
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านวิชาการ             162,500.00            162,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรพร อ่วมลาภ นางสาวพัชรพร อ่วมลาภ
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.19/2563 
ลว. 1 พ.ย. 62

2 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านวิชาการ             162,500.00            162,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา มาลาวงษ์ นางสาวอารียา มาลาวงษ์
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.20/2563 
ลว. 1 พ.ย. 62

3 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านยานพหนะ             140,528.00            140,528.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศิวกร  กุลธรวัลลภ นายศิวกร  กุลธรวัลลภ
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.21/2563 
ลว. 1 พ.ย. 62

4 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านบุคคล             162,500.00            162,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตย์รดี ผกาแดง นางสาวนิตย์รดี ผกาแดง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.ขต.21/2563 
ลว. 1 พ.ย. 62

5 เช่าคูหาจัดนิทรรศการตลาดนัดหลัดสูตรอุดมศึกษา               12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ 6/2563   
 ลว. 6 พ.ย. 62

6 เช่าคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง                 9,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโซเทคอาร์ทออฟเทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ไอโซเทคอาร์ทออฟเทคโนโลยี จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด
ส.วชช.บจ 7/2563   
 ลว. 15 พ.ย. 62

7 จ้างถ่ายเอกสาร 10,040 แผ่น           3,817.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

อว 0610(4)/548      ลว.
 6 พ.ย. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันท่ี 7 
มี.ค. 61

8 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3,528 แผ่น           2,056.20 วิธีเฉพาะเจาะจง จิตชญา จันทนินทร จิตชญา จันทนินทร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

อว 0610(2)/1595       
ลว. 12 พ.ย. 62 เป็นไป
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
 ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันท่ี 7 
มี.ค. 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562
สถำบันวิทยำลัยชุมชน

วันท่ี 1 - 30  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562
สถำบันวิทยำลัยชุมชน

วันท่ี 1 - 30  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

9 จ้างถ่ายเอกสาร 4,500 แผ่น           1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง จิตชญา จันทนินทร จิตชญา จันทนินทร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

อว 0610(5)/571         
ลว. 15 พ.ย. 62 เป็นไป
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
 ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันท่ี 7 
มี.ค. 61

11 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย             991,248.00            991,248.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระบรม
ราชูถัมภ์

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระบรม
ราชูถัมภ์

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด

ส.วชช.บจ.6/2563  
ลว. 22 พ.ย. 62

12 จ้างผู้เช่ียวชาญด้านวิชาการและมาตรฐานการศึกษา               67,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  จริยานุกุล นายประเสริฐ  จริยานุกุล
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดงานจ้างท่ีก าหนด
ส.วชช.บจ.9/2563  
ลว. 22 พ.ย. 62

13 จ้างบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ           3,970,000.00          3,970,000.00 e-bidding บริษัท ดิเอ็กซ์เพิร์ท จ ากัด บริษัท ดิเอ็กซ์เพิร์ท จ ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนดและเสนอราคาต่ าสุด
ส.วชช. 7/2563    ลว.
 29 พ.ย. 62


