
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร                    39,182.33                   39,182.33 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
39,182.33 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
39,182.33 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 9/2563 
ลว 2 ธ.ค. 62

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 18 รำยกำร                    11,466.12                   11,466.12 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
11,466.12 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
11,466.12 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 10/2563 
ลว 2 ธ.ค. 62

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร                    39,761.20                   39,761.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
39,761.20 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
39,761.20 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 11/2563 
ลว 2 ธ.ค. 62

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 40 รำยกำร                    71,828.03                   71,828.03 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
71,828.03 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
71,828.03 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 12/2563 
ลว 2 ธ.ค. 62

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร                    82,426.38                   82,426.38 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
82,426.38 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
82,426.38 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 13/2563 
ลว 2 ธ.ค. 62

6 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ส ำนักงำน กศน.                1,788,000.00               1,788,000.00 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส  
1,520,640 บำท

บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส  
1,520,640 บำท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตำมเง่ือนไข

ที่ได้ก ำหนดไว้ใน TOR

สัญญำจ้ำง 3/2563 
ลว 3 ธ.ค. 62

7 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก
รำยนำงสำวเกวลิน  โอเจริญ

                  142,500.00                 142,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเกวลิน  โอเจริญ
142,500 บำท

นำงสำวเกวลิน  โอเจริญ
142,500 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 25/2563
ลว 9 ธ.ค. 62

8 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์                      9,600.00                    9,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส  
9,600 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส  9,600 
บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 26/2563 
ลว 12 ธ.ค. 62

9 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                    14,980.00                   14,980.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนทสตีล
14,980 บำท

ร้ำนแมกเนทสตีล
14,980 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 27/2563 
ลว 12 ธ.ค. 62

10 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                         909.50                       909.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนทสตีล 
909.50 บำท

ร้ำนแมกเนทสตีล 
909.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4875 
ลว 13 ธ.ค. 62

11 ซ้ือวัสดุโครงกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนกำร
จัดกำรฯ จ ำนวน 10 รำยกำร

                     8,499.01                    8,499.01 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
8,499.01 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
8,499.01 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 14/2563 
ลว 17 ธ.ค. 62

12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 27 รำยกำร                    66,253.33                   66,253.33 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
66,253.33 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
66,253.33 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 15/2563 
ลว 19 ธ.ค. 62

13 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 27 รำยกำร                   104,853.58                 104,853.58 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
104,853.58 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด  
104,853.58 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 16/2563 
ลว 19 ธ.ค. 62

14 จ้ำงเหมำใบส่ังจ้ำงเพิ่มเติม 
รำยนำงสำวเอื้อพรรณ  จรเข้น้อย

180,000.00                  180,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำวเอื้อพรรณ  จรเข้น้อย
180,000 บำท

นำงสำวเอื้อพรรณ  จรเข้น้อย
180,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 28/2563
ลว 24 ธ.ค. 62

15 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมจัดกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยร่วมกับ
โครงกำรร้อยใจรักษ์ ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2562

                   49,800.00                   49,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
49,800 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
49,800 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 29/2563
ลว 26 ธ.ค. 62

16 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มข้อมูลผู้สมัคร 
ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเปน็
อนุกรรมกำรภำคีเครือข่ำย

                     8,731.20                    8,731.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
8,731.20 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
8,731.20 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 30/2563
ลว 26 ธ.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนธนัวำคม 2562
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 27 เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2562


