
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1  เพื่อซื้อครุภัณฑเครื่องสํารองไฟสําหรับใชในงานสํานักงานคณะ

พยาบาลศาสตร

                  4,600           4,600 เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัด สุราษฎร

พอยเตอร  4,600.-

  หางหุนสวนจํากัด สุราษฎร

พอยเตอร  4,600.-

ราคาต่ําสุด 260000622100002  วันที่ 3 ตค 61

2  เพื่อซื้อครุภัณฑเครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม สําหรับงาน

สํานักงานคณะ

                  4,900           4,900 เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,300.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,300.-

ราคาต่ําสุด 260000622100003  วันที่ 3 ตค 61

3  เพื่อซื้อตูล็อกเกอรและตูเก็บอุปกรณสําหรับหองปฏิบัติการพยาบาล                  45,500          45,500 เฉพาะเจาะจง   บริษัทกรุงทองเฟอรนิเจอร

สุราษฎรธานี  จํากัด   45,000.-

  บริษัทกรุงทองเฟอรนิเจอร

สุราษฎรธานี  จํากัด   45,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622100001  วันที่ 3 ตค 61

4  เพื่อซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับใชงานในคณะ จํานวน 2 รายการ                  33,800          33,800 เฉพาะเจาะจง   บริษัทบอสคอมพิวเทค แอนด

เซอรวิส  จํากัด   33,700.-

  บริษัทบอสคอมพิวเทค แอนด

เซอรวิส  จํากัด   33,700.-

ราคาต่ําสุด 260000622100004  วันที่ 5 ตค 61

5  เพื่อซื้อครุภัณฑเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลมีลอเลื่อนสําหรับใช

ในคลินิกสุขภาพ

                 21,000          21,000 เฉพาะเจาะจง   บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด  

 20,000.-

  บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด  

 20,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622100005  วันที่ 11 ตค 61

6  ซื้อหนังสือทางการพยาบาล"การพยาบาลและผดุงครรภ สตรีใน

ระยะตั้งครรภ"

                  3,325           3,325 เฉพาะเจาะจง   รานSRU BOOKSTORE สํานัก

จัดการทรัพยสิน   3,325.-

  รานSRU BOOKSTORE สํานัก

จัดการทรัพยสิน   3,325.-

ราคาต่ําสุด 260000622100013  วันที่ 31 ตค 61

7  ซื้อวัสดุโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นกิจกรรมยอยวัน

พยาบาลแหงชาติ

                  2,040           2,040 เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดทีซี พลัส 

เมดิคอล   2,040.-

  หางหุนสวนจํากัดทีซี พลัส 

เมดิคอล   2,040.-

ราคาต่ําสุด 260000622100014  วันที่ 31 ตค 61

8  เพื่อซื้อวัสดุสําหรับดําเนินโครงการรับมอบหมวก เข็มชั้นป และ

ตะเกียงมิสฟลอเรนซไนติงเกล

                     750              750 เฉพาะเจาะจง   รานขุนทะเลฟลาวเวอร โดยนางสาว

กิตติมา สุขเสวียด   750.-

  รานขุนทะเลฟลาวเวอร โดยนางสาว

กิตติมา สุขเสวียด   750.-

ราคาต่ําสุด 260000622100012  วันที่ 18 ตค 61

9  เพื่อเปนคาพานพุมและคาภัตตาหารถวายพระในกิจกรรมวัน

พยาบาลแหงชาติ

                  2,000           2,000 เฉพาะเจาะจง   นางสาวลินดา คลายปกษี   2,000.-   นางสาวลินดา คลายปกษี   2,000.- ราคาต่ําสุด 260000622100011  วันที่ 19 ตค 61

10  เพื่อซื้อน้ําดื่มสําหรับคณะพยาบาลศาสตร                   3,760           3,760 เฉพาะเจาะจง   โรงงานน้ําดื่มราชพฤกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

3,760.-

  โรงงานน้ําดื่มราชพฤกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

3,760.-

ราคาต่ําสุด 260000622100010  วันที่ 22 ตค 61

11  เพื่อซื้อครุภัณฑฉาบใหญสําหรับโครงการปลูกฝงและเผยแพร

เอกลักษณความเปนไทย

                  2,000           2,000 เฉพาะเจาะจง   รานสุราษฎรการดนตรี โดยคุณ

จันทรา แววกระโทก   1,960.-

  รานสุราษฎรการดนตรี โดยคุณ

จันทรา แววกระโทก   1,960.-

ราคาต่ําสุด 260000622100016  วันที่ 31 ตค 61

12  เพื่อซื้อครุภัณฑเครื่องชั่งน้ําหนักเด็กทารกแบบดิจิตอล                   8,000           8,000 เฉพาะเจาะจง   บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด  

 7,000.-

  บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด  

 7,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622100007  วันที่ 19 ตค 61

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2561

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2561

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1)

13  ซื้อวัสดุโครงการรับมอบหมวก เข็มชั้นปและตะเกียงมิสฟลอเรนซไน

ติงเกล

                  3,886           3,886 เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ   

3,886.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ   

3,886.-

ราคาต่ําสุด 260000622100017  วันที่ 19 ตค 61

14  ซื้อวัสดุโครงการรับมอบหมวก เข็มชั้นปและตะเกียงมิสฟลอเรนซไน

ติงเกล

                  3,779           3,779 เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,779.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,779.-

ราคาต่ําสุด 260000622100018  วันที่ 18 ตค 61

15  เพื่อซื้อวัสดุสําหรับกิจกรรมวัสสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และ

วิชาชีพพยาบาล

                     650              650 เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนสามัญบานไทสมุนไพร

โดยนางเจนรุจา วรสิทธิกร   650.-

  หางหุนสวนสามัญบานไทสมุนไพร

โดยนางเจนรุจา วรสิทธิกร   650.-

ราคาต่ําสุด 260000622100031  วันที่ 30 ตค 61

16  เพื่อซื้อวัสดุสําหรับกิจกรรมวัสสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และ

วิชาชีพพยาบาล

                  2,040           2,040 เฉพาะเจาะจง   รานอรุณพร   2,040.-   รานอรุณพร   2,040.- ราคาต่ําสุด 260000622100032  วันที่ 30 ตค 61

17  ซื้อวัสดุสําหรับโครงการ                      160              160 เฉพาะเจาะจง   รานนองฟาใส 20 โดยนางสาวดารา

พร มุงใหม   160.-

  รานนองฟาใส 20 โดยนางสาวดารา

พร มุงใหม   160.-

ราคาต่ําสุด 260000622100033  วันที่ 30 ตค 61

18  เพื่อซื้อครุภัณฑชุดตรวจหู                  30,000          30,000 เฉพาะเจาะจง   บริษัทโฟรดี อ.ีเอ็ม. จํากัด  30,000.-   บริษัทโฟรดี อ.ีเอ็ม. จํากัด  30,000.- ราคาต่ําสุด 260000622100008  วันที่ 24 ตค 61

19  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ

และผูสูงอาย2ุ

                  4,800           4,800 เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   4,800.-  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   4,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200005  วันที่ 5 ตค 61

20  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา

ทารกและผดุงครรภ2

                  4,800           4,800 เฉพาะเจาะจง  นายสุพจน สังขเพชร   4,800.-  นายสุพจน สังขเพชร   4,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200006  วันที่ 5 ตค 61

21  เพื่อจางทําเอกสารคูมือการศึกษาภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลมารดาทารก 2

                  2,750           2,750 เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   2,750.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   2,750.-

ราคาต่ําสุด 260000622200007  วันที่ 3 ตค 61

22  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1                   1,800           1,800 เฉพาะเจาะจง  นางเนตรนภิส กวั้งซวน   1,800.-  นางเนตรนภิส กวั้งซวน   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200008  วันที่ 22 ตค 61

23  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1                   3,600           3,600 เฉพาะเจาะจง  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   3,600.-  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200009  วันที่ 22 ตค 61

24  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1                   1,000           1,000 เฉพาะเจาะจง  นายมานพ ศรีสุขโชติ   1,000.-  นายมานพ ศรีสุขโชติ   1,000.- ราคาต่ําสุด 260000622200010  วันที่ 22 ตค 61

25  เพื่อจางทําเอกสารประกอบการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร                   1,105           1,105 เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,105.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,105.-

ราคาต่ําสุด 260000622200011  วันที่ 19 ตค 61

26  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1                   1,800           1,800 เฉพาะเจาะจง  นางเนตรนภิส กวั้งซวน   1,800.-  นางเนตรนภิส กวั้งซวน   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200012  วันที่ 24 ตค 61



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2561

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1)

27  เพื่อจางเหมาซอมแซมประตูบานเลื่อน อาคารราชพฤกษ                   1,000           1,000 เฉพาะเจาะจง  รานC.W&เซอรวิส โดย นายนเรศ แพ

รัตน   1,000.-

 รานC.W&เซอรวิส โดย นายนเรศ แพ

รัตน   1,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622200013  วันที่ 25 ตค 61

28  เพื่อจางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หองพักชั้น 4 อาคารราช

พฤกษ

                  2,675           2,675 เฉพาะเจาะจง  บริษัทวายแอนดดี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

  2,675.-

 บริษัทวายแอนดดี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

  2,675.-

ราคาต่ําสุด 260000622200014  วันที่ 25 ตค 61

29  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1                   3,600           3,600 เฉพาะเจาะจง  นายกิตธวัช กวั้งซวน   3,600.-  นายกิตธวัช กวั้งซวน   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200015  วันที่ 25 ตค 61

30  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษา รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา

ทารกและผดุงครรภ 2

                  2,400           2,400 เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   2,400.-  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   2,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200016  วันที่ 25 ตค 61

31  เพื่อจางทําไวนิลและปายทุน กิจกรรมรับมอบหมวก เข็มชั้นป และ

ตะเกียงมิสฟลอเรนซไนติงเกล

                  1,740           1,740 เฉพาะเจาะจง  รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   1,740.-

 รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   1,740.-

ราคาต่ําสุด 260000622200018  วันที่ 18 ตค 61

32  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1                   3,600           3,600 เฉพาะเจาะจง  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   3,600.-  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200019  วันที่ 25 ตค 61

33  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1                   1,800           1,800 เฉพาะเจาะจง  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.-  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200020  วันที่ 25 ตค 61

34  เพื่อจางเหมารถรับ-สงอาจารยประสานแหลงฝกภาคปฏิบัติรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

                  1,800           1,800 เฉพาะเจาะจง  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   1,800.-  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200021  วันที่ 25 ตค 61

35  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1                   3,600           3,600 เฉพาะเจาะจง  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   3,600.-  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200022  วันที่ 25 ตค 61

36  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1                   1,800           1,800 เฉพาะเจาะจง  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.-  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200023  วันที่ 25 ตค 61

37  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1                   3,600           3,600 เฉพาะเจาะจง  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   3,600.-  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200024  วันที่ 25 ตค 61

38  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1                   1,800           1,800 เฉพาะเจาะจง  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.-  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200025  วันที่ 25 ตค 61

39  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1                   1,800           1,800 เฉพาะเจาะจง  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.-  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200026  วันที่ 31 ตค 61



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2561

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1)

40  จางทําไวนิลโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นกิจกรรม

ยอยวันพยาบาลแหงชาติ

                     504              504 เฉพาะเจาะจง  รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   504.-

 รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   504.-

ราคาต่ําสุด 260000622200028  วันที่ 31 ตค 61

41  เพื่อจางเหมาแตงหนานักแสดง กิจกรรมรับมอบหมวก เข็มชั้นป 

และตะเกียงมิสฟลอเรนซไนติงเกล

                  1,392           1,392 เฉพาะเจาะจง  นายปฐมพงศ กอบวัฒนกุล   1,392.-  นายปฐมพงศ กอบวัฒนกุล   1,392.- ราคาต่ําสุด 260000622200017  วันที่ 18 ตค 61

42  เพื่อจางเหมารถรับสงอาจารยประสานแหลงฝกรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลพื้นฐาน

                  1,800           1,800 เฉพาะเจาะจง  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   1,800.-  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200027  วันที่ 31 ตค 61

43  เพื่อจางเหมาจัดตกแตงสถานที่และดอกไมสด กิจกรรมรับมอบหมวก

 เข็มชั้นป และตะเกียงมิสฟลอเรนซไนติงเกล

                 15,000          15,000 เฉพาะเจาะจง  หางหุนสวนจํากัดเบิรดคัลเลอรแล็บ

15,000.-

 หางหุนสวนจํากัดเบิรดคัลเลอรแล็บ

15,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622200029  วันที่ 19 ตค 61

44  จางทําไวนิลโครงกาพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขายงานสาธารณสุข

ชายแดน/ตางดาว

                     900              900 เฉพาะเจาะจง  รานนัมเบอรวัน โดยนายปณณธร ลิ้ม

เจริญ   900.-

 รานนัมเบอรวัน โดยนายปณณธร ลิ้ม

เจริญ   900.-

ราคาต่ําสุด 260000622200037  วันที่ 18 ตค 61

45  เพื่อจางทําเอกสารคูมือฝกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

ผูสูงอายุ

                 11,040          11,040 เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   11,040.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   11,040.-

ราคาต่ําสุด 260000622200038  วันที่ 25 ตค 61
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