
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เช่าคอมพิวเตอร์ส านักงาน 63 เคร่ือง (ต.ค. - ธ.ค. 64) 3 เดือน 188,160.00         188,160.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโซเทค บริษัท ไฮโซเทค เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ. 1/2565 ลว. 20 ต.ค. 64

2 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 80,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ. 2/2565 ลว. 20 ต.ค. 64

3 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร 66,826.50           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามอินดัชเทรียล จ ากัด บริษัท สยามอินดัชเทรียล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ. 3/2565 ลว. 20 ต.ค. 64

4 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด แมลงสาบ ยุง หนู 18,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นาโนเฮิร์บ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นาโนเฮิร์บ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ. 4/2565 ลว. 20 ต.ค. 64

5 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 654,000.00         654,000.00         e-bidding บริษัท สยามนคร จ ากัด บริษัท สยามนคร จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.1/2565 ลว. 26 ต.ค. 64

6 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 991,248.00         991,248.00         วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึก องค์การทหารผ่านศึก เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.2/2565 ลว. 26 ต.ค. 64

7 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง ช้ัน9 และ10 90,000.00           90,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ จ ากัด บริษัท ริโก้ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.3/2565 ลว. 29 ต.ค. 64

8 เช่าคอมพิวเตอร์ส านักงาน 63 เคร่ือง (ก.พ. 65 - ก.ย. 67) 1,854,720.00       1,854,720.00       e-bidding บริษัท ไฮโซเทค บริษัท ไฮโซเทค เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.4/2565 ลว. 23 ต.ค. 64

9 ชุดตรวจโควิค - 19 (Antigen Test Kit) 4,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สรรยาเภสัช สรรยาเภสัช เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

 อว 0610(2)/76 ลว. 8 ต.ค. 64 เป็นไป
ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค 2และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุดท่ี กค 
(กวจ) 0405.2/ว115 ลว.27 มี.ค. 63

10 วัสดุงานประชุม  2 รายการ 804.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

11 วัสดุงานประชุม  3 รายการ 328.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัท บีทูเอส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

12 ซ้ือแท่นประทับตรากันน้ า 89.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัท บีทูเอส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

13 วัสดุงานประชุม  2 รายการ 318.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

14 จ้างท าตรายาง 4 อัน 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ธนภัทร ธนภัทร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
สถำบันวิทยำลัยชุมชน

วันท่ี 1 - 31  เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564

 อว 0610(5)/28 ลว. 14 ต.ค. 64 เป็นไป
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค (กวจ) 0405.2/ว119ลงวันท่ี 7 มี.ค. 
61



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
สถำบันวิทยำลัยชุมชน

วันท่ี 1 - 31  เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564

15 จ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม 2,852 แผ่น 1,140.80 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิตชญา  จันทนินทร นางสาวจิตชญา  จันทนินทร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

 อว 0610(2)/130 ลว. 8 ต.ค. 64 เป็นไป
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 
61

16 จ้างถ่ายเอกสาร 4,280 แผ่น 1,626.40 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

 อว 0610(4)/12 ลว. 20 ต.ค. 64 เป็นไป
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 
61

17 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปารมี  ชาติชนะ นางสาวปารมี  ชาติชนะ เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 1/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

18 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านพาหะนะ 163,680.00 163,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพเยาว์  วังพลับ นายพเยาว์  วังพลับ เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 2/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

19 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านพาหะนะ 163,680.00 163,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมทบ ปานรสทิพย์ นายสมทบ ปานรสทิพย์ เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 3/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

20 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านพาหะนะ 158,400.00 158,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชาวลิต วงษ์ม่ัน นายเชาวลิต วงษ์ม่ัน เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 4/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

21 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านแม่บ้าน 139,320.00 139,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกานดา อินสร นางสาวกานดา อินสร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 5/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

22 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเงิน 203,520.00 203,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญนันท์ ค าเต็ม นางสาวธัญนันท์ ค าเต็ม เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 6/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

23 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเงิน 188,040.00 188,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยศนันท์ พรหมมาลี นายยศนันท์ พรหมมาลี เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 7/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

24 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการบัญชี 193,800.00 193,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดา อินทพงษ์ นางสาวปนัดา อินทพงษ์ เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 8/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

25 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านพัสดุ 203,520.00 203,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรปวีณ์ สระใหญ่ นางสาวอรปวีณ์ สระใหญ่ เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 9/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

26 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านพัสดุ 199,560.00 199,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจุลดิศ อินทรีเขียว นายจุลดิศ อินทรีเขียว เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 10/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

27 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านติดตามและประเมินผล 215,400.00 215,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอัคราช  ค าทองสุข นายอัคราช  ค าทองสุข เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 11/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

28 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการ 199,560.00 199,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล ราชานนท์ นางสาวศศิวิมล ราชานนท์ เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 12/2565  ลว. 19 ต.ค. 64



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564
สถำบันวิทยำลัยชุมชน

วันท่ี 1 - 31  เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564

29 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการ 188,040.00 188,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร อ่วมลาภเอก นางสาวพัชรพร อ่วมลาภเอก เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 13/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

30 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการ 188,040.00 188,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา มาลาวงษ์ นางสาวอารียา มาลาวงษ์ เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 14/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

31 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 215,400.00 215,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล  ไชยพร นางสาวนฤมล  ไชยพร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 15/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

32 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 222,720.00 222,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรัตตกูล เจริญเส็ง นายรัตตกูล เจริญเส็ง เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 16/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

33 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน 199,560.00 199,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกตน์สิรี เร่ียวแรง นางสาวเกตน์สิรี เร่ียวแรง เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 17/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

34 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบุคลากร 188,040.00 188,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตย์รดี ผกาแดง นางสาวนิตย์รดี ผกาแดง เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 18/2565  ลว. 19 ต.ค. 64

35 จ้างเหมาบริการผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนา

600,000.00 600,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายถนอม อินทรก าเนิด นายถนอม อินทรก าเนิด เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 19/2565  ลว. 26 ต.ค. 64

36 จ้างผู้เช่ียวชาญด้านวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 540,000.00 540,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 20/2565  ลว. 26 ต.ค. 64

37 จ้างเหมาบริการผู้เช่ียวชาญด้านระเบียบและกฏหมาย 540,000.00      540,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ ตรีพนากร นายพิเชษฐ ตรีพนากร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.ขต. 21/2565  ลว. 26 ต.ค. 64


