
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม งานประชุมสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 12 งวด

60,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ. 1/2562  
ลว. 9 ต.ค. 61

2 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 57 เคร่ือง (ต.ค. - พ.ย. 61) 142,500.00            142,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอโซเทคอาร์ทออฟเทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ไอโซเทคอาร์ทออฟเทคโนโลยี 
จ ากัด

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ. 2/2562  
ลว. 11 ต.ค. 61

3
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม งานประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 จ านวน 12 งวด

25,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595(5)/730            
ลว. 7 พ.ย. 61 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว
119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

4
เช่ารถตู้โดยสารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ านวน 2 คัน 1 
เดือน (ต.ค. 61)

32,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ จ ากัด บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ. 4/2562  
ลว. 12 ต.ค. 61

5 จ้างผลิตเอกสารและป้ายนิทรรศการ 137,775.00            137,775.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ. 5/2562  
ลว. 24 ต.ค. 61

6 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร             100,000.00            100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ จ ากัด บริษัท ริโก้ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.2/2562     ลว.
 24 ต.ค. 61

7 จ้างผู้เช่ียวชาญด้านบริจัดการ             540,000.00            540,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.20/2562 
ลว.17 ต.ค. 61

8 จ้างผู้เช่ียวชาญด้านวิชาการและมาตรฐานการศึกษา             540,000.00            540,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ จริยานุกูล นายประเสริฐ จริยานุกูล
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.21/2562 
ลว.17 ต.ค. 61

9 จ้างผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและแผน             540,000.00            540,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายน าชัย กฤษณาสกุล นายน าชัย กฤษณาสกุล
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.22/2562 
ลว.17 ต.ค. 61

10 จ้างผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย             540,000.00            540,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ ตรีพนากร นายพิเชษฐ ตรีพนากร
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.23/2562 
ลว.17 ต.ค. 61

11 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านกฎหมาย             238,560.00            238,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ นายกิตติภัฏ กาญจนสุวรรณ
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.3/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

12 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านแม่บ้าน             115,200.00            115,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา  อินสร นางสาวกานดา  อินสร
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.4/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
สถำบันวิทยำลัยชุมชน

วันท่ี 1 - 31  เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
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13 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านการเงิน             189,120.00            189,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญนันท์ ค าเต็ม นางสาวธัญนันท์ ค าเต็ม
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.5/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

14 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านการเงิน             144,000.00            148,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยศนันท์ พรมมาลี นายยศนันท์ พรมมาลี
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.6/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

15 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านพัสดุ             183,600.00            189,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรปวีณ์ สระใหญ่ นางสาวอรปวีณ์ สระใหญ่
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.7/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

16 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านพัสดุ             185,450.00            185,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจุลดิศ  อินทรีเขียว นายจุลดิศ  อินทรีเขียว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.8/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

17 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านติดตามและประเมินผล             200,520.00            200,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอัคราช  ค าทองสุข นายอัคราช  ค าทองสุข
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.9/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

18 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านวิชาการ             222,480.00            222,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรักษ์ โสภา นางสาวอารีรักษ์ โสภา
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.10/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

19 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน             200,520.00            200,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล ไชยพร นางสาวนฤมล ไชยพร
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.11/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

20
จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

            207,480.00            207,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรัตตกูล เจริญเส็ง นายรัตตกูล เจริญเส็ง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.12/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

21 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านวิชาการ             185,400.00            185,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล ราชานนท์ นางสาวศศิวิมล ราชานนท์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.13/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

22 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน             185,400.00            185,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกตน์สิรี  เร่ียวแรง นางสาวเกตน์สิรี  เร่ียวแรง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.14/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

23 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านธุรการ             180,000.00            180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤตวิทย์ จันทร นายกฤตวิทย์ จันทร
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.15/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

24 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านพาหนะ             123,600.00            123,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาตรี  ธรรมฐิติ นายชาตรี  ธรรมฐิติ
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.16/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

25 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านพาหนะ             123,600.00            123,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทรงพล  กานต์กัมปนาท นายทรงพล  กานต์กัมปนาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.17/2562 
ลว.24 ต.ค. 61
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26 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านพาหนะ             120,000.00            120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพเยาว์  วังพลับ นายพเยาว์  วังพลับ
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.18/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

27 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านกฎหมาย             240,000.00            240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสดายุ  ทองพรม นายสดายุ  ทองพรม
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.19/2562 
ลว.24 ต.ค. 61

28
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม งานประชุมผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 4 งวด

              20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ. 6/2562  
ลว. 26 ต.ค. 61

29 ซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ             137,377.50            137,377.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทิก้า จ ากัด บริษัท โฟทิก้า จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บซ.1/2562 
ลว.31 ต.ค. 61

30 ซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 25 รายการ               53,569.55 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บซ.2/2562 
ลว.31 ต.ค. 61

31
เช่าห้องประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูล
หลักสูตร เข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา CHE CURICLUM ONLINE : CHECO

              35,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.7/2562 
ลว.31 ต.ค. 61

32
เช่ารถตู้โดยสารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ านวน 2 คัน 2 
เดือน (พ.ย. 61 - ธ.ค. 61)

64,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ จ ากัด บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ. 9/2562  
ลว. 31 ต.ค. 61

33
จ้างผลิตเอกสารงานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน จ านวน 30 ชุด

3,033.50                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.โอเอ ร้านเอส.พี.โอเอ เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

34
จ้างผลิตเอกสารงานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน จ านวน 30 ชุด

120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกสาร : ซูมก็อปป้ี ร้านเอกสาร : ซูมก็อปป้ี เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

35
ค่าบ ารุงสถานท่ีส าหรับประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน

2,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595(4)/845            
ลว. 31 ต.ค. 61 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว
119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61


