
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือหมึกส ำหรับใช้ประทบัลำยมือชือ่นำยกสภำสถำบนั               438.70 เฉพำะเจำะจง บริษทั พรีเมีย่ม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลำย จ ำกดั บริษทั พรีเมีย่ม แอนด์ ออฟฟศิ ซัพพลำย จ ำกดั
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ศธ 0595(1)/738       
ลว. 2 ส.ค. 61 เปน็ไป
ตำมหนงัสือ
กรมบญัชีกลำง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันที่ 
7 มี.ค. 61

2

ซ้ือวัสดุและจ้ำงจัดประดับตกแต่งสถำนที่เพื่อประดับพระฉำยำลักษณ์
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกต์ิิ พระบรมรำชินนีำท ในรัชกำลที่ 9 และ
ประดับธงชำติไทยร่วมกบัธงอกัษรพระนำมำภไิธย ส.ก. พร้อมทั้งจัด
สถำนที่ลงนำมถวำยพระพร

          15,470.25 เฉพำะเจำะจง

1) ร้ำนธงวันชำติ 2) ร้ำนดอกไม้ ต้นออ้ฟลำวเวอร์ 
3)ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ (สกสค.) 4)
 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั วิบลูชัย 5) เทอดธงทอง และ 6) 
นำยอนชุำ หวังเจริญ

1) ร้ำนธงวันชำติ 2) ร้ำนดอกไม้ ต้นออ้ฟลำวเวอร์ 
3)ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ (สกสค.) 
4) หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั วิบลูชัย 5) เทอดธงทอง และ
 6) นำยอนชุำ หวังเจริญ

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ศธ 0595(1)/754      
ลว. 7 ส.ค. 61 เปน็ไป
ตำมหนงัสือ
กรมบญัชีกลำง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันที่ 
7 มี.ค. 61

3
ซ้ือวัสดุและจ้ำงขนยำ้ยอปุกรณ์ส ำนกังำนและประดับตกแต่งสถำนที่
ส ำหรับงำนพธิีรับสนองพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ต่งต้ังผู้อ ำนวยกำร
สถำบนัวิทยำลัยชุมชน

          14,815.00 เฉพำะเจำะจง
1) จักรวำลโฟโต้ดิจิตอล 2) ร้ำนดอกไม้จริยำ  และ 
3) นำยอนชุำ หวังเจริญ

1) จักรวำลโฟโต้ดิจิตอล 2) ร้ำนดอกไม้จริยำ  และ
 3) นำยอนชุำ หวังเจริญ

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ศธ 0595(1)/796      
ลว. 17 ส.ค. 61 เปน็ไป
ตำมหนงัสือ
กรมบญัชีกลำง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันที่ 
7 มี.ค. 61

4
เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเชือ้เพลิงโครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ต้นแบบกำร
พฒันำทกัษะอำชีพและกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ชุมชน

          36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐปวีย ์โชคธนำพร นำงสำวณัฐปวีย ์โชคธนำพร
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ใบส่ังเช่ำ เลขที่ ส.
วชช.บจ. 26/2561 ลว.
 15 ส.ค. 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน สิงหำคม 2561
สถำบนัวิทยำลัยชมุชน

วันที่ 1 - 31  เดอืน สิงหำคม พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน สิงหำคม 2561
สถำบนัวิทยำลัยชมุชน

วันที่ 1 - 31  เดอืน สิงหำคม พ.ศ. 2561

5
ซ้ือกระเปำ๋ใส่เอกสำรโครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ต้นแบบกำรพฒันำ
ทกัษะอำชีพและกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน

            3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงรอเบยีะ หมันเส็น นำงรอเบยีะ หมันเส็น
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ศธ 0595(2)/1961     
 ลว. 23 ส.ค. 61 
เปน็ไปตำมหนงัสือ
กรมบญัชีกลำง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันที่ 
7 มี.ค. 61

6
ซ้ือวัสดุโครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ต้นแบบกำรพฒันำทกัษะอำชีพและ
กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน

              570.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรค้ำของ สกสค. องค์กำรค้ำของ สกสค.
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ศธ 0595(2)/1944     
 ลว. 21 ส.ค. 61 
เปน็ไปตำมหนงัสือ
กรมบญัชีกลำง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันที่ 
7 มี.ค. 61

7 ซ้ือหมึกพมิพค์อมพวิเตอร์ 12 รำยกำร          139,153.50        139,153.50 เฉพำะเจำะจง บริษทั โฟทกิำ้ จ ำกดั บริษทั โฟทกิำ้ จ ำกดั
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ส.
วชช.บซ. 15/2561     
ลว. 20 ส.ค. 61

8 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร A4 200 รีม           19,260.00          19,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั บญุยวรรณ จ ำกดั บริษทั บญุยวรรณ จ ำกดั
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ส.
วชช.บซ. 16/2561     
ลว. 20 ส.ค. 61

9
ซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิงโครงกำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถปฏบิติังำนวิทยำลัยชุมชน

            3,140.00            3,140.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ศธ 0595(2)/1941   
ลว. 21 ส.ค. 61

10
เช่ำรถบสัปรับอำกำศโครงกำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถปฏบิติังำนวิทยำลัยชุมชน

          18,000.00          18,000.00 เฉพำะเจำะจง หสม. สุรีย ์ทรำนสปอร์ตแอนด์ทรำเวล หสม. สุรีย ์ทรำนสปอร์ตแอนด์ทรำเวล
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ใบส่ังเช่ำ เลขที่ ส.
วชช.บจ. 28/2561 ลว.
 22 ส.ค. 61



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน สิงหำคม 2561
สถำบนัวิทยำลัยชมุชน

วันที่ 1 - 31  เดอืน สิงหำคม พ.ศ. 2561

11
เช่ำรถบสัปรับอำกำศโครงกำรปฐมนเิทศพนกังำนรำชกำรใหม่ของ
สถำบนัวิทยำลัยชุมชน

          17,000.00          17,000.00 เฉพำะเจำะจง หสม. สุรีย ์ทรำนสปอร์ตแอนด์ทรำเวล หสม. สุรีย ์ทรำนสปอร์ตแอนด์ทรำเวล
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ใบส่ังเช่ำ เลขที่ ส.
วชช.บจ. 29/2561     
ลว. 27 ส.ค. 61

12
ซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิงโครงกำรปฐมนเิทศพนกังำนรำชกำรใหม่ของสถำบนั
วิทยำลัยชุมชน

            1,200.00            1,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ศธ 0595(2)/1999   
ลว. 27 ส.ค. 61

13 จ้ำงพมิพเ์อกสำรของสถำบนัวิทยำลัยชุมชน จ ำนวน 1,150 บำท           79,999.85          79,999.85 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สหำยบล๊อกและกำรพมิพ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สหำยบล๊อกและกำรพมิพ์
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ใบส่ังจ้ำง เลขที่ ส.
วชช.บจ. 27/2561     
ลว. 27 ส.ค. 61

14
ซ้ือวัสดุและจ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรประชุมเชิงปฏบิติักำรซักซ้อม
ทบทวน และเตรียมกำรปฏบิติังำนพสัดุของวิทยำลัยชุมชน ใน
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

            2,333.80 เฉพำะเจำะจง
1) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ (สกสค.) 2)
 จิตชญำ จันทนนิทร

1) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ (สกสค.) 
2) จิตชญำ จันทนนิทร

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องครบถ้วนตำม
เง่ือนไขทีก่ ำหนดและเสนอรำคำต่ ำสุด

ศธ 0595(2)/2062     
 ลว. 31 ส.ค. 61 
เปน็ไปตำมหนงัสือ
กรมบญัชีกลำง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันที่ 
7 มี.ค. 61


