
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1

จางประชาสัมพันธพิธีลงนามบันทึกขอตกลง

ความรวมมือระหวางสมาพันธเอสเอ็มอีไทย

กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

            51,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสรวีย ชนะไพฑูรย นายสรวีย ชนะไพฑูรย
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.บจ 13/2564           

ลว. 4 ก.พ.64

2 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรนันท รัชนิพนธ นางสาวภัทรนันท รัชนิพนธ
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.22/2564          

ลว. 22 ก.พ.64

3 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิชา ทองชื่น นางสาวสุพิชา ทองชื่น
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.23/2564         

ลว. 22 ก.พ.64

4 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอารีย อยูประพัฒน นางสาวอารีย อยูประพัฒน
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.24/2564          

ลว. 22 ก.พ.64

5 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริกาญจนา เหนี่ยวรั้งใจ นางสาวศิริกาญจนา เหนี่ยวรั้งใจ
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.25/2564          

ลว. 22 ก.พ.64

6 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายฑัญญะ ภิญญภากุล นายฑัญญะ ภิญญภากุล
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.26/2564           

ลว. 22 ก.พ.64

7 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิวะรัตน สมบูรณ นางสาวศิวะรัตน สมบูรณ
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.27/2564         

ลว. 22 ก.พ.64

8 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุรินทร ชํานาญกิจ นายบุรินทร ชํานาญกิจ
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.28/2564         

ลว. 22 ก.พ.64

9 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา ปลุกใจเสอื นางสาววิจิตรา ปลกุใจเสือ
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.29/2564         

ลว. 22 ก.พ.64

10 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน หมูหัวนา นางสาวธัญญารัตน หมูหัวนา
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.30/2564         

ลว. 22 ก.พ.64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 1 - 28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 1 - 28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

11 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปยกานต ปนสุข นางสาวปยกานต ปนสุข
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.31/2564          

ลว. 22 ก.พ.64

12 จางเหมาบริการเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป             99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร โชคธรรมชัย นางสาวนิภาพร โชคธรรมชัย
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.32/2564         

ลว. 22 ก.พ.64

13 จางเหมาบริการเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป             99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวญาณาธิปค รุงเรือง นางสาวญาณาธิปค รุงเรือง
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.33/2564         

ลว. 22 ก.พ.64

14 จางเหมาบริการเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป             99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจารุภา แกวมังกร นางสาวจารุภา แกวมังกร
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.34/2564           

ลว. 22 ก.พ.64

15 จางเหมาบริการเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป             99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชวัลย ประยงค นายชัชวัลย ประยงค
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.35/2564            

   ลว. 22 ก.พ.64

16 จางเหมาบริการเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป             99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา หันหาบุญ นางสาวสุพัตรา หันหาบุญ
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.36/2564           

ลว. 22 ก.พ.64

17 จางเหมาบริการนักศึกษาฝกงาน             55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี พัดเปลี่ยน นางสาวพัชรี พัดเปลี่ยน
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.37/2564            

 ลว. 22 ก.พ.64

18 จางเหมาบริการนักศึกษาฝกงาน             55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา เผาพันธุ นางสาวกาญจนา เผาพันธุ
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.38/2564           

ลว. 22 ก.พ.64

19 จางเหมาบริการนักศึกษาฝกงาน             55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอินทิรา บุญสวัสด์ิ นางสาวอินทิรา บุญสวัสดิ์
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.39/2564           

ลว. 22 ก.พ.64

20 จางเหมาบริการนักศึกษาฝกงาน             55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิมลสิริ เอี่ยมภักตร นางสาววิมลสิริ เอี่ยมภักตร
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.40/2564          

ลว. 22 ก.พ.64

21 จางเหมาบริการนักศึกษาฝกงาน             55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเวชกา ติ้มขิบ นางสาวเวชกา ติ้มขิบ
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.41/2564           

ลว. 22 ก.พ.64

22 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา ศรีสงคราม นางสาวอภิญญา ศรีสงคราม
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.42/2564           

ลว. 22 ก.พ.64



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 1 - 28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

23 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา ศุภเกต นางสาวสุกัญญา ศุภเกต
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.43/2564           

ลว. 22 ก.พ.64

24 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิศา สวางจันทร นางสาวปาณิศา สวางจันทร
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.44/2564         

ลว. 22 ก.พ.64

25 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปภัสสรา พวงเปย นางสาวปภัสสรา พวงเปย
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.45/2564          

ลว. 22 ก.พ.64

26 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวหรรษา บุญคุม นางสาวหรรษา บุญคุม
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.46/2564         

ลว. 22 ก.พ.64

27 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวไอยรา อาจเดช นางสาวไอยรา อาจเดช
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.47/2564          

ลว. 22 ก.พ.64

28 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ มากมูล นายสมบัติ มากมูล
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.48/2564         

ลว. 22 ก.พ.64

29 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปติกร เย็นยิ้ม นายปติกร เย็นยิ้ม
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.49/2564           

 ลว. 22 ก.พ.64

30 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศกร จันทรหอม นายพงศกร จันทรหอม
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.50/2564          

ลว. 22 ก.พ.64

31 จางเหมาบริการเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป             99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ ภูอยู นางสาววราภรณ ภูอยู
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.51/2564          

ลว. 22 ก.พ.64

32 จางเหมาบริการเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป             99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล หงีจร นางสาวศศิวิมล หงีจร
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.52/2564           

ลว. 22 ก.พ.64

33 จางเหมาบริการเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป             99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทักษดนัย จรัสรติกุล นายทักษดนัย จรัสรตกิุล
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.53/2564           

 ลว. 22 ก.พ.64

34 จางเหมาบริการเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป             99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางนพรัตน ล็อก นางนพรัตน ล็อก
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.54/2564          

ลว. 22 ก.พ.64



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 1 - 28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

35 จางเหมาบริการนักศึกษาฝกงาน             55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรกนก กองแกว นางสาวพรกนก กองแกว
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.55/2564           

ลว. 22 ก.พ.64

36 จางเหมาบริการนักศึกษาฝกงาน             55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายคมิก ภรธนาวัฒน นายคมิก ภรธนาวัฒน
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.56/2564         

ลว. 22 ก.พ.64

37 จางเหมาบริการนักศึกษาฝกงาน             55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร ชาติดาํดี นายวีรภัทร ชาติดําดี
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.57/2564           

ลว. 22 ก.พ.64

38 จางเหมาบริการเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป             99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน โพธิ์ดก นางสาวฐิติรัตน โพธ์ิดก
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.58/2564           

ลว. 22 ก.พ.64

39 จางเหมาบริการนักศึกษาฝกงาน             55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมรัก แสนเดช นายสมรัก แสนเดช
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.59/2564          

ลว. 22 ก.พ.64

40 จางเหมาบริการเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป             96,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ฉ่ําคราม นางสาวสุพัตรา ฉ่ําคราม
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.60/2564           

ลว. 22 ก.พ.64

41 จางเหมาบริการนักวิชาการศึกษา           161,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรชนก อุสาจิตร นางสาวเนตรชนก อุสาจิตร
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.-ขต.61/2564            

    ลว. 22 ก.พ.64


