
แบบ สขร. 1

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

1 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 2,996.00            2,996.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.ร่งเรือง เซอร์วิส
2,996 บาท

หจก.วาย.เค.เอส.ร่งเรือง เซอร์วิส
2,996 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/5296
ลว 7 ธ.ค. 61

2 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เกา้อีส้ านักงาน 406.60              406.60             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
406.60 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
406.60 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/5325
ลว 11 ธ.ค. 61

3 จา้งถา่ยเอกสารและเยบ็เล่มประชุมทบทวนแผนพัฒนา

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

ของส านักงาน กศน. (พ.ศ. 2561 – 2580)

4,800.00            4,718.70           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

4,718.70 บาท

ร้านลีโอซ่า

4,718.70 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/5347
ลว 12 ธ.ค. 61

4 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่ม หลักฐานการรับฟังความ

คิดเหน็ และหลักฐานการเปิดเผยผลการรับฟัง

ความคิดเหน็และการวิเคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จาก

กฎหมาย

17,077.20          17,077.20         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

17,077.20 บาท

ร้านลีโอซ่า

17,077.20 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 26/2562
ลว 13 ธ.ค. 61

5 จา้งถา่ยเอกสารและเยบ็เล่มเอกสารประกอบการอบรม

เพือ่พัฒนาการด าเนินงานด้านแผนงาน งบประมาณ 

และสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

15,000.00          14,552.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

14,552 บาท

ร้านลีโอซ่า

14,552 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 27/2562
ลว 13 ธ.ค. 61

6 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 3,022.75            3,022.75           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.ร่งเรือง เซอร์วิส
3,022.75 บาท

หจก.วาย.เค.เอส.ร่งเรือง เซอร์วิส
3,022.75 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/5386
ลว 13 ธ.ค. 61

7 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 4,226.50            4,226.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.ร่งเรือง เซอร์วิส
4,226.50 บาท

หจก.วาย.เค.เอส.ร่งเรือง เซอร์วิส
4,226.50 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/5418
ลว 14 ธ.ค. 61

8 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบ
ดิจติอล

11,150.00          11,150.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
11,150 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
11,150 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 28/2562
ลว 15 ธ.ค. 61

9 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 642.00              642.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.ร่งเรือง เซอร์วิส
642 บาท

หจก.วาย.เค.เอส.ร่งเรือง เซอร์วิส
642 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/5452
ลว 19 ธ.ค. 61

10 จา้งปรับปรุงหอ้งถา่ยเอกสาร ชั้น 4 175,000.00         175,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ที.ดับบลิว.เพอร์เฟค.บิลท์
175,000 บาท

บจก. ที.ดับบลิว.เพอร์เฟค.บิลท์
175,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 33/2562
ลว 20 ธ.ค. 61

11 จา้งพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ (จดหมายขา่ว กศน.) 499,000.00         497,550.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เจเนอรัล อนิเตอร์แอค็ทีฟ

497,550 บาท

บจก. เจเนอรัล อนิเตอร์แอค็ทีฟ

497,550 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 34/2562
ลว 20 ธ.ค. 61

12 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 2,700.00            2,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
2,700 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
2,700 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/5518
ลว 24 ธ.ค. 61

13 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 15,836.00          15,836.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
15,836 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
15,836 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 35/2562
ลว 27 ธ.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนธันวำคม 2561
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2561


