
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือวสัดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาการเรียนการสอน คร้ังที่ 2                 1,860.00 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/35       
ลว.5 ม.ค. 61

2
จ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาการเรียนการสอน 
คร้ังที่ 2

                1,122.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/35       
ลว.5 ม.ค. 61

3 ซ้ือวสัดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาการเรียนการสอน คร้ังที่ 3                 1,550.00 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/67       
ลว.11 ม.ค. 61

4
จ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาการเรียนการสอน 
คร้ังที่ 3

                1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางวภิาว ีธรีะวฒันานนท์ นางวภิาว ีธรีะวฒันานนท์
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

 ศธ 0595/67      
ลว.11 ม.ค. 61

5 จ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์อะไหร่ลิฟต์โดยสาร                 8,811.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.5/2561  
ลว.16 ม.ค. 61

6
จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 2560 คร้ังที่
 1

                  579.12 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/131     
ลว.16 ม.ค. 61

7 เช่ารถตู้โดยสารการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จ.น่าน                 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลอมกลางทัวร์แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด บริษัท ลอมกลางทัวร์แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.6/2561  
ลว.19 ม.ค. 61

8 จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน                   231.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/176      
ลว.22 ม.ค. 61

9 จ้างเหมาบริการย้ายกล้องวงจรปิด พร้อมติดต้ัง               33,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จ ากัด บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.8/2561  
ลว.22 ม.ค. 61

10 เช่ารถตู้โดยสารเดินทางไปประชุมสภาวทิยาลัยชุมชน จ.อุทัยธานี               16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอักษร เอกมอญ นายอักษร เอกมอญ
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.7/2561  
ลว.23 ม.ค. 61

11
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา

                3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขัติยาภรณ์ ร้านขัติยาภรณ์
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/186      
ลว.23 ม.ค. 61

12 ซ้ือวสัดุโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา                 4,773.00 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/196      
ลว.24 ม.ค. 61

13 จ้างถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา                 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/198      
ลว.24 ม.ค. 61

14
เช่ารถบัสปรับอากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา

              15,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม.สุรีย์ ทรานสปอร์ต แอนด์ทราเวล หสม.สุรีย์ ทรานสปอร์ต แอนด์ทราเวล
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.9/2561  
ลว.24 ม.ค. 61

15 ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน 37 รายการ               64,124.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บซ.4/2561  
ลว.26 ม.ค. 61

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
สถาบนัวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 1 - 31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
สถาบนัวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 1 - 31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

16
จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมอนุกรรมการพฒันาเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา ส.วชช. คร้ังที่ 1/2561

                  964.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/241     
ลว.29 ม.ค. 61

17
จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 2560 คร้ังที่
 2

                  586.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/274     
ลว.31 ม.ค. 61



หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง


