
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1 ขออนุมัติเปล่ียนยางรถปิคอัพ ทะเบียน ฌข 3672 21,160.00 21,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮะไทยยางยนต์ จ ากัด

21,160.00 บาท
บริษัท ฮะไทยยางยนต์ จ ากัด

21,160.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400081
ลงวันท่ี 02/02/2564

2 ขออนุมัติเปล่ียนยางรถปิคอัพ ทะเบียน ฌข 3671 21,160.00 21,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮะไทยยางยนต์ จ ากัด

21,160.00 บาท
บริษัท ฮะไทยยางยนต์ จ ากัด

21,160.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400082
ลงวันท่ี 02/02/2564

3 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดเท้าเหยียบเจล 11,770.00 11,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวเออีซี จ ากัด : ส านักงานใหญ่

11,770.00 บาท
บริษัท นิวเออีซี จ ากัด : ส านักงานใหญ่

11,770.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400083
ลงวันท่ี 02/02/2564

4 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 22 รายการ 44,771.42 44,771.42 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร สเตช่ันเนอร่ี : ส านักงานใหญ่

44,771.42 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร สเตช่ันเนอร่ี : ส านักงานใหญ่

44,771.42 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400084
ลงวันท่ี 02/02/2564

5 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ จ านวน 11 รายการ 123 เล่ม 27,610.50 27,610.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27,610.50 บาท
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27,610.50 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400085
ลงวันท่ี 02/02/2564

6 ขออนุมัติจ้างร้ือถอนอ่างล้างมือและเปล่ียนกระเบ้ือง รวมทาสีผนังภายในห้องช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พรรณรัตน์

90,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พรรณรัตน์

90,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400043
ลงวันท่ี 05/02/2564

7 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมห้องสุขาชาย-หญิง ช้ัน 1,2 ตึกสุทธาทิพย์ 66,265.10 66,265.10 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด
66,265.10 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.พี.เอส เทรดด้ิง ป้ัม มอเตอร์ เซอร์วิส
69,785.40 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีพียู เอ็นจิเนียร่ิง
75,937.90 บาท

บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด
66,265.10 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ER10136400044
ลงวันท่ี 05/02/2564

8 ขออนุมัติจัดจ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ระหว่าง 16 ม.ค.64 - 15 ก.พ.64489,363.71 489,363.71 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แอล ดี อาร์ จ ากัด

489,363.71 บาท
บริษัท แอล ดี อาร์ จ ากัด

489,363.71 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400045
ลงวันท่ี 05/02/2564

9 ขออนุมัติจัดจ้างบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา งานวิศวกรรมบ ารุงรักษาอาคารระหว่างวันท่ี 16 ม..64- 15 ก.พ.64457,272.97 457,272.97 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิต้ีส์ 

แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
457,272.97 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิต้ีส์ 
แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

457,272.97 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400046
ลงวันท่ี 05/02/2564

10 ขออนุมัติจัดจ้างตัดเย็บและติดต้ังผ้าม่านเปล่ียนรางชัดและซักผ้าม่าน ช้ัน 5,6,7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 139,100.00 139,100.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ธนวัฒน์ เดคอเรช่ัน

139,100.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ธนวัฒน์ เดคอเรช่ัน

139,100.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400047
ลงวันท่ี 05/02/2564

11 ขออนุมัติส่ังจ้างปรับปรุงส่ือจอประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 140,000.00 140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ริเวอร์พลัส จ ากัด
140,000.00 บาท

Aerial Communications Co.,Ltd
164,000.00 บาท

บริษัท ริเวอร์พลัส จ ากัด
140,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ER10136400048
ลงวันท่ี 05/02/2564

12 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ขาต้ังไมค์ ,สายสัญญาณภาพเสียง,กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค 19,153.00 19,153.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ากัด

19,153.00 บาท
บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ากัด

19,153.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400086
ลงวันท่ี 08/02/2564

13 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์อักษรและเทปพิมพ์อักษร 12,889.99 12,889.99 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่
12,889.99 บาท

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ๋
14,177.50 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่
12,889.99 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136400087
ลงวันท่ี 09/02/2564

14 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 1,000 รีม 99,510.00 99,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด

99,510.00 บาท
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด

99,510.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400088
ลงวันท่ี 09/02/2564

15 ขออนุมัติจ้างก าจัดมด หนู แมลงสาบ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา 6,420.00 6,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บ๊ัค บี กอน จ ากัด

6,420.00 บาท
บริษัท บ๊ัค บี กอน จ ากัด

6,420.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400049
ลงวันท่ี 10/02/2564

16 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนสารกรองเรซ่ิน ถังกรองน้ าอ่อนระบบปรับอากาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 22,042.00 22,042.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด

22,042.00 บาท
บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด

22,042.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400050
ลงวันท่ี 10/02/2564

17 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ จ านวน 14 รายการ 17 เล่ม จากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 43,663.00 43,663.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

43,663.00 บาท
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

43,663.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400089
ลงวันท่ี 15/02/2564

18 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 2 กล่อง 4,128.06 4,128.06 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

4,128.06 บาท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

4,128.06 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400090
ลงวันท่ี 15/02/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
(ช่ือหน่วยงาน).....สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

วันท่ี ....28... เดือน .....กุมภาพันธ์...... พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

หนา้ 1



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

19 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงพ้ืนบันไดทางข้ึนห้องประชุมช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 321,603.48 321,603.48 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ากัด
321,603.48 บาท

บริษัท เอส โอ ที เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากัด
353,100.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง (ส านักงานใหญ๋)
376,489.34 บาท

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ากัด
321,603.48 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ER10136400051
ลงวันท่ี 15/02/2564

20 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษ 2 รู ใช้ในการปฏิบัติงานของงานจริยธรรมการวิจัย 3,852.00 3,852.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จ ากัด

3,852.00 บาท
บริษัท เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จ ากัด

3,852.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400091
ลงวันท่ี 16/02/2564

21 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 4,469.39 4,469.39 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรดท์ จ ากัด

4,469.39 บาท
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรดท์ จ ากัด

4,469.39 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400092
ลงวันท่ี 16/02/2564

22 ขออนุมัติจัดซ้ือเสาก้ันทางเดินสแตนเลส 4 ต้น 8,089.20 8,089.20 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จ ากัด

8,089.20 บาท
บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จ ากัด

8,089.20 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400093
ลงวันท่ี 19/02/2564

23 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จ านวน 3 ช่ือเร่ือง 20,020.00 20,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด : ส านักงานใหญ่

20,020.00 บาท
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด : ส านักงานใหญ่

20,020.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400094
ลงวันท่ี 22/02/2564

24 ขออนุมัติซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จ านวน 3 ช่ือเร่ือง 17,920.00 17,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด

17,920.00 บาท
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด

17,920.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400095
ลงวันท่ี 22/02/2564

25 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซ่มโต๊ะและเก้าอ้ีห้องประชุมช้ัน 2 ตึกสุทธาทิพย์ 330,000.00 330,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด
330,000.00 บาท

บริษัท ไอคอนเอส จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
421,750.00 บาท

บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ากัด
330,000.00 บาท

บริษัท ไอคอนเอส จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
421,750.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ER10136400052
ลงวันท่ี 22/02/2564

26 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังประตูกระจกโครงอลูมิเนียม จ านวน 1 ชุด 56,710.00 56,710.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พรรณรัตน์

56,710.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พรรณรัตน์

56,710.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400053
ลงวันท่ี 23/02/2564

27 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา และLaser Pointer 31,351.00 31,351.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอเดีย บิซิเนส จ ากัด 
31,351.00 บาท 

บริษัท ที.เอ็น.ซี. เทคโนโลยี จ ากัด
35,299.30 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.มัลติมีเดีย
36,915.00 บาท

บริษัท ไอเดีย บิซิเนส จ ากัด 
31,351.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136400096
ลงวันท่ี 25/02/2565
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