
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 100,000.00                  94,680.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งโรฒน์บริกำร (2525) จ ำกัด
รำคำ 94,680 บำท

บริษัท รุ่งโรฒน์บริกำร (2525) จ ำกัด
รำคำ 94,680 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 1/2564 
ลว 2 พ.ย. 63

2 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2564

                  300,000.00                 228,712.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 228,712.50 บำท

บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 228,712.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 2/2564 
ลว 2 พ.ย. 63

3 จ้ำงซ่อมเก้ำอี้ส ำนักงำน                      3,370.50                    3,370.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 3,370.50 บำท

ร้ำนแมกเนท สตีล รำคำ 3,370.50 บำท เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4232 
ลว 3 พ.ย. 63

4 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ                      2,033.00                    2,033.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 2,033 บำท

หำ้งหุ้นส่วยจ ำกัด วำย เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 2,033 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4234 
ลว 3 พ.ย. 63

5 เช่ำบริกำรระบบ Cloud Server                   450,000.00                 449,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เน็ต จ ำกัด
รำคำ 449,400 บำท

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เน็ต จ ำกัด
รำคำ 449,400 บำท

เกี่ยวพันกับพัสดุที่ซ้ือไว้ก่อนแล้ว ใบส่ังเช่ำ 3/2564
ลว 5 พ.ย. 63

6 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ
กลำงประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

                  120,000.00                 120,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกรอัพ เทค จ ำกัด
รำคำ 120,000 บำท

บริษัท โกรอัพ เทค จ ำกัด
รำคำ 120,000 บำท

เกี่ยวพันกับพัสดุที่ซ้ือไว้ก่อนแล้ว ใบส่ังจ้ำง 22/2564
ลว 5 พ.ย. 63

7 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564 จ ำนวน 8 เคร่ือง

                  492,000.00                 492,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด มิติชัย 
รำคำ 492,000 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด มิติชัย 
รำคำ 492,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำเช่ำ 1/2564
ลว 9 พ.ย. 63

8 จ้ำงดูแลรักษำระบบบริหำรหน่วยงำนกลุ่มกำรคลัง 
ระบบ WIN ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

                  216,000.00                 216,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุจิรัษฐ์  ศรีรัตนำ
รำคำ 216,000 บำท

นำยสุจิรัษฐ์  ศรีรัตนำ
รำคำ 216,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 23/2564
ลว 9 พ.ย. 63

9 จ้ำงบ ำรุงรักษำโปรแกรมทะเบยีนนักศึกษำ
สำยสำมัญ ส ำหรับระบบปฏบิติักำร Windows 
(IT For Windows) ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

                  120,000.00                 120,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุขุม ศรีวิไลฤทธิ ์
120,000 บำท

นำยสุขุม ศรีวิไลฤทธิ ์
120,000 บำท

เกี่ยวพันกับพัสดุที่ซ้ือไว้ก่อนแล้ว ใบส่ังจ้ำง 24/2564
ลว 9 พ.ย. 63

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร                    15,868.10                   15,868.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 15,868.10 บำท

บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 15,868.10 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 4/2564 
ลว 10 พ.ย. 63

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร                    45,919.05                   45,919.05 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 45,919.05 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 45,919.05 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 5/2564 
ลว 11 พ.ย. 63

12 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์                      1,700.00                    1,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 1,700 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 1,700 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4366 
ลว 11 พ.ย. 63

13 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร                      8,414.00                    8,260.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 
รำคำ 8,260.60 บำท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด 
รำคำ 8,260.60 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 6/2564 
ลว 12 พ.ย. 63

14 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร                    47,178.44                   47,178.44 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 47,178.44 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 47,178.44 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 7/2564 
ลว 12 พ.ย. 63

15 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก                   315,000.00                 315,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงศุทธินี  งำมเขตต์
รำคำ 315,000 บำท

นำงศุทธินี  งำมเขตต์
รำคำ 315,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 25/2564
ลว 12 พ.ย. 63

16 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก                   315,000.00                 315,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบญุโชค  พลดำหำญ
รำคำ 315,000 บำท

นำยบญุโชค  พลดำหำญ
รำคำ 315,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 26/2564
ลว 12 พ.ย. 63

17 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์                    14,150.00                   14,150.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 14,150 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 14,150 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 27/2564 
ลว 13 พ.ย. 63

18 จ้ำงซ่อมเคร่ืองโทรสำร                      5,350.00                    5,350.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 5,350 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 5,350 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 28/2564 
ลว 13 พ.ย. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน 2563
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 30 เดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน 2563
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 30 เดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

19 จ้ำงถ่ำยเอกสำร                      4,173.00                    4,173.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด 
รำคำ 4,173 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด 
รำคำ 4,173 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4424 
ลว 13 พ.ย. 63

20 จ้ำงขนย้ำยเอกสำร                    30,800.00                   30,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนพำณิชย์
รำคำ 30,800 บำท

ร้ำนรัตนพำณิชย์
รำคำ 30,800 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 29/2564
ลว 16 พ.ย. 63

21 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร ทะเบยีน ฮต-9975                    10,539.50                   10,539.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชติธนำรวมยนต์
รำคำ 10,539.50 บำท

ร้ำนโชติธนำรวมยนต์
รำคำ 10,539.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 30/2564
ลว 16 พ.ย. 63

22 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร                         428.00                       428.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 428 บำท

บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 428 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4449 
ลว 16 พ.ย. 63

23 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดส ำนักงำน กศน. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

               1,520,640.00               1,520,640.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไดมอนด์แคร์ เซอร์วิส จ ำกัด
รำคำ 1,520,640 บำท

บริษัท ไดมอนด์แคร์ เซอร์วิส จ ำกัด
รำคำ 1,520,640 บำท

เกี่ยวพันกับพัสดุที่ซ้ือไว้ก่อนแล้ว สัญญำจ้ำง 13/2564
ลว 16 พ.ย. 63

24 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยอธิยุท  รุ่งสมแสง
รำคำ 180,000 บำท

นำยอธิยุท  รุ่งสมแสง
รำคำ 180,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 31/2564
ลว 18 พ.ย. 63

25 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำวขนิษฐำ  วงศำ
รำคำ 180,000 บำท

นำงสำวขนิษฐำ  วงศำ
รำคำ 180,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 32/2564
ลว 18 พ.ย. 63

26 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำวเขมมิกำ  เจริญพันธ์
รำคำ 180,000 บำท

นำงสำวเขมมิกำ  เจริญพันธ์
รำคำ 180,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 33/2564
ลว 18 พ.ย. 63

27 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำวเปรมมิกำ  เจริญพันธ์
รำคำ 180,000 บำท

นำงสำวเปรมมิกำ  เจริญพันธ์
รำคำ 180,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 34/2564
ลว 18 พ.ย. 63

28 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำยชวิศ  โสภณพิมล
รำคำ 140,160 บำท

นำยชวิศ  โสภณพิมล
รำคำ 140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 35/2564
ลว 18 พ.ย. 63

29 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำงพัชรี  กิจวำรี
รำคำ 140,160 บำท

นำงพัชรี  กิจวำรี
รำคำ 140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 36/2564
ลว 18 พ.ย. 63

30 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำงทวีวรรณ  ซ้ิมเจริญ
รำคำ 140,160 บำท

นำงทวีวรรณ  ซ้ิมเจริญ
รำคำ 140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 37/2564
ลว 18 พ.ย. 63

31 จ้ำงซ่อมเก้ำอี้ส ำนักงำน                      3,370.50                    3,370.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 3,370.50 บำท

ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 3,370.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4515 
ลว 24 พ.ย. 63

32 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 150,000.00                  150,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยวรำพงษ์  วรพันธ์พิทกัษ์
รำคำ 150,000 บำท

นำยวรำพงษ์  วรพันธ์พิทกัษ์
รำคำ 150,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 38/2564
ลว 26 พ.ย. 63

33 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 130,000.00                  130,000.00                เฉพำะเจำะจง นำยวิศรุต  วรพรรุจี
รำคำ 130,000 บำท

นำยวิศรุต  วรพรรุจี
รำคำ 130,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 39/2564
ลว 26 พ.ย. 63

34 จ้ำงซ่อมเคร่ืองไมโคคอมพิวเตอร์                      3,550.00                    3,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 3,550 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 3,550 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4558 
ลว 27 พ.ย. 63

35 จ้ำงซ่อมเคร่ืองไมโคคอมพิวเตอร์                      2,900.00                    2,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 2,900 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 2,900 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4560 
ลว 27 พ.ย. 63


