
เลขท่ี วันท่ี

1  1841700103718  นายธีรพงษ์ อินทจันทร์  ซ้ือวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรม สืบ

สานพันธ์ุข้าวหอมไชยาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4,950.00 110700632100067 09/07/20 1

2  1480900057798  ร้านJ B โมบาย โดยนายนิธิภูมิ

 แก้วอินธิ

 ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ (อ.ศิริอร) 4,528.00 110700632100076 30/07/20 1

3  0845553002144  บริษัทบี.เอสคอมพิวเตอร์ จ ากัด  ซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ อพ.สธ.(อ.ปาน

เผด็จ)

4,780.00 110700632100078 31/07/20 1

4  0845539000890  บริษัทหัวถนน(สุราษฎร์ธานี) 

จ ากัด

 วัสดุใช้ในโครงการ อพ.สธ. 660.00 110700632100081 10/08/20 1

5  0845553002144  บริษัทบี.เอสคอมพิวเตอร์ จ ากัด  ซ่ือวัสดุใช้ในส านักงาน 4,860.00 110700632100082 10/08/20 1

6  1840100007733  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก โดยนาย

กิตติพันธ์ แซ่หลี

 จ้างท าไวนิลโครงการ อพ.สธ.มรส. 

(อ.ธิติ)

3,128.00 110700632200065 01/07/20 1

7  1849900004079  ร้านณัฐพร ซีร็อกซ์ โดยนาย

อนุพนธ์ิ รัชชะ

 จ้างท าเอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ

เร่ืองการบริหารจัดการห้องสมุด ร.ร.

ตชด.อย่างมืออาชีพ

1,650.00 110700632200066 10/07/20 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ล าดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน

(7)



เลขท่ี วันท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ล าดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน

(7)

8  3841700086411  ร้านเอ็กซ์เพรส โดยนายอรรถ

วุฒิ เพชรมีศรี

 จ้างท ารายงานแผนแม่บทฉบับ

สมบูรณ์ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8

666.00 110700632200067 15/07/20 1

9  1840100007733  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก โดยนาย

กิตติพันธ์ แซ่หลี

 จ้างท าไวนิล กิจกรรมสืบสานพันธ์ุ

ข้าวหอมไชยา (อ.ธิติ)

780.00 110700632200069 15/07/20 1

10  1840100007733  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก โดยนาย

กิตติพันธ์ แซ่หลี

 จ้างท าไวนิล โครงการอพ.สธ. (อ.

ปานเผด็จ)

390.00 110700632200080 31/07/20 1

11  3841700086411  ร้านเอ็กซ์เพรส โดยนายอรรถ

วุฒิ เพชรมีศรี

 จ้างท ารายงานผลการจัดกิจกรรม

นิเทศตรวจเย่ียม ระยะท่ี 2

1,032.00 110700632200081 03/08/20 1

12  3841700086411  ร้านเอ็กซ์เพรส โดยนายอรรถ

วุฒิ เพชรมีศรี

 จ้างท ารายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมการอบรมครูประจ าปี 2563

684.00 110700632200082 03/08/20 1

13  3841700086411  ร้านเอ็กซ์เพรส โดยนายอรรถ

วุฒิ เพชรมีศรี

 จ้างท ารายงานผลการด าเนินงานฌ

โครงการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีฯ

660.00 110700632200083 03/08/20 1



เลขท่ี วันท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ล าดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน

(7)

14  3841700086411  ร้านเอ็กซ์เพรส โดยนายอรรถ

วุฒิ เพชรมีศรี

 จ้างท าท ารายงานผลการด าเนินงาน

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ประจ าปี 2563

660.00 110700632200084 06/08/20 1

15  1840100007733  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก โดยนาย

กิตติพันธ์ แซ่หลี

 จ้างท าไวนิลใช้ในโครงการ อพ.สธ. 

(อ.ธิติ)

765.00 110700632200086 07/08/20 1

16  1840100007733  ร้านพี.เจ.กราฟฟิก โดยนาย

กิตติพันธ์ แซ่หลี

 จ้างท าป้ายผังพรรณไม้แปลงป่า

อนุรักษ์

4,950.00 110700632200091 11/08/20 1

17  3841700086411  ร้านเอ็กซ์เพรส โดยนายอรรถ

วุฒิ เพชรมีศรี

 จัดท าร่างรายงานการประเมินผล

การด าเนินงานฯ

896.00 110700632200095 20/08/20 1

18  3841700086411  ร้านเอ็กซ์เพรส โดยนายอรรถ

วุฒิ เพชรมีศรี

 จ้างท ารายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจฯ (อบจ.ระนอง,อบต.ตะกรบ)

4,538.00 110700632200097 25/09/20 1

19  0845557009356  บริษัทคีรีธารา เช่ียวหลาน รี

สอร์ท จ ากัด

 เช่าห้องประชุมสัมนา 1,000.00 110700632300037 15/07/20 1



เลขท่ี วันท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ล าดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน

(7)

20  3840200509273  นายสมเกียรติ ส้มเกล้ียง  เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 20 ก.ค. 63 1,800.00 110700632300039 17/07/20 1

21  1840100327428  นายถนอมศักด์ิ ด าสอน  เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 30 ก.ค. 

63 และ 1 ส.ค. 63

3,600.00 110700632300040 17/07/20 1

22  1840100327428  นายถนอมศักด์ิ ด าสอน  เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 1 สิงหาคม

 2563 (อ.ธิติ)

1,800.00 110700632300041 21/07/20 1

23  3840200509273  นายสมเกียรติ ส้มเกล้ียง  เช่ารถตู้ปรับอากาศ  วันท่ี 22 ก.ค.

2563

1,800.00 110700632300042 21/07/20 1

24  1840100327428  นายถนอมศักด์ิ ด าสอน  เช่ารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 16-17 

ส.ค.63

3,600.00 110700632300047 07/08/20 1

รวมท้ังส้ิน 54,177.00



เลขท่ี วันท่ี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ล าดับท่ี

(1)

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(4)

จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน

(7)

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุล าดับท่ีเรียงตามล าดับวันท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน จ้างพิมพ์หนังสือ จ้างซ่อมรถราชการ เป็นต้น

(5) ระบุจ านวนเงินรวมท่ีมีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายกา

(6) ระบุวันท่ี/เลขท่ี ของสัญญาหรือข้อตกลง หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น เสร็จรับเงิน

(7) ระบุหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังน้ี

    1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว322 ลงวันที 24 สิงหาคม 2560

    2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

    3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและกาบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561


