
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร                   113,200.00                 111,708.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สุพรีม ดิสทบิวิชั่น จ ำกัด 

รำคำ 111,708 บำท
บริษัท สุพรีม ดิสทบิวิชั่น จ ำกัด 

รำคำ 111,708 บำท
เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 66/2564 

ลว 1 ก.ย. 64
2 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ                    14,017.00                   14,017.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 

รำคำ 14,017 บำท
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 

รำคำ 14,017 บำท
เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 120/2564 

ลว 1 ก.ย. 64
3 จ้ำงท ำฉำกกั้นอคิลิคของกลุ่มกำรคลังและสินทรัพย์                    12,251.50                   12,251.50 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดบญุเจริญศิลป ์ดีไซน์

รำคำ 12,251.50 บำท
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดบญุเจริญศิลป ์ดีไซน์

รำคำ 12,251.50 บำท
เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 121/2564 

ลว 1 ก.ย. 64
4 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร                    20,000.00                   16,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน แมกเนทสตีล 

รำคำ 16,900 บำท
ร้ำน แมกเนทสตีล 
รำคำ 16,900 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 67/2564 
ลว 2 ก.ย. 64

5 จ้ำงซ่อมแซมปำ้ยชื่อส ำนักงำน กศน. และแผ่นฝ้ำ
เพดำนที่ช ำรุด

                   54,900.00                   54,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดพลเฟอร์นิเจอร์
รำคำ 54,000 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดพลเฟอร์นิเจอร์
รำคำ 54,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 122/2564 
ลว 2 ก.ย. 64

6 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มท ำเนียบศิษย์เก่ำ กศน.
 ที่ประสบควำมส ำเร็จ

120,000.00                  104,325.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท เซเว่น เอท ไนน์ 
พร้ินท ์เทค จ ำกัด

รำคำ 104,325 บำท

บริษัท เซเว่น เอท ไนน์ 
พร้ินท ์เทค จ ำกัด

รำคำ 104,325 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 123/2564 
ลว 2 ก.ย. 64

7 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 2 รำยกำร                         995.10                       995.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 995.10 บำท

บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 995.10 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/3171 
ลว 3 ก.ย. 64

8 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม                    21,200.00                   21,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
รำคำ 21,200 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
รำคำ 21,200 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 124/2564 
ลว 6 ก.ย. 64

9 จ้ำงท ำปำ้ย Backdrop งำน “วันที่ระลึกสำกลแหง่
กำรรู้หนังสือ” ประจ ำป ี2564

25,145.00                   25,145.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท เตมูจิน ดิออกำไนเซอร์ จ ำกัด
รำคำ 25,145 บำท

บริษัท เตมูจิน ดิออกำไนเซอร์ จ ำกัด
รำคำ 25,145 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 125/2564 
ลว 6 ก.ย. 64

10 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์                      1,000.00                    1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 1,000 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 1,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/3229 
ลว 7 ก.ย. 64

11 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารมาตรฐาน กศน.

 ต าบล ป ี2565

18,600.00                   18,600.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
รำคำ 18,600 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
รำคำ 18,600 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 126/2564 
ลว 9 ก.ย. 64

12 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร                   499,000.00                 454,964.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สุพรีม ดิสทบิวิชั่น จ ำกัด 
รำคำ 454,964 บำท

บริษัท สุพรีม ดิสทบิวิชั่น จ ำกัด 
รำคำ 454,964 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 68/2564 
ลว 13 ก.ย. 64

13 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร                   375,600.00                 366,582.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดทอง ไอท ี
รำคำ 366,582 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดทอง ไอท ี
รำคำ 366,582 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 69/2564 
ลว 15 ก.ย. 64

14 ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 2 รำยกำร                      3,980.40                    3,980.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 3,980.40 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 3,980.40 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/3349 
ลว 14 ก.ย. 64

15 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 4 รำยกำร                   148,944.00                 138,425.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 138,425 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 138,425 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 70/2564 
ลว 17 ก.ย. 64

16 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งท ำงำนของผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนพัฒนำเครือข่ำย บริเวณชั้น 6 อำคำร
ส ำนักงำน กศน.

                  101,800.00                 101,800.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดพลเฟอร์นิเจอร์
รำคำ 101,429.45 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดพลเฟอร์นิเจอร์
รำคำ 101,429.45 บำท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตำมเง่ือนไข

ที่ได้ก ำหนดไว้ใน TOR

สัญญำจ้ำง 19/2564
ลว 21 ก.ย. 64

17 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร                   283,800.00                 283,250.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดทอง ไอท ี
รำคำ 283,250 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดทอง ไอท ี
รำคำ 283,250 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 71/2564 
ลว 27 ก.ย. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกันยำยน 2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 30 เดอืนกันยำยน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกันยำยน 2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 30 เดอืนกันยำยน พ.ศ. 2564

18 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร                    45,600.00                   45,587.05 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 45,587.05 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 45,587.05 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 72/2564 
ลว 27 ก.ย. 64

19 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร                   169,500.00                 169,500.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดทอง ไอท ี
รำคำ 169,500 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดทอง ไอท ี
รำคำ 169,500 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 73/2564 
ลว 27 ก.ย. 64

20 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร                    14,873.00                   14,873.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดทอง ไอท ี
รำคำ 14,873 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดทอง ไอท ี
รำคำ 14,873 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 74/2564 
ลว 28 ก.ย. 64


