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง ๑ ชุด 1,000,000.00 999,915.00 e-bidding บริษัท เมจกิ ฟูด้ จ ากดั บริษัท เค.เอส.พี ออ็คต้าเทค จ ากดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ ๖๐/๒๕๖๒ ลว.๒๕ ก.พ.๖๒

(เสนอรายละเอยีดคุณลักษณะไมถ่กูต้อง) เป็นเงิน ๙๕๐,๐๐๐.-บาท รายละเอยีดคุณลักษณะตรงตามประกาศ

บริษัท เค.เอส.พี ออ๊คต้าเทค จ ากดั 

เป็นเงิน ๙๕๘,๐๐๐.-บาท 



12
จา้งจดัท าป้ายยนิดีต้อนรับ 3,537.00       3,537.00      จา้ง ร้านพ.ีเจ.กราฟฟิก ร้านพ.ีเจ.กราฟฟิก เสนอราคาต่ าสุด 1/2/62

 โดย นายกติติพันธ์ แซ่หลี  โดย นายกติติพันธ์ แซ่หลี

13

จา้งสูบส้วมป้อมยามใต้อาคารส านักงานอธิการบดี 1,500.00       1,500.00      จา้ง นางปรานอม สาโรชวงศ์ นางปรานอม สาโรชวงศ์ เสนอราคาต่ าสุด 13/2/62

14

เพือ่จา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย 3,870.00       3,870.00      จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 8/2/62

 (กองนโยบายและแผนฯ)
โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

15

จา้งจดัท าสติกเกอร์ติดรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 2,380.00       2,380.00      จา้ง ร้านเสือไวนิล โดยนายสรายทุธ ช้าง
นรินทร์

ร้านเสือไวนิล โดยนายสรายทุธ 
ช้างนรินทร์

เสนอราคาต่ าสุด 12/2/62

16

เพือ่จา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุม 2,822.00       2,822.00      จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 11/2/62

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

17

จา้งซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า (หน่วยงานอาคารสถานทีแ่ละภมูทิัศน์) 4,550.00       4,550.00      จา้ง หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวรการจกัรกล หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวรการจกัรกล เสนอราคาต่ าสุด 18/2/62

18
จา้งจดัท าป้ายยนิดีต้อนรับ 3,538.00       3,538.00      จา้ง บริษัทอดุมลาภการพิมพ์ บริษัทอดุมลาภการพิมพ์ เสนอราคาต่ าสุด 18/2/62

ส านักงานใหญ่ จ ากดั ส านักงานใหญ่ จ ากดั

19

จา้งจดัท าป้ายไวนิลส าหรับติดต้ังภายในมหาวิทยาลัยฯ 3,896.00       3,896.00      จา้ง ร้านพ.ีเจ.กราฟฟิก ร้านพ.ีเจ.กราฟฟิก เสนอราคาต่ าสุด 18/2/62



 โดย นายกติติพันธ์ แซ่หลี  โดย นายกติติพันธ์ แซ่หลี

20

จา้งจดัท าป้ายไวนิลส าหรับติดต้ังภายในมหาวิทยาลัยฯ 4,116.00       4,116.00      จา้ง ร้านพ.ีเจ.กราฟฟิก ร้านพ.ีเจ.กราฟฟิก เสนอราคาต่ าสุด 18/2/62

 โดย นายกติติพันธ์ แซ่หลี  โดย นายกติติพันธ์ แซ่หลี

21

จา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ

1,617.28       1,617.28      จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 20/2/62

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

22

จา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 1,587.30       1,587.30      จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 22/2/62

บริหารบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม)

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

23

จา้งจดัท าเอกสารประกอบการด าเนินงานของหน่วยงานกองคลัง 477.00          477.00         จา้ง ว่าที ่ร.ต.อธิคม เจริญธุระกจิ ว่าที ่ร.ต.อธิคม เจริญธุระกจิ เสนอราคาต่ าสุด 26/2/62

24

จา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ (กอง
นโยบายและแผน)

1,960.00       1,960.00      จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 25/2/62

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี



15

จา้งจดัท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบุคลากรฯ

575.30          575.30         จา้ง ร้านเอก็ซ์เพลส ร้านเอก็ซ์เพลส เสนอราคาต่ าสุด 25/2/62

โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นายอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

16

เพือ่จดัซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ ฝ่ายส่ือสารองค์กร 3,930.00       3,930.00      ซ้ือ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพี.พ.ีสหภณัฑ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพี.พ.ีสหภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด 13/2/62

17

เพือ่จดัซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ งานอาคารสถานทีแ่ละภมูทิัศน์ 2,782.00       2,782.00      ซ้ือ ร้านเอกภณัฑ์ ร้านเอกภณัฑ์ เสนอราคาต่ าสุด 13/2/62

18

เพือ่จดัซ้ือครุภณัฑ์ปัม๊ไดโว่ ดูดโคลน 3,200.00       3,200.00      ซ้ือ บริษัทพ.ีอาร์.ที วอเตอร์ไพพ์ จ ากดั บริษัทพ.ีอาร์.ที วอเตอร์ไพพ์ จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด 8/2/62

19

เพือ่จดัซ้ือวัสดุโครงการศึกษาดุงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ สภา
คณาจารยแ์ละขา้ราชการฯ

2,850.00       2,850.00      ซ้ือ SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัยราช
ภฎัสุราษฎร์ธานี

SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย
ราชภฎัสุราษฎร์ธานี

เสนอราคาต่ าสุด 13/2/62

20

เพือ่จดัซ้ือวัสดุส าหรับใช้งาน ณ หน่วยงานส่ือสารองค์กร 3,000.00       3,000.00      ซ้ือ หา้งหุน้ส่วนสามญัพ.นภสั โดยนางปิยพร
 บุญญานุวัตร

หา้งหุน้ส่วนสามญัพ.นภสั โดยนาง
ปิยพร บุญญานุวัตร

เสนอราคาต่ าสุด 18/2/62

21

เพือ่จดัซ้ือหมกึพิมพ์ส าหรับใช้งาน ณ หน่วยงานกองคลัง 4,520.00       4,520.00      ซ้ือ บริษัทสปิริต ไอจจี ากดั บริษัทสปิริต ไอจจี ากดั เสนอราคาต่ าสุด 20/2/62



22

เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียงส าหรับใช้งาน ณ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย

4,990.00       4,990.00      ซ้ือ บริษัทสิริสินกรุ๊ป จ ากดั บริษัทสิริสินกรุ๊ป จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด 20/2/62

23

เพือ่จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ส าหรับประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2561 2,630.00       2,630.00      ซ้ือ ร้านสาทรบุค๊เซนเตอร์ 2529 โดย
นางสาวช่อทิพย ์เหลืองปฎพิันธ์

ร้านสาทรบุค๊เซนเตอร์ 2529 โดย
นางสาวช่อทิพย ์เหลืองปฎพิันธ์

เสนอราคาต่ าสุด 1/2/62

24

จา้งซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน 40-0156  สฎ.        2,070.00       2,070.00 จา้ง ร้านกนัตภณมอเตอร์ โดยนางสาวภทัร
นันท์ กศุลสุข

ร้านกนัตภณมอเตอร์ โดยนางสาว
ภทัรนันท์ กศุลสุข

เสนอราคาต่ าสุด

8/2/62

25

จา้งซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน 40-0095  สฎ.        2,500.00       2,500.00 จา้ง ร้านกนัตภณมอเตอร์ โดยนางสาวภทัร
นันท์ กศุลสุข

ร้านกนัตภณมอเตอร์ โดยนางสาว
ภทัรนันท์ กศุลสุข

เสนอราคาต่ าสุด

14/2/62

26

จา้งซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียนนข 5659  สฎ.        3,397.25       3,397.25 จา้ง บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากดั

บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั

เสนอราคาต่ าสุด

18/2/62

27

จา้งซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียนกบ 4180  สฎ.        4,648.62       4,648.62 จา้ง บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากดั

บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั

เสนอราคาต่ าสุด

18/2/62



เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

 ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562
(ชื่อหน่วยงำน) ฝ่ำยพัสดุ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

วันที่ 15 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 (1)



ลงวันท่ี 13 กุมภำพันธ์ 2562

ลงวันท่ี 22 กุมภำพันธ์2562

ลงวันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2562

ลงวันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2562


