
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ขออนุมัติจัดท ำคู่มือนักศึกษำ 21,132.50 21,132.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอ็คทีฟอินเตอร์พร้ินท์

21,132.50 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอ็คทีฟอินเตอร์พร้ินท์

21,132.50 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

ER10136300072
ลงวันท่ี 03/08/2563

2 ขออนุมัติตัดชุดเคร่ืองแบบชำย 20,972.00 20,972.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
เอเธนส์ เทเลอร์ (นำยสมศักด์ิ โชคประดับ)

20,972.00 บำท
เอเธนส์ เทเลอร์ (นำยสมศักด์ิ โชคประดับ)

20,972.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

ER10136300073
ลงวันท่ี 03/08/2563

3
ขออนุมัติตัดชุดเคร่ืองแบบนักกำรภำรโรง ปีงบประมำณ 
2563

64,400.00 64,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
นำงสำววิชุดำ สมหำ

64,400.00 บำท
นำงสำววิชุดำ สมหำ

64,400.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

ER10136300074
ลงวันท่ี 03/08/2563

4
ขออนุมัติจ้ำงพิมพ์หนังสือกำรพยำบำลทำรกแรกเกิด และ
หนังสือกำรพยำบำลจิตเวช

145,000.00 145,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

145,000.00 บำท
ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

145,000.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

ER10136300075
ลงวันท่ี 03/08/2563

5 ขออนุมัติแก้ไขม่ำนเดิม ซักท ำควำมสะอำด ท ำรำงพร้อมติดต้ัง 7,610.91 7,610.91 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ช.ธนวัฒน์ เดคอเรช่ัน

7,610.91 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ช.ธนวัฒน์ เดคอเรช่ัน

7,610.91 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

ER10136300076
ลงวันท่ี 03/08/2563

6 ขออนุมัติซ้ือกล่องเก็บเอกสำรทำงกำรเงินและบัญชี 3,103.00 3,103.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทกรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด : ส ำนักงำนใหญ่

3,103.00 บำท
บริษัทกรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด : ส ำนักงำนใหญ่

3,103.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300209
ลงวันท่ี 03/08/2563

7
จ้ำงปรับปรุงส่ือประชำสัมพันธ์ของกิจกรรมจัดท ำ/ปรับปรุง/
พัฒนำ งำนประชำสัมพันธ์

27,991.20 27,991.20 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โมเดอร์น สตำร์ อะคริลิค
27,991.20 บำท

ร้ำนอุทัยฟำร์มโฆษณำ
49,006.00 บำท

บริษัท ไทยไอเดีย กรุ๊ป จ ำกัด
89,880.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โมเดอร์น สตำร์ อะคริลิค
27,991.20 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ER10136300077
ลงวันท่ี 07/08/2563

8 ขออนุมัติเปล่ียนโคมไฟฟ้ำส่องป้ำยตึกสุทธำทิพย์ 14,766.00 14,766.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท โรเตอร์ รัน จ ำกัด
14,766.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีพียู เอ็นจิเนียร่ิง
17,120.00 บำท

บริษัท โรเตอร์ รัน จ ำกัด
14,766.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ER10136300078
ลงวันท่ี 11/08/2563

9
ขออนุมัติติดต้ังประตูมุ้งลวดขนำด 1.57ซม. x 2ม. ห้องโถง
กลำง อำคำรพระบรมคุณ ช้ัน 2

14,980.00 14,980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.พรรณรัตน์
14,980.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิจประภำ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ
พลำย

17,334.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.พรรณรัตน์
14,980.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ER10136300080
ลงวันท่ี 12/08/2563

10
ขออนุมัติซ้ือสำรเคมีป้องกันกำรเกิดตะกรและสนิม ตะไคร่ 
สำหร่ำย และเกลือล้ำงสำรเรซ่ิน ส ำหรับระบบปรับอำกำศ

68,266.00 68,266.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ำกัด

68,266.00 บำท บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ำกัด
68,266.00 บำท

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300210
ลงวันท่ี 12/08/2563

11
ขออนุมัติต่อประกันภัย และ พรบ. รถยนต์ ทะเบียน ฮว 
8153

17,074.78 17,074.78 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

17,074.78 บำท
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

17,074.78 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300211
ลงวันท่ี 12/08/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

(ช่ือหน่วยงาน).....สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย

วันท่ี ....31... เดือน .....สิงหาคม...... พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

หนา้ 1



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

12
ขออนุมัติจัดซ้ือ Tablet ส ำหรับใช้ในกำรประชุมต่ำงๆ ของ
สถำบัน

92,876.00 92,876.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
92,876.00 บำท

บริษัท ซอฟท์เซิร์ฟ โซลูช่ัน จ ำกัด
95,920.00 บำท

บริษัท ไอทีเอส อินทีเกรเตอร์ จ ำกัด
94,416.80 บำท

บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
92,876.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

PO10136300212
ลงวันท่ี 12/08/2563

13
ขออนุมัติจ้ำงติดต้ังหินสังเครำะห์หุ้มเคำเตอร์ ขนำด 40 ซม.
x280ซม. จ ำนวน 2 ชุด หน้ำห้องประชำสัมพันธ์

22,149.00 22,149.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ำกัด
22,149.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง (ส ำนักงำน
ใหญ่)

23,968.00 บำท

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ำกัด
22,149.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ER10136300081
ลงวันท่ี 14/08/2563

14 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดอุปกรณ์ระบบห้องประชุม 912 356,845.00 356,845.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ำกัด

356845
บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ำกัด

356845
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300213
ลงวันท่ี 14/08/2563

15
ขออนุมัติจ้ำงซ่อมแซมพ้ืนช้ัน 2 โถงหน้ำห้องประชุมสงวน
วรรณ เฟ่ืองเพ็ชรและคุณอุดม สุภำไตร

419,723.55 419,723.55 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ำกัด
419,723.55 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง (ส ำนักงำน
ใหญ่)

494,340.00 บำท
บริษัท เอส โอ ที เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ำกัด

460,100.00 บำท

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ำกัด
419,723.55 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ER10136300082
ลงวันท่ี 15/08/2563

16
ขออนุมัติติดต้ังปรับปรุงชุดเคร่ืองเสียงห้องออสโตมี อำคำร
พระบรมคุณ

4,815.00 4,815.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ำกัด

4,815.00 บำท
บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ำกัด

4,815.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

ER10136300083
ลงวันท่ี 19/08/2563

17
ขออนุมัติจัดซ้ือถ่ำนไมโครโฟนไร้สำย ถ่ำนรีโมท และถ่ำน 
Projector LCD

12,500.00 12,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำร สเตช่ันเนอร่ี : 

ส ำนักงำนใหญ่
12,500.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำร สเตช่ันเนอร่ี : 
ส ำนักงำนใหญ่

12,500.00 บำท

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300214
ลงวันท่ี 19/08/2563

18 ขออนุมัติจัดพิมพ์วำรสำรพยำบำลสภำกำชำดไทย 76,750.00 76,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

76,750.00 บำท
ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

76,750.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

ER10136300084
ลงวันท่ี 21/08/2563

19 ขออนุมัติซ้ือโปรแกรม SPSS 1 License 62,060.00 62,060.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จ ำกัด : ส ำนักงำนใหญ่

62,060.00 บำท
บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จ ำกัด : ส ำนักงำนใหญ่

62,060.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300216
ลงวันท่ี 21/08/2563

20
ขออนุมัติจัดซ้ืออะไหล่หลอด LCD Projector เคร่ืองส ำรอง
ไฟ ตู้กันช้ืน หัวแปลง เซตสำยสัญญำณเสียง

50,718.00 50,718.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ำกัด
50,718.00 บำท

บริษัท โอเรียนเต็ล อินเตอร์เนช่ันแนล คอนแทร็คส์ 
จ ำกัด

59,010.50 บำท

บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ำกัด
50,718.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

PO10136300217
ลงวันท่ี 21/08/2563

หนา้ 2



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

21 ขออนุมัติซ้ือทีวี Android 42-55" ติดต้ังโถงช้ัน 4 18,799.90 18,799.90 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สินสยำมพลัส จ ำกัด
18,799.90 บำท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด
13,590.00 บำท

บริษัท สินสยำมพลัส จ ำกัด
18,799.90 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

PO10136300218
ลงวันท่ี 21/08/2563

22 ขออนุมัติจัดซ้ือโคมไฟ LED โซล่ำเซลล์ 100W 11,520.00 11,520.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทวิน อีเลคทริค จ ำกัด
11,520.00 บำท

บริษัท ช่ำงดี เซอร์วิส จ ำกัด
20,000.00 บำท

บริษัท ทวิน อีเลคทริค จ ำกัด
11,520.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

PO10136300219
ลงวันท่ี 24/08/2563

23
ขออนุมัติจัดซ้ือ Module และ Smoke Detector ระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

3,424.00 3,424.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เค เอ็ม อำร์ เอเซีย แปซิฟิค จ ำกัด

3,424.00 บำท
บริษัท เค เอ็ม อำร์ เอเซีย แปซิฟิค จ ำกัด

3,424.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300220
ลงวันท่ี 24/08/2563

24
ขออนุมัติจัดจ้ำงติดด้ังป้ำยทำงออกฉุกเฉินอำคำรเฉลิมพระ
เกียรติฯ

214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เค เอ็ม อำร์ เอเซีย แปซิฟิค จ ำกัด
214,000.00 บำท

บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จ ำกัด
239,412.50 บำท

บริษัท แอม ไฟร์ไฟท์เตอร์ จ ำกัด
285,540.20

บริษัท เค เอ็ม อำร์ เอเซีย แปซิฟิค จ ำกัด
214,000.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ER10136300085
ลงวันท่ี 25/08/2563

25
ขออนุมัติจัดจ้ำงร้ือและก้ันผนังห้องช้ัน 6 และช้ัน 7 อำคำร
เฉลิมพระเกียรติฯ

435,511.40 435,511.40 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.พรรณรัตน์

435,511.40 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.พรรณรัตน์

435,511.40 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

ER10136300087
ลงวันท่ี 25/08/2563

26 ขออนุมัติจ้ำงซ่อมแซมประตูกันไฟอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 138,030.00 138,030.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.พรรณรัตน์
138,030.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิจประภำ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ
พลำย

163,389.00 บำท
บริษัท ช่ำงดี เซอร์วิส จ ำกัด

164,753.25 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.พรรณรัตน์
138,030.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ER10136300088
ลงวันท่ี 25/08/2563

27
ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ Hp Color Laserjet
 CP1515n

29,044.08 29,044.08 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

29,044.08 บำท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

29,044.08 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300221
ลงวันท่ี 25/08/2563

28 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ 7 รำยกำร 31,671.00 31,671.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนเมดซำยน์ บุ๊ค
31,671.00 บำท

ร้ำนเมดซำยน์ บุ๊ค
31,671.00 บำท

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300222
ลงวันท่ี 25/08/2563

29
ขออนุมัติจ่ำยค่ำเบ้ียประกันอุบัติเหตุของนักศึกษำพยำบำล
ช้ันปีท่ี 1-4

79,637.00 79,637.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท อินทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

79,637.00 บำท
บริษัท อินทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

79,637.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300223
ลงวันท่ี 25/08/2563

30 ค่ำอำหำร จัดประชุมสถำสถำบัน 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
นำยสุภำพ พัฒนวิบูลย์

14,000.00 บำท
นำยสุภำพ พัฒนวิบูลย์

14,000.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300224
ลงวันท่ี 25/08/2563

31 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ จ ำนวน 17 เล่ม 52,920.00 52,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธำนี) จ ำกัด

52,920.00 บำท
บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธำนี) จ ำกัด

52,920.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300225
ลงวันท่ี 25/08/2563

หนา้ 3



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

32 ขออนุมัติจัดซ้ือพัดลมติดผนัง จ ำนวน 10 ตัว 15,943.00 15,943.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท สินสยำมพลัส จ ำกัด

15,943.00 บำท
บริษัท สินสยำมพลัส จ ำกัด

15,943.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300226
ลงวันท่ี 25/08/2563

33 ขออนุมัติซ้ือ Line Official 16,332.48 16,332.48 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พำณิชย์ดิจิทัล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)
16,332.48 บำท

บริษัท บำร์เทอร์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
21,828.00 บำท

บริษัท พำณิชย์ดิจิทัล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)
16,332.48 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

PO10136300227
ลงวันท่ี 25/08/2563

34 ขออนุมัติค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมในกำรจัดประชุมวิชำกำร 125,450.00 125,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท นำรำยณ์โฮเต็ล จ ำกัด

125,450.00 บำท
บริษัท นำรำยณ์โฮเต็ล จ ำกัด

125,450.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300228
ลงวันท่ี 25/08/2563

35 ขออนุมัติซ้ือป้ำยโปสเตอร์สแตนด์ 33,705.00 33,705.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ท ำดี อินฟินิต้ี (ส ำนักงำนใหญ่)
33,705.00 บำท

บริษัท ธำรำธร อิเลคทริค ซัพพลำย จ ำกัด 
(ส ำนักงำนใหญ่)
39,590.00 บำท

บริษัท ซันเทค ออโตเมช่ัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ 
จ ำกัด

38,413.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ท ำดี อินฟินิต้ี (ส ำนักงำนใหญ่)
33,705.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

PO10136300229
ลงวันท่ี 25/08/2563

36 ขออนุมัติซ้ือ Microsoft 365 Power BI Pro 16,050.00 16,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เอซอฟท์วัน จ ำกัด

16,050.00 บำท
บริษัท เอซอฟท์วัน จ ำกัด

16,050.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300230
ลงวันท่ี 26/08/2563

37
ขออนุมัติจัดซ้ือบอร์ดติดประกำศพร้อมติดต้ัง อำคำรสิริน
ธรำนุสรณ์ ๖๐ พรรษำ

99,938.00 99,938.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท กรุงศิลป์โฆษณำ จ ำกัด
99,938.00 บำท

บริษัท ศรีบุญดี จ ำกัด
156,648.00 บำท

บริษัท พีอำร์ไซน์บอร์ด จ ำกัด
140,170.00 บำท

บริษัท กรุงศิลป์โฆษณำ จ ำกัด
99,938.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

PO10136300231
ลงวันท่ี 26/08/2563

38 ขออนุมัติต่ออำยุกำรใช้งำน Line @ 21,828.00 21,828.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท บำร์เทอร์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

21,828.00 บำท
บริษัท บำร์เทอร์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

21,828.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300232
ลงวันท่ี 26/08/2563

39
ขออนุมัติค่ำประกันอุบัติเหตุของนักเรียนผู้ช่วยพยำบำล ปี
กำรศึกษำ 2562

7,295.00 7,295.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท อินทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

7,295.00 บำท
บริษัท อินทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

7,295.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300233
ลงวันท่ี 27/08/2563

40 ขออนุมัติจ้ำงท ำประตูทำงเข้ำห้องสมุดสกรอบแสตนเลส 18,725.00 18,725.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท โปรดักส์ เอ - แซด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
18,725.00 บำท

บริษัท ไซด์ ดีไซน์ จ ำกัด
23,540.00 บำท

บริษัท เทคโนโลย่ี สโตร์ จ ำกัด
21,400.00 บำท

บริษัท โปรดักส์ เอ - แซด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด
18,725.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

ER10136300089
ลงวันท่ี 31/08/2563

หนา้ 4



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

41
ขออนุมัติจ้ำงท ำคู่มือลงทะเบียนนักศึกษำพยำบำลศำสตร
บัณฑิตและบัณฑิตศึกษำ

15,300.00 15,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำน เอส เอส ก๊อปป้ีปร้ิน

15,300.00 บำท
ร้ำน เอส เอส ก๊อปป้ีปร้ิน

15,300.00 บำท
เป็นผู้เสนอรำคำ

ต่ ำสุด
ER10136300090
ลงวันท่ี 31/08/2563

42
ขออนุมัติจัดซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร เอ4-80แกรม จ ำนวน 
1000 รีม

99,510.00 99,510.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด : สำขำท่ี

 00002
99,510.00 บำท

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด : สำขำท่ี
 00002

99,510.00 บำท

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300234
ลงวันท่ี 31/08/2563

43 ขออนุมัติเช่ำห้องพักนักศึกษำชำยจ ำนวน 4 ห้อง 32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท บำงนำกำรเคหะ จ ำกัด

32,000.00 บำท
บริษัท บำงนำกำรเคหะ จ ำกัด

32,000.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300235
ลงวันท่ี 31/08/2563

44 ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับห้องปฏิบัติกำรพยำบำล 12,300.00 12,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ำกัด

12,300.00 บำท
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ำกัด

12,300.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300236
ลงวันท่ี 31/08/2563

45
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำนักจัดกำรเรียนกำรสอน
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ

30,976.50 30,976.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรดท์ จ ำกัด 

30,976.50 บำท
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรดท์ จ ำกัด 

30,976.50 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300237
ลงวันท่ี 31/08/2563

46 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับห้องปฎิบัติกำรพยำบำล 5,365.00 5,365.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ำกัด

5,365.00 บำท
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ำกัด

5,365.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300238
ลงวันท่ี 31/08/2563

47 ขออนุมัติเช่ำห้องพักนักศึกษำชำยจ ำนวน 2 ห้อง 6,666.75 6,666.75 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท บำงนำกำรเคหะ จ ำกัด

6,666.75 บำท
บริษัท บำงนำกำรเคหะ จ ำกัด

6,666.75 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300239
ลงวันท่ี 31/08/2563

48
ขออนุมัติซ้ือโซฟำส ำหรับห้องคอมมอนรูม ช้ัน 2-8 อำคำร
พระบรมคุณ

99,938.00 99,938.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์
99,938.00 บำท

บริษัท ไทย สตีล อินดัสตรี แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด
110,000.20 บำท

บริษัท กีรติ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด
111,483.30 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์
99,938.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

PO10136300240
ลงวันท่ี 31/08/2563

49
ขออนุมัติจัดซ้ือกระดำษช ำระแบบกลมชนิดม้วนใหญ่ จ ำนวน
 20 กล่อง (240 ม้วน)

16,478.00 16,478.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

16,478.00 บำท
บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

16,478.00 บำท
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

PO10136300241
ลงวันท่ี 31/08/2563

หนา้ 5


