
แบบ สขร. 1

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

1 จา้งพิมพ์เอกสารคู่มอืการใช้งานระบบ DMIS 44,940.00          44,940.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พริกหวานกราฟฟิค
44,940 บาท

บจก.พริกหวานกราฟฟิค
44,940 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 116/2561
ลว 2 ก.ค. 61

2 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่มเอกสาร “ตอบโจทย ์กอปศ. 
ในการปฏรูิปการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)”

8,910.00            8,910.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
8,910 บาท

ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
8,910 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 117/2561
ลว 2 ก.ค. 61

3 จา้งถา่ยเอกสารประกอบการประชุมจดัท าขอ้สอบขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกดัส านักงาน กศน. ด้านความรู้เกีย่วกบั
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิัติงาน

47,800.00          47,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
47,800 บาท

ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
47,800 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 118/2561
ลว 5 ก.ค. 61

4 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,776.00            7,776.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
7,776 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
7,776 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 119/2561
ลว 5 ก.ค. 61

5 จา้งส าเนาและจดัท ารูปเล่มแบบสอบถามงานวิจยั 5 เร่ือง 134,760.00         134,760.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์
134,760 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์
134,760 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 120/2561
ลว 12 ก.ค. 61

6 จา้งท ากระเป๋าเอกสาร 22,385.00          22,385.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมายซาย
22,385 บาท

ร้านมายซาย
22,385 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 121/2561
ลว 18 ก.ค. 61

7 จา้งประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัย เนือ่งในโอกาสงานเฉลิมฉลอง 150 ปี สุริยปุราคา ณ 
หว้ากอฯ

96,300.00          96,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจม.เนชั่น มลัติมเีดีย กรุ๊ป
96,300 บาท

บจม.เนชั่น มลัติมเีดีย กรุ๊ป
96,300 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 123/2561
ลว 23 ก.ค. 61

8 จา้งประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัย เนือ่งในโอกาสงานเฉลิมฉลอง 150 ปี สุริยปุราคา ณ 
หว้ากอฯ

105,930.00         105,930.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจม.มติชน
105,930 บาท

บจม.มติชน
105,930 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 124/2561
ลว 23 ก.ค. 61

9 จา้งประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัย เนือ่งในโอกาสงานเฉลิมฉลอง 150 ปี สุริยปุราคา ณ 
หว้ากอฯ

99,831.00          99,831.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจม.บางกอกโพสต์
99,831 บาท

บจม.บางกอกโพสต์
99,831 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 125/2561
ลว 23 ก.ค. 61

10 จา้งเหมารถบัสปรับอากาศ 27,000.00          27,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.นาจนราทราเวล
27,000 บาท

บจก.นาจนราทราเวล
27,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 126/2561
ลว 25 ก.ค. 61

11 จา้งถา่ยเอกสารและเขา้เล่มประกอบการอบรมโครงการพัฒนา
กฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขบัเคล่ือนเพือ่
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทุจริต ของส านักงาน กศน. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

12,100.00          11,004.95         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
11,004.95

ร้านลีโอซ่า
11,004.95

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 127/2561
ลว 26 ก.ค. 61

12 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่ม “เอกสารเสนอประธาน
และคณะกรรมการอสิระเพือ่การปฏรูิปการศึกษา”

19,750.00          19,750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
19,750 บาท

ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
19,750 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 128/2561
ลว 26 ก.ค. 61

13 จา้งพิมพ์เอกสาร “แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ของส านักงาน กศน.”

150,000.00         69,550.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พริกหวานกราฟฟิค
69,550 บาท

บจก.พริกหวานกราฟฟิค
69,550 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 129/2561
ลว 26 ก.ค. 61

14 จา้งเหมารถบัสปรับอากาศ 36,000.00          36,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เวคินทร์ แทรเวล
36,000 บาท

บจก.เวคินทร์ แทรเวล
36,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 130/2561
ลว 26 ก.ค. 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนกรกฎำคม 2561
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนกรกฎำคม 2561
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่31 เดอืน กรกฎำคม พ.ศ. 2561

15 จา้งซ่อมกล้องถา่ยภาพและเคร่ืองปร้ินเตอร์ 30,495.00          30,495.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คอมจเินียร์
30,495 บาท

บจก.คอมจเินียร์
30,495 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 131/2561
ลว 31 ก.ค. 61


