
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างถ่ายเอกสาร 21,080 แผ่น          8,010.04 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

อว 0610(4)/620         ลว.
 3 ธ.ค. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/
ว119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

2 เช่ารถยนต์ส่ีประตู ขนาด 4 ท่ีน่ัง          4,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน แวลล่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน 
แวลล่ี

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

อว 0610(1)/1035         
ลว. 11 ธ.ค. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/
ว119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

3 จากซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์โดยสาร 1 ตัว               95,337.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามอินดัสเทรียลคอร์
ปอเรช่ัน จ่ากัด

บริษัท สยามอินดัสเทรียลคอร์
ปอเรช่ัน จ่ากัด

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บจ 8/2563    
ลว. 12 ธ.ค. 62

4 ซ้ือวัสดุส่านักงานจ่านวน 14 รายการ                 5,117.11 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ่ากัด บริษัท บุญยวรรณ จ่ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บซ 1/2563    
ลว. 18 ธ.ค. 62

5 ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์จ่านวน 16 รายการ             160,039.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จ่ากัด บริษัท โฟนิกซ์ จ่ากัด
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

ส.วชช.บซ 2/2563    
ลว. 24 ธ.ค. 62

6 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,980 แผ่น          1,467.00 วิธีเฉพาะเจาะจง จิตชญา จันทนินทร จิตชญา จันทนินทร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

อว 0610(4)/628         ลว.
 4 ธ.ค. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/
ว119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562
สถำบันวิทยำลัยชุมชน

วันท่ี 1 - 31  เดือน ธันวำคม 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 ธันวำคม 2562
สถำบันวิทยำลัยชุมชน

วันท่ี 1 - 31  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

7 จ้างถ่ายเอกสาร 5,540 แผ่น          2,216.00 วิธีเฉพาะเจาะจง จิตชญา จันทนินทร จิตชญา จันทนินทร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

อว 0610(5)/535         ลว.
 9 ธ.ค. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/
ว119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

8 รถตู้โดยสาร จ านวน 1 คัน          5,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน แวลล่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น่าน 
แวลล่ี

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

อว 0610(4)/628         ลว.
 4 ธ.ค. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/
ว119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

9 จ้างถ่ายเอกสาร 10,182 แผ่น          3,869.16 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

10 ซ้ือวัสดุโครงการ 5 รายการ          5,360.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

11 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 3 รีม             288.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

อว 0610(2)/1915        
ลว. 23 ธ.ค. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/
ว119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด บริษัท บุญยวรรณ จ ากัด

บริษัท เดอะ อริสโทเครท (ไทยแลนด์) จ่ากัดบริษัท เดอะ อริสโทเครท (ไทยแลนด์) จ่ากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง

อว 0610(4)/672         ลว.
 20 ธ.ค. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/
ว119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

อว 0610(3)/86        ลว. 
23 ธ.ค. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/
ว119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61

5 วัสดุงานประชุม 3 รายการ                 1,328.95



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562
สถำบันวิทยำลัยชุมชน

วันท่ี 1 - 31  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562

12 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 504 แผ่น             351.60 วิธีเฉพาะเจาะจง จิตชญา จันทนินทร จิตชญา จันทนินทร เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด

อว 0610(4)/685        ลว.
 25 ธ.ค. 62 เป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/
ว119 ลงวันท่ี 7 มี.ค. 61


