
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 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมผนังก้ันห้องและพ้ืนห้องท างานช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 490,000.00 490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พรรณรัตน์
490,000.00 บาท

หจก. กิจประภา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย
618,460.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พรรณรัตน์
490,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ER10136400066
ลงวันท่ี 01/04/2564

2 ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงและติดต้ังราวจับสแตนเลสกันตกเสริมบันไดหนีไฟ อาคารพระบรมคุณ 366,998.02 366,998.02 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง (ส านักงานใหญ่)

366,998.02 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอ.ซี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง (ส านักงานใหญ่)

366,998.02 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400067
ลงวันท่ี 01/04/2564

3 ขออนุมัติจัดซ้ือปล๊ักไฟ จ านวน 48 อัน 23,214.72 23,214.72 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่
23,214.72 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 
สเตช่ันเนอร่ี : ส านักงานใหญ่

24,000.00 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่
23,214.72 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136400125
ลงวันท่ี 08/04/2564

4 ขออนุมัติจัดซ้ือสต๊ิกเกอร์พิมพ์บาร์โค้ดและผ้าหมึกพิมพ์ส าหรับพิมพ์บาร์โค้ด 10,004.50 10,004.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เลเบ้ิลวัน เซ็นเตอร์ จ ากัด

10,004.50 บาท
บริษัท เลเบ้ิลวัน เซ็นเตอร์ จ ากัด

10,004.50 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400126
ลงวันท่ี 16/04/2564

5 ขออนุมัติเปล่ียนถุงลมหน้า ป๊ัมน้ า ถังพักน้ าหล่อเย็นและเปล่ียนถ่ายน้ ามัน ไส้กรองต่างๆ รวมท้ังอะไหล่อ่ืนๆ 330,416.05 330,416.05 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สแกนสยาม บริการ จ ากัด : ส านักงานใหญ่

330,416.05 บาท
บริษัท สแกนสยาม บริการ จ ากัด : ส านักงานใหญ่

330,416.05 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400068
ลงวันท่ี 16/04/2564

6 ขออนุมัติจัดพิมพ์แผ่นพับเพ่ือเชิญชวนบริจาคเงิน จ านวน 5,000 ชุด 12,500.00 12,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ส านักพิมพ์สุภา จ ากัด
12,500.00 บาท

บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ ากัด
15,000.00 บาท

บริษัท ส านักพิมพ์สุภา จ ากัด
12,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ER10136400069
ลงวันท่ี 16/04/2564

7 ขออนุมัติจัดจ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนและภูมิทัศน์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ระหว่าง 16 มี.ค. 64 - 15 เม.ย. 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

ER10136400070
ลงวันท่ี 16/04/2564

8 ขออนุมัติจัดจ้างบริหารอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา งานวิศวกรรมบ ารุงรักษาอาคารระหว่างวันท่ี 16 มี.ค. 64 - 15 เม.ย. 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

ER10136400071
ลงวันท่ี 16/04/2564

9 ขออนุมัติเปล่ียนเคร่ืองป้อนสารเคมีของ Cooling tower ระบบปรับอากาศ ช้ันดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 9,630.00 9,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด

9,630.00 บาท
บริษัท วิศวกรรมเคมี จ ากัด

9,630.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400127
ลงวันท่ี 20/04/2564

10
ขออนุมัติจัดจ้างท าพาร์ติช่ันพร้อมติดต้ังส าหรับก้ันห้องท่ีน่ังท างาน
ของอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

417,300.00 417,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์

417,300.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์

417,300.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400073
ลงวันท่ี 21/04/2564

11 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

PO10136400128
ลงวันท่ี 22/04/2564

12 ขออนุมัติจัดซ้ือขาต้ังตาลปัตร ส าหรับใช้ในพิธีวันก าเนิดสถาบันฯ 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ต.เก้ือกูล

12,000.00 บาท
ต.เก้ือกูล

12,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400129
ลงวันท่ี 22/04/2564

13 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 8,100.00 8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 
สเตช่ันเนอร่ี : ส านักงานใหญ่

8,100.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร 
สเตช่ันเนอร่ี : ส านักงานใหญ่

8,100.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400130
ลงวันท่ี 22/04/2564

14 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดเคร่ืองนอนส าหรับอาจารย์พิเศษและเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ามาพักท่ีหอพัก 14,980.00 14,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท คารีนา แมทเทรส จ ากัด

14,980.00 บาท
บริษัท คารีนา แมทเทรส จ ากัด

14,980.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400131
ลงวันท่ี 23/04/2564

15 ขออนุมัติจัดซ้ือหน้ากากผ้านาโน 3 ช้ัน จ านวน 500 ช้ิน ส าหรับจัดกิจกรรมงานวันเนิดสถาบันฯ 32,100.00 32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พริซิช่ัน ไซเอนซ์ จ ากัด

32,100.00 บาท
บริษัท พริซิช่ัน ไซเอนซ์ จ ากัด

32,100.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400132
ลงวันท่ี 23/04/2564

16 ขออนุมัติเช่าห้องพักนักศึกษาชาย จ านวน 4 ห้อง (20 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2564) 32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บางนาการเคหะ จ ากัด

32,000.00 บาท
บริษัท บางนาการเคหะ จ ากัด

32,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400133
ลงวันท่ี 23/04/2564

17
ขออนุมัติจัดจ้างท าพาร์ติช่ันพร้อมติดต้ังส าหรับก้ันพ้ืนท่ีน่ังท างาน
ของอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานท่ีช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

423,000.00 423,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์

423,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์

423,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400074
ลงวันท่ี 26/04/2564

18 ขออนุมัติซ่อมแอร์ร่ัว Carrier 48,000 BTU ห้องเคร่ืองลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 8,185.50 8,185.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

8,185.50 บาท
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

8,185.50 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400075
ลงวันท่ี 28/04/2564

19 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (AHU) ช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5,564.00 5,564.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

5,564.00 บาท
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

5,564.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400077
ลงวันท่ี 28/04/2564

20 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (AHU) ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3,588.78 3,588.78 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

3,588.78 บาท
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

3,588.78 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400078
ลงวันท่ี 28/04/2564

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

วันท่ี ....30... เดือน .....เมษายน...... 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 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมประตูร้ัวทางออกของสถาบัน ประตูท่ี 17 239,466.00 239,466.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริลักษณ์ เทรดด้ิง
239,466.00 บาท

บริษัท ป.เทพรัตน์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
282,223.20 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีพียู เอ็นจิเนียร่ิง
324,210.00 บาท

บริษัท วี.พี.สตรัคเจอรัล พาแนลส์ จ ากัด
344,368.80 บาท

บริษัท รวยชัยอินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ากัด
383,193.75 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริลักษณ์ เทรดด้ิง
239,466.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ER10136400079
ลงวันท่ี 28/04/2564

22 ขออนุมัติจัดซ้ือค่าอาหารกลางวัน จ านวน 200 ที ส าหรับโครงการจิตอาสาอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางดวงฤดี พันสมตน

14,000.00 บาท
นางดวงฤดี พันสมตน

14,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400137
ลงวันท่ี 29/04/2564

23 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาสารท าความเย็น R-22 (F-22) ใช้ในการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 ถัง 16,799.99 16,799.99 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด
16,799.99 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม.เซอร์วิสเคร่ืองเย็น
16,800.37 บาท

บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด
16,799.99 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136400138
ลงวันท่ี 29/04/2564

24 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาล ส าหรับห้องปฏิบัติการพยาบาล จ านวน 7 รายการ 35,260.00 35,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

35,260.00 บาท
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

35,260.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136400139
ลงวันท่ี 29/04/2564

25 ขออนุมัติจัดจ้างท าพาร์ติช่ันพร้อมติดต้ังส าหรับก้ันพ้ืนท่ีน่ังท างานของอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนท่ีช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 218,280.00 218,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์

218,280.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์

218,280.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400080
ลงวันท่ี 29/04/2564

26 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 132,647.90 132,647.90 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ากัด
132,647.90 บาท

บริษัท เอส โอ ที เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากัด
142,631.00 บาท

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวด้ิง จ ากัด
132,647.90 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ER10136400081
ลงวันท่ี 29/04/2564

27 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ (AHU) ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7,868.78 7,868.78 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

7,868.78 บาท
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

7,868.78 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136400082
ลงวันท่ี 29/04/2564
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