
แบบ สขร. 1

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

1
จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 4,226.50            4,226.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส

4,226.50 บาท
หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส

4,226.50 บาท
เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/4792

ลว 2 พ.ย. 61

2
จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 3,477.50            3,477.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส

3,477.50บาท
หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส

3,477.50บาท
เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/4793

ลว. 2 พ.ย. 61

3
จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 8,399.50            8,399.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส

8,399.50บาท
หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส

8,399.50บาท
เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 15/2562

ลว 6 พ.ย. 61

4
จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 2,000.00            2,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

2,000 บาท
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

2,000 บาท
เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/4824

ลว 6 พ.ย. 61

หจก.เพชรสิริ คลีนนิง่
1,735,005 บาท

หจก.อน็เอสเค คลีนนิง่ เซอร์วิส
1,585,707.90 บาท
หจก.จกัรคลีน เซฟต้ี

1,722,768 บาท
บจก. รักษาความปลอดภยั เอม็.วาย.

เซอร์วิส
1,760,000 บาท

บจก. เอน็.ซี.ซี ออล เซอร์วิส
1,598,580 บาท

บจก. รักษาความปลอดภยั เค.เอม็
อนิเตอร์เทค

1,568,400 บาท

บจก. ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส
1,598,400 บาท

บจก. เจเอสพี คลีนนิง่
1,692,000 บาท

บจก. เอ.เอน็.จ.แมเนจเมนท์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส

1,738,224 บาท

บจก. รักษาความปลอดภยักลุธิชา
1,785,456 บาท
บจก. คลีนเนอร์ร่ี

1,717,314.24 บาท
บจก. ทรูวัน

1,982,400 บาท

5 สัญญาจา้ง เลขที ่11/2562
ลว 8 พ.ย. 61

มคุีณสมบัติและขอ้เสนอ ตรงตามเง่ือนไขที่
ได้ก่าหนดไว้ใน และเป็นผู้เสนอราคาทีต่่่าสุด

บจก. รักษาความปลอดภยั เค.เอม็
อนิเตอร์เทค

1,568,400 บาท

วิธี e-bidding1,788,869.00     1,788,869.00      จา้งเหมาท่าความสะอาด ส่านักงาน กศน.

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน 2561
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่30 เดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน 2561
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่30 เดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2561

6
จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ิน และเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 7,700.00            7,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

7,700 บาท
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

7,700 บาท
เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 16/2562

ลว 8 พ.ย. 61

7
จา้งซ่อมครุภณัฑ์ส่านักงาน จ่านวน 2 รายการ 781.10              781.10             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล

781.10
ร้านแมกเนทสตีล

781.10
เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/4921

ลว 13 พ.ย. 61

8 จา้งพิมพ์กระดาษหวัขา่ว กศน. News 15,729.00          15,729.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดูดี แอดเวอร์ไทซ่ิง

15,729 บาท

บจก.ดูดี แอดเวอร์ไทซ่ิง

15,729 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 17/2562
ลว 14 พ.ย. 61

9 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,944.30            6,944.30           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
6,944.30 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
6,944.30 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 18/2562
ลว 14 พ.ย. 61

10 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเยบ็เล่มประกอบการประชุม 
“คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมอื 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
คร้ังที ่1/2561”

7,300.00            5,317.90           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
5,317.90 บาท

ร้านลีโอซ่า
5,317.90 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 19/2562
ลว 14 พ.ย. 61

11 จา้งพิมพ์วุฒิบัตร 2,160.00            2,160.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์
2,160 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์
2,160 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/4967
ลว 14 พ.ย. 61

12 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ่านวน 2 รายการ 24,331.80          24,331.80         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
24,331.80 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
24,331.80 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 20/2562
ลว 16 พ.ย. 61

13 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 5,243.00            5,243.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
5,243 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
5,243 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 21/2562
ลว 22 พ.ย. 61

14 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 5,564.00            5,564.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
5,564 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
5,564 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 22/2562
ลว 22 พ.ย. 61

15 จา้งเหมาดูแลและบ่ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 135,890.00         135,890.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.แอร์ เอน็จเินียร่ิง
135,890 บาท

หจก.เอส.เอส.แอร์ เอน็จเินียร่ิง
135,890 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 23/2562
ลว 22 พ.ย. 61

16 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เกา้อีส่้านักงาน 3,852.00            3,852.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
3,852 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
3,852 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/5145
ลว 26 พ.ย. 61

17 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 9,255.50            9,255.50           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
9,255.50 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
9,255.50 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 24/2562
ลว 27 พ.ย. 61

18 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เกา้อีส่้านักงาน 1,177.00            1,177.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
1,177 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
1,177 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/5165
ลว 27 พ.ย. 61

19 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่ม จ านวน 5 รายการ 49,113.00          49,113.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

49,113 บาท

ร้านลีโอซ่า

49,113 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 25/2562
ลว 30 พ.ย. 61


