
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาพนักงานปฏบิัติงานด้านยานพาหนะ           60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพะเยาว์  วังพลับ นายพะเยาว์  วังพลับ
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่ าหนด
ส.วชช.ขต. 28/2561
ลว 4 มิ.ย. 61

2
จ้างถ่ายเอกสาร งานประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
คร้ังที ่2/2561

               546.80 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/1305     
ลว. 5 ม.ิย. 61

3
จ้างถ่ายเอกสาร งานประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาสและสตูล คร้ังที ่2/2561

            1,364.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/1328      
ลว. 11 มิ.ย. 61

4
ซ้ือวัสดุพธิีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

            6,411.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด จักวาล คัลเลอร์ปร้ิน ร้านสมพร 
เฟรม จัมโบ้คัลเลอร์แล็บ ร้านธงวันชาติ และหา้ง
หุน้ส่วนจ ากัดวิบูลชัย

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด จักวาล คัลเลอร์ปร้ิน ร้านสมพร 
เฟรม จัมโบ้คัลเลอร์แล็บ ร้านธงวันชาติ และหา้ง
หุน้ส่วนจ ากัดวิบูลชัย

เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/545       
ลว. 8 ม.ิย. 61

5
ซ้ือวัสดุพธิีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

          18,700.00 เฉพาะเจาะจง
นายอนุชา หวังเจริญ และร้านดอกไม้ปัทมาภรณ์ 
ฟลอลอส

นายอนุชา หวังเจริญ และร้านดอกไม้ปัทมาภรณ์ 
ฟลอลอส

เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/556       
ลว. 12 มิ.ย. 61

6
จ้างถ่ายเอกสาร โครงการควงคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

               843.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/1367     
ลว. 14 มิ.ย. 61

7 ซ้ือหมึกพมิพแ์ละบัตรพลาสติกเปล่าแข็งสีขาว             1,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญยวรรณ จ ากัด บริษทั บุญยวรรณ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/1384     
ลว. 18 มิ.ย. 61

8 จ้างท าตรายาง             1,112.80 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายางและการพมิพ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายางและการพมิพ์
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/579       
ลว. 20 มิ.ย. 61

9 จ้างซ่อมอาคารส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน          100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มอีซี จ ากัด บริษทั เอ็มอีซี จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.19/2561 
ลว 21 มิ.ย. 61

10 จ้างเหมาพนักงานปฏบิัติงานด้านธุรการ           45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤตวิทย์  จันทร นายกฤตวิทย์  จันทร
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอยีดงานจา้งทีก่ าหนด
ส.วชช.ขต. 29/2561
ลว 4 มิ.ย. 61

11
จ้างถ่ายเอกสาร งานประชุมทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ า

               933.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/1470      
ลว. 26 มิ.ย. 61

12 ซ้ือวัสดุโครงการประชุมชีแ้จงงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562           12,282.53 เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญยวรรณ จ ากัด บริษทั บุญยวรรณ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บซ. 9/2561   
ลว. 26 มิ.ย. 61

13 ซ้ือวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการออกข้อสอบ           30,505.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญยวรรณ จ ากัด บริษทั บุญยวรรณ จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/1468     
ลว. 26 มิ.ย. 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มิถุนำยน 2561
สถำบนัวิทยำลัยชมุชน

วันที ่1 - 30  เดอืน มิถุนำยน พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มิถุนำยน 2561
สถำบนัวิทยำลัยชมุชน

วันที ่1 - 30  เดอืน มิถุนำยน พ.ศ. 2561

14 เช่าหอ้งประชุมโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการออกข้อสอบ           30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมรอยัลซิต้ี โรงแรมรอยัลซิต้ี
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังเช่า ส.วชช. 
21/2561             
ลว. 26 มิ.ย. 61

15 ซ้ือวัสดุโครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน                358.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595/1481      
ลว. 27 มิ.ย. 61

16
ซ้ือวัสดุและจ้างจัดสถานทีเ่พือ่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั

            9,138.00 เฉพาะเจาะจง

1) ร้านธงวันชาติ 2) ร้านเทอดธงทอง              3)
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 4)
 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วิบูลชัย และ 5) นายอนุชา หวัง
เจริญ

1) ร้านธงวันชาติ 2) ร้านเทอดธงทอง              
3)ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
4) หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วิบูลชัย และ      5) นาย
อนุชา หวังเจริญ

เป็นผู้เสนอราคาถกูต้องครบถว้นตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595(1)/632    
ลว. 5 ก.ค. 61 เป็นไป
ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วน
ทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันที่
 7 มี.ค. 61



หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง


