
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 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Color Laserjet 1515n 36,046.16 36,046.16 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

36,046.16 บำท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

36,046.16 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ PO10136400140

ลงวันท่ี 07/05/2564

2 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองหมำยชุดแต่งกำยนักศึกษำพยำบำล 65,750.00 65,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนไพโรจน์ประดิษฐ์

65,750.00 บำท
ร้ำนไพโรจน์ประดิษฐ์

65,750.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ PO10136400141

ลงวันท่ี 07/05/2564

3 ขออนุมัติจัดซ้ือขำต้ังโทรทัศน์ล้อเล่ือน และสำยHDMI 25,915.40 25,915.40 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ไอเดีย บิซิเนส จ ำกัด
25,915.40 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ออดิโอมอร์
28,440.60 บำท

บริษัท ที.เอ็น.ซี. เทคโนโลยี จ ำกัด
28,226.60 บำท

บริษัท ไอเดีย บิซิเนส จ ำกัด
25,915.40 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
PO10136400142
ลงวันท่ี 07/05/2564

4 ขออนุมัติจัดซ้ือถังขยะในห้องสุขำ ถังน้ ำส ำรองและขันน้ ำพลำสติก ส ำหรับห้องพักช้ัน 2,3 อำคำรพระบรมคุณ 25,611.52 25,611.52 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ซัน ควอลิต้ี อินดัสทรีส์ จ ำกัด

25,611.52 บำท
บริษัท ซัน ควอลิต้ี อินดัสทรีส์ จ ำกัด

25,611.52 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400143
ลงวันท่ี 07/05/2564

5 ขออนุมัติจ้ำงติดต้ังดิจิตอลมอเตอร์ วัดค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ ตึกสุทธำทิพย์ 11,770.00 11,770.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ำกัด

11,770.00 บำท
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ำกัด

11,770.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400083
ลงวันท่ี 07/05/2564

6 ขออนุมัติจ้ำงซ่อมแซมพ้ืนกระเบ้ือง ช้ัน 1 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 492,997.98 492,997.98 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ำกัด
492,997.98 บำท

บริษัท เอส โอ ที เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ำกัด
549,894.40 บำท

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ำกัด
492,997.98 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
ER10136400084
ลงวันท่ี 07/05/2564

7 ขออนุมัติจ้ำงบริกำรขนย้ำยอุปกรณ์ส ำนักงำน 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท วิวัฒนำ มูฟว่ิง จ ำกัด

180,000.00 บำท
บริษัท วิวัฒนำ มูฟว่ิง จ ำกัด

180,000.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400085
ลงวันท่ี 07/05/2564

8 ขออนุมัติจ้ำงเปล่ียนไฟ LED ในตัวอักษรป้ำยช่ือสถำบันฯ 45,500.00 45,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ำกัด
45,500.00 บำท

บริษัท กรุงศิลป์โฆษณำ จ ำกัด
47,080.00 บำท

บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ำกัด
45,500.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
ER10136400086
ลงวันท่ี 07/05/2564

9
ขออนุมัติจัดจ้ำงบริหำรอำคำรสิรินธรำนุสรณ์ 60 พรรษำ
งำนวิศวกรรมบ ำรุงรักษำอำคำร ระหว่ำงวันท่ี 16 เม.ย. - 15 พ.ค.64

457,272.97 457,272.97 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท รักษำควำมปลอดภัย 

ซีบีเอ็ม แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
457,272.97 บำท

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย 
ซีบีเอ็ม แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

457,272.97 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400087 
ลงวันท่ี 07/05/2564

10
ขออนุมัติจัดจ้ำงรักษำควำมสะอำด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ 
อำคำรสิรินธรำนุสรณ์ 60 พรรษำ ระหว่ำงวันท่ี 16 เม.ย. -15 พ.ค.64

489,363.71 489,363.71 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท แอล ดี อำร์ จ ำกัด

489,363.71 บำท
บริษัท แอล ดี อำร์ จ ำกัด

489,363.71 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400088
ลงวันท่ี 07/05/2564

11 ขออนุมัติจ้ำงติดต้ังบันไดข้ึนประตูหนีไฟช้ัน 1 อำคำรพระบรมคุณ 38,145.50 38,145.50 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ำกัด
38,145.50 บำท

บริษัท ไลต้ัน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด
46,010.00 บำท

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ำกัด
38,145.50 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
ER10136400089
ลงวันท่ี 13/05/2564

12 ขออนุมัติเช่ำห้องพักนักศึกษำชำย จ ำนวน 4 ห้อง (20 พ.ค. 64 - 19 มิ.ย. 64) 16,000.00 16,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท บำงนำกำรเคหะ จ ำกัด

16,000.00 บำท
บริษัท บำงนำกำรเคหะ จ ำกัด

16,000.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400144
ลงวันท่ี 14/05/2564

13
ขออนุมัติจัดซ้ือกระเบ้ืองยำงขนำด 30x30 ซม.
ส ำหรับซ่อมแซมพ้ืนกระเบ้ืองอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ

15,696.90 15,696.90 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้ำง จ ำกัด

15,696.90 บำท
บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้ำง จ ำกัด

15,696.90 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400145
ลงวันท่ี 14/05/2564

14 ขออนุมัติจัดซ้ือแอลกอฮอล์ 18 ลิตร จ ำนวน 10 ถัง 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ชนุตำ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

25,000.00 บำท
บริษัท ชนุตำ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

25,000.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400146
ลงวันท่ี 14/05/2564

15 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองห้องปฏิบัติกำรพยำบำล จ ำนวน 4 รำยกำร 18,789.20 18,789.20 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี.แอล.แมชชีน (1989)

18,789.20 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี.แอล.แมชชีน (1989)

18,789.20 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400147
ลงวันท่ี 14/05/2564

16 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ำยำท ำควำมสะอำดมือ ส ำหรับใช้กับเคร่ือง Automatic Dispenser 9,600.00 9,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ำกัด

9,600.00 บำท
บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ำกัด

9,600.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400148
ลงวันท่ี 14/05/2564

17 ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำตู้ใส่รองเท้ำส ำหรับห้องพักนักศึกษำอำคำรสิรินธรำนุสรณ์ 60 พรรษำ จ ำนวน 126 ตู้ 471,870.00 471,870.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  จี ดับเบ้ิลยู (1996)
497,700.00 บำท

บริษัท เฟอร์นิช เดคโค จ ำกัด
471,870.00 บำท

บริษัท เฟอร์นิช เดคโค จ ำกัด
471,870.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
ER10136400090
ลงวันท่ี 14/05/2564

18 ขออนุมัติจ้ำงเปล่ียนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์ย่ีห้อ FUJISU 18,000 BTU 2,819.45 2,819.45 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ช่ำงดี เซอร์วิส จ ำกัด

2,819.45 บำท
บริษัท ช่ำงดี เซอร์วิส จ ำกัด

2,819.45 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400091
ลงวันท่ี 14/05/2564

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

วันท่ี ....31... เดือน .....พฤษภาคม...... 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 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในกำรขัดล้ำงลงแว็กซ์ห้องพักและโถงทำงเดิน ช้ัน 2 อำคำรพระบรมคุณ 15,440.10 15,440.10 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

15,440.10 บำท
บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

15,440.10 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400149
ลงวันท่ี 18/05/2564

20 ขออนุมัติจ้ำงท ำตู้แสดงช้ินงำนนวัตกรรม ช้ัน 5 294,000.00 294,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ำกัด

294,000.00 บำท
บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ ำกัด

294,000.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400092
ลงวันท่ี 18/05/2564

21
ขออนุมัติจัดจ้ำงซักผ้ำม่ำนห้องท ำงำนสำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุ
และสำขำกำรพยำบำลมำรดำทำรกและผดุงครรภ์ ช้ัน 8,9 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ

17,842.46 17,842.46 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ช.ธนวัฒน์ เดคอเรช่ัน

17,842.46 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ช.ธนวัฒน์ เดคอเรช่ัน

17,842.46 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400093
ลงวันท่ี 18/05/2564

22 ขออนุมัติจัดจ้ำงปรับปรุงระบบป๊ัมน้ ำพุ หน้ำอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ 307,464.50 307,464.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ำกัด

307,464.50 บำท
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ำกัด

307,464.50 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400094
ลงวันท่ี 19/05/2564

23 ขออนุมัติจ้ำงพิมพ์สัญญำรับทุนและสัญญำค้ ำประกันผู้รับทุน จ ำนวน 2,000 ฉบับ 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท นิวธรรมดำกำรพิมพ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

10,000.00 บำท
บริษัท นิวธรรมดำกำรพิมพ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

10,000.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400096
ลงวันท่ี 21/05/2564

24 ขออนุมัติจ้ำงซ่อมแซมทำสีผนังห้องช้ัน 8 และช้ัน 9 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ 170,000.00 170,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.พรรณรัตน์

170,000.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.พรรณรัตน์

170,000.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400097
ลงวันท่ี 21/05/2564

25 ขออนุมัติจัดจ้ำงติดต้ังรำวบันไดจับเด่ียวสแตนเลสติดผนังทำงลงอำคำรสิรินธรำนุสรณ์ ๖๐ พรรษำ 11,085.20 11,085.20 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง (ส ำนักงำนใหญ่)
11,085.20 บำท

บริษัท พีเอ็นเอส ซิสเท็ม จ ำกัด
14,836.19 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง (ส ำนักงำนใหญ่)
11,085.20 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
ER10136400098
ลงวันท่ี 21/05/2564

26 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้ำปู ปลอกหมอน และหมอน ของนักศึกษำชำย จ ำนวน 36 คน 44,298.00 44,298.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท คำรีนำ แมทเทรส จ ำกัด

44,298.00 บำท
บริษัท คำรีนำ แมทเทรส จ ำกัด

44,298.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400150
ลงวันท่ี 24/05/2564

27 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้ำคลุมเตียง ของนักศึกษำชำย จ ำนวน 36 คน 18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
นำยวัฒนชัย วรรณะ

18,000.00 บำท
นำยวัฒนชัย วรรณะ

18,000.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400151
ลงวันท่ี 24/05/2564
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