
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างถ่ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาข้อเสนอโครงการวจิัย
และนวตักรรม

4,000.00                วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ศธ 0595/2252   
ลว.9 ต.ค. 60

2 จ้างท่าตรายางตราสัญลักษณ์สถาบันวทิยาลัยชุมชนแบบใหม่                 4,960.09 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ปร้ินท์ เอ็กซ์เพรส จ่ากัด บริษัท ปร้ินท์ เอ็กซ์เพรส จ่ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ศธ 0595/2330   
ลว.19 ต.ค. 60

3 ซ้ือต้นดาวเรือง 1,100.00                 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอนุชา หวงัเจริญ นายอนุชา หวงัเจริญ
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ศธ 0595/2329   
ลว.19 ต.ค. 60

4 จ้างผู้เชีย่วชาญด้านบริจัดการ             540,000.00            540,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.1/2561 
ลว.20 ต.ค. 60

5 จ้างผู้เชีย่วชาญด้านวชิาการและมาตรฐานการศึกษา             540,000.00            540,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ จริยานุกูล นายประเสริฐ จริยานุกูล
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.2/2561 
ลว.20 ต.ค. 60

6 จ้างผู้เชีย่วชาญด้านนโยบายและแผน             540,000.00            540,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายน่าชัย กฤษณาสกุล นายน่าชัย กฤษณาสกุล
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.3/2561 
ลว.20 ต.ค. 60

7 จ้างผู้เชีย่วชาญด้านกฎหมาย             540,000.00            540,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ ตรีพนากร นายพิเชษฐ ตรีพนากร
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.4/2561 
ลว.20 ต.ค. 60

8 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านกฎหมาย             250,800.00            250,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวลดาวลัย์ สีขมิน้ นางสาวลดาวลัย์ สีขมิน้
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.5/2561 
ลว.20 ต.ค. 60

9 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านกฎหมาย             231,600.00            231,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.6/2561 
ลว.20 ต.ค. 60

10 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านกฎหมาย             216,000.00            216,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายภูวนาท ศรีสุข นายภูวนาท ศรีสุข
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.7/2561 
ลว.20 ต.ค. 60

11 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านธรุการ             189,000.00            189,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอรณี ปัจจัยโย นางสาวอรณี ปัจจัยโย
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.8/2561 
ลว.20 ต.ค. 60

12 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ             151,320.00            151,320.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายจ่ารูญ  เกตุยศ นายจ่ารูญ  เกตุยศ
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.9/2561 
ลว.20 ต.ค. 60

13 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ             120,000.00            120,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายวทิวสั ประสงค์เงิน นายวทิวสั ประสงค์เงิน
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.10/2561
 ลว.20 ต.ค. 60

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที ่1 - 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
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แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที ่1 - 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

14 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านแม่บ้าน             111,840.00            111,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา  อินสร นางสาวกานดา  อินสร
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.11/2561
 ลว.20 ต.ค. 60

15 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านการเงิน             183,600.00            183,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวธญันันท์ ค่าเต็ม นางสาวธญันันท์ ค่าเต็ม
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.12/2561
 ลว.20 ต.ค. 60

16 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านการเงิน             144,000.00            144,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายยศนันท์ พรมมาลี นายยศนันท์ พรมมาลี
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.13/2561
 ลว.20 ต.ค. 60

17 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านพัสดุ             183,600.00            183,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอรปวณ์ี สระใหญ่ นางสาวอรปวณ์ี สระใหญ่
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.14/2561
 ลว.20 ต.ค. 60

18 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านพัสดุ             180,000.00            180,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายจุลดิศ  อินทรีเขียว นายจุลดิศ  อินทรีเขียว
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.15/2561
 ลว.20 ต.ค. 60

19 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านติดตามและประเมินผล             194,640.00            194,640.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอัคราช  ค่าทองสุข นายอัคราช  ค่าทองสุข
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.16/2561
 ลว.20 ต.ค. 60

20 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านวชิาการ             216,000.00            216,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรักษ์ โสภา นางสาวอารีรักษ์ โสภา
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.17/2561
 ลว.20 ต.ค. 60

21 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านวชิาการ             180,000.00            189,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายราชัน  จันทร์เปรียง นายราชัน  จันทร์เปรียง
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.18/2561
 ลว.20 ต.ค. 60

22 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านส่งเสริมกิจการวทิยาลัยชุมชน             194,640.00            194,640.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล ไชยพร นางสาวนฤมล ไชยพร
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.19/2561
 ลว.20 ต.ค. 60
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ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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วันที ่1 - 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

23 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ             201,360.00            201,360.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายรัตตกูล เจริญเส็ง นายรัตตกูล เจริญเส็ง
เป็นผู้มคุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่่าหนด
ส.วชช.ขต.20/2561
 ลว.20 ต.ค. 60

24
ซ้ือวสัดุงานประชุมสร้างความเข้าใจระบบการบริหารงบประมาณ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ

              10,083.68 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ่ากัด บริษัท บุญยวรรณ จ่ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บซ.1/2561 
ลว.30 ต.ค. 60

25
จ้างถ่ายเอกสารประชุมสร้างความเข้าใจระบบการบริหาร
งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ

                3,599.74 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ศธ 0595/2702   
ลว.31 ต.ค. 60

26 เช่าคอมพิวเตอร์             416,640.00            416,640.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เนส คอม จ่ากัด บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จ่ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.1/2561     
ลว.30 ต.ค. 60

27
จ้างถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และ
ทรัพย์สินของสถาบันวทิยาลัยชุมชน

                  998.40 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ศธ 0595/22687   
ลว. 30 ต.ค. 60



หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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