
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือวสัดุโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
อนุปริญญา คร้ังที ่1

             2,490.00 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.)

เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/574     
ลว.6 มี.ค. 61

2
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา คร้ังที ่1

             3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรีม สิริรักษ์ภักดี นางสาว พรีม สิริรักษ์ภักดี
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/576     
ลว.6 มี.ค. 61

3
ถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญา คร้ังที ่1

             5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/573     
ลว.6 มี.ค. 61

4
ซ้ือกระเป๋าแนวทางปฏิบัติงานพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติ 
ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือส่ังการ เกีย่วกับการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรีม สิริรักษ์ภักดี นางสาว พรีม สิริรักษ์ภักดี
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/573     
ลว.6 มี.ค. 61

5
ถ่ายเอกสารแนวทางปฏิบัติงานพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติ 
ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือส่ังการ เกีย่วกับการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             3,232.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/573     
ลว.7 มี.ค. 61

6

ซ้ือวสัดุโครงการแนวทางปฏิบัติงานพัสดุภายใต้
พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือส่ังการ 
เกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560

             1,504.00 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.)

เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/573     
ลว.8 มี.ค. 61

7
ซ้ือวสัดุโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
อนุปริญญา คร้ังที ่2

             2,499.00 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.)

เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/640     
ลว.13 มี.ค. 61

8
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา คร้ังที ่2

             2,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรีม สิริรักษ์ภักดี นางสาว พรีม สิริรักษ์ภักดี
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/641     
ลว.13 มี.ค. 61

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที ่1 - 31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที ่1 - 31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

9
ถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญา คร้ังที ่2

             5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/639     
ลว.13 มี.ค. 61

10
ซ้ือวสัดุโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานด้านการเงิน 
การคลังและงบประมาณ

             2,989.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิทเวร์ิค จ ากัด บริษัท อิทเวร์ิค จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/647     
ลว.14 มี.ค. 61

11
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารโครงการอบรมหลักสูตรการ
บริหารงานด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ

             3,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว พรีม สิริรักษ์ภักดี นางสาว พรีม สิริรักษ์ภักดี
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/699     
ลว.19 มี.ค. 61

12
จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานด้าน
การเงิน การคลังและงบประมาณ

             5,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/700     
ลว.19 มี.ค. 61

13 ซ้ือสันรูด              3,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/724     
ลว.21 มี.ค. 61

14 ซ้ือของขวญัโครงการ ฯ ดูงานต่างประเทศ              6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/723     
ลว.21 มี.ค. 61

15 ซ้ือวสัดุโครงการจิตตะปัญญา              1,796.00 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.)

เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/728     
ลว.21 มี.ค. 61

16 เช่ารถบัสโครงการจิตตะปัญญา            14,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนสามัญ สุรีย์ ทรานสปอร์ตแอนด์ทรา
เวล

ห้างหุน้ส่วนสามัญ สุรีย์ ทรานสปอร์ตแอนด์ทรา
เวล

เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/729     
ลว.21 มี.ค. 61

17
จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา ส.วชช. คร้ังที ่2/2561

               972.40 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/744     
ลว.22 มี.ค. 61

18 จ้างพิมพ์รายงานประจ าปี 2560 จ านวน 1,500 เล่ม           299,867.50         299,867.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีพร้ิน (1991) จ ากัด บริษัท ว.ีพร้ิน (1991) จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.14/2561 
ลว. 22 มี.ค. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที ่1 - 31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

19 ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงโครงการจิตตะปัญญา              1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พระราม 2 พัฒนาปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท พระราม 2 พัฒนาปิโตรเลียม จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.15/2561 
ลว. 23 มี.ค. 2561

20
ซ้ือวสัดุโครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัยด้านการเขียน
บทความวจิัย คร้ังที ่2

             2,250.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. องค์การค้าของ สกสค.
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/764     
ลว.26 มี.ค. 61

21
จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัยด้านการ
เขียนบทความวจิัย คร้ังที ่2

               600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/764     
ลว.26 มี.ค. 61

22 เช่าคอมพิวเตอร์ส านักงาน 26 เคร่ือง           218,400.00         218,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟเทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ไอโซเทค อาร์ท ออฟเทคโนโลยี จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.8/2561       
ลว. 28 มี.ค. 61

23
จ้างเดินสายและวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระบบไฟฟ้า
และระบบโทรศัพท์ ภายในสวชช.

           65,700.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ ชมเด็จ นายณรงค์ศักด์ิ ชมเด็จ
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.16/2561 
ลว. 29 มี.ค. 2561

24 จ้างแปลเอกสารแผ่นพับฉบับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ              4,300.00 เฉพาะเจาะจง
หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม ศูนย์การ
แปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม ศูนย์การ
แปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.13/2561 
ลว. 29มี.ค. 2561



หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


