
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1
จ้างซ่อมเก้าอี้ส านักงาน                      2,354.00                    2,354.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 

ราคา 2,354 บาท
ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 2,354 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/4604 
ลว 1 ธ.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ                    91,907.65                   91,907.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 91,907.65 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 91,907.65 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 8/2564 
ลว 2 ธ.ค. 63

3
จ้างประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์                   321,000.00                 321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัชรพล จ ากัด 

ราคา 321,000 บาท
บริษัท วัชรพล จ ากัด 
ราคา 321,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 40/2564 
ลว 3 ธ.ค. 63

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ                      2,098.57                    2,098.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
ราคา 2,098.57 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 
ราคา 2,098.57 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/4689 
ลว 4 ธ.ค. 63

5
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ                    15,000.00                   14,926.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 

ราคา 14,926.50 บาท
บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 14,926.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 9/2564 
ลว 4 ธ.ค. 63

6 เช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฯ                    25,000.00                   25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 
ราคา 25,000 บาท

บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 
ราคา 25,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 10/2564 
ลว 4 ธ.ค. 63

7
จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์                      5,992.00                    5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ออลกู๊ด56 จ ากัด 

ราคา 5,992 บาท
บริษัท  ออลกู๊ด56 จ ากัด 

ราคา 5,992 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 41/2564 

ลว 4 ธ.ค. 63
8 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ                      4,226.50                    4,226.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วยจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 

ราคา 4,226.50 บาท
หา้งหุ้นส่วยจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 

ราคา 4,226.50 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/4672 

ลว 4 ธค. 63

9
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ                      1,016.50                    1,016.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วยจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 

ราคา 1,016.50 บาท
หา้งหุ้นส่วยจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 

ราคา 1,016.50 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/4673 

ลว 4 ธค. 63
10 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ                      2,300.50                    2,300.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วยจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 

ราคา 2,300.50 บาท
หา้งหุ้นส่วยจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 

ราคา 2,300.50 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/4675 

ลว 4 ธค. 63

11
จ้างซ่อมเก้าอี้ส านักงาน                      2,792.70                    2,792.70 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 

ราคา 2,792.70 บาท
ร้านแมกเนท สตีล 

ราคา 2,792.70 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/4723 

ลว 9 ธค. 63
12 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก                      1,550.00                    1,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

ราคา 1,550 บาท
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

ราคา 1,550 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/4753 

ลว 9 ธ.ค. 63

13
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ                    36,283.70                   36,283.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากัด 

ราคา 36,283.70 บาท
บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากัด 

ราคา 36,283.70 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 11/2564 

ลว 14 ธ.ค. 63
14 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 42 รายการ                   188,728.74                 188,728.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 

ราคา 188,728.74 บาท
บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 188,728.74 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 12/2564 
ลว 14 ธ.ค. 63

15
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ                      3,295.60                    3,295.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 

ราคา 3,295.60 บาท
บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 

ราคา 3,295.60 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/4834 

ลว 16 ธ.ค. 63
16 จ้างซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์                      3,350.00                    3,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส   

ราคา 3,350 บาท
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส   

ราคา 3,350 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/4816 

ลว 16 ธ.ค. 63

17
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 37 รายการ                    36,875.41                   36,875.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 

ราคา 36,875.41 บาท
บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 36,875.41 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 13/2564 
ลว 17 ธ.ค. 63

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 22 รายการ                    20,418.81                   20,418.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 20,418.81 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 20,418.81 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 14/2564 
ลว 24 ธ.ค. 63

19
จ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์ (จดหมายข่าว กศน.) 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

                  490,000.00                 489,974.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งศิลปก์ารพิมพ์ (1977) จ ากัด
ราคา 489,974.40 บาท

บริษัท รุ่งศิลปก์ารพิมพ์ (1977) จ ากัด
ราคา 489,974.40 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 42/2564
ลว 23 ธ.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนธนัวำคม 2563
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนธนัวำคม 2563
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2563

20 จ้างท าตรายาง                    10,860.00                   10,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนภทัร โดยนายธนภทัร คุ้มหรัิญ
ราคา 10,860 บาท

ร้านธนภทัร โดยนายธนภทัร คุ้มหรัิญ
ราคา 10,860 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 43/2564
ลว 25 ธ.ค. 63

21
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ฮพ-1967                    18,671.50                   18,671.50 เฉพาะเจาะจง ร้านโชติธนารวมยนต์ 

ราคา 18,671.50 บาท
ร้านโชติธนารวมยนต์ 
ราคา 18,671.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 44/2564
ลว 25 ธ.ค. 63

22 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก                   270,000.00                 270,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลัย  จันทน์เทศ
ราคา 270,000 บาท

นางมาลัย  จันทน์เทศ
ราคา 270,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 45/2564
ลว 30 ธ.ค. 63


