
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 13 รำยกำร                    52,074.76                   52,074.76 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 52,074.76 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 52,074.76 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 33/2563 
ลว 8 เม.ย. 63

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร                    21,295.14                   21,295.14 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 21,295.14 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 21,295.14 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 34/2563 
ลว 8 เม.ย. 63

3 ซ้ือแอลกอฮอล์เจลล้ำงมือ ชนิดไม่ต้องใช้น้ ำ                    45,314.50                   45,314.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 45,314.50 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 45,314.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 35/2563 
ลว 9 เม.ย. 63

4 จ้ำงพิมพ์เอกสำรนโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน
 ส ำนักงำน กศน. ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

                  300,000.00                 141,240.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พริกหวำนกรำฟฟิค จ ำกัด
รำคำ 141,240 บำท

บริษัท พริกหวำนกรำฟฟิค จ ำกัด
รำคำ 141,240 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 54/2563
ลว  9 เม.ย. 63

5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร                    60,031.28                   60,031.28 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 60,031.28 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 60,031.28 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 36/2563 
ลว 10 เม.ย. 63

6 จ้ำงพิมพ์วุฒิบตัรกำรอบรมโครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ใหแ้ก่เจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงิน บญัชี และพัสดุ
ในระบบ GFMIS ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

                     7,500.00                    7,320.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรังษีกำรพิมพ์
รำคำ 7,320 บำท

ร้ำนรังษีกำรพิมพ์
รำคำ 7,320 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 55/2563
ลว 14 เม.ย. 63

7 จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      3,905.50                    3,905.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 3,905.50บำท

ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 3,905.50บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1267 
ลว 14 เม.ย. 63

8 จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      1,400.00                    1,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 1,400 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 1,400 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1270 
ลว 14 เม.ย. 63

9 จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      1,016.50                    1,016.50 เฉพำะเจำะจง หจก. วำย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส 
รำคำ 1,016.50 บำท

หจก. วำย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส 
รำคำ 1,016.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1271 
ลว 14 เม.ย. 63

10 จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      1,400.00                    1,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส รำคำ 1,400
 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส รำคำ 1,400
 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1284 
ลว 16 เม.ย. 63

11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 รำยกำร                    14,708.22                   14,708.22 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 14,708.22 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 14,708.22 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 37/2563 
ลว 24 เม.ย. 63

12 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 4 เคร่ือง                    10,500.00                   10,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 10,500 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 10,500 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 56/2563
ลว 24 เม.ย. 63

13 จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      2,996.00                    2,996.00 เฉพำะเจำะจง หจก. วำย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส 
รำคำ 2,996 บำท

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

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1420 
ลว 29 เม.ย. 63

14 จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      3,156.50                    3,156.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงเอกซัพพลำยส์ จ ำกัด 
รำคำ 3,156.50

บริษัท แสงเอกซัพพลำยส์ จ ำกัด 
รำคำ 3,156.50

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1421 
ลว 29 เม.ย. 63

15 จ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์ส ำนักงำน                      4,922.00                    4,922.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 4,922บำท

ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 4,922บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1422 
ลว 29 เม.ย. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2563
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 30 เดอืนเมษำยน พ.ศ. 2563


