แบบ สขร. 1

ลำดับที่
1

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
4,226.50

รำคำกลำง
(บำท)
4,226.50

จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ

3,477.50

3,477.50

จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เครื่องปรับอากาศ

8,399.50

8,399.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์

2,000.00

2,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

1,788,869.00

1,788,869.00

วิธี e-bidding

2
3

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561
กลุม่ กำรคลัง สำนักงำน กศน.
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
4,226.50 บาท
4,226.50 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
3,477.50บาท
3,477.50บาท

4
5

จ้างเหมาท่าความสะอาด ส่านักงาน กศน.

หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
8,399.50บาท
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
2,000 บาท
หจก.เพชรสิริ คลีนนิง่
1,735,005 บาท
หจก.อ็นเอสเค คลีนนิง่ เซอร์วิส
1,585,707.90 บาท
หจก.จักรคลีน เซฟตี้
1,722,768 บาท
บจก. รักษาความปลอดภัย เอ็ม.วาย.
เซอร์วิส
1,760,000 บาท
บจก. เอ็น.ซี.ซี ออล เซอร์วิส
1,598,580 บาท
บจก. รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม
อินเตอร์เทค
1,568,400 บาท
บจก. ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส
1,598,400 บาท
บจก. เจเอสพี คลีนนิง่
1,692,000 บาท
บจก. เอ.เอ็น.จ.แมเนจเมนท์ แอนด์
เซอร์วิสเซส
1,738,224 บาท
บจก. รักษาความปลอดภัยกุลธิชา
1,785,456 บาท
บจก. คลีนเนอร์รี่
1,717,314.24 บาท
บจก. ทรูวัน
1,982,400 บาท

หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
8,399.50บาท
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
2,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

บจก. รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม มีคุณสมบัตแิ ละข้อเสนอ ตรงตามเงื่อนไขที่
อินเตอร์เทค
ได้ก่าหนดไว้ใน และเป็นผู้เสนอราคาทีต่ ่าสุด
1,568,400 บาท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
บันทึกข้อความ ศธ 0210.117/4792
ลว 2 พ.ย. 61
บันทึกข้อความ ศธ 0210.117/4793
ลว. 2 พ.ย. 61
ใบสั่งจ้าง 15/2562
ลว 6 พ.ย. 61
บันทึกข้อความ ศธ 0210.117/4824
ลว 6 พ.ย. 61
สัญญาจ้าง เลขที่ 11/2562
ลว 8 พ.ย. 61

แบบ สขร. 1

ลำดับที่
6

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เครื่องปริ๊น และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์ส่านักงาน จ่านวน 2 รายการ

วงเงินทีจ่ ดั ซือ้
หรือจัดจ้ำง (บำท)
7,700.00

รำคำกลำง
(บำท)
7,700.00

781.10

781.10

7

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561
กลุม่ กำรคลัง สำนักงำน กศน.
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
วิธีซอื้ หรือจ้ำง
รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้ำง
วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
7,700 บาท
7,700 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านแมกเนทสตีล
ร้านแมกเนทสตีล
781.10
781.10

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง
ใบสั่งจ้าง 16/2562
ลว 8 พ.ย. 61
บันทึกข้อความ ศธ 0210.117/4921
ลว 13 พ.ย. 61

8

จ้างพิมพ์กระดาษหัวข่าว กศน. News

15,729.00

15,729.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.ดูดี แอดเวอร์ไทซิ่ง
15,729 บาท

บจก.ดูดี แอดเวอร์ไทซิ่ง
15,729 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้าง 17/2562
ลว 14 พ.ย. 61

9

จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

6,944.30

6,944.30

วิธีเฉพาะเจาะจง

5,317.90

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
6,944.30 บาท
ร้านลีโอซ่า
5,317.90 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

7,300.00

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
6,944.30 บาท
ร้านลีโอซ่า
5,317.90 บาท

ใบสั่งจ้าง 18/2562
ลว 14 พ.ย. 61
ใบสั่งจ้าง 19/2562
ลว 14 พ.ย. 61

2,160.00

2,160.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านรังษีการพิมพ์
2,160 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์
2,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

บันทึกข้อความ ศธ 0210.117/4967
ลว 14 พ.ย. 61

24,331.80

24,331.80

วิธีเฉพาะเจาะจง

5,243.00

5,243.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

14 จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์

5,564.00

5,564.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

135,890.00

135,890.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

16 จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เก้าอีส้ ่านักงาน

3,852.00

3,852.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
24,331.80 บาท
บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
5,243 บาท
บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
5,564 บาท
หจก.เอส.เอส.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
135,890 บาท
ร้านแมกเนทสตีล
3,852 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

13 จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
24,331.80 บาท
บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
5,243 บาท
บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
5,564 บาท
หจก.เอส.เอส.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
135,890 บาท
ร้านแมกเนทสตีล
3,852 บาท

ใบสั่งจ้าง 20/2562
ลว 16 พ.ย. 61
ใบสั่งจ้าง 21/2562
ลว 22 พ.ย. 61
ใบสั่งจ้าง 22/2562
ลว 22 พ.ย. 61
ใบสั่งจ้าง 23/2562
ลว 22 พ.ย. 61
บันทึกข้อความ ศธ 0210.117/5145
ลว 26 พ.ย. 61

17 จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์

9,255.50

9,255.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

1,177.00

1,177.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
9,255.50 บาท
ร้านแมกเนทสตีล
1,177 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

18 จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เก้าอีส้ ่านักงาน

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
9,255.50 บาท
ร้านแมกเนทสตีล
1,177 บาท

49,113.00

49,113.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านลีโอซ่า
49,113 บาท

ร้านลีโอซ่า
49,113 บาท

10 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มประกอบการประชุม
“คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ครั้งที่ 1/2561”
11 จ้างพิมพ์วุฒิบัตร

12 จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จ่านวน 2 รายการ

15 จ้างเหมาดูแลและบ่ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

19 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทารูปเล่ม จานวน 5 รายการ

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้าง 24/2562
ลว 27 พ.ย. 61
บันทึกข้อความ ศธ 0210.117/5165
ลว 27 พ.ย. 61
ใบสั่งจ้าง 25/2562
ลว 30 พ.ย. 61

