
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างซ่อมเก้าอี้ส านักงาน                    40,018.00                   40,018.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 

ราคา 40,018 บาท
ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 40,018 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 92/2564 
ลว 2 ม.ิย. 64

2 จ้างประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
วันที่ 3 มิ.ย. 64

                  128,400.00                 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัชรพล จ ากัด 
ราคา 128,400 บาท

บริษัท วัชรพล จ ากัด 
ราคา 128,400 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 93/2564 
ลว 2 ม.ิย. 64

3 ซ้ือเคร่ืองฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาพิษณุโลก จ านวน 1 ชุด

179,064,500.00            179,064,500.00          ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ธุรกิจค้าร่วมดี ท ีซี
ราคา 175,400,000 บาท

ธุรกิจค้าร่วมดี ท ีซี
ราคา 175,400,000 บาท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตามเง่ือนไข

ที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR

สัญญาซ้ือ 3/2564
ลว 15 มิ.ย. 64

4 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ                      6,741.00                    6,741.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 
ราคา 6,741 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 
ราคา 6,741 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 94/2564 
ลว 15 มิ.ย. 64

5 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์                         800.00                       800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 800 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 800 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2163 
ลว 15 มิ.ย. 64

6 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ                      1,016.50                    1,016.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 
ราคา 1,016.50 บาท

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

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2161 
ลว 15 มิ.ย. 64

7 ซ้ือวัสดุ จ านวน 1 รายการ                      1,551.50                    1,551.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 1,551.50 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 1,551.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2183 
ลว 17 มิ.ย. 64

8 ซ้ือวัสดุ จ านวน 5 รายการ                    10,248.46                   10,248.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 10,248.46 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 10,248.46 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 44/2564 
ลว 18 มิ.ย. 64

9 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ                    12,305.00                   12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด
ราคา 12,305.00 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด
ราคา 12,305.00 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 45/2564 
ลว 18 มิ.ย. 64

10 ซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ                      8,870.30                    8,870.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด
ราคา 8,870.30 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด
ราคา 8,870.30 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 46/2564 
ลว 18 มิ.ย. 64

11 ซ้ือวัสดุ จ านวน 12 รายการ                    51,124.60                   51,124.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด
ราคา 51,124.60 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด
ราคา 51,124.60 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 47/2564 
ลว 18 มิ.ย. 64

12 ซ้ือวัสดุ จ านวน 39 รายการ                    36,341.48                   36,341.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 36,341.48 บาท

บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 36,341.48 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 48/2564 
ลว 18 มิ.ย. 64

13 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 3 จ านวน 9 รายการ                    35,402.02                   35,402.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด
ราคา 35,402.02 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด
ราคา 35,402.02 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 49/2564 
ลว 23 มิ.ย. 64

14 ซ้ือวัสดุ จ านวน 16 รายการ                    78,432.07                   78,432.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด
ราคา 78,432.07 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด
ราคา 78,432.07 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 50/2564 
ลว 23 มิ.ย. 64

15 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ                      2,028.72                    2,028.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด
ราคา 2,028.72 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด
ราคา 2,028.72 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2262 
ลว 23 มิ.ย. 64

16 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ระยะเวลา 5 ป ี(60 เดือน)
จ านวน 4 คัน

               5,940,000.00               5,940,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ฟาล์คอน อินเตอร์ จ ากัด
ราคา 4,802,400 บาท

บริษัท ฟาล์คอน อินเตอร์ จ ากัด
ราคา 4,802,400 บาท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตามเง่ือนไข

ที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR

สัญญาเช่า 4/2564 
ลว 24 มิ.ย. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมิถุนำยน 2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 30 เดอืนมิถุนำยน พ.ศ. 2564


