
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 4 รำยกำร                    25,000.00                   19,730.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 

รำคำ 19,730.80 บำท
บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 19,730.80 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 19/2564 
ลว 4 ก.พ. 64

2 จ้ำงท ำปำ้ยคล้องคอแสดงตน                    12,500.00                   12,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทวิส์เดย์ จ ำกัด
รำคำ 12,500 บำท

บริษัท ทวิส์เดย์ จ ำกัด
รำคำ 12,500 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 60/2564
ลว 4 ก.พ. 64

3 จ้ำงซ่อมกุญแจประตู 680.00                        680.00                      เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวดล ซัพพลำย 
รำคำ 680 บำท

ร้ำนภวดล ซัพพลำย 
รำคำ 680 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/557 
ลว 5 ก.พ. 64

4 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์                      6,000.00                    6,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 6,000 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 6,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ  ใบส่ังจ้ำง 61/2564 
ลว 8 ก.พ. 64

5 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร                   555,000.00                 555,000.00 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เทน็ซอฟต์ จ ำกัด
รำคำ 459,244 บำท

บริษัท เทน็ซอฟต์ จ ำกัด
รำคำ 459,244 บำท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตำมเง่ือนไข

ที่ได้ก ำหนดไว้ใน TOR

สัญญำซ้ือ 2/2564 
ลว 9 ก.พ. 64

6 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 2 รำยกำร                      1,177.00                    1,177.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 1,177.00 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 1,177.00 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/646 
ลว 10 ก.พ. 64

7 ซ้ือวัสดุไตรมำสที่ 2 จ ำนวน 3 รำยกำร                    14,434.30                   14,434.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 14,434.30 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 14,434.30 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 20/2564 
ลว 10 ก.พ. 64

8 ซ้ือวัสดุไตรมำสที่ 2 จ ำนวน 14 รำยกำร                      6,703.55                    6,703.55 เฉพำะเจำะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 6,703.55 บำท

บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 6,703.55 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 21/2564 
ลว 11 ก.พ. 64

9 จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ                      9,737.00                    9,737.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 9,737 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 9,737 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 62/2564 
ลว 11 ก.พ. 64

10 จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ                      8,988.00                    8,988.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 8,988 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 8,988 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 63/2564 
ลว 11 ก.พ. 64

11 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์                      4,300.00                    4,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส รำคำ 
4,300 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส รำคำ 
4,300 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/710 
ลว 16 ก.พ. 64

12 ซ้ือแอลกอฮอล์ล้ำงมือชนิดไม่ต้องใช้น้ ำ 
จ ำนวน 1 รำยกำร

                     8,025.00                    8,025.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพูลทรัพย์ 
อินเตอร์เคมีคอล จ ำกัด 
รำคำ 8,025.00 บำท

บริษัท สยำมพูลทรัพย์ 
อินเตอร์เคมีคอล จ ำกัด 
รำคำ 8,025.00 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 22/2564 
ลว 17 ก.พ. 64

13 ซ้ือวัสดุไตรมำสที่ 2 จ ำนวน 5 รำยกำร                      4,161.23                    4,161.23 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 4,161.23 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 4,161.23 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/723 
ลว 17 ก.พ. 64

14 ซ้ือวัสดุไตรมำสที่ 2 จ ำนวน 8 รำยกำร                    30,406.19                   30,406.19 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 30,406.19 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 30,406.19 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 23/2564 
ลว 18 ก.พ. 64

15 ซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในกำรรับรำยงำนตัวข้ำรำชกำรฯ 
จ ำนวน 4 รำยกำร

                   47,012.00                   44,875.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 44,875.80 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 44,875.80 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 24/2564 
ลว 18 ก.พ. 64

16 ซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในกำรรับรำยงำนตัวข้ำรำชกำรฯ 
จ ำนวน 17 รำยกำร

                   21,803.00                   19,400.17 เฉพำะเจำะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 19,400.17 บำท

บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 19,400.17 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 25/2564 
ลว 18 ก.พ. 64

17 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ                      3,798.50                    3,798.50 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 3,798.50 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 3,798.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/792 
ลว 18 ก.พ. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 28 เดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 28 เดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2564

18 จ้ำงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเนื่องในโอกำสวันคล้ำย
วันสถำปนำส ำนักงำน กศน.

                   44,000.00                   44,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอกโพสต์ จ ำกัด (มหำชน) 
รำคำ 44,000 บำท

บริษัท บำงกอกโพสต์ จ ำกัด (มหำชน) 
รำคำ 44,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 64/2564 
ลว 18 ก.พ. 64

19 ซ้ือวัสดุไตรมำสที่ 2 จ ำนวน 33 รำยกำร                    47,960.61                   47,960.61 เฉพำะเจำะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 47,960.61 บำท

บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 47,960.61 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 26/2564 
ลว 19 ก.พ. 64

20 ซ้ือวัสดุไตรมำสที่ 2 จ ำนวน 7 รำยกำร                    32,784.80                   32,784.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 32,784.80 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 32,784.80 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 27/2564 
ลว 19 ก.พ. 64

21 จ้ำงตกแต่งสถำนที่ เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำ
ส ำนักงำน กศน. 4 มี.ค. 64

                   16,000.00                   16,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปทัมำภรณ์ฟลอรีส 
โดยนำงปองขวัญ เอี่ยมฤกษ์ชัย

รำคำ 16,000 บำท

ร้ำนปทัมำภรณ์ฟลอรีส 
โดยนำงปองขวัญ เอี่ยมฤกษ์ชัย

รำคำ 16,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 65/2564 
ลว 19 ก.พ. 64

22 จ้ำงซ่อมจอคอมพิวเตอร์                      6,848.00                    6,848.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 6,848 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 6,848 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 66/2564 
ลว 19 ก.พ. 64

23 ซ้ือวัสดุไตรมำสที่ 2 จ ำนวน 4 รำยกำร                         854.93                       854.93 เฉพำะเจำะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 854.93 บำท

บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 854.93 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/846 
ลว 23 ก.พ. 64

24 ซ้ือแฟลชไดร์ ขนำดควำมจุ 16 GB 
จ ำนวน 1 รำยกำร

                     4,472.60                    4,472.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 4,472.60 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 4,472.60 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/847 
ลว 23 ก.พ. 64

25 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภมิู จ ำนวน 1 รำยกำร                      6,420.00                    6,420.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กุลนันธ์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 
รำคำ 6,420 บำท

บริษัท กุลนันธ์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 
รำคำ 6,420 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 28/2564 
ลว 24 ก.พ. 64

26 จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยั                   984,000.00                 984,000.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรทหำรผ่ำนศึก
รำคำ 984,000 บำท

องค์กำรทหำรผ่ำนศึก
รำคำ 984,000 บำท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตำมเง่ือนไข

ที่ได้ก ำหนดไว้ใน TOR

สัญญำจ้ำง 14/2564
ลว 25 ก.พ. 64

27 จ้ำงท ำปำ้ยชื่อหน่วยงำนและสต๊ิกเกอร์ฝ้ำติดประตู
กระจก

                   25,508.80                   25,508.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูดีแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด
รำคำ 25,508.80 บำท

บริษัท ดูดีแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด
รำคำ 25,508.80 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 67/2564
ลว 25 ก.พ. 64


