
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  เพื่อซื้อหมึกถายเอกสาร FujiXerox 5010 14,000                 14,000         เฉพาะเจาะจง   บริษัทสุราษฎรพิมพดีด(2544)  

จํากัด   14,000.-

  บริษัทสุราษฎรพิมพดีด(2544)  

จํากัด   14,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622100017  ลว. 5 พย 61

2  เพื่อซื้อครุภัณฑเสื้อจําลองการตั้งครรภ 73,400                 73,400         เฉพาะเจาะจง   บริษัทโฟรดี อ.ีเอ็ม. จํากัด  66,600.-   บริษัทโฟรดี อ.ีเอ็ม. จํากัด  66,600.- ราคาต่ําสุด 260000622100018  ลว. 5 พย 61

3  เพื่อซื้อครุภัณฑหุนสาธิตการฝกฉีดยาและเจาะสนเทาทารก (แบบมี

เลือด)

85,800                 85,800         เฉพาะเจาะจง   บริษัทโฟรดี อ.ีเอ็ม. จํากัด  85,800.-   บริษัทโฟรดี อ.ีเอ็ม. จํากัด  85,800.- ราคาต่ําสุด 260000622100019  ลว. 5 พย 61

4  เพื่อซื้อครุภัณฑระบบภาพประจําหองเรียน 153,000               125,000       เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดสุราษฎร 

พอยเตอร   115,390.-

  หางหุนสวนจํากัดสุราษฎร 

พอยเตอร   115,390.-

ราคาต่ําสุด 260000622100020  ลว. 8 พย 61

5  เพื่อซื้อครุภัณฑหุนฝกทางการพยาบาล 2 รายการ 313,500               313,500       เฉพาะเจาะจง   บริษัทโฟรดี อ.ีเอ็ม. จํากัด

307,100.-

  บริษัทโฟรดี อ.ีเอ็ม. จํากัด

307,100.-

ราคาต่ําสุด 260000622100021  ลว. 9 พย 61

6  เพื่อซื้อครุภัณฑเครื่อง AED Trainer 37,500                 37,500         เฉพาะเจาะจง   บริษัทเจี่ยรักษา จํากัด   37,450.-   บริษัทเจี่ยรักษา จํากัด   37,450.- ราคาต่ําสุด 260000622100022  ลว. 5 พย 61

7  เพื่อซื้อครุภัณฑทางการพยาบาล จํานวน 3 รายการ 242,850               242,850       เฉพาะเจาะจง   บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด

242,850.-

  บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด

242,850.-

ราคาต่ําสุด 260000622100023  ลว. 9 พย 61

8  เพื่อซื้อครุภัณฑ PAD Slide 13,000                 13,000         เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดทีซี พลัส เมดิคอล

13,000.-

  หางหุนสวนจํากัดทีซี พลัส เมดิคอล

13,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622100024  ลว. 15 พย 61

9  เพื่อซื้อครุภัณฑเครื่อง AED ใชจริง 180,000               130,000       เฉพาะเจาะจง   บริษัทอัพไรท เฮลทแคร จํากัด

110,000.-

  บริษัทอัพไรท เฮลทแคร จํากัด

110,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622100025  ลว. 9 พย 61

10  เพื่อซื้อครุภัณฑรถกอลฟไฟฟา 235,000               235,000       เฉพาะเจาะจง   บริษัทอิเล็กทริค คาร จํากัด

229,210.-

  บริษัทอิเล็กทริค คาร จํากัด

229,210.-

ราคาต่ําสุด 260000622100026  ลว. 9 พย 61

11  เพื่อซื้อยาสําหรับใชงานในคลินิกสุขภาพ 17,660                 17,660         เฉพาะเจาะจง   รานขายยาเต็กอันตึ้งโดยนาย เปรม

ศักดิ์ เหงาประเสริฐ   17,660.-

  รานขายยาเต็กอันตึ้งโดยนาย เปรม

ศักดิ์ เหงาประเสริฐ   17,660.-

ราคาต่ําสุด 260000622100030  ลว. 22 พย 61

12  เพื่อซื้อวัสดุจัดทําสื่อนวัตกรรม โครงการสรางสรรคและนําเสนอ

ผลงานนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

188                     188             เฉพาะเจาะจง   รานฟูฟู   188.-   รานฟูฟู   188.- ราคาต่ําสุด 260000622100031  ลว. 15 พย 61

13  เพื่อซื้อวัสดุจัดทําสื่อนวัตกรรม โครงการสรางสรรคและนําเสนอ

ผลงานนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

60                       60               เฉพาะเจาะจง   รานสหภัณฑคาผา   60.-   รานสหภัณฑคาผา   60.- ราคาต่ําสุด 260000622100032  ลว. 15 พย 61

14  เพื่อซื้อวัสดุจัดทําสื่อนวัตกรรม โครงการสรางสรรคและนําเสนอ

ผลงานนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

542                     542             เฉพาะเจาะจง   รานหางแกวฟา คาผา   542.-   รานหางแกวฟา คาผา   542.- ราคาต่ําสุด 260000622100033  ลว. 15 พย 61

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1)

15  เพื่อซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาแผนยุทธศาสตรการวิจัยระดับคณะ 3,170                  3,170          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,170.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,170.-

ราคาต่ําสุด 260000622100066  ลว. 27 พย 61

16  เพื่อซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาแผนยุทธศาสตรการวิจัยระดับคณะ 4,983                  4,983          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,983.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,983.-

ราคาต่ําสุด 260000622100068  ลว. 19 พย 61

17  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพื้นฐาน 1,800                  1,800          เฉพาะเจาะจง   นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   1,800.-   นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200037  ลว. 2 พย 61

18  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพื้นฐาน 1,800                  1,800          เฉพาะเจาะจง   นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.-   นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200038  ลว. 2 พย 61

19  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1 1,800                  1,800          เฉพาะเจาะจง  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   1,800.-  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200039  ลว. 2 พย 61

20  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1 1,800                  1,800          เฉพาะเจาะจง  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.-  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200040  ลว. 2 พย 61

21  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1 1,800                  1,800          เฉพาะเจาะจง  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.-  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200041  ลว. 1 พย 61

22  เพื่อจางทําเอกสารคูมือฝกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

พื้นฐาน

13,800                 13,800         เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   13,800.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   13,800.-

ราคาต่ําสุด 260000622200045  ลว. 6 พย 61

23  จางเหมารถรับอาจารยและนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

มารดา ทารก 2

5,400                  5,400          เฉพาะเจาะจง  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   5,400.-  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   5,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200046  ลว. 8 พย 61

24  จางเหมารถรับอาจารยและนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

มารดา ทารก 2

5,400                  5,400          เฉพาะเจาะจง  นายชํานาญ เพชรคง   5,400.-  นายชํานาญ เพชรคง   5,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200048  ลว. 8 พย 61

25  จางเหมารถรับอาจารยและนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

มารดา ทารก 2

3,600                  3,600          เฉพาะเจาะจง  นายกิตธวัช กวั้งซวน   3,600.-  นายกิตธวัช กวั้งซวน   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200049  ลว. 8 พย 61

26  จางเหมารถรับอาจารยและนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

มารดา ทารก 2

1,800                  1,800          เฉพาะเจาะจง  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.-  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200050  ลว. 9 พย 61

27  จางเหมารถรับ-สงนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลพื้นฐาน

4,800                  4,800          เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   4,800.-  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   4,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200051  ลว. 14 พย 61

28  เพื่อจางทํากุญแจสําหรับหองของคณะพยาบาลศาสตร 2,100                  2,100          เฉพาะเจาะจง  นาย พิพัฒน ตนคัมภีรวาท   2,100.-  นาย พิพัฒน ตนคัมภีรวาท   2,100.- ราคาต่ําสุด 260000622200052  ลว. 19 พย 61

29  เพื่อจางเหมารถรับสงอาจารยและนักศึกษาไปศึกษาดูงาน รายวิชาจ

ริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพพยาบาล

2,400                  2,400          เฉพาะเจาะจง  นายสุพจน สังขเพชร   2,400.-  นายสุพจน สังขเพชร   2,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200053  ลว. 21 พย 61



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1)

30  เพื่อจางเหมารถรับสงอาจารยและนักศึกษาไปศึกษาดูงาน รายวิชาจ

ริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพพยาบาล

2,400                  2,400          เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   2,400.-  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   2,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200054  ลว. 21 พย 61

31  เพื่อจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธการรับสมัครหลักสูตรผูชวย

พยาบาล

6,523                  6,523          เฉพาะเจาะจง  รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   6,523.-

 รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   6,523.-

ราคาต่ําสุด 260000622200055  ลว. 15 พย 61

32  เพื่อจางทําโปสเตอรนําเสนอผลงานวิจัย โครงการสรางสรรคและ

นําเสนอผลงานนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

4,800                  4,800          เฉพาะเจาะจง  รานนัมเบอรวัน โดยนายปณณธร ลิ้ม

เจริญ   4,800.-

 รานนัมเบอรวัน โดยนายปณณธร ลิ้ม

เจริญ   4,800.-

ราคาต่ําสุด 260000622200056  ลว. 15 พย 61

33  เพื่อจางทําเอกสารประกอบการประชุม โครงการจัดการความรูเรื่อง

ระบบและกลไกการวิจัย

1,250                  1,250          เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,250.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,250.-

ราคาต่ําสุด 260000622200057  ลว. 20 พย 61

34  เพื่อจางทําปายประชาสัมพันธโรงเรียนผูสูงอายุคณะพยาบาลศาสตร 3,750                  3,750          เฉพาะเจาะจง  รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   3,750.-

 รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   3,750.-

ราคาต่ําสุด 260000622200061  ลว. 22 พย 61

35  จางเหมารับ-สงอาจารยและบุคลากรรวมโครงการจัดการระบบและ

กลไกการวิจัย

5,400                  5,400          เฉพาะเจาะจง  นายไชยา จันทรประเทือง   5,400.-  นายไชยา จันทรประเทือง   5,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200065  ลว. 28 พย 61

36  จางเหมารับอาจารยและนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการมารดา ทารก 2 5,400                  5,400          เฉพาะเจาะจง  นายชํานาญ เพชรคง   5,400.-  นายชํานาญ เพชรคง   5,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200066  ลว. 9 พย 61
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