
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างเพื่อด าเนินการสรรหาบคุลากร 

สังกัดส านักงาน กศน.
5,210,000.00               5,210,000.00              เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(โดยส านักงานบริหารทรัพย์สิน
และกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ราคา 5,210,000 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(โดยส านักงานบริหารทรัพย์สิน

และกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ราคา 5,210,000 บาท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตามเง่ือนไข

ที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR

 ใบส่ังจ้าง 86/2564 
ลว 3 พ.ค. 64

2 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 36,000.00                   36,000.00                  เฉพาะเจาะจง นายเอกภพ  ไชยสุกุมาร
ราคา 36,000 บาท

นายเอกภพ  ไชยสุกุมาร
ราคา 36,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ใบส่ังจ้าง 87/2564 
ลว 12 พ.ค. 64

3 จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอ้งประชุมสุนทร สุนันทช์ัย 1,004,000.00               1,004,000.00              ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดพลเฟอร์นิเจอร์
ราคา 828,825.25 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดพลเฟอร์นิเจอร์
ราคา 828,825.25 บาท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตามเง่ือนไข

ที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR

 สัญญาจ้าง 17/2564
ลว 13 พ.ค. 64

4 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มการประเมินคัดเลือกการ
ปฏบิติังาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าป ีพ.ศ.
 2563

27,000.00                   25,264.31                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคา 25,264.31 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคา 25,264.31 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ใบส่ังจ้าง 88/2564 
ลว 14 พ.ค. 64

5 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 3 จ านวน 47 รายการ                    22,326.62                   22,326.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 22,326.62 บาท

บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 22,326.62 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 36/2564 
ลว 17 พ.ค. 64

6 จ้างซ่อมเก้าอี้ส านักงาน                    15,022.80                   15,022.80 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 15,022.80 บาท

ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 15,022.80 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 89/2564 
ลว 17 พ.ค. 64

7 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ                      1,872.50                    1,872.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 
ราคา 1,872.50 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 
ราคา 1,872.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/1857 
ลว 17 พ.ค. 64

8 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 3 จ านวน 8 รายการ                    29,799.50                   29,799.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 29,799.50 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 29,799.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 37/2564 
ลว 19 พ.ค. 64

9 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 3 จ านวน 17 รายการ                    43,658.14                   43,658.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 43,658.14 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 43,658.14 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 38/2564 
ลว 20 พ.ค. 64

10 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 3 จ านวน 7 รายการ                    17,843.32                   17,843.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 17,843.32 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 17,843.32 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 39/2564 
ลว 20 พ.ค. 64

11 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 3 จ านวน 3 รายการ                    15,044.20                   15,044.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 15,044.20 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 15,044.20 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 40/2564 
ลว 20 พ.ค. 64

12 ซ้ือสเปรย์แอลกอฮอล์ จ านวน 1 รายการ                      2,535.90                    2,535.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 2,535.90 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 2,535.90 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/1900 
ลว 20 พ.ค. 64

13 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก                    52,000.00                   52,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสวรรค์  พลฉกรรณ์
ราคา 52,000 บาท

นางสาวพรสวรรค์  พลฉกรรณ์
ราคา 52,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 90/2564 
ลว 20 พ.ค. 64

14 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 3 จ านวน 9 รายการ                    17,633.60                   17,633.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 17,633.60 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 17,633.60 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 41/2564 
ลว 25 พ.ค. 64

15 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 3 จ านวน 11 รายการ                      5,813.31                    5,813.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 5,813.31 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 5,813.31 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 42/2564 
ลว 25 พ.ค. 64

16 ครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ                      8,000.00                    7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล 
ราคา 7,800.00 บาท

ร้านแมกเนทสตีล 
ราคา 7,800.00 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 43/2564 
ลว 25 พ.ค. 64

17 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ                    32,956.00                   32,956.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 
ราคา 32,956 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 
ราคา 32,956 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 91/2564 
ลว 25 พ.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม 2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2564


