
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  เพื่อซื้อกระดาษ A4 สําหรับใชงานในคณะพยาบาลศาสตร 21,000                 21,000         เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

21,000.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

21,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622100046  ลว. 1 กพ 62

2  เพื่อซื้อวัสดุประกอบการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา ระยะที่ 3 7,600                  7,600          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

7,600.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

7,600.-

ราคาต่ําสุด 260000622100047  ลว. 1 กพ 62

3  เพื่อซื้อวัสดุทางการพยาบาลสําหรับใชในคลินิกสุขภาพ 8,360                  8,360          เฉพาะเจาะจง   บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด

8,360.-

  บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด

8,360.-

ราคาต่ําสุด 260000622100048  ลว. 12 กพ 62

4  เพื่อซื้ออุปกรณสําหรับออกกําลังกาย กิจกรรมสรางสุขภาพดีชีวีมีสุข 4,790                  4,790          เฉพาะเจาะจง   รานตาปสปอรต เซ็นเตอร โดย

นางสาวกุลภัสสร แซซั่ว   4,790.-

  รานตาปสปอรต เซ็นเตอร โดย

นางสาวกุลภัสสร แซซั่ว   4,790.-

ราคาต่ําสุด 260000622100050  ลว. 1 กพ 62

5  เพื่อซื้อกระดาษคําตอบแบบฝนสําหรับใชในคณะพยาบาลศาสตร 20,000                 20,000         เฉพาะเจาะจง   บริษัทแวครีเสิรช จํากัด   20,000.-   บริษัทแวครีเสิรช จํากัด   20,000.- ราคาต่ําสุด 260000622100052  ลว. 12 กพ 62

6  เพื่อซื้อน้ําดื่มสําหรับคณะพยาบาลศาสตร 2,350                  2,350          เฉพาะเจาะจง   โรงงานน้ําดื่มราชพฤกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

2,350.-

  โรงงานน้ําดื่มราชพฤกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

2,350.-

ราคาต่ําสุด 260000622100053  ลว. 1 กพ 62

7  เพื่อซื้อวัสดุใชในกิจกรรมสรางสุขภาพดี ชีวีมีสุข 300                     300             เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ   

300.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ   

300.-

ราคาต่ําสุด 260000622100055  ลว. 12 กพ 62

8  เพื่อซื้อของที่ระลึกการศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี 500                     500             เฉพาะเจาะจง   SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   500.-

  SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   500.-

ราคาต่ําสุด 260000622100056  ลว. 14 กพ 62

9  เพื่อซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนผูสูงอายุ 3,750                  3,750          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,750.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,750.-

ราคาต่ําสุด 260000622100057  ลว. 12 กพ 62

10  เพื่อซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนผูสูงอายุ 3,743                  3,743          เฉพาะเจาะจง   SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   3,743.-

  SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   3,743.-

ราคาต่ําสุด 260000622100058  ลว. 1 กพ 62

11  เพื่อซื้อน้ําดื่มสําหรับคณะพยาบาลศาสตร 4,700                  4,700          เฉพาะเจาะจง   โรงงานน้ําดื่มราชพฤกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

4,700.-

  โรงงานน้ําดื่มราชพฤกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

4,700.-

ราคาต่ําสุด 260000622100059  ลว. 18 กพ 62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (1)

12  เพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวดอนสัก-เกาะ

พะลวย

9,836                  9,836          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

9,836.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

9,836.-

ราคาต่ําสุด 260000622100062  ลว. 15 กพ 62

13  เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนและเวชภัณฑ 17,748                 17,748         เฉพาะเจาะจง   บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด

17,748.-

  บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด

17,748.-

ราคาต่ําสุด 260000622100063  ลว. 15 กพ 62

14  เพื่อซื้อวัสดุดําเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษบุคลากร ระยะที่ 1 3,250                  3,250          เฉพาะเจาะจง   SRU Shop สํานักจัดการทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

3,250.-

  SRU Shop สํานักจัดการทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

3,250.-

ราคาต่ําสุด 260000622100079  ลว. 12 กพ 62

15  เพื่อซื้อวัสดุกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องความเชื่อดานสุขภาพกับ

มะพราว

4,838                  4,838          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,838.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,838.-

ราคาต่ําสุด 260000622100094  ลว. 11 กพ 62

16  เพื่อซื้อวัสดุสําหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องความเชื่อดาน

สุขภาพกับมะพราว

4,595                  4,595          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,595.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,595.-

ราคาต่ําสุด 260000622100095  ลว. 11 กพ 62

17  เพื่อซื้อวัสดุใชในกิจกรรมความเชื่อสุขภาพกับมะพราว 3,780                  3,780          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,780.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,780.-

ราคาต่ําสุด 260000622100096  ลว. 15 กพ 62

18  เพื่อจางทําเอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ ระยะที่ 2 2,240                  2,240          เฉพาะเจาะจง   รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา  2,239.64.-

  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา  2,239.64.-

ราคาต่ําสุด 260000622200097  ลว. 1 กพ 62

19  เพื่อจางทําเอกสารรายงานผลการดําเนินโครงการของคณะพยาบาล

ศาสตร

3,810                  3,810          เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   3,810.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   3,810.-

ราคาต่ําสุด 260000622200099  ลว. 1 กพ 62

20  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยรุน

2,400                  2,400          เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   2,400.-  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   2,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200100  ลว. 1 กพ 62

21  เพื่อจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศประจําหองตางๆของคณะ

พยาบาลศาสตร

4,708                  4,708          เฉพาะเจาะจง  บริษัทวายแอนดดี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

  4,708.-

 บริษัทวายแอนดดี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

  4,708.-

ราคาต่ําสุด 260000622200103  ลว. 12 กพ 62

22  เพื่อจางเหมาซอมแซมภายในหอง 419 ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ 3,200                  3,200          เฉพาะเจาะจง  รานC.W&เซอรวิส โดย นายนเรศ แพ

รัตน   3,200.-

 รานC.W&เซอรวิส โดย นายนเรศ แพ

รัตน   3,200.-

ราคาต่ําสุด 260000622200104  ลว. 14 กพ 62

23  เพื่อจางทําเอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร

สายสนับสนุน

220                     220             เฉพาะเจาะจง  รานณัฐพร ซีร็อกซ โดยนายอนุพนธิ์ 

รัชชะ   220.-

 รานณัฐพร ซีร็อกซ โดยนายอนุพนธิ์ 

รัชชะ   220.-

ราคาต่ําสุด 260000622200105  ลว. 1 กพ 62

24  เพื่อจางทําปฏิทินการใชงานหองปฏิบัติการพยาบาล 2,400                  2,400          เฉพาะเจาะจง  รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   2,400.-

 รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   2,400.-

ราคาต่ําสุด 260000622200106  ลว. 18 กพ 62



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (1)

25  เพื่อจางเหมาซักผาสําหรับหองปฏิบัติการพยาบาล 900                     900             เฉพาะเจาะจง  นางสาวขัตติยา คําสอน   900.-  นางสาวขัตติยา คําสอน   900.- ราคาต่ําสุด 260000622200107  ลว. 18 กพ 62

26  เพื่อจางทําเอกสารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2561

4,650                  4,650          เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   4,650.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   4,650.-

ราคาต่ําสุด 260000622200108  ลว. 15 กพ 62

27  เพื่อจางทําเอกสารประกอบการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร 4,385                  4,385          เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   4,385.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   4,385.-

ราคาต่ําสุด 260000622200109  ลว. 18 กพ 62

28  เพื่อจางเหมารถรับนักศึกษากลับจากฝกภาคปฏิบัติรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 2

3,600                  3,600          เฉพาะเจาะจง  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   3,600.-  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200111  ลว. 28 กพ 62

29  เพื่อจางเหมาซักผาที่ใชงานในหองพยาบาล 1,140                  1,140          เฉพาะเจาะจง  นายจรินทร อุนเย็น   1,140.-  นายจรินทร อุนเย็น   1,140.- ราคาต่ําสุด 260000622200112  ลว. 28 กพ 62

30  เพื่อจางเหมาเปลี่ยนอะไหลลิฟทโดยสาร อาคารราชพฤกษ 2,782                  2,782          เฉพาะเจาะจง  บริษัทไพโอเนียร ลิฟท แอนด เครน  

จํากัด   2,782.-

 บริษัทไพโอเนียร ลิฟท แอนด เครน  

จํากัด   2,782.-

ราคาต่ําสุด 260000622200113  ลว. 28 กพ 62

31  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยรุน

5,400                  5,400          เฉพาะเจาะจง  นายวุฒิชัย ศรีชู   5,400.-  นายวุฒิชัย ศรีชู   5,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200118  ลว. 28 กพ 62

32  เพื่อจางทําไวนิลโครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวดอนสัก-เกาะ

พะลวย

600                     600             เฉพาะเจาะจง  รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   600.-

 รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   600.-

ราคาต่ําสุด 260000622200119  ลว. 15 กพ 62

33  เพื่อจางทําเอกสารโครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ 1,800                  1,800          เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,800.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,800.-

ราคาต่ําสุด 260000622200133  ลว. 27 กพ 62
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