
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 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายหลอดไฟหลังคา ไฟในห้องโดยสาร ไฟหร่ีท้ายรถ เบาะท่ีน่ัง และผ้าใบกันฝน ส าหรับรถ 6 ล้อ 10,058.00 10,058.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วีระชัย จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

10,058.00 บาท
บริษัท วีระชัย จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

10,058.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500061
ลงวันท่ี 04/01/2565

2 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการต่ออายุวารสารภาษาต่างประเทศ จากบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด จ านวน 2 รายช่ือ 10,600.00 10,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด

10,600.00 บาท
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด

10,600.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500063
ลงวันท่ี 04/01/2565

3 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่ออายุวารสารภาษาต่างประเทศ จากบริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด จ านวน 2 รายช่ือ 75,420.00 75,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด : ส านักงานใหญ่

75,420.00 บาท
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด : ส านักงานใหญ่

75,420.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500064
ลงวันท่ี 04/01/2565

4 ขออนุมัติจ้างติดต้ังชุดควบคุมพัดลมระบายอากาศ 2 ชุด ท่ีห้องเคร่ืองลิฟต์ ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 74,900.00 74,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

74,900.00 บาท
บริษัท ช่างดี เซอร์วิส จ ากัด

74,900.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500045
ลงวันท่ี 04/01/2565

5 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมร้ัวด้านข้างเรือนเพาะช าและเทคอนกรีตคานคอดิน ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 39,590.00 39,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริลักษณ์ เทรดด้ิง

39,590.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริลักษณ์ เทรดด้ิง

39,590.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500046
ลงวันท่ี 04/01/2565

6 ขออนุมัติต่ออายุวารสารภาษาต่างประเทศ จ านวน 2 รายช่ือ จากบริษัท บุ๊คเน็ท 95,340.00 95,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด : ส านักงานใหญ่

95,340.00 บาท
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด : ส านักงานใหญ่

95,340.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500065
ลงวันท่ี 12/01/2565

7 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ จ านวน 19 รายการ 42 เล่ม 14,231.70 14,231.70 วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14,231.70 บาท
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14,231.70 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500066
ลงวันท่ี 12/01/2565

8 ขออนุมัติค่าอาหารกล่อง ในงานประชุมสภาสถาบัน คร้ังท่ี 37 เม่ือวันท่ี 9 ธ.ค. 64 17,500.00 17,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ร้านอาหารคุณต้อย จ ากัด

17,500.00 บาท
บริษัท ร้านอาหารคุณต้อย จ ากัด

17,500.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500067
ลงวันท่ี 12/01/2565

9 ขออนุมัติต่ออายุ VPS Server ส าหรับโดเมน Stin.ac.th ระยะเวลา 1 ปี (16 มี.ค.65 - 16 มี.ค.66) 37,749.60 37,749.60 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อิเล็กทรอนิก คอมเมิร์ซ จ ากัด  

(ส านักงานใหญ่)
37,749.60 บาท

บริษัท อิเล็กทรอนิก คอมเมิร์ซ จ ากัด  
(ส านักงานใหญ่)
37,749.60 บาท

อยู่ในวงเงินงบประมาณ
PO10136500068
ลงวันท่ี 18/01/2565

10 ขออนุมัติต่ออายุวารสารภาษาต่างประเทศ ระยะเวลาต้ังแต่ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 จ านวน 3 รายช่ือ 93,530.00 93,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด : ส านักงานใหญ่

93,530.00 บาท
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด : ส านักงานใหญ่

93,530.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500069
ลงวันท่ี 18/01/2565

11
ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนท่อเหล็กเป็นแบบท่อ PPR เปล่ียนวาล์วเปิด - ปิด 
และซ่อมแซมเคร่ืองป้ัมสูบน้ าท่ีห้องเคร่ืองป้ัมน้ า ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

95,417.25 95,417.25 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด
95,417.25 บาท

หจก. เค.พี.เอส เทรดด้ิง ป้ัม มอเตอร์ เซอร์วิส
103,447.60 บาท

บริษัท โรเตอร์ รัน จ ากัด
95,417.25 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
ER10136500047
ลงวันท่ี 18/01/2565

12 ขออนุมัติจ้างติดฟิล์มฝ้ากรองแสง ห้องงานสารบรรณ ช้ัน 1 ตึกสุทธาทิพย์ 5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายวรงค์นันทน์ สุตนันท์จินตภา

5,500.00 บาท
นายวรงค์นันทน์ สุตนันท์จินตภา

5,500.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500048
ลงวันท่ี 18/01/2565

13 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2564 198,110.50 198,110.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮ้าส์ จ ากัด : ส านักงานใหญ่
198,110.50 บาท

บริษัท สินทวีการพิมพ์ จ ากัด
220,955.00 บาท

บริษัท อาทรการพิมพ์ จ ากัด
222,827.50 บาท

บริษัท โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮ้าส์ จ ากัด 
: ส านักงานใหญ่

198,110.50 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

ER10136500049
ลงวันท่ี 19/01/2565

14 ขออนุมัติจัดซ้ือเตียงไฟฟ้า ภายใต้งานห้องปฏิบัติการพยาบาล จ านวน 10 เตียง 498,000.00 498,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จ ากัด
498,00.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มเมด
580,000.00 บาท

บริษัท เทคเกท อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด
550,000 บาท

บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จ ากัด
498,00.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

PO10136500070
ลงวันท่ี 24/01/2565

15 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดท าโปสเตอร์ แบนเนอร์ ส าหรับการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสมเกียรติ ชินครุ่ย

15,000.00 บาท
นายสมเกียรติ ชินครุ่ย

15,000.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500071
ลงวันท่ี 24/01/2565

16 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้ินเปลือง เข้าห้องปฏิบัติการพยาบาล ในรายวิชา PN1302 6,485.00 6,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

6,485.00 บาท
บริษัท ชนุตา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

6,485.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500072
ลงวันท่ี 24/01/2565

17 ขออนุมัติจ้างอบ UVC และอบ OZONE ฆ่าเช้ือโรค ห้องพักนักศึกษา อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา 9,630.00 9,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม 

แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
9,630.00 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม 
แฟซิลิต้ีส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

9,630.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

ER10136500050
ลงวันท่ี 24/01/2565

18 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือจากบริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด จ านวน 9 รายการ 9 เล่ม 22,588.75 22,588.75 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด : ส านักงานใหญ่

22,588.75 บาท
บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด : ส านักงานใหญ่

22,588.75 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500073
ลงวันท่ี 27/01/2565

19 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือจากบริษัท พี.บี.ฟอร์บุ๊คส์ฯ จ านวน 36 รายการ 36 เล่ม 91,836.00 91,836.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จ ากัด

91,836.00 บาท
บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จ ากัด

91,836.00 บาท
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO10136500074
ลงวันท่ี 27/01/2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
(ช่ือหน่วยงาน).....สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

วันท่ี ...31... เดือน ....มกราคม...... พ.ศ. 2565

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 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 เคร่ือง ,อุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณ จ านวน 18 อัน และแท่นชาร์จ จ านวน 1 แท่น 37,664.00 37,664.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ากัด
37,664.00 บาท

บริษัท กู๊ด ดีล วิช่ันส์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
43,763.00 บาท

บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ากัด
37,664.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
PO10136500075
ลงวันท่ี 27/01/2565

หนา้ 2


