
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางทําความสะอาดอาคาร 349,500.00          349,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอสเค คลีนนิ่ง จํากัด บริษัท เอ็นเอสเค คลีนนิ่ง จํากัด
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเปนผูรับจางรายเดิม

สัญญาเลขที่ 1/2564           

ลว. 3 พ.ย.63

2 เชาเครื่องคอมพิวเตอร  70 เครื่อง 823,200.00          823,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอโซเทคอารทออฟ

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ไอโซเทคอารทออฟ

เทคโนโลยี จํากัด
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเปนผูรับจางรายเดิม

สัญญาเลขที่ 2/2564            

ลว. 3 พ.ย.63

3 เชาเครื่องถายเอกสาร 2 เครื่อง           100,000.00        100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก จํากัด บริษัท ริโก จํากัด
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเปนผูรับจางรายเดิม

สัญญาเลขที่ 3/2564           

ลว. 3 พ.ย.63

4 จางถายเอกสารและเขาเลม 2,280 แผน 1,542.00              

หนังสอืกรมบัญชีกลาง 

ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 

0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 

มี.ค. 61

นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

เอกสารอางอิงเลขที่          

36311/01 ลว.3 พ.ย.63

5
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

หนู (ต.ค.63-ม.ีค.64)
9,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นาโนเฮิรบ (ประเทศไทย)

 จํากัด

บริษัท นาโนเฮิรบ (ประเทศไทย)

 จํากัด
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเปนผูรับจางรายเดิม

ส.วชช.บจ.4/2564               

ลว. 4 พ.ย.63

6
จางบําบริการบํารุงลิฟทโดยสาร (ต.ค.63-

ม.ีค.64)
33,143.25            วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สยาม อันดสัเตรียล คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท สยาม อันดสัเตรียล คอร

ปอเรชั่น จํากัด
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเปนผูรับจางรายเดิม

ส.วชช.บจ.5/2564                

 ลว. 4 พ.ย.63

7
จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ (ต.ค.63 - ม.ีค.64)
43,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เคเอส รุงเรือง เซอรวิส หจก.วาย.เคเอส รุงเรือง เซอรวิส

เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเปนผูรับจางรายเดิม

ส.วชช.บจ.6/2564                

ลว. 4 พ.ย.63

8 จางซอมเปลี่ยนอุปกรณลิฟทโดยสาร             13,482.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สยาม อันดสัเตรียล คอร

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท สยาม อันดสัเตรียล คอร

ปอเรชั่น จํากัด
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเปนผูรับจางรายเดิม

ส.วชช.บจ.7/2564              

ลว. 6 พ.ย.63

9

จางจัดบูธนิทรรศการนวัตกรรมสรางคุณคา

พัฒนาเศรฐษกิจชุมชนของสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน

          321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.บจ.8/2564              

ลว. 11 พ.ย.63

10 จางรักษาความปลอดภัย (รปภ.)           495,624.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
องคการสงเคราะหทหารผานศึก

ในพระบรมราชูปภัมภ

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

ในพระบรมราชูปภัมภ
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเปนผูรับจางรายเดิม

สัญญาเลขที่ 4/2564           

ลว. 11 พ.ย.63

11
จางบํารุงรักษาอุปกรณและระบบเครือขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (MA)
        3,970,000.00      3,970,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิเอ็กเพิรท ไอซีที จํากัด บริษัท ดิเอ็กเพิรท ไอซีที จํากัด

เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเปนผูรับจางรายเดิม

สัญญาเลขที่ 5/2564             

ลว. 11 พ.ย.63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 1 - 30  เดือน พฤศจิกายน 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 - 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

12 เชารถตูโดยสาร 1 คัน 9,000.00              

หนังสอืกรมบัญชีกลาง 

ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 

0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 

มี.ค. 61

นายสายยัญ แสงเดือน นายสายยัญ แสงเดือน
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

เอกสารอางอิงเลขที่               -

  ลว.15 พ.ย.63

13

จางถายเอกสารพรอมเขาเลม งานประชุม

สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ต.ค.

63-30 ก.ย.64)

            55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา จันทนินทร นางสาวจิตชญา จันทนินทร
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.บจ 9/2564                

ลว. 18 พ.ย.63

14 จางถายเอกสารและเขาเลม 4,070 แผน               1,808.00

หนังสอืกรมบัญชีกลาง 

ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 

0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 

มี.ค. 61

นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

 เอกสารอางอิงเลขที่ 36311/09

 19 พ.ย. 63

15 จางบํารุงหองสมุดอัตโนมัติวิทยาลัยชุมชน           300,000.00        300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.บจ 10/2564            

ลว. 24 พ.ย.63

16 จางเหมาพนักงานปฏิบัติงานดานพาหนะ 130,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชาลิต วงษมั่น นายเชาลิต วงษมั่น
เปนผูเสนอราคาถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข

ที่กําหนดและเสนอราคาต่ําสุด

ส.วชช.ขต 21/2564              

ลว. 30 พ.ย.63


