
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 ขออนุมัติต่อประกันภัย รถยนต์ ทะเบียน ฮท682 4,862.01             4,862.01    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

4,862.01 บาท
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

4,862.01 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400001
ลงวันท่ี 24/09/2563

2 ขออนุมัติต่อ พรบ.รถยนต์ ทะเบียน ฮท682 1,100.00             1,100.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

1,100.00 บาท
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

1,100.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400002
ลงวันท่ี 24/09/2563

3
ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในห้องปฎิบัติการพยาบาล

9,850.00 9,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

9,850.00 บาท
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

9,850.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400003
ลงวันท่ี 12/10/2563

4 ขออนุมัติจ้างบริษัทกรุงเทพคลังเอกสารขนย้ายเวทีส าหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร 34,240.00 34,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด

34,240.00 บาท
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด

34,240.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400002
ลงวันท่ี 14/10/2563

5
ขออนุมัติต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ 
ปีงบประมาณ 2564 550,000.00 550,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด
550,000.00 บาท

บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด
550,000.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
PO10136400004
ลงวันท่ี 19/10/2563

6 ขออนุมัติ เช่าเคร่ืองพิมพ์ส านักงานต่อ 2 เดือน 75,000.00 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด

75,000.00 บาท
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด

75,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400005
ลงวันท่ี 19/10/2563

7 ขออนุมัติซ่อมท่อน้ าท้ิง ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 28,954.20 28,954.20 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด

28,954.20 บาท
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด

28,954.20 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400003
ลงวันท่ี 19/10/2563

8 ขออนุมัติจ้างบริหารจัดการอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา 435,249.13 435,249.13 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิต้ีส์ 

แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์)
435,249.13 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิต้ีส์ 
แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์)

435,249.13 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400006
ลงวันท่ี 22/10/2563

9 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองหมายชุดแต่งกายนักศึกษาพยาบาล 23,400.00 23,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไพโรจน์ประดิษฐ์

23,400.00 บาท
ร้านไพโรจน์ประดิษฐ์

23,400.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400006
ลงวันท่ี 26/10/2563

10
ขออนุมัติจ้างจัดท าฉากอคริลิคฉากก้ันใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

42,800.00            42,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสโอไอ กรุ๊ป จ ากัด

42,800.00 บาท
บริษัท เอสโอไอ กรุ๊ป จ ากัด

42,800.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400007
ลงวันท่ี 26/10/2563

11
ขออนุมัติจ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา (ป้ายไวนิลจ านวน 4 ป้าย)

32,517.30            32,517.30 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พีเอ็นซี ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด

32,517.30 บาท
บริษัท พีเอ็นซี ซัพพลาย กรุ๊ป จ ากัด

32,517.30 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400008
ลงวันท่ี 26/10/2563

12 ขออนุมัติค่าจัดดอกไม้สดแบบไทย งานพระราชทานปริญญาบัตร 97,000.00            97,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายบรรยง สุนิยะบุตร

97,000.00 บาท
นายบรรยง สุนิยะบุตร

97,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400009
ลงวันท่ี 26/10/2563

13
ขออนุมัติจ้างบันทึกข้อมูลภาพและเสียงถ่ายทอดสดผ่าน
Facebook Live พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

26,950.00            26,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26,950.00 บาท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26,950.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400010
ลงวันท่ี 26/10/2563

14 ขออนุมัติจ้างซ่อมบ ารุงและร้ือถอนเวทีงานพระราชพิธีปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 54,035.00 54,035.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เอ็ม เอ็กซ์ซิบิชช่ัน

54,035.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เอ็ม เอ็กซ์ซิบิชช่ัน

54,035.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400011
ลงวันท่ี 26/10/2563

15
ขออนุมัติค่าบริการติดต้ังและร้ือถอนทางลาดพระบาท 
งานรับปริญญา

44,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคพี โฟร์ต้ีโฟร์ อินเตอร์เนช่ันเนล

44,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคพี โฟร์ต้ีโฟร์ อินเตอร์เนช่ันเนล

44,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400012
ลงวันท่ี 26/10/2563

16 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ4-80แกรม 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

PO10136400007
ลงวันท่ี 27/10/2563

16 ขออนุมัติเช่าห้องพักนักศึกษาชาย จ านวน 4 ห้อง 32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บางนาการเคหะ จ ากัด

32,000.00 บาท
บริษัท บางนาการเคหะ จ ากัด

32,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400008
ลงวันท่ี 27/10/2563

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

วันท่ี ....31... เดือน .....ตุลาคม...... พ.ศ. 2563

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

17 ขออนุมัติซ้ือตู้ล๊อกเกอร์ไม้เคลือบผิวเมลามีนแบบ 12 บานเปิด 51,360.00 51,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์
51,360.00 บาท

บริษัท เอส.เอ.บี.อินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด
54,570.00 บาท

บริษัท ไทย สตีล อินดัสตรี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
55,212.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์
51,360.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136400009
ลงวันท่ี 27/10/2563

18 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 19 รายการ 27,819.00 27,819.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พันธวณิช จ ากัด ส านักงานใหญ่
34,376.96 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี
27,819.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี
27,819.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136400010
ลงวันท่ี 27/10/2563

19 ขออนุมัติซ้ือชุดอุปกรณ์ใช้ฝ่ายพิธีการงานพระราขทานปริญญาบัตร 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

6,000.00 บาท
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

6,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400011
ลงวันท่ี 27/10/2563

21
ขออนุมัติเช่าค่าบริการอุปกรณ์หน่วงเวลา Delay Time 
สัญญาณภาพและเสียงส าหรับใช้ในงานพิธีพระราขทานปริญญาบัตร

65,000.00 65,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟช่ันพาร์ท จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

65,000.00 บาท
บริษัท ออฟช่ันพาร์ท จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

65,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400013
ลงวันท่ี 27/10/2563

22
ขออนุมัติจัดท าหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ปีการศึกษา 2562

26,400.00            26,400.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ส านักพิมพ์สุภา จ ากัด

26,400.00 บาท
บริษัท ส านักพิมพ์สุภา จ ากัด

26,400.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400014
ลงวันท่ี 30/10/2563

23
ขออนุมัติจ้างค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ออกบูธแนะแนวการศึกษา
งาน Dek-d's TCAS Fair

17,655.00            17,655.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด

17,655.00 บาท
บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด

17,655.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400015
ลงวันท่ี 30/10/2563

หนา้ 2


