
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารโครงการประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน คร้ังท่ี 1

              23,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อาซียะห์ อูมา น.ส.อาซียะห์ อูมา
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บจ 3/2562    
 ลว.2 พ.ย. 61

2
เช่าห้องประชุม โครงการประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
คร้ังท่ี 1

              30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชวริน จ่ากัด (โรงแรมแอมบาสเดอร์) บริษัท ชวริน จ่ากัด (โรงแรมแอมบาสเดอร์)
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บจ.3/2562    
 ลว.5 พ.ย. 61

3
จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  โครงการประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน คร้ังท่ี 1

               4,484.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

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 จ้างเหมาบริการบ่ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ               86,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรืองเซอร์วิส หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรืองเซอร์วิส
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.1/2562     
ลว.5 พ.ย. 61

5 จ้างเหมาบริการบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจ่าอาคารรัชมังคลาภิเษก 2               66,286.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม อินดัสเทร่ียล คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด บริษัท สยาม อินดัสเทร่ียล คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.ขต.1/2562   
ลว. 6 พ.ย. 61

6
จ้างเหมาบริการก่าจัดปลวก มด แมลงสาบ ยุง หนู ด้วยสารสกัดจาก
ธรรมชาติ

              18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทาโนเฮิร์บ (ประเทศไทยจ่ากัด) บริษัท ทาโนเฮิร์บ (ประเทศไทยจ่ากัด)
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.ขต.2/2562   
ลว. 5 พ.ย. 61

7 จ้างบริการบ่ารุงรักษาอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ           4,000,000.00         4,000,000.00 e-bidding บริษัท ดิ เอ็กเพิร์ท จ่ากัด บริษัท ดิ เอ็กเพิร์ท จ่ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.3/2562       
ลว. 7 พ.ย. 61

8 จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดส่านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน             699,000.00            699,000.00 e-bidding หจก.เอ็นเอสเค หจก.เอ็นเอสเค
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.4/2562     
ลว.12 พ.ย. 61

9 เช่าคอมพิวเตอร์ 65 เคร่ือง             637,000.00            637,000.00 e-bidding บริษัท ไอโซเทคอาร์ทออฟเทคโนโลยี จ่ากัด บริษัท ไอโซเทคอาร์ทออฟเทคโนโลยี จ่ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.6/2562     
ลว.16 พ.ย. 601

10
เช่าห้องประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

              25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส่านักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพา ส่านักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บจ.10/2562  
ลว.15 พ.ย. 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
สถำบันวิทยำลัยชุมชน

วันท่ี 1 - 30  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
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11
เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ 12 ท่ีน่ัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

              12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสานิตย์ สมอโพรง นายสานิตย์ สมอโพรง
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บจ.11/2562  
ลว.16 พ.ย. 61

12
จ้างด่าเนินการจัดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ
พลเรือนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

            156,040.00            156,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บจ.12/2562  
ลว.17 พ.ย. 61

13 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านวิชาการ             150,000.00            150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก่าหนด
ส.วชช.ขต.24/2562 
ลว.28 พ.ย. 61


