
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,490.00            7,490.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คอมจเินียร์
7,490 บาท

บจก.คอมจเินียร์
7,490 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 8/2561
ลว 6 พ.ย. 60

2 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 12,840.00          12,840.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คอมจเินียร์
12,840 บาท

บจก.คอมจเินียร์
12,840 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 9/2561
ลว 6 พ.ย. 60

3 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เคร่ือง 19,581.00          19,581.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คอนเวอร์เจน พลัส
19,581 บาท

บจก.คอนเวอร์เจน พลัส
19,581 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 10/2561 
ลว 10 พ.ย. 60

4 จา้งซ่อมกล้องถา่ยภาพ Canon 7,490.00            7,490.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คอมจเินียร์
7,490 บาท

บจก.คอมจเินียร์
7,490 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 11/2561
ลว 14 พ.ย. 60

5 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเยบ็เล่มการประชุมเชิงปฏบิัติการสร้าง
ความเขา้ใจหลักสูตร  Digital Literacy

12,000.00          12,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเล็กอนิเตอร์เน็ต
12,000 บาท

ร้านเล็กอนิเตอร์เน็ต
12,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 12/2561 
ลว 15 พ.ย. 60

6 จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารหน่วยงาน 4 ระบบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

90,000.00          90,000.00         วิธีตกลาราคา นายสุจรัิษฐ์  ศรีรัตนา
90,000 บาท

นายสุจรัิษฐ์  ศรีรัตนา
90,000 บาท

Repeat Order ใบส่ังจา้ง 13/2561
ลว 15 พ.ย. 60

7 จา้งบ ารุงรักษาระบบฐานขอ้มลูและโปรแกรมเพือ่การบริหาร
จดัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

144,000.00         144,000.00       วิธีตกลาราคา บจก.โกรอพั เทค
144,000 บาท

บจก.โกรอพั เทค
144,000 บาท

Repeat Order ใบส่ังจา้ง 14/2561
ลว 17 พ.ย. 60

8 จา้งบ ารุงรักษาระบบฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศกลาง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

120,000.00         120,000.00       วิธีตกลาราคา บจก.โกรอพั เทค
120,000 บาท

บจก.โกรอพั เทค
120,000 บาท

Repeat Order ใบส่ังจา้ง 15/2561
ลว 17 พ.ย. 60

9 จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามญัส าหรับ
ระบบปฏบิัติการ Windows ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

120,000.00         120,000.00       วิธีตกลาราคา นายสุขมุ  ศรีวิไลฤทธิ์
120,000 บาท

นายสุขมุ  ศรีวิไลฤทธิ์
120,000 บาท

Repeat Order ใบส่ังจา้ง 16/2561
ลว 20 พ.ย. 60

10 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,510.50            5,510.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
5,510.50 บาท

หจก. วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
5,510.50 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 17/2561
ลว 22 พ.ย. 60

11 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 9,822.60            9,822.60           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คอนเวอร์เจน พลัส
9,822.60 บาท

บจก.คอนเวอร์เจน พลัส
9,822.60 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 18/2561
ลว 23 พ.ย. 60

12 จา้งซ่อมเคร่ืองโทรสาร 10,165.00          10,165.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คอนเวอร์เจน พลัส
10,165 บาท

บจก.คอนเวอร์เจน พลัส
10,165 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 20/2561
ลว 30 พ.ย. 60

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน 2560
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่30 เดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560


