
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 จา้งพิมพ์ใบส าคัญรับเงินทั่วไป               85,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. ลาดพร้าว โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. ลาดพร้าว
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.1/2561 
ลว.1 พ.ย. 60

2 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ             120,400.00            120,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรืองเซอร์วสิ หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรืองเซอร์วสิ
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.2/2561     
ลว.3 พ.ย. 60

3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร             186,000.00            186,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ จ ากัด บริษัท ริโก้ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.3/2561     
ลว.3 พ.ย. 60

4 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานสถาบันวทิยาลัยชุมชน             719,951.64            719,951.64 สอบราคา หจก.เอ็นเอสเค หจก.เอ็นเอสเค
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.4/2561     
ลว.7 พ.ย. 60

5 จา้งบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ           4,780,000.00          4,780,000.00 e-bidding บริษัท ดิ เอ็กเพิร์ท จ ากัด บริษัท ดิ เอ็กเพิร์ท จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.5/2561      
ลว. 13 พ.ย. 60

6 จา้งบริการรักษาความปลอดภัย             945,792.00            945,792.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระ
บรมราชูถัมภ์

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระ
บรมราชูถัมภ์

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.6/2561     
ลว.14 พ.ย. 60

7 จา้งเหมาบริการก าจดัปลวก มด แมลง สาบ ยงุ หนู               24,000.00 ตกลงราคา บริษัท นาโนเฮิร์บ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นาโนเฮิร์บ (ประเทศไทย) จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต.21/2561 
ลว.14 พ.ย. 60

8 ซ้ือวสัดุโครงการการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน                   830.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ
และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ
และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.)

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/2829    
ลว.14 พ.ย. 60

9 จา้งถ่ายเอกสารโครงการการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน                 1,280.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจติชญา จนัทนินทร นางสาวจติชญา จนัทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/2829    
ลว.14 พ.ย. 60

10 ซ้ือวสัดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน คร้ังที่ 1                 1,215.00 วธิเีฉพาะเจาะจง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ
และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ
และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.)

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/2830    
ลว.14 พ.ย. 60

11
จา้งถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน 
คร้ังที่ 1

                  920.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจติชญา จนัทนินทร นางสาวจติชญา จนัทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/2830    
ลว.14 พ.ย. 60

12 จา้งเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านวชิาการ             157,500.00            157,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวมิล ราชานนท์ นางสาวศศิวมิล ราชานนท์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างที่ก าหนด
ส.วชช.ขต.22/2561
ลว.15 พ.ย. 60

13 จา้งเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านบัญชี             157,500.00            157,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวธดิารัตน์ สุขวพิัฒน์ นางสาวธดิารัตน์ สุขวพิัฒน์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างที่ก าหนด
ส.วชช.ขต.23/2561
ลว.15 พ.ย. 60

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที ่1 - 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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14 จา้งเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ             105,000.00            105,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายชาตรี ธรรมฐิติ นายชาตรี ธรรมฐิติ
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างที่ก าหนด
ส.วชช.ขต.24/2561
ลว.15 พ.ย. 60

15
จา้งถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม การประชุมสภาวชิาการสถาบันวทิยาลัย
ชุมชน

              80,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจติชญา จนัทนินทร นางสาวจติชญา จนัทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/2837    
ลว.15 พ.ย. 60

16 จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจ าอาคารรัชมังคลาภิเษก 2               66,286.50 ตกลงราคา บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปเรชั่น จ ากัด บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปเรชั่น จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต.25/2561
ลว.17 พ.ย. 60

17
จา้งถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม งานประชุมทบทวน(ร่าง) แผนยทุธศาสตร์
สถาบันวทิยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี

                  623.20 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/2866    
ลว.20 พ.ย. 60

18 จา้งเช่ารถตู้โดยสารงานสืบสวนหาข้อเท็จจริง               10,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ลอมกลางทัวร์แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด บริษัท ลอมกลางทัวร์แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.2/2561 
ลว.21 พ.ย. 60

19
ซ้ือวสัดุโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกระท าความผิดของ
เจา้หน้าที่ของรัฐ

                5,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/2893    
ลว.22 พ.ย. 60

20 ซ้ือกล่องไปรษณียส์ าหรับจดัส่งใบอนุปริญญาบัตรและใบรับรองคุณวฒิุ                 4,804.30 วธิเีฉพาะเจาะจง นายอดิศร ขวญับุญ ศูนยถ์่ายเอกสารอดิศร นายอดิศร ขวญับุญ ศูนยถ์่ายเอกสารอดิศร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/2890    
ลว.22 พ.ย. 60

21
จา้งถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม งานประชาสัมพันธก์ารสรรหากรรมการสภา
สถาบัน

                1,048.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจติชญา จนัทนินทร นางสาวจติชญา จนัทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/2911    
ลว.24 พ.ย. 60

22
จา้งถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพยสิ์นของ
สถาบันวทิยาลัยชุมชน

                1,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจติชญา จนัทนินทร นางสาวจติชญา จนัทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/2909    
ลว.25 พ.ย. 60

23 จา้งถ่ายเอกสารโครงการฯ               22,999.96 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.3/2561 
ลว.27 พ.ย. 60
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