
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 ขออนุมัติจัดซ้ือเข็มตราสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จ านวน 300 อัน 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไพโรจน์ประดิษฐ์

9,000.00 บาท
ร้านไพโรจน์ประดิษฐ์

9,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400025
ลงวันท่ี 1/12/2563

2 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ด 10,486.00 10,486.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เลเบ้ิลวัน เซ็นเตอร์ จ ากัด

10,486.00 บาท
บริษัท เลเบ้ิลวัน เซ็นเตอร์ จ ากัด

10,486.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400026
ลงวันท่ี 1/12/2563

3 ขออนุมัติต่อประกันภัย และ พรบ. รถยนต์ 2 คัน (รถ 6 ล้อ และ รถบัส) 22,270.98 22,270.98 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

22,270.98 บาท
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

22,270.98 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400027
ลงวันท่ี 1/12/2563

4 ขออนุมัติจัดอาหารส าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 24,960.00 24,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ้านสราญรมณ์
24,960.00 บาท

บ้านสราญรมณ์
24,960.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
PO10136400029
ลงวันท่ี 2/12/2563

5 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารกลางวันส าหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 16,500.00 16,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสุภาพ พัฒนวิบูลย์

16,500.00 บาท
นายสุภาพ พัฒนวิบูลย์

16,500.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400030
ลงวันท่ี 2/12/2563

6 ขออนุมัติซ้ือโปรแกรมผลิตส่ือการเรียนรู้ จ านวน 1 โปรแกรม 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

10,000.00 บาท
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

10,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400031
ลงวันท่ี 2/12/2563

7 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ จ านวน 18 รายการ 69,345.00 69,345.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จ ากัด

69,345.00 บาท
บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จ ากัด

69,345.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400032
ลงวันท่ี 2/12/2563

8 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ จ านวน 17 รายการ 65,763.00 65,763.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จ ากัด

65,763.00 บาท
บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จ ากัด

65,763.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400033
ลงวันท่ี 2/12/2563

9 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ จ านวน 31 รายการ 64,859.90 64,859.90 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

64,859.00 บาท
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

64,859.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400034
ลงวันท่ี 2/12/2563

10 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเคร่ืองท าน้ าเดือดขนาด 25 ลิตร ท่ีช้ัน 6 อาคารพระบรมคุณ 14,527.00 14,527.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด

14,527.00 บาท
บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด

14,527.00 บาท
ER10136400027
ลงวันท่ี 2/12/2563

11 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 56,617.00 56,617.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

56,617.00 บาท
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

56,617.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400035
ลงวันท่ี 4/12/2563

12 ขอจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย จ านวน 2 เคร่ือง 62,500.00 62,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท 360 องศา เทเลวิช่ัน มาร์เก็ตส์ จ ากัด
62,500.00 บาท

ฟิตเทค ซัพพลายระยอง
71,800.00 บาท

บริษัท วันสปร์ต จ ากัด
75,800.00 บาท

บริษัท 360 องศา เทเลวิช่ัน มาร์เก็ตส์ จ ากัด
62,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136400036
ลงวันท่ี 8/12/2563

13 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับปร้ินเตอร์ จ านวน 1 ชุด 36,431.36 36,431.36 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

36,431.36 บาท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

36,431.36 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400037
ลงวันท่ี 15/12/2563

14 ขออนุมัติจัดซ้ือท าอุปกรณ์ กิจกรรมSTIN Happy Body สถาบันสุขภาพดี 14,500.00 14,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
สยามแอ็ด

14,500.00 บาท
สยามแอ็ด

14,500.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400038
ลงวันท่ี 15/12/2563

15 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 13,890.25 13,890.25 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาบางนา) สาขาท่ี 00024

13,890.25 บาท
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขา พระราม 9

17,900.00 บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาบางนา) สาขาท่ี 00024

13,890.25 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

PO10136400039
ลงวันท่ี 15/12/2563

16 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองพิมพ์ส านักงาน ต่อ 1 เดือน 37,500.00 37,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด

37,500.00 บาท
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด

37,500.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400040
ลงวันท่ี 15/12/2563

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

วันท่ี ....31... เดือน .....ธันวาคม...... 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 ขออนุมัติต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โนว์เลดจ์เบส จ ากัด

350,000.00 บาท
บริษัท โนว์เลดจ์เบส จ ากัด

350,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400041
ลงวันท่ี 15/12/2563

18 ขออนุมัติจ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา 489,363.71 489,363.71 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แอล ดี อาร์ จ ากัด

489,363.71 บาท
บริษัท แอล ดี อาร์ จ ากัด

489,363.71 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400028
ลงวันท่ี 15/12/2563

19 ขออนุมัติจ้างบริหารจัดการอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา งานวิศวกรรมบ ารุงรักษาอาคาร 457,272.97 457,272.97 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

ER10136400029
ลงวันท่ี 15/12/2563

20 ขออนุมัติจ้างล้างและปรับปรุงบ่อกรองบ่อปลา 36,750.22 36,750.22 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พอนด์ ซิสเต็ม
36,750.22 บาท

ร้าน กิติศักด์ิ
59,500.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พอนด์ ซิสเต็ม
36,750.22 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ER10136400030
ลงวันท่ี 17/12/2563

หนา้ 2


