
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุโครงการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             5,740.00 เฉพาะเจาะจง
1)ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 2)
 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุมชน

1)ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) 2) ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยชุมชน

เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595(3)/620       
 ลว. 18 ก.ค. 61 
เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วน
ทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันที ่
7 มี.ค. 61

2
ซ้ือวัสดุโครงการและจ้างถ่ายเอกสารงานประชุมพจิารณาร่าง
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562

               891.86 เฉพาะเจาะจง 1) องค์การค้าของ สกสค. 2) ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร
1) องค์การค้าของ สกสค. 2) ร้านบอสโกถ่าย
เอกสาร

เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595(2)/1616      
  ลว. 20 ก.ค. 61 
เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วน
ทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันที ่
7 มี.ค. 61

3 จ้างท าตรายาง                535.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดสากลตรายางและการพมิพ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากัดสากลตรายางและการพมิพ์
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595(1)/633        
  ลว. 5 ก.ค. 61 
เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วน
ทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันที ่
7 มี.ค. 61

4
ซ้ือกระเป๋าเอกสารงานประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง "การจัดท า
แผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพฒันา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี"

            5,120.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกอบกุล ศรีวงศ์เจริญ นางสาวกอบกุล ศรีวงศ์เจริญ
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ เลขที ่ส.
วชช.บซ. 14/2561 ลว.
 12 ก.ค. 61

5
จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง "การจัดท าแผนปฏบิัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพฒันาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนระยะ 5 ปี"

          14,389.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร  ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขที ่ส.
วชช.บจ. 23/2561 ลว.
 12 ก.ค. 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2561
สถำบนัวิทยำลัยชมุชน

วันที ่1 - 31  เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2561
สถำบนัวิทยำลัยชมุชน

วันที ่1 - 31  เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561

6
ซ้ือวัสดุงานประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง "การจัดท าแผนปฏบิัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพฒันาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนระยะ 5 ปี"

          13,694.93 เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญยวรรณ จ ากัด บริษทั บุญยวรรณ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขที ่ส.
วชช.บจ. 13/2561 ลว.
 12 ก.ค. 61

7 จ้างพมิพใ์บเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา ชนิดต่อเนือ่ง           96,300.00 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์งค์การค้า สกสค. โรงพมิพอ์งค์การค้า สกสค.
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขที ่ส.
วชช.บจ. 25/2561 ลว.
 25 ก.ค. 61


