
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
จางทําระบบสารสนเทศและการจัดการ

เนื้อหาของเว็บไซต  (web portal)
               900,000.00           900,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา

เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด
ส.วชช.10/2563  ลว. 5 ต.ค.63

2 จางถายเอกสาร และเขาเลม 13,186 แผน                   5,549.40                       -   

หนังสอืกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด

 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119      

    ลงวันที่ 7 มี.ค. 61
นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร

เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

เอกสารอางอิงเลขที่ 36310/04

 ลว 6 ต.ค.63

3 จางถายเอกสาร 9,961 แผน 3,785.18                                        -   

หนังสอืกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด

 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119      

    ลงวันที่ 7 มี.ค. 61
รานบอสโกถายเอกสาร รานบอสโกถายเอกสาร

เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

เอกสารอางอิงเลขที่           

570 ลว.18 ต.ค.63

4 จางถายเอกสาร และเขาเลม 850 แผน 415.00                       -   

หนังสอืกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด

 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119      

     ลงวันที่ 7 มี.ค. 61
นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร

เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

เอกสารอางอิงเลขที่ 36310/07

 ลว. 20 ต.ค.63

5 จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานธุรการ                190,950.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤตวิทย จันทร นายกฤตวิทย จันทร
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.1/2564             

ลว. 22 ต.ค. 63

6 จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานพาหนะ                161,190.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นายพเยาว  วังพลับ นายพเยาว  วังพลับ
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.2/2564             

ลว. 22 ต.ค. 63

7 จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานพาหนะ                191,190.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นายพเยาว  วังพลับ นายสมทบ ปานรสทิพย
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.3/2564             

ลว. 22 ต.ค. 63

8 จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานแมบาน                137,190.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา  อินสร นางสาวกานดา  อินสร
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.4/2564             

ลว. 22 ต.ค. 63

9 จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานการเงิน                200,430.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญนันท คําเตม็ นางสาวธัญนันท คําเต็ม
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.5/2564              

ลว. 22 ต.ค. 63

10 จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานการเงิน                185,190.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นายยศนันท พรมมาลี นายยศนันท พรมมาลี
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.6/2564            ลว.

 22 ต.ค. 63

11 จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานบัญชี                190,950.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา อินทพงษ นางสาวปนัดดา อินทพงษ
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.7/2564            ลว.

 22 ต.ค. 63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 1 - 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 1 - 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

12 จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานพัสดุ                  20,430.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรปวีณ สระใหญ นางสาวอรปวีณ สระใหญ
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.8/2564             

ลว. 22 ต.ค. 63

13 จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานพัสดุ                196,590.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นายจุลดิศ  อินทรีเขียว นายจุลดิศ  อินทรีเขียว
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.9/2564            ลว.

 22 ต.ค. 63

14
จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานติดตาม

และประเมินผล
               212,190.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นายอัคราช  คําทองสุข นายอัคราช  คําทองสุข

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.10/2564            

ลว. 22 ต.ค. 63

15 จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานวิชาการ                196,590.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล ราชานนท นางสาวศศิวิมล ราชานนท
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.11/2564            

ลว. 22 ต.ค. 63

16
จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานสงเสริม

กิจการวิทยาลัยชุมชน
               212,190.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล ไชยพร นางสาวนฤมล ไชยพร

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.12/2564            

ลว. 22 ต.ค. 63

17
จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานดูแล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
               219,390.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นายรัตตกูล เจริญเส็ง นายรัตตกูล เจริญเส็ง

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.13/2564            

ลว. 22 ต.ค. 63

18
จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดาน

ตรวจสอบภายใน
               196,590.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกตนสิรี  เรี่ยวแรง นางสาวเกตนสิรี  เรี่ยวแรง

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.14/2564           

ลว. 22 ต.ค. 63

19 จางเหมาปฏิบัติงานดานวิชาการ                185,190.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร อวมลาภเอก นางสาวพัชรพร อวมลาภเอก
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.15/2564           

ลว. 22 ต.ค. 63

20 จางเหมาปฏิบัติงานดานวิชาการ                185,190.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา มาลาวงษ นางสาวอารียา มาลาวงษ
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.16/2564           

ลว. 22 ต.ค. 63

21 จางเหมาปฏิบัติงานดานบุคลากร                185,190.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยรดี ผกาแดง นางสาวนิตยรดี ผกาแดง
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.17/2564           

ลว. 22 ต.ค. 63

22
จางเหมาบริการผูเชี่ยวชาญดานนโยบาย

และยุทธศาสตรการพัฒนา
               600,000.00           600,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายถนอม อินทรกําเนิด นายถนอม อินทรกําเนิด

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.14/2564           

ลว. 22 ต.ค. 63

23
จางผูเชี่ยวชาญดานวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา
               540,000.00           540,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.14/2564             

ลว. 22 ต.ค. 63

24
จางเหมาบริการผูเชี่ยวชาญดานระเบียบ

และกฏหมาย
               540,000.00           540,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ ตรีพนากร นายพิเชษฐ ตรีพนากร

เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและ

รายละเอียดงานจางที่กําหนด

ส.วชช.ขต.14/2564           

ลว. 22 ต.ค. 63



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 1 - 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

25

จางถายเอกสารและเขาเลม จัดประชุม

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ต.ค.63 - 

ก.ย.64)

                 88,000.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.บจ 1/2564            

ลว. 29 ต.ค.63

26

เชาหองประชุม/หองปฏิบัติการ โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทํา

แผนงบประมาณรายจายประจําของ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ”

                 25,000.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.บจ 2/2564            

ลว. 30 ต.ค.63

27

เชารถตู 1 คัน โครงการประชุม  เชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผน

งบประมาณรายจายประจําของสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน ”

                 12,000.00                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานิตย สมอโพรง นายมานิตย สมอโพรง
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.บจ 3/2564             

ลว. 30 ต.ค.63


