
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 ขออนุมัติจ้างร้ือถอนเปล่ียนสุขภัณฑ์ห้องน้้าชาย-หญิง ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 43,067.50 43,067.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ้ากัด
43,067.50 บาท

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ้ากัด
43,067.50 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ ER10136400129
ลงวันท่ี 01/07/2564

2 ขออนุมัติจัดซ้ือหน้ากากทรงจีบ พร้อมสายคล้องคอถอดได้ จ้านวน 220 ช้ิน 19,999.58 19,999.58 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทัช ปรินท์ต้ิง รีพับลิค จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)
19,999.58 บาท

บริษัท ทัช ปรินท์ต้ิง รีพับลิค จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)
19,999.58 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO10136400188
ลงวันท่ี 05/07/2564

3 ขออนุมัติจ้างบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา งานวิศวกรรมบ้ารุงอาคาร ระหว่างวันท่ี 16 มิ.ย. - 15 ก.ค. 64 457,272.97 457,272.97 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม 

แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ้ากัด
457,272.97 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม 
แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ้ากัด

457,272.97 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ ER10136400131

ลงวันท่ี 05/07/2564

4 ขออนุมัติจ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ระหว่างวันท่ี 16 มิ.ย. - 15 ก.ค. 64 489,363.71 489,363.71 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ดี อาร์ จ้ากัด
489,363.71 บาท

บริษัท แอล ดี อาร์ จ้ากัด
489,363.71 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ ER10136400132
ลงวันท่ี 05/07/2564

5 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศห้องท้างานสาขาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา 195,000.00 195,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ส.พรรณรัตน์
195,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ส.พรรณรัตน์
195,000.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ ER10136400133
ลงวันท่ี 05/07/2564

6 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายอาหารของสราญรมย์ ส้าหรับผู้เข้าร่วมพิธี งานวันก้าเนิดสถาบันฯ 50,664.50 50,664.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สราญรมย์ แคเทอร่ีง จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)
50,664.50 บาท

บริษัท สราญรมย์ แคเทอร่ีง จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)
50,664.50 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO10136400189
ลงวันท่ี 06/07/2564

7 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายอาหารของโรงแรมมณเฑียร ส้าหรับผู้เข้าร่วมพิธี งานวันก้าเนิดสถาบันฯ 28,600.00 28,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตันตกิตต์ิ จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)
28,600.00 บาท

บริษัท ตันตกิตต์ิ จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)
28,600.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO10136400190
ลงวันท่ี 06/07/2564

8 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าคลุมเตียงให้นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 จ้านวน 180 ผืน 90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัฒนชัย วรรณะ
90,000.00 บาท

นายวัฒนชัย วรรณะ
90,000.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO10136400191
ลงวันท่ี 07/07/2564

9 ขออนุมัติจัดท้าเส้ือโปโล ปักตราสัญลักษณ์ จ้านวน 250 ตัว 60,187.50 60,187.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เจที แคสชวล แวร์ จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)
60,187.50 บาท

บริษัท พี.พี.อาร์การ์เม้นท์ กรุ๊ป จ้ากัด
62,862.50 บาท

บริษัท เจที แคสชวล แวร์ จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)
60,187.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด ER10136400134
ลงวันท่ี 07/07/2564

10 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมทาสีราวทางลาดและพ้ืนทางลาดช้ัน G อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา จ้านวน 70 ตร.ม. 20,116.00 20,116.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ส.พรรณรัตน์
20,116.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ส.พรรณรัตน์
20,116.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ ER10136400135
ลงวันท่ี 08/07/2564

11 ขออนุมัติจัดซ้ือรายการผ้าทางการพยาบาล ในห้องปฏิบัติการพยาบาล จ้านวน 11 รายการ 69,600.00 69,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์เทค เมดิคอล กรุ๊ป จ้ากัด
69,600.00 บาท

บริษัท พรีมา โพรดักส์ จ้ากัด
81,300.00 บาท

บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ้ากัด
76,500.00 บาท

บริษัท อินเตอร์เทค เมดิคอล กรุ๊ป จ้ากัด
69,600.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด PO10136400193
ลงวันท่ี 09/07/2564

12 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเย็บเล่มวารสาร ฉบับล่วงเวลาและหนังสือเล่มใหญ่ท่ีช้ารุด และไม่สามารถซ่อมเองได้ จ้านวน 67 เล่ม 10,720.00 10,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอส ก๊อปป้ีปร้ิน
10,720.00 บาท

ร้าน เอส เอส ก๊อปป้ีปร้ิน
10,720.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ ER10136400136
ลงวันท่ี 09/07/2564

13 ขออนุมัติจ้างติดต้ังขาสแตนเลสรับเสาธงคู่ ธงชาติไทย ธงเฉลิมพระเกียรติ ติดต้ังร้ัวด้านหน้าสถาบัน จ้านวน 20 จุด 49,134.40 49,134.40 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง (ส้านักงานใหญ่)
49,134.40 บาท

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง  จ้ากัด
73,830.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง (ส้านักงานใหญ่)
49,134.40 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด ER10136400137
ลงวันท่ี 09/07/2564

14 ขออนุมัติจ้างสูบตะกอนบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ขนถ่ายออกไปก้าจัดภายนอกสถาบัน 77,575.00 77,575.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โรเตอร์ รัน จ้ากัด
77,575.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีพียู เอ็นจิเนียร่ิง
88,810.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เค.พี.เอส เทรดด้ิง ป้ัม มอเตอร์ เซอร์วิส
92,020.00 บาท

บริษัท โรเตอร์ รัน จ้ากัด
77,575.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด ER10136400138
ลงวันท่ี 14/07/2564

15 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายซ่อมแซมกระจกตู้ Kiosk Signage 49 น้ิว 17,655.00 17,655.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กู๊ด ดีล วิช่ันส์ จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)
17,655.00 บาท

บริษัท ริเวอร์พลัส จ้ากัด 
21,400.00 บาท

บริษัท กู๊ด ดีล วิช่ันส์ จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)
17,655.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด ER10136400139
ลงวันท่ี 14/07/2564

16 ขออนุมัติจัดซ้ือข้าวสาร จ้านวน 800 กิโลกรัม 18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านข้าวสารจตุรมิตร
18,000.00 บาท

ร้านข้าวสารจตุรมิตร
18,000.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO10136400194
ลงวันท่ี 16/07/2564

17 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4-80แกรม จ้านวน 500 รีม 49,755.00 49,755.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ้ากัด
49,755.00 บาท

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ้ากัด
49,755.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO10136400195
ลงวันท่ี 16/07/2564

18 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 12 รายการ 18,549.50 18,549.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรณสาร สเตช่ันเนอร่ี : ส้านักงานใหญ่
18,549.50 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส คอร์ปอร์เรช่ัน
21,722.61 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โทเทิล ท็อป ซัพพลาย
20,652.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรณสาร สเตช่ันเนอร่ี : ส้านักงานใหญ่
18,549.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด PO10136400196
ลงวันท่ี 16/07/2564

19 ขออนุมัติซ้ือผ้าตัดเคร่ืองแบบพยาบาลส้าหรับอาจารย์ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 77,617.80 77,617.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาดอนน่า แฟบริค จ้ากัด
77,617.80 บาท

บริษัท มาดอนน่า แฟบริค จ้ากัด
77,617.80 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO10136400197
ลงวันท่ี 16/07/2564

20 ขออนุมัติจัดซ่ือหมึกพิมพ์ HP LaserJet P1006 ส้าหรับใช้ในหน่วยการเงินและบัญชี 8,256.12 8,256.12 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) 
8,256.12 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) 
8,256.12 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO10136400198
ลงวันท่ี 16/07/2564

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

วันท่ี ....31... เดือน .....กรกฎาคม...... 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

21 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองนอนให้นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 221,490.00 221,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คารีนา แมทเทรส จ้ากัด
221,490.00 บาท

บริษัท คารีนา แมทเทรส จ้ากัด
221,490.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO10136400199
ลงวันท่ี 20/07/2564

22 ขออนุมัติค่าตัดชุดเคร่ืองแบบนักการภารโรงพร้อมปักเคร่ืองหมายสถาบัน จ้านวน 22 คน 66,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพัฒนพงษ์  สมหา
66,000.00 บาท

นายพัฒนพงษ์  สมหา
66,000.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ ER10136400140
ลงวันท่ี 20/07/2564

23 ขออนุมัติจัดจ้างพ่นละออมฆ่าเช้ือพ้ืนท่ีห้องท้างาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
และพ้ืนท่ีส่วนกลาง อาคารบรมคุณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

60,181.08 60,181.08 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม 

แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ้ากัด
60,181.08 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม 
แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ้ากัด

60,181.08 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ ER10136400141

ลงวันท่ี 20/07/2564

24 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปล๊ักช้ัน 5-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 97,584.00 97,584.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โรเตอร์ รัน จ้ากัด
97,584.00 บาท

บริษัท พีพียู เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด
115,560.00 บาท

บริษัท โรเตอร์ รัน จ้ากัด
97,584.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด ER10136400142
ลงวันท่ี 21/07/2564

25 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ซองตราสถาบัน จ้านวน 3 รายการ 72,400.00 72,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ส้านักงานกิจการโรงพิมพ์ 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

72,400.00 บาท
บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

72,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โรงพิมพ์รวมช่าง

90,000.00 บาท

ส้านักงานกิจการโรงพิมพ์ 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

72,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด ER10136400143

ลงวันท่ี 21/07/2564

26 ขออนุมัติต่ออายุฐานข้อมูล PRoQuest Nursing and Allied Health Premium 337,077.00 337,077.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด
337,077.00 บาท

บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด
337,077.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ PO10136400200
ลงวันท่ี 27/07/2564

27 ขออนุมัติจ้างจัดท้าใบเสร็จรับเงิน จ้านวน 10,000 ชุด 30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
30,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โรงพิมพ์รวมช่าง
40,000.00 บาท

บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
30,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โรงพิมพ์รวมช่าง
40,000.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ ER10136400144
ลงวันท่ี 27/07/2564

28 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงท่อลมร้อนกลับระบบปรับอากาศ ช้ัน6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 130,256.45 130,256.45 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ้ากัด
130,256.45 บาท

บริษัท อินแมค เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด
234,865.00 บาท

บริษัท อาร์เอ็นอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด
176,131.63 บาท

บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ้ากัด
130,256.45 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด ER10136400145
ลงวันท่ี 27/07/2564

29 ขออนุมัติจ้างจัดพิมพ์หนังสือผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล จ้านวน 40 เล่ม 23,600.00 23,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส้านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23,600.00 บาท

ส้านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23,600.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ ER10136400146
ลงวันท่ี 27/07/2564
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