
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 ซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      4,140.90                    4,140.90 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนทสตีล 
4,140.90 บำท

ร้ำนแมกเนทสตีล 
4,140.90 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4406 
ลว 6 พ.ย. 62

2 ซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      1,658.50                    1,658.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนทสตีล 
1,658.50 บำท

ร้ำนแมกเนทสตีล 
1,658.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4407 
ลว 6 พ.ย. 62

3 ซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      2,996.00                    2,996.00 เฉพำะเจำะจง หจก. วำย.เค.เอส. รุ่งเรือง เซอร์วิส 
2,996 บำท

หจก. วำย.เค.เอส. รุ่งเรือง เซอร์วิส 
2,996 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4428 
ลว 8 พ.ย. 62

4 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์                      2,100.00                    2,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
2,100 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
2,100 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4447 
ลว 11 พ.ย. 62

5 ซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      1,872.50                    1,872.50 เฉพำะเจำะจง หจก. วำย.เค.เอส. รุ่งเรือง เซอร์วิส 
1,872.50 บำท

หจก. วำย.เค.เอส. รุ่งเรือง เซอร์วิส 
1,872.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4471 
ลว 12 พ.ย. 62

6 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์                    45,389.40                   45,389.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด 
45,389.40 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด 
45,389.40 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 15/2563 
ลว 13 พ.ย. 62

7 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์                      5,800.00                    5,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
5,800 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
5,800 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 16/2563 
ลว 14 พ.ย. 62

8 จ้ำงท ำปำ้ยคล้องคอแสดงตน                    18,750.00                   18,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทวิส์เดย์ จ ำกัด
18,750 บำท

บริษัท ทวิส์เดย์ จ ำกัด
18,750 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 17/2563
ลว 15 พ.ย. 62

9 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบฐำนข้อมูลและระบบ
สำรสนเทศกลำงประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

                  120,000.00                 120,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกรอัพ เทค จ ำกัด
120,000 บำท

บริษัท โกรอัพ เทค จ ำกัด
120,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 18/2563
ลว 15 พ.ย. 62

10 เช่ำบริกำรระบบ Cloud Sever ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563

                  450,000.00                 449,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ ำกัด 
449,400 บำท

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ ำกัด 
449,400 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังเช่ำ 3/2563 
ลว 18 พ.ย. 62

11 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563                   170,000.00                 143,760.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริกำร (2525) จ ำกัด
 143,760 บำท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริกำร (2525) จ ำกัด 
143,760 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 4/2563 
ลว 18 พ.ย. 62

12 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร ขนำด A4 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563

                  300,000.00                 265,499.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
265,499.10 บำท

บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
265,499.10 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 5/2563 
ลว 18 พ.ย. 62

13 จ้ำงบ ำรุงรักษำโปรแกรมระบบบริหำรหน่วยงำน 
4 ระบบ ประจ ำป ีงบประมำณ พ.ศ.2563

                   90,000.00                   90,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุจิรัษฐ์ ศรีรัตนำ 
90,000 บำท

นำยสุจิรัษฐ์ ศรีรัตนำ 
90,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 19/2563 
ลว 18 พ.ย. 62

14 จ้ำงดูแลรักษำระบบบริหำรหน่วยงำนกลุ่มกำรคลัง 
(ระบบ WIN) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563

                  144,000.00                 144,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุจิรัษฐ์ ศรีรัตนำ 
144,000 บำท

นำยสุจิรัษฐ์ ศรีรัตนำ 
144,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 20/2563 
ลว 18 พ.ย. 62

15 จ้ำงบ ำรุงรักษำโปรแกรมทะเบยีนนักศึกษำ
สำยสำมัญ ส ำหรับระบบปฏบิติักำร Windows 
(IT For Windows) ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ.2563

                  120,000.00                 120,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุขุม ศรีวิไลฤทธิ ์
120,000 บำท

นำยสุขุม ศรีวิไลฤทธิ ์
120,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 21/2563 
ลว 18 พ.ย. 62

16 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ไตรมำส 1 จ ำนวน 19 รำยกำร                    40,204.18                   40,204.18 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด 
40,204.18 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด 
40,204.18 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 6/2563
 ลว 21 พ.ย. 62

17 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ไตรมำส 1 จ ำนวน 44 รำยกำร                    35,747.57                   35,747.57 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
35,747.57 บำท

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
35,747.57 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 7/2563 
ลว 21 พ.ย. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน 2562
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 29 เดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน 2562
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 29 เดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2562

18 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.
2563

                  492,000.00                 492,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด มิติชัย 
492,000 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด มิติชัย 
492,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำเช่ำ 1/2563 
ลว 25 พ.ย. 62

19 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ไตรมำส 1 จ ำนวน 9 รำยกำร                      2,002.64                    2,002.64 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
2,002.64 บำท

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
2,002.64 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4644 
ลว 25 พ.ย. 62

20 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน 4 รำยกำร                    15,228.24                   15,228.24 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 
15,228.24 บำท

บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 
15,228.24 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 8/2563 
ลว 27 พ.ย. 62

21 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ไตรมำส 1 จ ำนวน 2 รำยกำร                      3,122.26                    3,122.26 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด 
3,122.26 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด 
3,122.26 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4685 
ลว 27 พ.ย. 62

22 ซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      2,568.00                    2,568.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนทสตีล 
2,568 บำท

ร้ำนแมกเนทสตีล 
2,568 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4697 
ลว 27 พ.ย. 62

23 จ้ำงถ่ำยส ำเนำเอกสำร “บทเรียน องค์ควำมรู้
จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรสมัชชำชุมชนคนรักษ์
พลังงำนไฟฟ้ำ”

10,000.00                   10,000.00                  เฉพำะเจำะจง ร้ำนรังษีกำรพิมพ์
10,000 บำท

ร้ำนรังษีกำรพิมพ์
10,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 24/2563
ลว 29 พ.ย. 62


