
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  เพื่อซื้อของที่ระลึกสําหรับการไปศึกษาดูงานการผาตัดและการให

รังสีรักษา/เคมีบําบัด

1,000                  1,000          เฉพาะเจาะจง   SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   1,000.-

  SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   1,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622100075  ลว. 4 มีค 62

2  เพื่อซื้อของที่ระลึกสําหรับวิทยากรโครงการเตรียมความพรอมสอบ 500                     500             เฉพาะเจาะจง   SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   500.-

  SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   500.-

ราคาต่ําสุด 260000622100076  ลว. 4 มีค 62

3  เพื่อซื้อของที่ระลึกสําหรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของ

คณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

1,500                  1,500          เฉพาะเจาะจง   SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   1,500.-

  SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   1,500.-

ราคาต่ําสุด 260000622100077  ลว. 4 มีค 62

4  เพื่อซื้อวัสดุประกอบการดําเนินโครงการการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน ระยะที่ 1

1,600                  1,600          เฉพาะเจาะจง   SRU Shop สํานักจัดการทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

1,600.-

  SRU Shop สํานักจัดการทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

1,600.-

ราคาต่ําสุด 260000622100078  ลว. 4 มีค 62

5  เพื่อซื้อแจกันดอกไมสดสําหรับจัดสถานที่เพื่อเตรียมรับการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ

700                     700             เฉพาะเจาะจง   รานขุนทะเลฟลาวเวอร โดยนางสาว

กิตติมา สุขเสวียด   700.-

  รานขุนทะเลฟลาวเวอร โดยนางสาว

กิตติมา สุขเสวียด   700.-

ราคาต่ําสุด 260000622100080  ลว. 4 มีค 62

6  เพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา NURNS06 

การสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย

4,046                  4,046          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,046.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,046.-

ราคาต่ําสุด 260000622100081  ลว. 11 มีค 62

7  เพื่อซื้อวัสดุสําหรับกิจกรรมการพัฒนาขอเสนอวิจัยสําหรับนักวิจัย

ทุกระดับ

1,500                  1,500          เฉพาะเจาะจง   SRU Shop สํานักจัดการทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

1,500.-

  SRU Shop สํานักจัดการทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

1,500.-

ราคาต่ําสุด 260000622100083  ลว. 12 มีค 62

8  เพื่อซื้อวัสดุประกอบการประชุม กิจกรรมพัฒนาองคกรสูการเรียนรู

ครั้งที่ 2

2,686                  2,686          เฉพาะเจาะจง   บริษัทมิสเตอร ดี ไอ วาย (กรุงเทพ) 

จํากัด   2,686.-

  บริษัทมิสเตอร ดี ไอ วาย (กรุงเทพ) 

จํากัด   2,686.-

ราคาต่ําสุด 260000622100084  ลว. 12 มีค 62

9  เพื่อซื้อวัสดุประกอบการจัดกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ กิจกรรมยอย

อบรมเชิงปฏิบัติการ

1,080                  1,080          เฉพาะเจาะจง   SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   1,080.-

  SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   1,080.-

ราคาต่ําสุด 260000622100085  ลว. 18 มีค 62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (1)

10  เพื่อซื้อน้ําดื่มสําหรับคณะพยาบาลศาสตร 2,350                  2,350          เฉพาะเจาะจง   โรงงานน้ําดื่มราชพฤกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

2,350.-

  โรงงานน้ําดื่มราชพฤกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

2,350.-

ราคาต่ําสุด 260000622100086  ลว. 18 มีค 62

11  เพื่อซื้อหมึกเครื่องถายเอกสารสําหรับคณะพยาบาลศาสตร 14,000                 14,000         เฉพาะเจาะจง   บริษัทสุราษฎรพิมพดีด(2544)  

จํากัด   14,000.-

  บริษัทสุราษฎรพิมพดีด(2544)  

จํากัด   14,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622100087  ลว. 13 มีค 62

12  เพื่อซื้อยาและอุปกรณทางการพยาบาลสําหรับใชในการเรียนการสอน 36,140                 36,140         เฉพาะเจาะจง   รานขายยาเต็กอันตึ้งโดยนาย เปรม

ศักดิ์ เหงาประเสริฐ   36,140.-

  รานขายยาเต็กอันตึ้งโดยนาย เปรม

ศักดิ์ เหงาประเสริฐ   36,140.-

ราคาต่ําสุด 260000622100088  ลว. 12 มีค 62

13  เพื่อซื้อยาและเวชภัณฑสําหรับใชในคลินิกสุขภาพ 29,190                 29,190         เฉพาะเจาะจง   รานขายยาเต็กอันตึ้งโดยนาย เปรม

ศักดิ์ เหงาประเสริฐ   29,190.-

  รานขายยาเต็กอันตึ้งโดยนาย เปรม

ศักดิ์ เหงาประเสริฐ   29,190.-

ราคาต่ําสุด 260000622100089  ลว. 11 มีค 62

14  เพื่อซื้อของที่ระลึกสําหรับโครงการสรางเครือขายความรวมมือ

นักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

1,000                  1,000          เฉพาะเจาะจง   SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   1,000.-

  SRU BOOK STORE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี   1,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622100090  ลว. 19 มีค 62

15  เพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการพยาบาลสําหรับใชในหองปฏิบัติการ 5,890                  5,890          เฉพาะเจาะจง   บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด

5,890.-

  บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด

5,890.-

ราคาต่ําสุด 260000622100091  ลว. 20 มีค 62

16  เพื่อซื้อวัสดุโครงการเสริมสมรรถนะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ระยะที่ 5

3,330                  3,330          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,330.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,330.-

ราคาต่ําสุด 260000622100092  ลว. 11 มีค 62

17  เพื่อซื้อวัสดุสําหรับกิจกรรมการระดมสมอง โครงการพัฒนาเครือขาย

วิชาการ

500                     500             เฉพาะเจาะจง   SRU Shop สํานักจัดการทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   

500.-

  SRU Shop สํานักจัดการทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   

500.-

ราคาต่ําสุด 260000622100093  ลว. 21 มีค 62

18  เพื่อซื้อโจงกระเบนสําหรับกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเพลงบอกเพื่อ

สงเสริมสุขภาพ

3,600                  3,600          เฉพาะเจาะจง   นางบุษรา จันทรเรือง   3,600.-   นางบุษรา จันทรเรือง   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622100097  ลว. 11 มีค 62

19  เพื่อซื้อวัสดุประกอบการจัดโครงการแนวปฏิบัติที่ดีคณะพยาบาล

ศาสตร

5,600                  5,600          เฉพาะเจาะจง  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ   

5,600.-

 หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ   

5,600.-

ราคาต่ําสุด 260000622100098  ลว. 27 มีค 62

20  เพื่อซื้อพวงมาลัยและธูปเทียนแพสําหรับกิจกรรมปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา

3,390                  3,390          เฉพาะเจาะจง  นายสุนทร แนนอุดร   3,390.-  นายสุนทร แนนอุดร   3,390.- ราคาต่ําสุด 260000622100099  ลว. 27 มีค 62

21  เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณทางการพยาบาลประกอบการเรียนการสอน 

(ระยะที่ 2)

62,500                 62,500         เฉพาะเจาะจง  บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด

62,484.-

 บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด

62,484.-

ราคาต่ําสุด 260000622100102  ลว. 21 มีค 62



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (1)

22  เพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับใชในคลินิกสุขภาพ 20,500                 20,500         เฉพาะเจาะจง  บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด

20,500.-

 บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด

20,500.-

ราคาต่ําสุด 260000622100105  ลว. 26 มีค 62

23  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลมารดาทารกฯ 2

3,600                  3,600          เฉพาะเจาะจง  นายวุฒิชัย ศรีชู   3,600.-  นายวุฒิชัย ศรีชู   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200115  ลว. 4 มีค 62

24  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลมารดาทารกฯ 2

3,600                  3,600          เฉพาะเจาะจง  นางสาวนภาพร แสงลอม   3,600.-  นางสาวนภาพร แสงลอม   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200116  ลว. 4 มีค 62

25  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลมารดาทารกฯ 2

1,800                  1,800          เฉพาะเจาะจง  นายชํานาญ เพชรคง   1,800.-  นายชํานาญ เพชรคง   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200117  ลว. 4 มีค 62

26  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยรุน

1,200                  1,200          เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   1,200.-  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   1,200.- ราคาต่ําสุด 260000622200120  ลว. 6 มีค 62

27  เพื่อจางทําตรายางสําหรับใชในงานสํานักงานของคณะพยาบาล

ศาสตร

2,410                  2,410          เฉพาะเจาะจง  หางหุนสวนสามัญพ.นภัส โดยนางป

ยะพร บุญญานุวัตร   2,410.-

 หางหุนสวนสามัญพ.นภัส โดยนางป

ยะพร บุญญานุวัตร   2,410.-

ราคาต่ําสุด 260000622200121  ลว. 6 มีค 62

28  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยรุน

1,200                  1,200          เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   1,200.-  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   1,200.- ราคาต่ําสุด 260000622200122  ลว. 7 มีค 62

29  เพื่อจางเหมารถรับสงอาจารยและนักศึกษาไปราชการศึกษาดูงาน

การใหรังสีรักษา/เคมีบําบัด

2,400                  2,400          เฉพาะเจาะจง  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   2,400.-  นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   2,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200123  ลว. 7 มีค 62

30  เพื่อจางเหมารถรับสงอาจารยและนักศึกษาไปราชการศึกษาดูงาน

การใหรังสีรักษา/เคมีบําบัด

2,400                  2,400          เฉพาะเจาะจง  นายวุฒิชัย ศรีชู   2,400.-  นายวุฒิชัย ศรีชู   2,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200124  ลว. 7 มีค 62

31  เพื่อจางทําโปสเตอรนําเสนอผลงานนักศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย 3,600                  3,600          เฉพาะเจาะจง  รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   3,600.-

 รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   3,600.-

ราคาต่ําสุด 260000622200125  ลว. 5 มีค 62

32  เพื่อจางรถรับสงบุคลากรไปราชการเพื่อประสานงานแหลงฝก

ภาคปฏิบัติของนักศึกษา วิชา AE1

3,600                  3,600          เฉพาะเจาะจง  นางสาวนภาพร แสงลอม   3,600.-  นางสาวนภาพร แสงลอม   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200126  ลว. 7 มีค 62

33  เพื่อจางซอมแซมเครื่องพริ้นเตอรประจําหองทํางานสาขาการ

พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ

3,300                  3,300          เฉพาะเจาะจง  บริษัทวาย.ทู คอมเทค จํากัด  3,300.-  บริษัทวาย.ทู คอมเทค จํากัด  3,300.- ราคาต่ําสุด 260000622200127  ลว. 18 มีค 62

34  เพื่อจางทําเอกสารประกอบการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร 4,895                  4,895          เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   4,895.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   4,895.-

ราคาต่ําสุด 260000622200128  ลว. 18 มีค 62



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (1)

35  เพื่อจางเหมาบริการกําจัดปลวกและแมลง อาคารคณะพยาบาล

ศาสตร

31,000                 31,000         เฉพาะเจาะจง  รานสุราษฎรเพลส คอนโทรล เซอรวิส

 โดยนายธีรพล ทองโอภาส31,000.-

 รานสุราษฎรเพลส คอนโทรล เซอรวิส

 โดยนายธีรพล ทองโอภาส31,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622200129  ลว. 18 มีค 62

36  เพื่อจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศดานหนาหอง Sim Mom 12,840                 12,840         เฉพาะเจาะจง  บริษัทวายแอนดดี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

  12,840.-

 บริษัทวายแอนดดี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

  12,840.-

ราคาต่ําสุด 260000622200130  ลว. 18 มีค 62

37  เพื่อจางทําปกประกาศนียบัตรผาไหมสําหรับใชในกิจกรรมปจฉิม

นิเทศ

13,320                 13,320         เฉพาะเจาะจง  หางหุนสวนจํากัดปกบัณฑิต 

(สํานักงานใหญ)   13,320.-

 หางหุนสวนจํากัดปกบัณฑิต 

(สํานักงานใหญ)   13,320.-

ราคาต่ําสุด 260000622200131  ลว. 20 มีค 62

38  เพื่อจางทําเอกสารอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา ระยะที่ 5 2,100                  2,100          เฉพาะเจาะจง  รานณัฐพร ซีร็อกซ โดยนายอนุพนธิ์ 

รัชชะ   2,100.-

 รานณัฐพร ซีร็อกซ โดยนายอนุพนธิ์ 

รัชชะ   2,100.-

ราคาต่ําสุด 260000622200132  ลว. 4 มีค 62

39  เพื่อจางเหมาติดตั้งกุญแจ อาคารคณะพยาบาลศาสตร 1,100                  1,100          เฉพาะเจาะจง  นาย พิพัฒน ตนคัมภีรวาท   1,100.-  นาย พิพัฒน ตนคัมภีรวาท   1,100.- ราคาต่ําสุด 260000622200134  ลว. 21 มีค 62

40  เพื่อจางทําแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรผูชวยพยาบาล 27,000                 27,000         เฉพาะเจาะจง  บริษัทอุดมลาภการพิมพ (สํานักงาน

ใหญ) จํากัด   27,000.-

 บริษัทอุดมลาภการพิมพ (สํานักงาน

ใหญ) จํากัด   27,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622200135  ลว. 12 มีค 62

41  เพื่อจางรถรับสงบุคลากรไปราชการโครงการสรางองคกรนาอยู 14,400                 14,400         เฉพาะเจาะจง  นายวุฒิชัย ศรีชู   14,400.-  นายวุฒิชัย ศรีชู   14,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200136  ลว. 15 มีค 62

42  เพื่อจางทํารูปเลมรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของคณะ

พยาบาลศาสตร

49,000                 49,000         เฉพาะเจาะจง  บริษัทอุดมลาภการพิมพ (สํานักงาน

ใหญ) จํากัด   49,000.-

 บริษัทอุดมลาภการพิมพ (สํานักงาน

ใหญ) จํากัด   49,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622200137  ลว. 20 มีค 62

43  เพื่อจางทําเอกสารโครงการแนวปฏิบัติที่ดีคณะพยาบาลศาสตร 3,000                  3,000          เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   3,000.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   3,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622200138  ลว. 26 มีค 62

44  เพื่อจางจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน โครงการจัดทํา

รายงานประจําป

600                     600             เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   600.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   600.-

ราคาต่ําสุด 260000622200139  ลว. 26 มีค 62

45  เพื่อจางทําเอกสารโครงการสรางเครือขายความรวมมือนักศึกษาใน

ระดับนานาชาติและระดับชาติ

1,500                  1,500          เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,500.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,500.-

ราคาต่ําสุด 260000622200140  ลว. 18 มีค 62

46  เพื่อจางทําเอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร

สายวิชาการ

2,600                  2,600          เฉพาะเจาะจง  รานณัฐพร ซีร็อกซ โดยนายอนุพนธิ์ 

รัชชะ   2,600.-

 รานณัฐพร ซีร็อกซ โดยนายอนุพนธิ์ 

รัชชะ   2,600.-

ราคาต่ําสุด 260000622200141  ลว. 4 มีค 62

47  เพื่อจางทําไวนิลนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของคณะพยาบาลศาสตร 5,000                  5,000          เฉพาะเจาะจง  รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   5,000.-

 รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   5,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622200142  ลว. 27 มีค 62

48  เพื่อจางทําเข็มกลัดชอดอกไมติดหนาอกในพิธีรับมอบใบสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาพยาบาล

4,440                  4,440          เฉพาะเจาะจง  นายสุนทร แนนอุดร   4,440.-  นายสุนทร แนนอุดร   4,440.- ราคาต่ําสุด 260000622200143  ลว. 27 มีค 62



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (1)

49  เพื่อจางเหมาตกแตงสถานที่และเวที กิจกรรมรับมอบใบรับรอง

คุณวุฒิสําเร็จการศึกษา

12,400                 12,400         เฉพาะเจาะจง  หางหุนสวนจํากัดเบิรดคัลเลอรแล็บ

12,400.-

 หางหุนสวนจํากัดเบิรดคัลเลอรแล็บ

12,400.-

ราคาต่ําสุด 260000622200146  ลว. 28 มีค 62


	แบบ สขร. 1

