
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 6 รำยกำร                    10,908.65                   10,908.65 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด 
รำคำ 10,908.65 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด 
รำคำ 10,908.65 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 23/2563 
ลว 4 ก.พ. 63

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 24 รำยกำร                    12,675.23                   12,675.23 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
รำคำ 12,675.23 บำท

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
รำคำ 12,675.23 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 24/2563 
ลว 6 ก.พ. 63

3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร                    16,680.68                   16,680.68 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
รำคำ 16,680.68 บำท

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
รำคำ 16,680.68 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 25/2563 
ลว 6 ก.พ. 63

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 6 รำยกำร                      9,218.05                    9,218.05 เฉพำะเจำะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 9,218.05 บำท

บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 9,218.05 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 26/2563 
ลว 11 ก.พ. 63

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร                    31,509.36                   31,509.36 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 31,509.36 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 31,509.36 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 27/2563 
ลว 12 ก.พ. 63

6 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร                    30,227.50                   30,227.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 30,227.50 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 30,227.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 28/2563 
ลว 12 ก.พ. 63

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 14 รำยกำร                      6,632.15                    6,632.15 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
รำคำ 6,632.15 บำท

บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
รำคำ 6,632.15 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 29/2563 
ลว 14 ก.พ. 63

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร                    20,531.16                   20,531.16 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 20,531.16 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 20,531.16 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 30/2563 
ลว 17 ก.พ. 63

9 จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      2,300.00                    2,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 2,300 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 2,300 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/648 
ลว 24 ก.พ. 63

10 จ้ำงพิมพ์ จัดส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ
วัดผลสัมฤทธิป์ลำยภำคเรียนที่ 2 ปกีำรศึกษำ 2562
 หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

             16,022,334.00             15,353,709.14 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ท.ีเค.เอส.สยำมเพรส 
แมเนจเม้นท ์จ ำกัด

รำคำ 16,000,000 บำท

บริษัท ท.ีเค.เอส.สยำมเพรส 
แมเนจเม้นท ์จ ำกัด

รำคำ 16,000,000 บำท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตำมเง่ือนไข

ที่ได้ก ำหนดไว้ใน TOR

สัญญำจ้ำง 12/2563
ลว 25 ก.พ. 63

11 จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      3,049.50                    3,049.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงเอกซัพพลำยส์ 
รำคำ 3,049.50 บำท

บริษัท แสงเอกซัพพลำยส์ 
รำคำ 3,049.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/658 
ลว 25 ก.พ. 63

12 จ้ำงย้ำยติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ                      4,280.00                    4,280.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วำย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส 
รำคำ 4,280 บำท

หจก.วำย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส 
รำคำ 4,280 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/659 
ลว 25 ก.พ. 63

13 จ้ำงก ำจัดปลวก มด หนู แมลงสำบ และยุง                    79,180.00                   79,180.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จ ำกัด
รำคำ 79,180 บำท

บริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จ ำกัด
รำคำ 79,180 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 40/2563
ลว 24 ก.พ. 63

14 จ้ำงตกแต่งสถำนที่ เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำ 
ส ำนักงำน กศน.

                   16,000.00                   16,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้ปทัมำภรณ์ฟลอรัส 
รำคำ 16,000 บำท

ร้ำนดอกไม้ปทัมำภรณ์ฟลอรัส 
รำคำ 16,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 41/2563 
ลว 28 ก.พ. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมกรำคม 2563
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 28 เดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2563


