
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 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองพิมพ์เอกสารและอุปกรณ์ต่อพ่วง (ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. - 31 ต.ค.2564) 50,000.00 50,000.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด

50,000.00 บาท
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด

50,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500015
ลงวันท่ี 01/11/2564

2 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 25 รายการ 36,498.48 36,498.48 วิธ๊เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร สเตช่ันเนอร่ี : ส านักงานใหญ่
36,498.48 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โทเทิล ท็อป ซัพพลาย
42,703.22 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ แอนด์ เจ บิสสิเนส คอร์ปอร์เรชัน
43,798.18 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสาร สเตช่ันเนอร่ี : ส านักงานใหญ่
36,498.48 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136500016
ลงวันท่ี 01/11/2564

3 ขออนุมัติจัดซ้ือต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล MGH ebook Library 125,000.00 125,000.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด

125,000.00 บาท
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด

125,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500017
ลงวันท่ี 01/11/2564

4
ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังฟิล์มกรองแสงส าหรับกระจกหน้าต่างห้องควบคุมงานระบบช้ันลอย 
ภายในหอประชุมศักรินทรภักดี ช้ัน 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา

32,400.00 32,400.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
นายวรงค์นันทน์ สุตนันท์จินตภา

32,400.00 บาท
นายวรงค์นันทน์ สุตนันท์จินตภา

32,400.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500015
ลงวันท่ี 01/11/2564

5 ขออนุมัติจัดจ้างบ ารักรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา 149,425.00 149,425.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด

149,425.00 บาท
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด

149,425.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500016
ลงวันท่ี 01/11/2564

6 ขออนุมัติจัดซ้ือชุด PPE จ านวน 650 ชุด และ ถุงคลุมเท้า 650 คู่ 82,069.00 82,069.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท ภูมดิศ จ ากัด
82,069.00 บาท

บริษัท ภูมดิศ จ ากัด
82,069.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
PO10136500018
ลงวันท่ี 02/11/2564

7 ขออนุมัติจัดซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ส าหรับกิจกรรม Tele Nursing จ านวน 10 เคร่ือง 48,792.00 48,792.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จ ากัด : ส านักงานใหญ่
48,792.00 บาท

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด : ส านักงานใหญ่

48,792.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500019
ลงวันท่ี 02/11/2564

8 ขออนุมัติค่าต่อเติมพ้ืนท่ีประทับรับปริญญาบัตร ส าหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 12,000.00 12,000.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เอ็ม เอ็กซ์ซิบิชช่ัน

12,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เอ็ม เอ็กซ์ซิบิชช่ัน

12,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500020
ลงวันท่ี 02/11/2564

9 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเช่าจอแสดงภาพแบบLED ส าหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 85,000.00 85,000.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

85,000.00 บาท
บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

85,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500021
ลงวันท่ี 02/11/2564

10 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายสายไฟ ส าหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 17,120.00 17,120.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

17,120.00 บาท
บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

17,120.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500022
ลงวันท่ี 02/11/2564

11 ขออนุมัติจัดซ้ือต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล Clinicalkey for Nursing 485,000.00 485,000.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด

485,000.00 บาท
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด

485,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500023
ลงวันท่ี 04/11/2564

12 ขออนุมัติจัดซ้ือปากกา จ านวน 4 แท่ง และคีย์การ์ด iPad จ านวน 4 อัน 40,720.00 40,720.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) : ส านักงานใหญ่
40,720.00 บาท

บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
44,940.00 บาท

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) : ส านักงานใหญ่
40,720.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136500024
ลงวันท่ี 04/11/2564

13 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดอุปกรณ์เสริมทักษะ ในโครงการจัดการเรียนการสอน รายวิชา1084224 14,700.00 14,700.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง

มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
14,700.00 บาท

มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
14,700.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
PO10136500025
ลงวันท่ี 08/11/2564

14 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 1084224 70,764.45 70,764.45 วิธ๊เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด
70,764.45 บาท

บริษัท ดีเอสเอ็น คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 
โลจีสติกส์ กรุ๊ป จ ากัด

77,350.30 บาท

บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด
70,764.45 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136500026
ลงวันท่ี 08/11/2564

15 ขออนุมัติจัดซ้ือFace Shield ส าหรับโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตยุค New Normal 13,910.00 13,910.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท ภูมดิศ จ ากัด
13,910.00 บาท

บริษัท ภูมดิศ จ ากัด
13,910.00 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
PO10136500027
ลงวันท่ี 08/11/2564

16 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ความหนา 80 แกรม จ านวน 500 รีม 49,755.00 49,755.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด

49,755.00 บาท
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด

49,755.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500028
ลงวันท่ี 08/11/2564

17 ขออนุมัติค่าใ้ช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารกล่อง อาหารว่าง ในงานพระราชทานปริญญาบัตร 36,273.00 36,273.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท ร้านอาหารคุณต้อย จ ากัด

36,273.00 บาท
บริษัท ร้านอาหารคุณต้อย จ ากัด

36,273.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500029
ลงวันท่ี 10/11/2564

18 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 34,300.00 34,300.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34,300.00 บาท
ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34,300.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500020
ลงวันท่ี 10/11/2564

19 ขออนุมัติค่าบริการถ่ายทอดสด (Facebook Live) เพ่ิมเติม ส าหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 33,800.00 33,800.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

33,800.00 บาท
ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

33,800.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500021
ลงวันท่ี 10/11/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
(ช่ือหน่วยงาน).....สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

วันท่ี ...30... เดือน ....พฤศจิกายน...... 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

20 ขออนุมัติค่าเบ้ียประกันภัย พรบ. ปี 2565 ของรถ 6 ล้อ และรถบัส 20,746.23 20,746.23 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

20,746.23 บาท
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

20,746.23 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500030
ลงวันท่ี 11/11/2564

21 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องหน่วยบริหารทรัพย์สินและพัสดุ ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 15,959.05 15,959.05 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

15,959.05 บาท
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

15,959.05 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500022
ลงวันท่ี 11/11/2564

22 ขออนุมัติจ้างซ่อมป๊ัมน้ าเคร่ืองสูบน้ าประปาจากบ่อน้ าประปาใต้ดินข้ึน ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 97,454.53 97,454.53 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด

97,454.53 บาท
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด

97,454.53 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500023
ลงวันท่ี 11/11/2564

23 ขออนุมัติจัดจ้างท าบัตรอวยพรปีใหม่ 2565 6,420.00 6,420.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอ็คทีฟอินเตอร์พร้ินท์

6,420.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอ็คทีฟอินเตอร์พร้ินท์

6,420.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500024
ลงวันท่ี 12/11/2564

24 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์เอกสารเพ่ิมเติม ระยะเวลา 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2564 2,267.50 2,267.50 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด

2,267.50 บาท
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด

2,267.50 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500031
ลงวันท่ี 15/11/2564

25 ขออนุมัติจัดซ้ือของขวัญ เพ่ือตอบแทนผู้ส่ือข่าวท่ีอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สถาบัน 19,260.00 19,260.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท เกรทพรีเม่ียม จ ากัด

19,260.00 บาท
บริษัท เกรทพรีเม่ียม จ ากัด

19,260.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500032
ลงวันท่ี 16/11/2564

26 ขออนุมัติจ้างบริหารอาคารและงานวิศวกรรมบ ารุง อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ ระหว่างวันท่ี 16-31 ตุลาคม 2564 254,136.47 254,136.47 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม 

แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
254,136.47 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม 
แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

254,136.47 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500025
ลงวันท่ี 16/11/2564

27 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาดและดูแลสวน อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ ระหว่างวันท่ี 16-31 ตุลาคม 2564 244,681.86 244,681.86 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอล ดี อาร์ จ ากัด

244,681.86 บาท
บริษัท แอล ดี อาร์ จ ากัด

244,681.86 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500026
ลงวันท่ี 16/11/2564

28 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้า ห้องพัสดุงานช่าง (ห้อง103) ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 31,714.80 31,714.80 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด

31,714.80 บาท
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด

31,714.80 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500027
ลงวันท่ี 17/11/2564

29
ขออนุมัติจ้างล้างบ่อปลาคาร์ฟ ปรับปรุงระบบเก็บฝุ่นฝ้าผิวน้ า 
เติมอากาศและติดต้ังตู้ควบคุมการเปิด-ปิดอัตโนมัติระบบกรองน้ าและอากาศ

72,717.20 72,717.20 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พอนด์ ซิสเท็ม

72,717.20 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พอนด์ ซิสเท็ม

72,717.20 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500028
ลงวันท่ี 17/11/2564

30 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง ส าหรับห้องปฏิบัติการพยาบาล จ านวน 41 รายการ 95,905.00 95,905.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

95,905.00 บาท
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

95,905.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500033
ลงวันท่ี 18/11/2564

31 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ ส าหรับรายวิชา 1024222 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
1,669.20 1,669.20

วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

1,669.20 บาท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

1,669.20 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500034
ลงวันท่ี 18/11/2564

32 ขออนุมัติจ้างตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
472,500.00 472,500.00

วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี 

แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด
472,500.00 บาท

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี 
แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ากัด

472,500.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500029
ลงวันท่ี 19/11/2564

33 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ ขนาด A3 ส าหรับไว้ในการปฏิบัติงาน หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา 32,675.60 32,675.60 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

32,675.60 บาท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

32,675.60 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500035
ลงวันท่ี 22/11/2564

34 ขออนุมัติจัดซ้ือตุ๊กตาไวนิลเด็ก เพ่ือในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 80,400.00 80,400.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

80,400.00 บาท
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

80,400.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500036
ลงวันท่ี 23/11/2564

35 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดท าเบ้ียประกันภัยรถตู้ ทะเบียน ฮก 4045 ประจ าปี 2565 5,114.60 5,114.60 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

5,114.60 บาท
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

5,114.60 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500037
ลงวันท่ี 24/11/2564

36 ขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ีน่ังท างานของอาจารย์ จ านวน 5 ตัว ส าหรับสาขาวิชาพยาบาลอนามัยชุมชน 8,950.02 8,950.02 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่

8,950.02 บาท
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่

8,950.02 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500038
ลงวันท่ี 25/11/2564

37 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 10 รายการ ส าหรับหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) 12,340.00 12,340.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

12,340.00 บาท
บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

12,340.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500039
ลงวันท่ี 26/11/2564

38 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 11 รายการ ส าหรับรายวิชา 1094224 ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย 99,920.00 99,920.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

99,920.00 บาท
บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

99,920.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500040
ลงวันท่ี 26/11/2564

39 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนป๊ัมสูบคลอรีน บริเวณห้องงานระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 2 ชุด 96,642.40 96,642.40 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด

96,642.40 บาท
บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด

96,642.40 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500030
ลงวันท่ี 26/11/2564

40 ขออนุมัติจ้างท าแบคดรอปผ้าส าเร็จรูป จ านวน 1 ชุด ส าหรับโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างช่ือเสียง 53,500.00 53,500.00 วิธ๊เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิลเล่ียน พลัส คอมมูนิเคช่ัน
53,500.00 บาท

บริษัท ทีพี แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด
64,093.00 บาท

บริษัท แมคโฟร์ ดีไซน์ จ ากัด
62,060.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิลเล่ียน พลัส คอมมูนิเคช่ัน
53,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ER10136500031
ลงวันท่ี 26/11/2564

41 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตในยุค New Normal 93,357.23 93,357.23 วิธ๊เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

93,357.23 บาท
บริษัท เอ็มไอเอสซี จ ากัด

93,357.23 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500041
ลงวันท่ี 29/11/2564
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