
แบบ สขร. 1

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

1 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 14,124.00          14,124.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คอนเวอร์เจน พลัส
14,124 บาท

บจก.คอนเวอร์เจน พลัส
14,124 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 132/2561
ลว 6 ส.ค. 61

2 จา้งถา่ยเอกสารแบบประเมนิความเหมาะสมกบัต าแหน่ง
และวิชาชีพ (ภาค ค)

30,360.00          30,360.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
30,360 บาท

ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
30,360 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 133/2561
ลว 7 ส.ค. 61

3 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่ม จ านวน 3 เร่ือง 35,440.80          35,440.80         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
35,440.80 บาท

ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
35,440.80 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 134/2561
ลว 8 ส.ค. 61

4 พิมพ์เอกสารภายใต้โครงการวิจยัเพือ่สร้างองค์ความรู้
สู่การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพือ่การ
จดัการศึกษาตามอธัยาศัยของชุมชนท้องถิน่ จงัหวัดฉะเชิงเทรา

98,000.00          97,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์
97,950 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์
97,950 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 135/2561
ลว 8 ส.ค. 61

5 จา้งพิมพ์เอกสาร แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ การวาดภาพ
ระบายสี ชุด “วิถชีุมชน คนแปดร้ิว” เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามอธัยาศัย และแผ่นพับ “พิพิธภณัฑ์ท้องถิน่ต าบลหนามแดง”

140,500.00         140,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์
140,450 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์
140,450 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 136/2561
ลว 8 ส.ค. 61

6 จา้งประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัย เนือ่งในโอกาสงานวันทีร่ะลึกสากลแหง่การรู้หนังสือ 
ประจ าปี 2561

209,831.00         209,831.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บางกอกโพสต์
209,831 บาท

บจก.บางกอกโพสต์
209,831 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 137/2561
ลว 9 ส.ค. 61

7 จา้งประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัย เนือ่งในโอกาสงานวันทีร่ะลึกสากลแหง่การรู้หนังสือ 
ประจ าปี 2561

105,000.00         105,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เนชั่น มลัติมเีดียกรุ๊ป
105,000 บาท

บจก.เนชั่น มลัติมเีดียกรุ๊ป
105,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 138/2561
ลว 9 ส.ค. 61

8 จา้งประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัย เนือ่งในโอกาสงานวันทีร่ะลึกสากลแหง่การรู้หนังสือ 
ประจ าปี 2561

134,178.00         134,178.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ส่ีพระยาการพิมพ์
134,178 บาท

บจก.ส่ีพระยาการพิมพ์
134,178 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 139/2561
ลว 9 ส.ค. 61

9 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 5,100.00            5,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
5,100 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
5,100 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 140/2561
ลว 14 ส.ค. 61

10 จา้งพิมพ์หนังสือ “วันทีร่ะลึกสากลแหง่การรู้หนังสือ” ประจ าปี
 2561

250,000.00         248,984.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์
248,984 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์
248,984 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 141/2561
ลว 14 ส.ค. 61

11 จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศ 30,000.00          30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เวคินทร์ ทราเวล
30,000 บาท

บจก.เวคินทร์ ทราเวล
30,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 142/2561
ลว 15 ส.ค. 61

12 จา้งผลิตรายการโทรทัศน์ เนือ่งในโอกาสงานวันทีร่ะลึกสากล
แหง่การรู้หนังสือ ประจ าปี 2561 ทาง ททบ.5 (HD1) รายการ 
EduGuide

74,900.00          74,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โคเวอร์ ครีเอทีฟ
74,900 บาท

บจก.โคเวอร์ ครีเอทีฟ
74,900 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 143/2561
ลว 17 ส.ค. 61

13 จา้งผลิตรายการโทรทัศน์ เนือ่งในโอกาสงานวันทีร่ะลึกสากล
แหง่การรู้หนังสือ ประจ าปี 2561  ทาง ททบ.5 (HD1) รายการ
 มมุมองใหม่

80,250.00          80,250.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.นาว มเีดีย
80,250 บาท

บจก.นาว มเีดีย
80,250 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 144/2561
ลว 17 ส.ค. 61

14 จา้งผลิตรายการโทรทัศน์ เนือ่งในโอกาสงานวันทีร่ะลึกสากล
แหง่การรู้หนังสือ ประจ าปี 2561 ทาง MONO 29

85,600.00          85,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โมโน บรอดคาสท์
85,600 บาท

บจก.โมโน บรอดคาสท์
85,600 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 145/2561
ลว 17 ส.ค. 61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2561
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่31 เดอืน สงิหำคม พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2561
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่31 เดอืน สงิหำคม พ.ศ. 2561

15 จา้งเหมารถบัสปรับอากาศ 68,000.00          68,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เวคินทร์ ทราเวล
68,000 บาท

บจก.เวคินทร์ ทราเวล
68,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 146/2561
ลว 17 ส.ค. 61

16 จา้งพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอ่นแต่งต้ังใหด้ ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการส านักงาน กศน.
จงัหวัด/กรุงเทพมหานคร

98,400.00          98,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์
98,400 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์
98,400 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 147/2561
ลว 20 ส.ค. 61

17 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์และจอคอมพิวเตอร์ 7,400.00            7,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
7,400 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
7,400 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 150/2561
ลว 28 ส.ค. 61

18 จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศ 9,000.00            9,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เวคินทร์ ทราเวล
9,000 บาท

บจก.เวคินทร์ ทราเวล
9,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 151/2561
ลว 28 ส.ค. 61

19 จา้งปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารหน่วยงานกลุ่มการคลัง 
(ระบบ LAN)

500,000.00         500,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุจรัิษฐ์  ศรีรัตนา
500,000 บาท

นายสุจรัิษฐ์  ศรีรัตนา
500,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 152/2561
ลว 30 ส.ค. 61


