
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เช่าห้องอบรมสัมมนา G - svit               35,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บจ. 24/2562 
ลว. 1 เม.ย. 62

2
ซ้ือวัสดุงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การรายงาน
ความก้าวหน้าการด่าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

                5,911.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ่ากัด บริษัท บุญยวรรณ จ่ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บซ. 7/2562 
ลว. 5 เม.ย. 62

3
ซ้ือวัสดุและจ้างประดับสถานท่ีเพ่ือต้ังโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระ
ฉายาลักษณ์

                4,926.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วิบูลชัย                       
นายอนุชา หวังเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วิบูลชัย                       
นายอนุชา หวังเจริญ

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ศธ 0595(1)/387            
ลว. 5 เม.ย. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว
119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

4
ซ้ือวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์หลักสูตรอนุปริญญา สถาบันวิทยาลัยชุมชน

                  750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. องค์การค้าของ สกสค.
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ศธ 0595(6)/156             
ลว. 5 เม.ย. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว
119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

5
ซ้ือวัสดุและจ้างเตรียมสถานท่ีเพ่ือใช้ในการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

                7,871.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การค้าของ สกสค.                              
นายอนุชา หวังเจริญ

องค์การค้าของ สกสค.                         
นายอนุชา หวังเจริญ

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ศธ 0595(1)/445             
ลว. 18 เม.ย. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว
119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

6
จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อังคับว่าด้วยการก่าหนดต่าแหน่งและการ
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

                  228.40 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ศธ 0595(3)/403             
ลว. 18 เม.ย. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว
119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562
สถำบันวิทยำลัยชุมชน

วันท่ี 1 - 30  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562
สถำบันวิทยำลัยชุมชน

วันท่ี 1 - 30  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562

7 ซ้ือหนังสือทักษะ 7C ของครู 4.0 PLC & Log book               13,702.50 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บซ. 8/2562 
ลว. 19 เม.ย. 62

8 ซ้ือวัสดุส่านะกงาน 27 รายการ               53,525.68 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ่ากัด บริษัท บุญยวรรณ จ่ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บซ. 9/2562 
ลว. 22 เม.ย. 62

9
จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
รายละเอียดของหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

                1,478.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ศธ 0595(5)/294             
ลว. 25 เม.ย. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว
119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

10
เช่าห้องอบรมสัมมนา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่ือ
การสอนและการบริหารจัดการส่ือออนไลน์ แบบเปิดThai mooc

              33,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บจ. 25/2562
ลว. 30 เม.ย. 62

11
จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะครูช่านาญ
การพิเศษ

                1,176.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ศธ 0595(3)/435             
ลว. 30 เม.ย. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว
119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61


