
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 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดซ้ือโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Team (Education) 35,738.00 35,738.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

35,738.00 บาท
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

35,738.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400097
ลงวันท่ี 01/03/2564

2 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองพิมพ์เอกสาร (เดือนมกราคม 2564) 28,767.15 28,767.15 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด

28,767.15 บาท
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากัด

28,767.15 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400098
ลงวันท่ี 01/03/2564

3 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

PO10136400099
ลงวันท่ี 01/03/2564

4 ขออนุมัติจ้างช่างภายนอกตัดเย็บและติดต้ังผ้าม่านพร้อมรางชัก ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 32,638.64 32,638.64 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ธนวัฒน์ เดคอเรช่ัน

32,638.64 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ธนวัฒน์ เดคอเรช่ัน

32,638.64 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400054
ลงวันท่ี 01/03/2564

5 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ซองตราสถาบัน จ านวน 2 รายการ 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ ากัด

30,000.00 บาท
บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ ากัด

30,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400055
ลงวันท่ี 01/03/2564

6 ขออนุมัติจัดซ้ือกาน้ านกหวีด 3.5 ลิตร จ านวน 5 ใบ 3,495.05 3,495.05 วิธีเฉพาะเจาะจง
พี อาร์ การค้า โดย นายเรวัตร  ต้ังราษฎร์นิยม

3,495.05 บาท
พี อาร์ การค้า โดย นายเรวัตร  ต้ังราษฎร์นิยม

3,495.05 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400100
ลงวันท่ี 02/03/2564

7 ขออนุมัติจัดซ้ือกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า จ านวน 5 ใบ 7,837.54 7,837.54 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่

7,837.54 บาท
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่

7,837.54 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400101
ลงวันท่ี 02/03/2564

8 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายจัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จ านวน 4 ช่ือเร่ือง จาก บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด 20,070.00 20,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด

20,070.00 บาท
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด

20,070.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400103
ลงวันท่ี 03/03/2564

9 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายจัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จ านวน 11 ช่ือเร่ือง จาก บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด 54,690.00 54,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด : ส านักงานใหญ่

54,690.00 บาท
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด : ส านักงานใหญ่

54,690.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400104
ลงวันท่ี 03/03/2564

10 ขออนุมัติจัดซ้ือสแตนอะคริลิกส าหรับต้ังโชว์หนังสือใหม่และต าราของสถาบัน จ านวน 24 อัน 10,272.00 10,272.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โปรดักส์ เอ แซด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

10,272.00 บาท
บริษัท โปรดักส์ เอ แซด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

10,272.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400105
ลงวันท่ี 03/03/2564

11 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนมอเตอร์และแคปรันแอร์ TRANE 30,000 BTU ตึกสุทธาทิพย์ 4,691.00 4,691.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

4,691.00 บาท
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

4,691.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400056
ลงวันท่ี 03/03/2564

12 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเปล่ียนมอเตอร์พัดลมแฟนคอยล์แอร์ TRANE 25,000 BTU ตึกสุทธาทิพย์ 4,691.00 4,691.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

4,691.00 บาท
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

4,691.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400057
ลงวันท่ี 03/03/2564

13 ขออนุมัติซ้ือโทรทัศน์ LED ขนาด 55 น้ิว พร้อมขายึดกับผนังและการติดต้ัง จ านวน 13 เคร่ือง อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา 223,297.23 223,297.23 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สินสยามพลัส จ ากัด
223,297.23 บาท

บริษัท แสงชัย อีเล็คโทรนิค จ ากัด
223,600.00 บาท

บริษัท แท็บ โซลูช่ัน จ ากัด
232,297.00 บาท

บริษัท สินสยามพลัส จ ากัด
223,297.23 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136400106
ลงวันท่ี 05/03/2564

14 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 9 ช่ือเร่ือง จากบริษัท โนว์เลดจ์เบส จ ากัด 34,128.00 34,128.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โนว์เลดจ์เบส จ ากัด

34,128.00 บาท
บริษัท โนว์เลดจ์เบส จ ากัด

34,128.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400107
ลงวันท่ี 05/03/2564

15 ขออนุมัติจ้างบริการระบบ NCD Platform ใน Application ระบบพยาบาลทางไกลและการให้ค าปรึกษาสุขภาพทางไกลชุมชน 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จ ากัด

150,000.00 บาท
บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จ ากัด

150,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400058
ลงวันท่ี 05/03/2564

16 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการพยาบาล จ านวน 12 รายการ 8,331.99 8,331.99 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่

8,331.99 บาท
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่

8,331.99 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400109
ลงวันท่ี 08/03/2564

17 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ Detector Module ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2,675.00 2,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เค เอ็ม อาร์ เอเซีย แปซิฟิค จ ากัด

2,675.00 บาท
บริษัท เค เอ็ม อาร์ เอเซีย แปซิฟิค จ ากัด

2,675.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400110
ลงวันท่ี 08/03/2564

18 ขออนุมัติจ้างพิมพ์วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563) 58,000.00 58,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

58,000.00 บาท
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

58,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400059
ลงวันท่ี 08/03/2564

19 ขออนุมัติจัดจ้างบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา งานวิศวกรรมบ ารุงรักษาอาคารระหว่างวันท่ี 16 ก.พ.64 - 15 มี.ค.64 457,272.97 457,272.97 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

ER10136400059
ลงวันท่ี 10/03/2564

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

489,363.71 บาท
บริษัท แอล ดี อาร์ จ ากัด

489,363.71 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400060
ลงวันท่ี 10/03/2564

21 ขออนุมัติจัดจ้างบริษัทภายนอกขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ออกจากห้องท างานช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ74,900.00 74,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วิวัฒนา มูฟว่ิง จ ากัด

74,900.00 บาท
บริษัท วิวัฒนา มูฟว่ิง จ ากัด

74,900.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400062
ลงวันท่ี 12/03/2564

22 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการพยาบาล 27,080.00 27,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

27,080.00 บาท
บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

27,080.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400112
ลงวันท่ี 17/03/2564

23 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ป้ายไฟฉุกเฉิน และถังดับเพลิงแบบน้ ายาเหลวระเหย 47,294.00 47,294.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เค เอ็ม อาร์ เอเซีย แปซิฟิค จ ากัด

47,294.00 บาท
บริษัท เค เอ็ม อาร์ เอเซีย แปซิฟิค จ ากัด

47,294.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400113
ลงวันท่ี 17/03/2564

24 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 4 กล่อง 18,248.85 18,248.85 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

18,248.85 บาท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

18,248.85 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400114
ลงวันท่ี 17/03/2564

25 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองควบคุมการให้อาหารทางสายยาง ใช้ในห้องปฏิบัติการพยาบาล จ านวน 2 เคร่ือง 67,000.00 67,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด

67,000.00 บาท
บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด

67,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400115
ลงวันท่ี 17/03/2564

26 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า ใช้ในห้องปฏิบัติการพยาบาล 55,640.00 55,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แอมแมด ซัพพลาย จ ากัด

55,640.00 บาท
บริษัท แอมแมด ซัพพลาย จ ากัด

55,640.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400116
ลงวันท่ี 17/03/2564

27 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 24,555.06 24,555.06 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร สเตช่ันเนอร่ี : ส านักงานใหญ่

24,555.06 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร สเตช่ันเนอร่ี : ส านักงานใหญ่

24,555.06 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400117
ลงวันท่ี 17/03/2564

28 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 28 รายการ 148 เล่ม 54,737.20 54,737.20 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

54,737.20 บาท
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

54,737.20 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400118
ลงวันท่ี 18/03/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
(ช่ือหน่วยงาน).....สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

วันท่ี ....31... เดือน .....มีนาคม...... 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

29 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือหนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 27 รายการ 187 เล่ม 58,714.70 58,714.70 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

58,714.70 บาท
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

58,714.70 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400119
ลงวันท่ี 18/03/2564

30 ขออนุมัติจัดซ้ือป้ายโปสเตอร์สแตนด์ จ านวน 10 ช้ิน 36,915.00 36,915.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าดี อินฟินิต้ี (ส านักงานใหญ่)
39,991.25 บาท

บริษัท ธาราธร อิเลคทริค ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
43,094.25 บาท

บริษัท ซันเทค ออโตเมช่ัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด
43,602.50 บาท

บริษัท กรุงศิลป์โฆษณา จ ากัด
36,915.00 บาท

บริษัท กรุงศิลป์โฆษณา จ ากัด
36,915.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136400120
ลงวันท่ี 19/03/2564

31 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมห้องสุขาชาย ด้านทิศตะวันออก ช้ัน 2 ตึกสุทธาทิพย์ 13,567.60 13,567.60 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด
13,567.60 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.พี.เอส เทรดด้ิง ป้ัม มอเตอร์ เซอร์วิส
17,976.00 บาท

บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด
13,567.60 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ER10136400063
ลงวันท่ี 22/03/2564

32 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังประตูหนีไฟช้ัน 1 จ านวน 2 ชุด อาคารพระบรมคุณ 140,063.00 140,063.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พรรณรัตน์
140,063.00 บาท

หจก. กิจประภา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 
175,266.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เอ การค้าเซอร์วิสแอนด์วาย .ซี.ซัพพลาย 
167,224.95 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พรรณรัตน์
140,063.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ER10136400064
ลงวันท่ี 24/03/2564

33 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมห้องน้ าและห้องสุขาช้ัน 2,3,4  อาคารพระบรมคุณ ช้ัน 2 87,414.72 87,414.72 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ากัด
87,414.72 บาท

บริษัท ไลต้ัน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด
98,979.00

บริษัท เอส โอ ที เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากัด
100,400.00 บาท

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ากัด
87,414.72 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ER10136400065
ลงวันท่ี 24/03/2564

34 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานท าความสะอาด จ านวน 17 รายการ 49,249.96 49,249.96 วิธีเฉพาะเจาะจง
อาทรพาณิชย์

49,249.96 บาท
อาทรพาณิชย์

49,249.96 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400121
ลงวันท่ี 24/03/2564

35 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองในห้องปฏิบัติการพยาบาล จ านวน 36 รายการ 91,164.00 91,164.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.แอล.แมชชีน (1989)
91,164.00 บาท

บริษัท เจ บี พี เค อินเตอร์เทรด จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
93,031.15 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.แอล.แมชชีน (1989)
91,164.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136400122
ลงวันท่ี 26/03/2564

36 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระแบบกลมชนิด ม้วนใหญ่ จ านวน 120 ม้วน ใช้ในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯและสาขาวิชา จิตเวชฯ 8,239.00 8,239.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

8,239.00 บาท
บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

8,239.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400123
ลงวันท่ี 31/03/2564
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