
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ้ือกระเปา๋ และเช่าหอ้งสัมมนาโครงการปฐมนเิทศพนกังานราชการ
ใหม่ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน

            6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง
1) จ าหนา่ยถุงผ้าดิบ กระเปา๋ผ้าดิบ                2) 
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มารีนเนอร์ แอคทวิิต้ี

1) จ าหนา่ยถุงผ้าดิบ กระเปา๋ผ้าดิบ               2)
 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มารีนเนอร์ แอคทวิิต้ี

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595(3)/7831   
ลว. 3 ก.ย. 61 เปน็ไป
ตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันที่ 
7 มี.ค. 61

2 จ้างพมิพใ์บประกาศนยีบตัร           99,510.00          99,510.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ์
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ ส.
วชช.บจ. 31/2561     
ลว. 4 ก.ย. 61

3 ซ้ือของที่ระลึกส าหรับผู้เกษยีณอายรุาชการ             6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นารายณ์ภณัฑ์ จ ากดั บริษทั นารายณ์ภณัฑ์ จ ากดั
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595(1)/872     
ลว. 7 ก.ย. 61 เปน็ไป
ตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันที่ 
7 มี.ค. 61

4
ซ้ือวัสดุ และถ่ายเอกสารงานประชุมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง "การสรุปผล
การด าเนนิงานตามแผนงานบรูณาการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561" ของสถาบนัวิทยาลัยชุมชน

              881.60              881.60 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ศธ 0595(2)/2160     
ลว. 10 ก.ย. 61

5 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบยีน ภบ 5090 กทม.             8,440.00            8,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู ่พี.อาร์.ยนต์ ร้าน อู ่พี.อาร์.ยนต์
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ ส.
วชช.บจ. 32/2561     
ลว. 6 ก.ย. 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2561
สถำบนัวิทยำลัยชมุชน

วันที่ 1 - 30  เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2561
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ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2561
สถำบนัวิทยำลัยชมุชน

วันที่ 1 - 30  เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2561

6 จ้างซ่อมเปล่ียนอปุกรณ์อะไหล่ลิฟต์โดยสาร 1 ตัว           57,876.30          57,876.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามอนิดัสเทรียลคอร์ปอเรชัน จ ากดั บริษทั สยามอนิดัสเทรียลคอร์ปอเรชัน จ ากดั
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ ส.
วชช.บจ. 33/2561     
ลว. 11 ก.ย. 61

7 จ้างพมิพร์ายงานประจ าป ี2561 จ านวน 1,500 บาท          310,500.00        310,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีเมืองการพมิพ ์จ ากดั บริษทั ศรีเมืองการพมิพ ์จ ากดั
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ ส.
วชช.บจ. 34/2561     
ลว. 11 ก.ย. 61

8
จ้างพมิพแ์ผ่นพบัประชาสัมพนัธ์สถาบนัวิทยาลัยชุมชนภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ จ านวน 4,000 แผ่น

         122,087.00        122,087.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีเมืองการพมิพ ์จ ากดั บริษทั ศรีเมืองการพมิพ ์จ ากดั
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ ส.
วชช.บจ. 35/2561     
ลว. 11 ก.ย. 61

9
เช่าหอ้งประชุมเพื่อใช้ส าหรับจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏบิติัการการ
ออกข้อสอบฯ

          30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังเช่า เลขที่ ส.
วชช.บจ. 37/2561     
ลว. 12 ก.ย. 61

10
จ้างพมิพห์นงัสือ กฎหมายล าดับรองตามพระราชบญัญัติสถาบนั
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 จ านวน 2,500 เล่ม

         168,000.00        168,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีเมืองการพมิพ ์จ ากดั บริษทั ศรีเมืองการพมิพ ์จ ากดั
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังจ้าง เลขที่ ส.
วชช.บจ. 36/2561     
ลว. 12 ก.ย. 61

11 ซ้ือวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏบิติัการการออกข้อสอบฯ           14,835.55          14,835.55 เฉพาะเจาะจง บริษทั บญุยวรรณ จ ากดั บริษทั บญุยวรรณ จ ากดั
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ ส.
วชช.บซ. 17/2561     
ลว. 12 ก.ย. 61

12
จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบวิทยาลัยชุมชน
อเิล็กทรอนกิส์

      2,000,000.00      2,000,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบรูพา มหาวิทยาลัยบรูพา
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.11/2561     
ลว.24 ก.ย. 60

13
จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบคลังข้อมูลด้านการ
บริหารงานบคุคล

         499,000.00        499,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรีุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรีุ
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทีก่ าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.12/2561     
ลว.24 ก.ย. 60


