แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
สถำบันวิทยำลัยชุมชน
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

1

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารโครงการประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ครั้งที่ 1

23,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

น.ส.อาซียะห์ อูมา

น.ส.อาซียะห์ อูมา

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม ส.วชช.บจ 3/2562
เงื่อนไขที่ก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด ลว.2 พ.ย. 61

2

เช่าห้องประชุม โครงการประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ 1

30,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ชวริน จ่ากัด (โรงแรมแอมบาสเดอร์)

บริษัท ชวริน จ่ากัด (โรงแรมแอมบาสเดอร์)

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม ส.วชช.บจ.3/2562
เงื่อนไขที่ก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด ลว.5 พ.ย. 61

3

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม โครงการประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1

4,484.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

นางสาวจิตชญา จันทนินทร

นางสาวจิตชญา จันทนินทร

ศธ 0595(5)/730
ลว. 7 พ.ย. 61 เป็นไปตาม
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
เงื่อนไขที่ก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด
ที่สดุ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
119 ลงวันที่ 7 มี.ค. 61

4

จ้างเหมาบริการบ่ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

86,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรืองเซอร์วสิ

หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรืองเซอร์วสิ

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม ส.วชช.1/2562
เงื่อนไขที่ก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด ลว.5 พ.ย. 61

5

จ้างเหมาบริการบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจ่าอาคารรัชมังคลาภิเษก 2

66,286.50

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท สยาม อินดัสเทรี่ยล คอร์ปอเรชั่น จ่ากัด

บริษัท สยาม อินดัสเทรี่ยล คอร์ปอเรชั่น จ่ากัด

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม ส.วชช.ขต.1/2562
เงื่อนไขที่ก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด ลว. 6 พ.ย. 61

6

จ้างเหมาบริการก่าจัดปลวก มด แมลงสาบ ยุง หนู ด้วยสารสกัดจาก
ธรรมชาติ

18,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ทาโนเฮิรบ์ (ประเทศไทยจ่ากัด)

บริษัท ทาโนเฮิรบ์ (ประเทศไทยจ่ากัด)

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม ส.วชช.ขต.2/2562
เงื่อนไขที่ก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด ลว. 5 พ.ย. 61

7

จ้างบริการบ่ารุงรักษาอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

4,000,000.00

4,000,000.00

e-bidding

บริษัท ดิ เอ็กเพิรท์ จ่ากัด

บริษัท ดิ เอ็กเพิรท์ จ่ากัด

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม ส.วชช.3/2562
เงื่อนไขที่ก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด ลว. 7 พ.ย. 61

จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดส่านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

699,000.00

699,000.00

e-bidding

หจก.เอ็นเอสเค

หจก.เอ็นเอสเค

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม ส.วชช.4/2562
เงื่อนไขที่ก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด ลว.12 พ.ย. 61

9

เช่าคอมพิวเตอร์ 65 เครื่อง

637,000.00

637,000.00

e-bidding

บริษัท ไอโซเทคอาร์ทออฟเทคโนโลยี จ่ากัด

บริษัท ไอโซเทคอาร์ทออฟเทคโนโลยี จ่ากัด

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม ส.วชช.6/2562
เงื่อนไขที่ก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด ลว.16 พ.ย. 601

10

เช่าห้องประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ส่านักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ส่านักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม ส.วชช.บจ.10/2562
เงื่อนไขที่ก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด ลว.15 พ.ย. 61

25,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
สถำบันวิทยำลัยชุมชน
วันที่ 1 - 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

11

เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ 12 ที่นั่ง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

12

จ้างด่าเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
พลเรือนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

156,040.00

13

จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านวิชาการ

150,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

วิธเี ฉพาะเจาะจง

นายสานิตย์ สมอโพรง

นายสานิตย์ สมอโพรง

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม ส.วชช.บจ.11/2562
เงื่อนไขที่ก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด ลว.16 พ.ย. 61

156,040.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตาม ส.วชช.บจ.12/2562
เงื่อนไขที่ก่าหนดและเสนอราคาต่่าสุด ลว.17 พ.ย. 61

150,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด

นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด

เป็นผู้มีคุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไขและ ส.วชช.ขต.24/2562
รายละเอียดงานจ้างที่ก่าหนด
ลว.28 พ.ย. 61

12,000.00

