
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 ขออนุมัติจัดซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์และแท่นดอกไม้สดส ำหรับตกแต่งสถำนท่ีงำนวันก ำเนิดสถำบันฯ 80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ช่อมำลี สยำม จ ำกัด

80,000.00 บำท
บริษัท ช่อมำลี สยำม จ ำกัด

80,000.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400221
ลงวันท่ี 02/08/2564

2 ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตู้ใส่เอกสำร สำขำวิชำกำรพยำบำลมำรดำทำรกและกำรผดุงครรภ์ 55,928.90 55,928.90 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท อำร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

55,928.90 บำท
บริษัท อำร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

55,928.90 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400222
ลงวันท่ี 02/08/2564

3 ขออนุมัติจ้ำงเช็ดท ำควำมสะอำดกระจกและแผงอลูมิเนียมกันแดดภำยนอก อำคำรสิรินธรำนุสรณ์ 60 พรรษำ 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ซีบีเอ็ม 

แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
400,000.00 บำท

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ซีบีเอ็ม 
แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

400,000.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400147
ลงวันท่ี 02/08/2564

4
ขออนุมัติจ้ำงเปล่ียน Fan Coil คอยล์เย็น 36,000BTU 
ห้องหัวหน้ำสำขำกำรพยำบำลจิตเวชฯ ช้ัน 11 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ

19,885.95 19,885.95 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ช่ำงดี เซอร์วิส จ ำกัด

19,885.95 บำท
บริษัท ช่ำงดี เซอร์วิส จ ำกัด

19,885.95 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400148
ลงวันท่ี 02/08/2564

5 ขออนุมัติจัดจ้ำงซ่อมแซมประตูร้ัวทำงออกสถำบันประตู 16 235,400.00 235,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สิริลักษณ์ เทรดด้ิง
235,400.00 บำท

บริษัท แอล.เอส.ดี (2000) จ ำกัด 
271,150.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สิริลักษณ์ เทรดด้ิง
235,400.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
ER10136400149
ลงวันท่ี 02/08/2564

6 ขออนุมัติจัดซ้ือพรมและอุปกรณ์ส ำหรับใช้งำนก ำเนิดสถำบันฯ 23,836.50 23,836.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จ ำกัด : สำขำชิดลม

23,836.50 บำท
บริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จ ำกัด : สำขำชิดลม

23,836.50 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400223
ลงวันท่ี 03/08/2564

7 ขออนุมัติจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส ำหรับสตรีมม่ิงและงำนมัลติมีเดีย จ ำนวน 10 เคร่ือง 320,900.00 320,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) : ส ำนักงำนใหญ่
320,900.00 บำท

บริษัท ทรีโอแอคเซส จ ำกัด 
330,800.00 บำท

บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) : ส ำนักงำนใหญ่
320,900.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
PO10136400224
ลงวันท่ี 03/08/2564

8 ขออนุมัติจัดจ้ำงจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์สร้ำงควำมผูกพันกับองค์กรให้บุคลำกรสถำบัน 160,500.00 160,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ซุปเปอร์ เอ บิชกรุ๊ป จ ำกัด

160,500.00 บำท
บริษัท ซุปเปอร์ เอ บิชกรุ๊ป จ ำกัด

160,500.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400150
ลงวันท่ี 03/08/2564

9
ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำช่องใส่เอกสำรอะครีลิค A4 พร้อมติดต้ัง ส ำหรับใส่แผนผังประจ ำหน้ำ
ห้องเรียนอำคำรสิรินธรำนุสรณ์ฯ และอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ

15,515.00 15,515.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท กรุงศิลป์โฆษณำ จ ำกัด

15,515.00 บำท
บริษัท กรุงศิลป์โฆษณำ จ ำกัด

15,515.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400151
ลงวันท่ี 03/08/2564

10 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน 4 กล่อง หน่วยจัดกำรกำรศึกษำ และห้องปฏิบัติกำรพยำบำล 9,484.48 9,484.48 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

9,484.48 บำท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

9,484.48 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400225
ลงวันท่ี 04/08/2564

11 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ รุ่น HP P1005/1006 จ ำนวน 2 กล่อง 4,128.06 4,128.06 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

4,128.06 บำท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

4,128.06 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400226
ลงวันท่ี 04/08/2564

12 ขออนุมัติจ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้ำและเคร่ืองพร้ินเตอร์ HP Laser Jet P1006 4,600.00 4,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

4,600.00 บำท
ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

4,600.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400152
ลงวันท่ี 04/08/2564

13 ขออนุมัติค่ำจัดท ำประกันภัยรถยนต์ และ พรบ .รถตู้ ทะเบียน ฮว 8153 15,282.24 15,282.24 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

15,282.24 บำท
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

15,282.24 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400227
ลงวันท่ี 05/08/2564

14 ขออนุมัติค่ำต่ออำยุกำรใช้งำน Line Official จ ำนวน 12 เดือน 26,347.68 26,347.68 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ยูนิคอร์น เอเจนซ่ี จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

26,347.68 บำท
บริษัท ยูนิคอร์น เอเจนซ่ี จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

26,347.68 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400228
ลงวันท่ี 05/08/2564

15
ขออนุมัติจ้ำงท ำพำร์ติช่ันพร้อมติดต้ัง ส ำหรับก้ันพ้ืนท่ีน่ังท ำงำนของอำจำรย์ 
สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ ช้ัน 8 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ

428,000.00 428,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์

428,000.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์

428,000.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400153
ลงวันท่ี 05/08/2564

16 ขออนุมัติจ้ำงติดฟิล์มฝ้ำ ฟิล์มกรองแสง อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 50,310.00 50,310.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
นำยวรงค์นันทน์ สุตนันท์จินตภำ

50,310.00 บำท
นำยวรงค์นันทน์ สุตนันท์จินตภำ

50,310.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400154
ลงวันท่ี 05/08/2564

17
ขออนุมัติจ้ำงบริหำรอำคำรสิรินธรำนุสรณ์ 60 พรรษำ งำนวิศวกรรมบ ำรุงรักษำอำคำร 
ระหว่ำงวันท่ี 16 ก.ค.-15 ส.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

ER10136400155
ลงวันท่ี 06/08/2564

18 ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำเส้ือโปโลคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำฯและท่ีปรึกษำสโมสร 21,004.10 21,004.10 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ทัช ปรินท์ต้ิง รีพับลิค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

21,004.10 บำท
บริษัท ทัช ปรินท์ต้ิง รีพับลิค จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

21,004.10 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400156
ลงวันท่ี 09/08/2564

19 ขออนุมัติจัดจ้ำงปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ ช้ัน 7 และ 11 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 พระชนมพรรษำ 153,654.14 153,654.14 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ำกัด

153,654.14 บำท
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ำกัด

153,654.14 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400157
ลงวันท่ี 10/08/2564

20 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองนอนนักศึกษำเพ่ิมเติม ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 30 ชุด 36,915.00 36,915.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท คำรีนำ แมทเทรส จ ำกัด

36,915.00 บำท
บริษัท คำรีนำ แมทเทรส จ ำกัด

36,915.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400229
ลงวันท่ี 11/08/2564

21 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้ำคลุมเตียงของนักศึกษำช้ันปีท่ี 1 เพ่ิมเติม ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 30 ชุด 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
นำยวัฒนชัย วรรณะ

15,000.00 บำท
นำยวัฒนชัย วรรณะ

15,000.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400230
ลงวันท่ี 11/08/2564

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

วันท่ี ....31... เดือน .....สิงหาคม...... 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

22
ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบห้องประชุม 910,912 อำคำรสิรินธรำนุสรณ์ 60 พรรษำ 
และห้องประชุม 802/4,902/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษำ

498,406.00 498,406.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ำกัด
498,406.00 บำท

บริษัท กู๊ด ดีล วิช่ันส์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)
627,448.00 บำท

บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ำกัด
498,406.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
PO10136400231
ลงวันท่ี 13/08/2564

23 ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยกำรให้บริกำรเช่ือมต่อฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจ (BI) 72,225.00 72,225.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท อินโฟลิสท์ จ ำกัด

72,225.00 บำท
บริษัท อินโฟลิสท์ จ ำกัด

72,225.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400232
ลงวันท่ี 13/08/2564

24 ขออนุมัติจัดจ้ำงซ่อมแซ่มห้องสุขำชำยช้ัน 1 ตึกสุทธำทิพย์ 74,279.40 74,279.40 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ำกัด

74,279.40 บำท
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ำกัด

74,279.40 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400158
ลงวันท่ี 13/08/2564

25
ขออนุมัติจัดจ้ำงย้ำยป้ำยประชำสัมพันธ์จำกด้ำนขวำประตู 16 ไปติดด้ำนข้ำงอำคำร
พระบรมคุณแนวร้ัวด้ำนหน้ำหันออกถนนอังรีดูนังต์

32,100.00 32,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สิริลักษณ์ เทรดด้ิง

32,100.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สิริลักษณ์ เทรดด้ิง

32,100.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400159
ลงวันท่ี 13/08/2564

26
ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะและเก้ำอ้ี เพ่ือให้ในกำรปฏิบัติงำนบริเวณโถงช้ันเรียน ช้ัน 4,5,6 และ 7 
อำคำรสิรินธรำนุสรณ์ 60 พรรษำ

358,450.00 358,450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ำกัด
358,450.00 บำท

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่
449,400.00 บำท

บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ำกัด
358,450.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
PO10136400233
ลงวันท่ี 17/08/2564

27 ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำควำมสะอำดห้องพักศึกษำ ช้ัน 17 - 20 อำคำรสิรินธรำนุสรณ์ 60 พรรษำ 85,600.00 85,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ซีบีเอ็ม 

แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
85,600.00 บำท

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ซีบีเอ็ม 
แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

85,600.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400160
ลงวันท่ี 17/08/2564

28 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ รุ่น HP Laserjet 1020 จ ำนวน 2 กล่อง 4,742.24 4,742.24 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

4,742.24 บำท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

4,742.24 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400234
ลงวันท่ี 19/08/2564

29 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง เพ่ือใช้ท่ีห้องปฎิบัติกำรพยำบำล จ ำนวน 55 รำยกำร 96,935.00 96,935.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ำกัด
96,935.00 บำท

บริษัท เฮลท์ เทค เมดดิคอล (ไทยแลนด์) จ ำกัด
118,807.45 บำท

บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ำกัด
96,935.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
PO10136400235
ลงวันท่ี 19/08/2564

30 ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำควำมสะอำดพรมทำงเดินและภำยใน ช้ัน 3 และ ช้ัน 8 อำคำรสิรินธรำนุสรณ์ 60 พรรษำ 53,500.00 53,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ซีบีเอ็ม 

แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด
53,500.00 บำท

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ซีบีเอ็ม 
แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

53,500.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400161
ลงวันท่ี 19/08/2564

31 ขออนุมัติจัดซ้ือแอลกอฮอล์ 70% จ ำนวน 10 แกลลอนๆละ 20 ลิตร 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

PO10136400218
ลงวันท่ี 20/08/2564

32 ขออนุมัติจัดซ้ือ iPad จ ำนวน 4 เคร่ือง 98,220.00 98,220.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) : ส ำนักงำนใหญ่
98,220.00 บำท

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ำกัด (มหำชน)
103,109.48 บำท

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกัด (มหำชน)
105,121.21 บำท

บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) : ส ำนักงำนใหญ่
98,220.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
PO10136400219
ลงวันท่ี 20/08/2564

33
ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Bookz) เร่ือง Handbook or Medical 
Play Therapy and Child Life จ ำนวน 1 รำยกำร

9,900.00 9,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด

9,900.00 บำท
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด

9,900.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400220
ลงวันท่ี 20/08/2564

34 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดำษช ำระ จ ำนวน 10 ลัง 8,239.00 8,239.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

8,239.00 บำท
บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

8,239.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400221
ลงวันท่ี 20/08/2564

35 ขออนุมัติจัดจ้ำงติดฟิล์มกรองแสงและฟิล์มฝ้ำขุ่น จ ำนวน 3 ห้อง 55,835.00 55,835.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
นำยวรงค์นันทน์ สุตนันท์จินตภำ

55,835.00 บำท
นำยวรงค์นันทน์ สุตนันท์จินตภำ

55,835.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400162
ลงวันท่ี 20/08/2564

36 ขออนุมัติจ้ำงจัดท ำฉำกถ่ำยภำพ งำนพิมพ์พร้อมโครงสร้ำง Pull Frame ขนำด 3.59*2.30 ม. 36,380.00 36,380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท อำร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด

36,380.00 บำท
บริษัท อำร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด

36,380.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400163
ลงวันท่ี 20/08/2564

37
ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำควำมสะอำด  ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อำคำรสิรินธรำนุสรณ์ 60 พรรษำ 
ระหว่ำงวันท่ี 16 กรกฎำคม - 15 สิงหำคม 2564

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

ER10136400164
ลงวันท่ี 20/08/2564

38 ขออนุมัติจัดซ้ือTablet ย่ีห้อ Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi 487,920.00 487,920.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
487,920.00 บำท

บริษัท ไอทีเอส อินทิเกรเตอร์ จ ำกัด 
505,040.00 บำท

บริษัท ซอฟท์เซิร์ฟ โซลูช่ัน จ ำกัด
513,172.00 บำท

บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
487,920.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
PO10136400222
ลงวันท่ี 23/08/2564

39 ขออนุมัติจัดซ้ือกล้อง Webcam จ ำนวน 10 ตัว และอุปกรณ์เสริม จ ำนวน 1 ชุด 34,100.90 34,100.90 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ณัฐชัยอิเล็คทริคพลัส จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)
34,100.90 บำท

บริษัท เอวี แวลู จ ำกัด
42,136.50 บำท

บริษัท ณัฐชัยอิเล็คทริคพลัส จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)
34,100.90 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
PO10136400223
ลงวันท่ี 23/08/2564

หนา้ 2



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

40 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำสำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชฯ ช้ัน11 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 161,238.30 161,238.30 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท อำร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

161,238.30 บำท
บริษัท อำร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

161,238.30 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400224
ลงวันท่ี 23/08/2564

41 ขออนุมัติจัดซ้ือ Samsung Flip Chart 117,700.00 117,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
117,700.00 บำท

บริษัท ไอทีเอส อินทิเกรเตอร์ จ ำกัด
505,040.00 บำท

บริษัท ซอฟท์เซิร์ฟ โซลูช่ัน จ ำกัด
513,172.00 บำท

บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด
117,700.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
PO10136400225
ลงวันท่ี 23/08/2564

42 ขออนุมัติจัดจ้ำงผลิตส่ือกำรเรียนรู้เร่ืองกำรพัฒนำควำมรอบรู้รอบด้ำนกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช 140,000.00 140,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เอ ดรีม สตูดิโอ จ ำกัด

140,000.00 บำท
บริษัท เอ ดรีม สตูดิโอ จ ำกัด

140,000.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400165
ลงวันท่ี 23/08/2564

43 ขออนุมัติจัดจ้ำงปรับปรุงพ้ืนทำงข้ึนอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระขนมพรรษำ ด้ำนสะพำนปลำหน้ำอำคำรบรมคุณ 143,968.50 143,968.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ำกัด

143,968.50 บำท
บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ำกัด

143,968.50 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400166
ลงวันท่ี 23/08/2564

44 ขออนุมัติจ้ำงจัดท ำวิดีโองำนวิจัยของอำจำรย์สถำบัน 83,460.00 83,460.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท อำร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด

83,460.00 บำท
บริษัท อำร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด

83,460.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400167
ลงวันท่ี 23/08/2564

45 ขออนุมัติจัดท ำคู่มือนักศึกษำ ของโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ จ ำนวน 260 เล่ม 21,977.80 21,977.80 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอ็คทีฟอินเตอร์พร้ินท์

21,977.80 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอ็คทีฟอินเตอร์พร้ินท์

21,977.80 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400168
ลงวันท่ี 23/08/2564

46 ขออนุมัติซ้ือน้ ำยำท ำควำมสะอำดมือ ขนำด 1,000 ml จ ำนวน 36 ขวด 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ชนุตำ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)
14,000.00 บำท

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด
14,400.00 บำท

บริษัท ชนุตำ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)
14,000.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
PO10136400226
ลงวันท่ี 24/08/2564

47 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ จ ำนวน 15 รำยกำร 15 เล่ม จำกบริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกัด 43,885.50 43,885.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกัด : ส ำนักงำนใหญ่

43,885.50 บำท
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกัด : ส ำนักงำนใหญ่

43,885.50 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400227
ลงวันท่ี 25/08/2564

48 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ จ ำนวน 23 รำยกำร 23 เล่ม จำกบริษัท นิว โนวเลจฯ 64,180.00 64,180.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด

64,180.00 บำท
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด

64,180.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400228
ลงวันท่ี 25/08/2564

49 ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำป้ำยห้องเรียน จ ำนวน 4 ชุด 62,864.64 62,864.64 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท กรุงศิลป์โฆษณำ จ ำกัด

62,864.64 บำท
บริษัท กรุงศิลป์โฆษณำ จ ำกัด

62,864.64 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400170
ลงวันท่ี 25/08/2564

50 ขออนุมัติจัดจ้ำงซ่อมแซมท่อน้ ำท้ิงเคร่ืองปรับอำกำศ ห้องประชำสัมพันธ์ ช้ัน 1 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 13,642.50 13,642.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ช่ำงดี เซอร์วิส จ ำกัด

13,642.50 บำท
บริษัท ช่ำงดี เซอร์วิส จ ำกัด

13,642.50 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400171
ลงวันท่ี 26/08/2564

51 ขออนุมัติจัดจ้ำงก่อสร้ำงโรงพักขยะใบไม้วัชพืชและเศษวัสดุท่ีใช้งำนไม่ได้ บริเวณด้ำนหลังอำคำรพระบรมคุณ 161,784.00 161,784.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง (ส ำนักงำนใหญ่)

161,784.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง (ส ำนักงำนใหญ่)

161,784.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400172
ลงวันท่ี 26/08/2564

52 ขออนุมัติจัดจ้ำงซ่อมแซมห้องสุขำชำย-หญิง ช้ัน 3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 321,160.50 321,160.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ำกัด

321,160.50 บำท
บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ำกัด

321,160.50 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400173
ลงวันท่ี 26/08/2564

53 ขออนุมัติจัดจ้ำงท ำโซฟำห้องผู้บริหำร ช้ัน 8 อำคำรสิรินธรำนุสรณ์ 60 พรรษำ 477,273.50 477,273.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เฟอร์นิช เดคโค จ ำกัด

477,273.50 บำท
บริษัท เฟอร์นิช เดคโค จ ำกัด

477,273.50 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400174
ลงวันท่ี 26/08/2564

54 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้ท ำน้ ำด่ืมอุณภูมิร้อน-เย็น พร้อมมระบบกรอง 5 ข้ันตอน จ ำนวน 2 เคร่ือง 50,830.00 50,830.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท มำซูม่ำ เซอร์วิส จ ำกัด

50,830.00 บำท
บริษัท มำซูม่ำ เซอร์วิส จ ำกัด

50,830.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400229
ลงวันท่ี 27/08/2564

55 ขออนุมัติค่ำเบ้ียประกันอุบัติเหตุของนักศึกษำประจ ำปี2564 จ ำนวน 823 คน 79,831.00 79,831.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท อินทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

79,831.00 บำท
บริษัท อินทรประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

79,831.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400230
ลงวันท่ี 27/08/2564

56 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ จ ำนวน 63 รำยกำร 240 เล่ม 79,982.50 79,982.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

79,982.50 บำท
ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

79,982.50 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400231
ลงวันท่ี 30/08/2564

57 ขออนุมัติจัดซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองสูบน้ ำดับเพลิง 20,330.00 20,330.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เค เอ็ม อำร์ เอเซีย แปซิฟิค จ ำกัด

20,330.00 บำท
บริษัท เค เอ็ม อำร์ เอเซีย แปซิฟิค จ ำกัด

20,330.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400232
ลงวันท่ี 30/08/2564

58 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จ ำนวน 29 รำยกำร 87 เล่ม 27,207.00 27,207.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

27,207.00 บำท
ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

27,207.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400233
ลงวันท่ี 31/08/2564

59 ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยOffice 365 Power BI Pro 16,050.00 16,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เอซอฟท์วัน จ ำกัด

16,050.00 บำท
บริษัท เอซอฟท์วัน จ ำกัด

16,050.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400234
ลงวันท่ี 31/08/2564

60 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ จ ำนวน 15 รำยกำร 15 เล่ม 37,050.00 37,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด

37,050.00 บำท
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด

37,050.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

PO10136400235
ลงวันท่ี 31/08/2564

61 ขออนุมัติจ้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องให้ค ำปรึกษำและศูนย์ให้ค ำปรึกษำและแนะแนว ช้ัน 7 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 235,400.00 235,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สิริลักษณ์ เทรดด้ิง

235,400.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สิริลักษณ์ เทรดด้ิง

235,400.00 บำท
อยู่ในวงเงินงบประมำณ

ER10136400175
ลงวันท่ี 31/08/2564
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