
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   เพื่อซื้อครุภัณฑระบบภาพและเสียงสําหรับหองจําลองสถานการณ

ทําคลอดขั้นสูง

230,000               230,000       เฉพาะเจาะจง   บริษัทบอสคอมพิวเทค แอนด

เซอรวิส  จํากัด   230,000.-

  บริษัทบอสคอมพิวเทค แอนด

เซอรวิส  จํากัด   230,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622100074  ลว. 7 มค 62

2   เพื่อซื้อครุภัณฑประกอบหอง Simulation 246,600               246,600       เฉพาะเจาะจง   บริษัทโฟรดี อ.ีเอ็ม. จํากัด  

246,590.-

  บริษัทโฟรดี อ.ีเอ็ม. จํากัด  

246,590.-

ราคาต่ําสุด 260000622100082  ลว. 7 มค 62

3   เพื่อซื้อพรมดักฝุนไวนิลสําหรับใชงานในคณะพยาบาลศาสตร 33,500                 33,500         เฉพาะเจาะจง   บริษัทกรุงทองเฟอรนิเจอรสุราษฎร

ธานี  จํากัด   33,500.-

  บริษัทกรุงทองเฟอรนิเจอรสุราษฎร

ธานี  จํากัด   33,500.-

ราคาต่ําสุด 260000622100042  ลว. 7 มค 62

4   เพื่อซื้อหมึกพิมพสําหรับใชงานในคณะพยาบาลศาสตร 20,900                 20,900         เฉพาะเจาะจง   บริษัทวาย.ทู คอมเทค จํากัด20,900.-   บริษัทวาย.ทู คอมเทค จํากัด20,900.- ราคาต่ําสุด 260000622100043  ลว. 17 มค 62

5   เพื่อซื้อวัสดุประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ ระยะที่ 4 8,039                  8,039          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

8,039.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

8,039.-

ราคาต่ําสุด 260000622100044  ลว. 17 มค 62

6   เพื่อซื้อสื่อภาษาอังกฤษสําหรับโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

นักศึกษา ระยะที่ 4

5,716.40              5,716.40      เฉพาะเจาะจง   บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด (มหาชน) 

  5,716.4.-

  บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด (มหาชน) 

  5,716.4.-

ราคาต่ําสุด 260000622100045  ลว. 7 มค 62

7   เพื่อซื้ออแดปเตอรคอมพิวเตอรโนตบุคของคณะพยาบาลศาสตร 1,200                  1,200          เฉพาะเจาะจง   บริษัทบอสคอมพิวเทค แอนด

เซอรวิส  จํากัด   1,200.-

  บริษัทบอสคอมพิวเทค แอนด

เซอรวิส  จํากัด   1,200.-

ราคาต่ําสุด 260000622100049  ลว. 17 มค 62

8   เพื่อซื้อสายชารตโทรศัพทประจําหองสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร 4,600                  4,600          เฉพาะเจาะจง   บริษัทเซาเทิรน ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส 

(สาขาที่ 00001) จํากัด   4,600.-

  บริษัทเซาเทิรน ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส 

(สาขาที่ 00001) จํากัด   4,600.-

ราคาต่ําสุด 260000622100051  ลว. 15 มค 62

9   เพื่อซื้อน้ํายาทําความสะอาดแผงวงจรคอมพิวเตอร 330                     330             เฉพาะเจาะจง   บริษัทสปริตไอที  จํากัด   330.-   บริษัทสปริตไอที  จํากัด   330.- ราคาต่ําสุด 260000622100054  ลว. 30 มค 62

10   เพื่อซื้อวัสดุประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ ระยะที่ 2 2,720                  2,720          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

2,720.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

2,720.-

ราคาต่ําสุด 260000622100064  ลว. 7 มค 62

11   เพื่อซื้อวัสดุประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ ระยะที่ 1 3,485                  3,485          เฉพาะเจาะจง   หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,485.-

  หางหุนสวนจํากัดพ.ีพ.ีสหภัณฑ

3,485.-

ราคาต่ําสุด 260000622100073  ลว. 7 มค 62

12  เพื่อจางปรับปรุงหองปฏิบัติการจําลองสถานการณผูปวยขั้นสูงและ

กั้นหองแยกสวนควบคุม

346,600               346,600       เฉพาะเจาะจง   รานC.W&เซอรวิส โดย นายนเรศ 

แพรัตน   346,600.-

  รานC.W&เซอรวิส โดย นายนเรศ 

แพรัตน   346,600.-

ราคาต่ําสุด 260000622200114  ลว. 7 มค 62

13  เพื่อจางทําเอกสารประกอบการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร 3,970                  3,970          เฉพาะเจาะจง   รานเอ็กซเพรส โดยนายอรรถวุฒิ 

เพชรมีศรี   3,970.-

  รานเอ็กซเพรส โดยนายอรรถวุฒิ 

เพชรมีศรี   3,970.-

ราคาต่ําสุด 260000622200081  ลว. 7 มค 62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 (1)

14  เพื่อจางทําเอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ ระยะที่ 1 4,590                  4,590          เฉพาะเจาะจง   รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   4,590.-

  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   4,590.-

ราคาต่ําสุด 260000622200082  ลว. 7 มค 62

15  เพื่อจางทําเอกสารคูมือการสอนภาคปฏิบัติ รายวิชา NUR0403 

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน

1,050                  1,050          เฉพาะเจาะจง   รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,050.-

  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,050.-

ราคาต่ําสุด 260000622200083  ลว. 14 มค 62

16  เพื่อจางทําเอกสารคูมือการศึกษาภาคปฏิบัติ รายวิชา NUR0304 

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกฯ

1,750                  1,750          เฉพาะเจาะจง   รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,750.-

  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,750.-

ราคาต่ําสุด 260000622200084  ลว. 15 มค 62

17  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษาไปปฐมนิเทศรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยรุน

2,400                  2,400          เฉพาะเจาะจง   นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   2,400.-   นางสาวสุพิศ ปนแจงอรุณ   2,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200085  ลว. 17 มค 62

18  เพื่อจางทําเอกสารสมุดบันทึกสุขภาพ โครงการศูนยเรียนรูสุขภาพ

ชุมชน

10,000                 10,000         เฉพาะเจาะจง   รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   10,000.-

  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   10,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622200087  ลว. 7 มค 62

19  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ 2

3,600                  3,600          เฉพาะเจาะจง  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   3,600.-  นายสมเกียรติ สมเกลี้ยง   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200088  ลว. 17 มค 62

20  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ 2

3,600                  3,600          เฉพาะเจาะจง  นายไชยา จันทรประเทือง   3,600.-  นายไชยา จันทรประเทือง   3,600.- ราคาต่ําสุด 260000622200089  ลว. 17 มค 62

21  เพื่อจางทําเอกสารคูมือสุขภาพดี ชีวีมีสุข 3,000                  3,000          เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   3,000.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   3,000.-

ราคาต่ําสุด 260000622200092  ลว. 17 มค 62

22  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษากลับจากฝกภาคปฏิบัติรายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพพยาบาล

5,400                  5,400          เฉพาะเจาะจง  นายชํานาญ เพชรคง   5,400.-  นายชํานาญ เพชรคง   5,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200093  ลว. 17 มค 62

23  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษากลับจากฝกภาคปฏิบัตรายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพพยาบาล

5,400                  5,400          เฉพาะเจาะจง  นายวุฒิชัย ศรีชู   5,400.-  นายวุฒิชัย ศรีชู   5,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200094  ลว. 17 มค 62

24  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษาฝกภาคปฏิบัตรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยรุน

5,400                  5,400          เฉพาะเจาะจง  นายวุฒิชัย ศรีชู   5,400.-  นายวุฒิชัย ศรีชู   5,400.- ราคาต่ําสุด 260000622200095  ลว. 17 มค 62

25  เพื่อจางทําเอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ ระยะที่ 4 1,840                  1,840          เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,840.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   1,840.-

ราคาต่ําสุด 260000622200096  ลว. 7 มค 62

26  เพื่อจางเหมารถรับสงนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ 2

1,800                  1,800          เฉพาะเจาะจง  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.-  นายกิตธวัช กวั้งซวน   1,800.- ราคาต่ําสุด 260000622200098  ลว. 17 มค 62



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 (1)

27  เพื่อจางทําเอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ ระยะที่ 3 900                     900             เฉพาะเจาะจง  รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   900.-

 รานhi speed internet โดยนาย

ทนงศักดิ์ จันลา   900.-

ราคาต่ําสุด 260000622200101  ลว. 17 มค 62

28  เพื่อจางเหมาซักผาสําหรับหองปฏิบัติการพยาบาล 890                     890             เฉพาะเจาะจง  นางสาวขัตติยา คําสอน   890.-  นางสาวขัตติยา คําสอน   890.- ราคาต่ําสุด 260000622200102  ลว. 30 มค 62

29  เพื่อจางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟทประจําป 2562 (งวดที่ 1) 6,420                  6,420          เฉพาะเจาะจง  บริษัทไพโอเนียร ลิฟท แอนด เครน  

จํากัด   6,420.-

 บริษัทไพโอเนียร ลิฟท แอนด เครน  

จํากัด   6,420.-

ราคาต่ําสุด 260000622200155  ลว. 17 มค 62


	แบบ สขร. 1

