
แบบ สขร. 1

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

1 จา้งถา่ยเอกสารประกอบการประชุมติดตาม
ผลการด าเนินงานส านักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานไตรมาส 3-4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561

180,000.00         87,312.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
87,312 บาท

ร้านลีโอซ่า
87,312 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 81/2561
ลว 1 พ.ค. 61

2 จา้งซ่อมเคร่ืองโทรสารและเคร่ืองปร้ินเตอร์ 12,840.00          12,840.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คอมจเินียร์
12,840 บาท

บจก.คอมจเินียร์
12,840 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 82/2561
ลว 2 พ.ค. 61

3 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่อมเคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 
และซ่อมจอมอเตอร์ไฟฟ้า (จอรับถาพโปรเจคเตอร์)

14,700.00          14,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
14,700 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
14,700 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 83/2561
ลว 2 พ.ค. 61

4 จา้งพิมพ์เอกสารแนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ สังกดัส านักงาน กศน.

70,000.00          69,750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์
69,750 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์
69,750 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 84/2561
ลว 3 พ.ค. 61

5 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
 “ประชุมชี้แจงแนวปฏบิัติในการด าเนินการสอบขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย และผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงาน กศน.”

11,700.00          11,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
11,700 บาท

ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
11,700 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 85/2561
ลว 4 พ.ค. 61

6 จา้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัยโครงการมหกรรมพัฒนาอาชีพ สร้าง
นวัตกรรม กศน. – อาชีวะ สู่ SMEs และ OTOP

164,673.00         164,673.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ส่ีพระยาการพิมพ์
164,673 บาท

บจก.ส่ีพระยาการพิมพ์
164,673 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 86/2561
ลว 7 พ.ค. 61

7 จา้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัยโครงการมหกรรมพัฒนาอาชีพ สร้าง
นวัตกรรม กศน. – อาชีวะ สู่ SMEs และ OTOP

109,140.00         109,140.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สยามรัฐ
109,140 บาท

บจก.สยามรัฐ
109,140 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 87/2561
ลว 7 พ.ค. 61

8 จา้งเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการพัฒนาบุคลากรฯ 33,000.00          33,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น้องหนึง่ทรานสปอร์ต
33,000 บาท

หจก.น้องหนึง่ทรานสปอร์ต
33,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 88/2561 
ลว 7 พ.ค. 61

9 จา้งพิมพ์หลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอ่นแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา

64,400.00          64,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์
64,400 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์
64,400 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 89/2561
ลว 8 พ.ค. 61

10 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเลเซอร์ 5,029.00            5,029.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คอนเวอร์เจน พลัส
5,029 บาท

บจก.คอนเวอร์เจน พลัส
5,029 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 90/2561
ลว 9 พ.ค. 61

11 จา้งพิมพ์ปก/ถา่ยส าเนาเอกสาร “แนวทางการประกนัคุณภาพ
ภายในศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศัยอ าเภอ/เขต” และ “รายงานการประเมนิตนเอง
ของสถานศึกษา”

28,000.00          27,755.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์
27,755 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์
27,755 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 92/2561
ลว 22 พ.ค. 61

12 จา้งเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการลดใช้พลังงานฯ 24,000.00          24,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เวคินทร์ แทรเวล
24000 บาท

บจก.เวคินทร์ แทรเวล
24000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 93/2561
ลว 24 พ.ค. 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม 2561
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม 2561
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2561

13 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์และคอมพิวเตอร์ 7,750.00            7,750.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
7,750 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
7,750 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 94/2561
ลว 25 พ.ค. 61

14 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่มเอกสาร “ขอ้เสนอแนะ 
กอปศ. ต่อส านักงาน กศน. ในการปฏรูิปการศึกษา”

6,600.00            6,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
6,600 บาท

ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
6,600 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 95/2561
ลว 30 พ.ค. 61


