
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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 60 เคร่ือง 1,200,000.00 1,200,000.00 e-bidding  - บ. บอส คอมพิวเทค แอนด์เซอร์วิส จ ำกดั บ. บอส คอมพิวเทค แอนด์เซอร์วิส จ ำกดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 4/2562 ล.1/3/62
1,195,000.00 1,195,000.00 รำยละเอยีดคุณลักษณะตรงตำมประกำศ

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 557,300.00 557,300.00 e-bidding  - บ. บอส คอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั บ. บอส คอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 62/2562 ล.13/3/62
550,000.00 550,000.00 รำยละเอยีดคุณลักษณะตรงตำมประกำศ

3 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมกำรติดต้ัง จ ำนวน 1 ระบบ1,978,100.00 1,978,100.00 e-bidding  - บ. เซำเทิร์น ซีเคียวริต้ี ซิสเต็มส์ จ ำกดั บ. เซำเทิร์น ซีเคียวริต้ี ซิสเต็มส์ จ ำกดัมคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 63/2562 ล.14/3/62
1,965,000.00 1,965,001.00 รำยละเอยีดคุณลักษณะตรงตำมประกำศ

4 โปรแกรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน 80  ชุด 800,000.00 800,000.00 e-bidding  - บ. ไอที เอด็ดูซอฟต์ จ ำกดั บ. ไอที เอด็ดูซอฟต์ จ ำกดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 64/2562 ล.14/3/62
1,965,000.00 1,965,001.00 รำยละเอยีดคุณลักษณะตรงตำมประกำศ

5 ครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 ชุด7,235,500.00 7,235,500.00 e-bidding  - บ. ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จ ำกดั บ. ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จ ำกดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 65/2562 ล.15/3/62
7,235,340.00 7,235,340.00 รำยละเอยีดคุณลักษณะตรงตำมประกำศ

6 ครุภัณฑ์ซอฟแวร์กำรเรียนกำรสอนด้ำนไฟฟ้ำ 1 ชุด 1,364,000.00 1,364,000.00 e-bidding  - บ. เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จ ำกดั บ. เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จ ำกดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 66/2562 ล.19/3/62
1,330,000.00 1,330,000.00 รำยละเอยีดคุณลักษณะตรงตำมประกำศ

 - บ. สกำน่ำ เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั

1,360,000.00

 - บ. ฟอร์ทิส เทรดด้ิง จ ำกดั 

1,357,000.00

7 ครุภัณฑ์ห้อง Smart classrom  ต ำบลขุนทะเล 1,400,000.00 1,400,000.00 e-bidding  - บ. แกมมำโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั บ. แกมมำโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 68/2562 ล.22/3/62

อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 1 ห้อง 1,399,000.00 1,399,000.00 รำยละเอยีดคุณลักษณะตรงตำมประกำศ

8 ครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอนด้ำนไฟฟ้ำอุตสำหกรรม 1 ชุด 825,500.00 825,500.00 e-bidding  - บ. ออซ่ี นอเร็มเบิร์กคอร์ป จ ำกดั บ. ออซ่ี นอเร็มเบิร์กคอร์ป จ ำกดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ 61/2562 ล.6/3/62
740,000.00 740,000.00 รำยละเอยีดคุณลักษณะตรงตำมประกำศ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน) ฝ่ำยพัสดุ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

วันที่ 15 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 (1)



9 จ้ำงต่อเติมอำคำรพยำบำล ต ำบลขุนทะเล อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี1,760,000.00 1,760,000.00 e-bidding 1.กจิกำรค้ำร่วม เคพี แอนด์ ทีเอ 1.กจิกำรค้ำร่วม เคพี แอนด์ ทีเอ มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ เลขที่ 9/2562

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  จ ำนวน 1 รำยกำร เสนอรำคำ เป็นเงิน 1,468,900.00 เสนอรำคำ เป็นเงิน 1,468,900.00 รำยละเอยีดคุณลักษณะตรงตำมประกำศลงวันที่ 15 มีนำคม 2562

2.บริษัท เพชรตำปีกอ่สร้ำง จ ำกดั 

เสนอรำคำ เป็นเงิน 1,544,000.00

3.หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ว.ภริมย ์กำรโยธำ

เสนอรำคำ เป็นเงิน 1,617,000.00

4. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ควนรำ คอนสตรัคชั่น

เสนอรำคำ เป็นเงิน 1,620,000.00

10 วัสดุอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต พร้อมกำรติดต้ัง 761,000.00 761,000.00 e-bidding บริษัท จเีอเบิล จ ำกดั บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็ม จ ำกดั มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ ๖๗/๒๕๖๒ ลว.๒๐ มี.ค.๖๒

จ ำนวน ๑ รำยกำร เป็นเงิน ๗๕๓,๐๐๐.-บำท เป็นเงิน ๗๔๕,๐๐๐.-บำท รำยละเอยีดคุณลักษณะตรงตำมประกำศ

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ำกดั 

เป็นเงิน ๗๔๙,๐๐๐.-บำท 

11 ครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอนคณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 2,414,200.00 2,396,500.00 e-bidding บริษัท บอส คอมพิวเทค แอนด์ บริษัท บอส คอมพิวเทค แอนด์ มคุีณสมบัติถกูต้องและเสนอ ๖๙/๒๕๖๒ ลว.๒๘ มี.ค.๖๒

๔ รำยกำร เซอร์วิส จ ำกดั เซอร์วิส จ ำกดั รำยละเอยีดคุณลักษณะตรงตำมประกำศ

เป็นเงิน ๒,๓๙๕,๐๐๐.-บำท 

12

จำ้งจดัท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรกำร 705.40         705.40         จำ้ง ร้ำนเอก็ซ์เพลส ร้ำนเอก็ซ์เพลส เสนอรำคำต่ ำสุด 5/3/62

พิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร คร้ังที ่3/2562 โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

13
จำ้งจดัท ำไวนิลพร้อมกำรติดต้ัง 3,538.00      3,538.00       จำ้ง บริษัทอดุมลำภกำรพิมพ์ บริษัทอดุมลำภกำรพิมพ์ เสนอรำคำต่ ำสุด 7/3/62

 ส ำนักงำนใหญ่ จ ำกดั  ส ำนักงำนใหญ่ จ ำกดั

14
จำ้งจดัท ำเอกสำรและไวนิลประกอบ 3,369.00      3,369.00       จำ้ง บริษัทอดุมลำภกำรพิมพ์ บริษัทอดุมลำภกำรพิมพ์ เสนอรำคำต่ ำสุด 7/3/62

โครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำรฯ  ส ำนักงำนใหญ่ จ ำกดั  ส ำนักงำนใหญ่ จ ำกดั



14

จำ้งจดัท ำเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร 243.20         243.20         จำ้ง ร้ำนเอก็ซ์เพลส ร้ำนเอก็ซ์เพลส เสนอรำคำต่ ำสุด 8/3/62

ส่งเสริมกำรจดัท ำต ำรำและหนังสือฯ โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

15

จำ้งจดัท ำเอกสำรแนวทำงกำรด ำเนินงำน 888.00         888.00         จำ้ง ร้ำนเอก็ซ์เพลส ร้ำนเอก็ซ์เพลส เสนอรำคำต่ ำสุด 11/3/62

ด้ำนกำรควบคุมภำยใน โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

16

จำ้งจดัท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำร 959.50         959.50         จำ้ง ร้ำนเอก็ซ์เพลส ร้ำนเอก็ซ์เพลส เสนอรำคำต่ ำสุด 12/3/62

บริหำรมหำวิทยำลัยฯ โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

17

จำ้งจดัท ำ (ร่ำงแผนบริหำรควำมเส่ียง 636.00         636.00         จำ้ง ร้ำนเอก็ซ์เพลส ร้ำนเอก็ซ์เพลส เสนอรำคำต่ ำสุด 14/3/62

มหำวิทยำลัยรำชภฏัสุรำษฎร์ธำนี) โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

18

จำ้งจดัท ำป้ำยไวนิล (กรุณำจอดรถใหเ้ป็นระเบียบ) 374.00         374.00         จำ้ง ร้ำนพ.ีเจ.กรำฟฟิก ร้ำนพ.ีเจ.กรำฟฟิก เสนอรำคำต่ ำสุด 14/3/62

โดย นำยกติติพันธ์ แซ่หลี โดย นำยกติติพันธ์ แซ่หลี

19

จำ้งจดัท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ 2,655.60      2,655.60       จำ้ง ร้ำนเอก็ซ์เพลส ร้ำนเอก็ซ์เพลส เสนอรำคำต่ ำสุด 18/3/62

โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

20
จำ้งจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 4,140.00      4,140.00       จำ้ง ร้ำนเอก็ซ์เพลส ร้ำนเอก็ซ์เพลส เสนอรำคำต่ ำสุด 18/3/62



กำรขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ฯ โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

22

จำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ณ หน่วยงำนกองคลัง (หนูตำย) 1,070.00      1,070.00       จำ้ง บริษัทวำยแอนด์ดี บริษัทวำยแอนด์ดี เสนอรำคำต่ ำสุด 19/3/62

เอน็จเีนียร์ร่ิง จ ำกดั เอน็จเีนียร์ร่ิง จ ำกดั

23

จำ้งจดัท ำตรำยำงส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำนเอกสำร 3,290.00      3,290.00       จำ้ง หำ้งหุน้ส่วนสำมญัพ.นภสั หำ้งหุน้ส่วนสำมญัพ.นภสั เสนอรำคำต่ ำสุด 19/3/62

โดยนำงปิยพร บุญญำนุวัตร โดยนำงปิยพร บุญญำนุวัตร

24

จำ้งจดัท ำป้ำยไวนิลโครงกำรบริหำรจดักำร 1,800.00      1,800.00       จำ้ง ร้ำนอกัษรสยำมกำรพิมพ์ ร้ำนอกัษรสยำมกำรพิมพ์ เสนอรำคำต่ ำสุด 21/3/62

ผลิตปุย๋อนิทรียจ์ำกชีวมวล โดย นำยยงยทุธ ติณพันธุ์ โดย นำยยงยทุธ ติณพันธุ์

25

จำ้งซักผ้ำคลุมเกำ้อีแ้ละผ้ำคลุมกระโปรงส ำหรับ 1,575.00      1,575.00       จำ้ง นำยจรินทร์ อุน่เยน็ นำยจรินทร์ อุน่เยน็ เสนอรำคำต่ ำสุด 21/3/62

ใช้ในงำนต่ำงๆของมหำวิทยำลัย

26

จำ้งจดัท ำป้ำยบอกทำงพร้อมโครงและพร้อมกำรติดต้ัง 3,800.00      3,800.00       จำ้ง บริษัทอดุมลำภกำรพิมพ์ บริษัทอดุมลำภกำรพิมพ์ เสนอรำคำต่ ำสุด 21/3/62

ส ำหรับโครงกำรตรวจเยีย่ม และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนฯ  ส ำนักงำนใหญ่ จ ำกดั  ส ำนักงำนใหญ่ จ ำกดั

27

จำ้งจดัท ำเอกสำรประกอบโครงกำรตรวจเยีย่มและ 4,482.50      4,482.50       จำ้ง ร้ำนเอก็ซ์เพลส ร้ำนเอก็ซ์เพลส เสนอรำคำต่ ำสุด 21/3/62

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนฯ โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี



28

จำ้งจดัท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 680.00         680.00         จำ้ง ร้ำนเอก็ซ์เพลส ร้ำนเอก็ซ์เพลส เสนอรำคำต่ ำสุด 18/3/62

(รำยงำนกำรเงิน) โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

29

จำ้งซ่อมท่อประปำ อำคำรเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษำ 4,500.00      4,500.00       จำ้ง นำยอนงค์ สุนำโท นำยอนงค์ สุนำโท เสนอรำคำต่ ำสุด 27/3/62

30

จำ้งจดัท ำเอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนกองกำร
เจำ้หน้ำที่

2,160.76      2,160.76       จำ้ง ร้ำนเอก็ซ์เพลส ร้ำนเอก็ซ์เพลส เสนอรำคำต่ ำสุด 18/3/62

โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี โดย นำยอรรถวุฒิ เพชรมศีรี

31

เพือ่จดัซ้ือวัสดุใช้งำน ณ สถำบันพัฒนำครูฯ 2,750.00      2,750.00       ซ้ือ โรงงำนน้ ำด่ืมรำชพฤกษ์มหำวิทยำลัย
รำชภฏัสุรำษฏร์ธำนี

โรงงำนน้ ำด่ืมรำชพฤกษ์
มหำวิทยำลัยรำชภฏัสุรำษฏร์ธำนี

เสนอรำคำต่ ำสุด 1/3/62

32

เพือ่จดัซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิงจ ำนวน 6,000 ลิตร 3,707.00      3,707.00       ซ้ือ บริษัทเบทเทอร์อนิเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั บริษัทเบทเทอร์อนิเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั เสนอรำคำต่ ำสุด 5/3/62

33

เพือ่จดัซ้ือวัสดุโครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำรสร้ำงเครือขำ่ย
นักศึกษำ มรส.เพือ่งำนประชำสัมพันธ์

2,000.00      2,000.00       ซ้ือ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัพี.พ.ีสหภณัฑ์ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัพี.พ.ีสหภณัฑ์ เสนอรำคำต่ ำสุด 7/3/62

34

เพือ่จดัซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำน ณ ฝ่ำยพัสดุ 4,600.00      4,600.00       ซ้ือ บริษัทบอสคอมพิวเทค แอนด์เซอร์วิส 
จ ำกดั

บริษัทบอสคอมพิวเทค แอนด์
เซอร์วิส จ ำกดั

เสนอรำคำต่ ำสุด 11/3/62



35

เพือ่จดัซ้ือวัสดุส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำนของกองอำคำรสถำนที่
และภมูทิัศน์

4,601.00      4,601.00       ซ้ือ ร้ำนเอกภณัฑ์ โดยนำงพวงผกำ เค้ำไพ
บูรย์

ร้ำนเอกภณัฑ์ โดยนำงพวงผกำ เค้ำ
ไพบูรย์

เสนอรำคำต่ ำสุด 14/3/62

36

เพือ่จดัซ้ือวัสดุ (นำฬิกำ) ส ำหรับติดผนัง ณ หอ้งเฟือ่งฟ้ำชั้น 4 
อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

1,650.00      1,650.00       ซ้ือ ร้ำนโง้วซ่งหล้ี โดยนำยวิพัฒน์ เบญจ
พรกลุนิจ

ร้ำนโง้วซ่งหล้ี โดยนำยวิพัฒน์ 
เบญจพรกลุนิจ

เสนอรำคำต่ ำสุด 18/3/62

37

จดัซ้ือดอกไมส้ ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรตรวจเยีย่มและติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนฯ

2,500.00      2,500.00       ซ้ือ ร้ำนโอค๊ดอกไมส้ด ร้ำนโอค๊ดอกไมส้ด เสนอรำคำต่ ำสุด 21/3/62

38

เพือ่จดัซ้ือวัสดุส ำหรับใช้งำน ณ อำคำรหอประชุมวชิรลงกรณ 80.00          80.00           ซ้ือ ร้ำนไทยสงวนยนต์ ร้ำนไทยสงวนยนต์ เสนอรำคำต่ ำสุด 21/3/62

39

เพือ่จดัซ้ือวัสดุส ำหรับซ่อมเปล่ียนลูกบิดบำนเล่ือน 499.00         499.00         ซ้ือ บริษัทซีอำร์ซีไทวัสดุ จ ำกดั (สำขำสุ
รำษฎร์ธำนี) จ ำกดั

บริษัทซีอำร์ซีไทวัสดุ จ ำกดั (สำขำ
สุรำษฎร์ธำนี) จ ำกดั

เสนอรำคำต่ ำสุด 21/3/62

40

ส ำหรับใช้งำน ณ อำคำรหอประชุมวชิรลงกรณ 1,198.40      1,198.40       ซ้ือ บริษัทแสงทักษิณวิศวกรรม จ ำกดั บริษัทแสงทักษิณวิศวกรรม จ ำกดั เสนอรำคำต่ ำสุด 26/3/62

41

ส ำหรับใช้งำน ณ อำคำรหอประชุมวชิรลงกรณ 642.00         642.00         ซ้ือ ร้ำนเอกภณัฑ์ โดยนำงพวงผกำ เค้ำไพ
บูรย์

ร้ำนเอกภณัฑ์ โดยนำงพวงผกำ เค้ำ
ไพบูรย์

เสนอรำคำต่ ำสุด 26/3/62



42

เพือ่จดัซ้ือวัสดุส ำหรับกำรจดักำรแขง่ขนักฬีำบุคลำกร
มหำวิทยำลัยรำชภฏัภำคใต้ คร้ังที ่4

4,980.00      4,980.00       ซ้ือ ร้ำนขำยยำเต็กอนัต้ึง โดยนำยเปรม
ศักด์ิ เหง่ำประเสริฐ

ร้ำนขำยยำเต็กอนัต้ึง โดยนำย
เปรมศักด์ิ เหง่ำประเสริฐ

เสนอรำคำต่ ำสุด 27/3/62

43

เพือ่จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ส ำหรับประจ ำเดือนมนีำคม 2562 2,900.00      2,900.00       ซ้ือ ร้ำนสำทรบุค๊เซนเตอร์ 2529 โดย
นำงสำวช่อทิพย ์เหลืองปฎพิันธ์

ร้ำนสำทรบุค๊เซนเตอร์ 2529 โดย
นำงสำวช่อทิพย ์เหลืองปฎพิันธ์

เสนอรำคำต่ ำสุด 1/3/62

44

ปะยำงรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน กธ 212 สฎ.         180.00          180.00 จำ้ง ร้ำนเทพบริกำร ร้ำนเทพบริกำร เสนอรำคำต่ ำสุด

21/3/62

45

จำ้งปะยำงรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน นข 3492 สฎ.         180.00          180.00 จำ้ง ร้ำนเทพบริกำร ร้ำนเทพบริกำร เสนอรำคำต่ ำสุด

26/3/62

46

ซ่อมบ ำรุงรถหกลล้อด้ัม       2,650.00        2,650.00 จำ้ง ร้ำนอูรุ่่งเพชร โดยนำยรุ่งเพชร เศรษฐ
เชื้อ

ร้ำนอูรุ่่งเพชร โดยนำยรุ่งเพชร 
เศรษฐเชื้อ

เสนอรำคำต่ ำสุด

26/3/62

47

จำ้งซ่อมรถทะเบียน ก 5358 สฎ.       3,310.00        3,310.00 จำ้ง ร้ำนอูรุ่่งเพชร โดยนำยรุ่งเพชร เศรษฐ
เชื้อ

ร้ำนอูรุ่่งเพชร โดยนำยรุ่งเพชร 
เศรษฐเชื้อ

เสนอรำคำต่ ำสุด

27/3/62

48

จดัท ำโล่ชูเกยีรติ       2,000.00        2,000.00 ซ้ือ ร้ำนเอะ๊ สปอร์ต โดยนำงสำววันวิสำข ์
หนูสุข

ร้ำนเอะ๊ สปอร์ต โดยนำงสำววันวิ
สำข ์หนูสุข

เสนอรำคำต่ ำสุด

5/3/62



เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน) ฝ่ำยพัสดุ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

วันที่ 15 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 (1)



ลงวันที่ 15 มีนำคม 2562

๖๗/๒๕๖๒ ลว.๒๐ มี.ค.๖๒

๖๙/๒๕๖๒ ลว.๒๘ มี.ค.๖๒


