
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  เพื่อซื้อวัสดุโครงการเสริมสมรรถนะดานภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 

ระยะที่ 1

6,465                  6,465          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

6,465.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

6,465.-

ราคาต่ําสุด 260000622100034  ลว. 14 ธค 61

2  เพื่อซื้อยาและเวชภัณฑสําหรับใชในคลินิกสุขภาพ 24,100                 24,100         เฉพาะเจาะจง   รานขายยาเต็กอันตึ้งโดยนาย เปรม

ศักดิ์ เหงาประเสริฐ   24,100.-

  รานขายยาเต็กอันตึ้งโดยนาย เปรม

ศักดิ์ เหงาประเสริฐ   24,100.-

ราคาต่ําสุด 260000622100035  ลว. 13 ธค 61

3  เพื่อซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใชงานในคณะพยาบาลศาสตร 12,300                 12,300         เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

12,300.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

12,300.-

ราคาต่ําสุด 260000622100036  ลว. 13 ธค 61

4  เพื่อซื้อวัสดุประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อ

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ

5,240                  5,240          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

5,240.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

5,240.-

ราคาต่ําสุด 260000622100038  ลว. 20 ธค 61

5  เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณทางการพยาบาลสําหรับใชในหองปฏิบัติการ

พยาบาล

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

62,474.-

  บริษัทว.ีไอ.พ.ีเค. มารเก็ตติ้ง  จํากัด

62,474.-

ราคาต่ําสุด 260000622100039  ลว. 20 ธค 61

6  เพื่อซื้ออุปกรณทดสอบสมรรถนะทางกายและดานสุขภาพ 11,000                 11,000         เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดเนเบอร กรุป 

(สํานักงานใหญ)   11,000.-

  หางหุนสวนจํากัดเนเบอร กรุป 

(สํานักงานใหญ)   11,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622100041  ลว. 14 ธค 61

7  เพื่อซื้อหุนจําลองอาหาร (Food Model) โครงการศูนยเรียนรู

สุขภาพชุมชน

22,500                 22,500         เฉพาะเจาะจง   สมาคมนักกําหนดอาหารแหง

ประเทศไทย   22,500.-

  สมาคมนักกําหนดอาหารแหง

ประเทศไทย   22,500.-

ราคาต่ําสุด 260000622100060  ลว. 14 ธค 61

8  เพื่อซื้อชุดสื่อการสอนเพื่อเสริมสรางสมดุลสุขภาพ 5,500                  5,500          เฉพาะเจาะจง   สมาคมนักกําหนดอาหารแหง

ประเทศไทย   5,500.-

  สมาคมนักกําหนดอาหารแหง

ประเทศไทย   5,500.-

ราคาต่ําสุด 260000622100061  ลว. 14 ธค 61

9  เพื่อซื้อวัสดุโครงการเสริมสมรรถนะดานภาษาอังกฤษในรายวิชา

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ ระยะที่ 2

3,975                  3,975          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,975.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,975.-

ราคาต่ําสุด 260000622100065  ลว. 12 ธค 61

10  เพื่อซื้อวัสดุสําหรับกิจกรรมเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ 4,980                  4,980          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,980.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,980.-

ราคาต่ําสุด 260000622100067  ลว. 11 ธค 61

11  เพื่อซื้อวัสดุใชในกิจกรรมการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน

4,000                  4,000          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,000.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622100069  ลว. 13 ธค 61

12  เพื่อซื้อสื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระยะที่ 4 3,250                  3,250          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,250.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,250.-

ราคาต่ําสุด 260000622100070  ลว. 24 ธค 61

13  เพื่อซื้อวัสดุสําหรับกิจกรรมพัฒนาองคกรสูการเรียนรู (Smart 

Faculty)

4,600                  4,600          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,600.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

4,600.-

ราคาต่ําสุด 260000622100071  ลว. 25 ธค 61

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2561

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2561

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (1)

14  เพื่อซื้อสื่อการสอนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษา ระยะที่ 4 1,650                  1,650          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนสามัญพ.นภัส โดยนาง

ปยะพร บุญญานุวัตร   1,650.-

  หางหุนสวนสามัญพ.นภัส โดยนาง

ปยะพร บุญญานุวัตร   1,650.-

ราคาต่ําสุด 260000622100072  ลว. 24 ธค 61

15  เพื่อจางทําเอกสารสําหรับงานแผนและความเสี่ยงของคณะพยาบาล

ศาสตร

4,680                  4,680          เฉพาะเจาะจง   รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   4,680.-

  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   4,680.-

ราคาต่ําสุด 260000622200058  ลว. 4 ธค 61

16  เพื่อจางเหมาลางเครื่องปรับอากาศสําหรับหองพยาบาล 2,100                  2,100          เฉพาะเจาะจง   รานเอดิสันซับพลายแอนด เซอวิส 

โดยนายฉัตรชัย ภูมิไชยา   2,100.-

  รานเอดิสันซับพลายแอนด เซอวิส 

โดยนายฉัตรชัย ภูมิไชยา   2,100.-

ราคาต่ําสุด 260000622200059  ลว. 6 ธค 61

17  เพื่อจางทําปายอะคริลิกสําหรับติดตั้งในหองพยาบาล 4,970                  4,970          เฉพาะเจาะจง   รานนัมเบอรวัน โดยนายปณณธร ลิ้ม

เจริญ   4,970.-

  รานนัมเบอรวัน โดยนายปณณธร ลิ้ม

เจริญ   4,970.-

ราคาต่ําสุด 260000622200060  ลว. 6 ธค 61

18  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษากลับจากฝกภาคปฏิบัติ รายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

3,600                  3,600          เฉพาะเจาะจง   นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   3,600.-   นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200062  ลว. 6 ธค 61

19  เพื่อจางทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ มรส.รวมใจบริจาคโลหิต 2,300                  2,300          เฉพาะเจาะจง  รานนัมเบอรวัน โดยนายปณณธร ลิ้ม

เจริญ   2,300.-

 รานนัมเบอรวัน โดยนายปณณธร ลิ้ม

เจริญ   2,300.-

ราคาต่ําสุด 260000622200063  ลว. 7 ธค 61

20  เพื่อจางทําไวนิลสําหรับโครงการพัฒนาความเปนไทยและบุคลิกภาพ 9,000                  9,000          เฉพาะเจาะจง  รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   9,000.-

 รานพ.ีเจ.กราฟฟก โดยนายกิตติพันธ

 แซหลี   9,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622200064  ลว. 11 ธค 61

21  เพื่อจางเหมารถไปราชการโครงการเครือขายผูสูงอายุ 1,800                  1,800          เฉพาะเจาะจง  นายไมตรี พรมจําปา   1,800.-  นายไมตรี พรมจําปา   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200067  ลว. 12 ธค 61

22  จางเหมารถรับ-สงวิทยากรโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญอาจารย

สาขาที่ 2

1,800                  1,800          เฉพาะเจาะจง  นายไมตรี พรมจําปา   1,800.-  นายไมตรี พรมจําปา   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200068  ลว. 11 ธค 61

23  เพื่อจางทําเอกสารสําหรับกิจกรรมเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ 11,250                 11,250         เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   11,250.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   11,250.-

ราคาต่ําสุด 260000622200069  ลว. 14 ธค 61

24  เพื่อจางทําเอกสารโครงการเสริมสรางความเชี่ยวชาญและสมรรถนะ

ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

2,250                  2,250          เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   2,250.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   2,250.-

ราคาต่ําสุด 260000622200070  ลว. 20 ธค 61

25  เพื่อจางทําปายไวนิลสําหรับโครงการศูนยเรียนรูสุขภาพชุมชน 2,200                  2,200          เฉพาะเจาะจง  รานนัมเบอรวัน โดยนายปณณธร ลิ้ม

เจริญ   2,200.-

 รานนัมเบอรวัน โดยนายปณณธร ลิ้ม

เจริญ   2,200.-

ราคาต่ําสุด 260000622200071  ลว. 20 ธค 61

26  เพื่อจางเหมารถไปราชการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดู

งานและจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

10,800                 10,800         เฉพาะเจาะจง  รานภูเบศรตกแตงรถตู โดยนาย

ภูเบศร ศิวายพราหมณ   10,800.-

 รานภูเบศรตกแตงรถตู โดยนาย

ภูเบศร ศิวายพราหมณ   10,800.-

ราคาต่ําสุด 260000622200072  ลว. 19 ธค 61

27  เพื่อจางทําเอกสารประกอบกิจกรรมการจัดทําระบบบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน

3,000                  3,000          เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   3,000.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   3,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622200073  ลว. 18 ธค 61



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2561

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (1)

28  เพื่อจางทําเอกสารอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระยะที่ 2 4,642                  4,642          เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   4,642.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   4,642.-

ราคาต่ําสุด 260000622200074  ลว. 21 ธค 61

29  เพื่อจางทําสื่อภาษาอังกฤษสําหรับโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

นักศึกษา ระยะที่ 4

1,300                  1,300          เฉพาะเจาะจง  รานนัมเบอรวัน โดยนายปณณธร ลิ้ม

เจริญ   1,300.-

 รานนัมเบอรวัน โดยนายปณณธร ลิ้ม

เจริญ   1,300.-

ราคาต่ําสุด 260000622200075  ลว. 27 ธค 61

30  เพื่อจางเหมารถไปราชการประสานงานแหลงฝกภาคปฏิบัติ รายวิชา

ฝกประสบการณวิชาชีพ

3,600                  3,600          เฉพาะเจาะจง  นายไมตรี พรมจําปา   3,600.-  นายไมตรี พรมจําปา   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200076  ลว. 17 ธค 61

31  เพื่อจางเหมารถไปราชการกิจกรรมพัฒนาบทความวิจัย/วิชาการ 5,400                  5,400          เฉพาะเจาะจง  นายไมตรี พรมจําปา   5,400.-  นายไมตรี พรมจําปา   5,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200077  ลว. 21 ธค 61

32  เพื่อจางทําเอกสารคูมือฝกภาคปฏิบัติรายวิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพพยาบาล

4,500                  4,500          เฉพาะเจาะจง  รานMix's Computer โดยนางจุติพร

 คงเจริญ   4,500.-

 รานMix's Computer โดยนางจุติพร

 คงเจริญ   4,500.-

ราคาต่ําสุด 260000622200078  ลว. 19 ธค 61

33  เพื่อจางทําเอกสารคูมือฝกภาคปฏิบัติรายวิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพพยาบาล

4,500                  4,500          เฉพาะเจาะจง  รานMix's Computer โดยนางจุติพร

 คงเจริญ   4,500.-

 รานMix's Computer โดยนางจุติพร

 คงเจริญ   4,500.-

ราคาต่ําสุด 260000622200079  ลว. 21 ธค 61

34  เพื่อจางทําเอกสารคูมือการฝกภาคปฏิบัติรายวิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพพยาบาล

3,683                  3,683          เฉพาะเจาะจง  รานMix's Computer โดยนางจุติพร

 คงเจริญ   3,683.-

 รานMix's Computer โดยนางจุติพร

 คงเจริญ   3,683.-

ราคาต่ําสุด 260000622200080  ลว. 21 ธค 61

35  เพื่อจางทําเอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา ระยะที่

 1

880                     880             เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   880.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   880.-

ราคาต่ําสุด 260000622200110  ลว. 19 ธค 61
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