
แบบ สขร. 1

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

1 จา้งเหมาผลิตส่ือและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เร่ือง งานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยเพือ่การพัฒนา
ประเทศไทยทีย่งัยนื

486,850.00         486,850.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.วิชั่น 1 พลัส
486,850 บาท

บจก.วิชั่น 1 พลัส
486,850 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 46/2562
ลว 4 ก.พ. 62

2 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,850.00            3,850.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,850 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,850 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/443 
ลว 4 ก.พ. 62

3 จา้งซ่อมประตูทางเขา้ - ออก และประตูหอ้งประชุม 2 ชั้น 6 5,650.00            5,650.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภวดล ซัพพลาย
5,650 บาท

ร้านภวดล ซัพพลาย
5,650 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 47/2562
ลว 7 ก.พ. 62

4 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 1,872.00            1,872.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.ร่งเรือง เซอร์วิส
1,872 บาท

หจก.วาย.เค.เอส.ร่งเรือง เซอร์วิส
1,872 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/521
ลว 7 ก.พ. 62

5 จา้งเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27,000.00          27,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิวแฟมล่ีิ ทราเวลแอนด์ทราน
สปอร์ต

27,000 บาท

หจก.นิวแฟมล่ีิ ทราเวลแอนด์ทราน
สปอร์ต

27,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้ง 49/2562

ลว 12 ก.พ. 62

6 จา้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย  กจิกรรมวันคล้ายวันสถาปนาส านักงาน
 กศน. ในวันที ่4 มนีาคม 2562 ทางเว็บไซต์

139,100.00         139,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจม. บางกอก โพสต์
139,100 บาท

บจม. บางกอก โพสต์
139,100 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ
ใบส่ังจา้ง 50/2562

ลว 12 ก.พ. 62

7 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 34,218.60          34,218.60         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
34,218.60 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
34,218.60 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 51/2562
ลว 14 ก.พ. 62

8 จา้งจดัประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรและเพิม่ประ

สิทฺธิภาพในการปฏบิัติงาน

20,000.00          20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามญั ภตู้นกล้า

20,000 บาท

หา้งหุน้ส่วนสามญั ภตู้นกล้า

20,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 52/2562
ลว 15 ก.พ. 62

9 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 1,872.50            1,872.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.ร่งเรือง เซอร์วิส
1,872 บาท

หจก.วาย.เค.เอส.ร่งเรือง เซอร์วิส
1,872 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/665
ลว 15 ก.พ. 62

10 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 11,213.60          11,213.60         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
11,213.60 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
11,213.60 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 53/2562
ลว 20 ก.พ. 62

11 จา้งพิมพ์ จดัส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบวัดผลสัมฤทธิ์

ปลายภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551

17,682,825.00     16,322,750.92   วิธีคัดเลือก บจก. ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท์

16,273,949.04 บาท

บจก. ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท์

16,214,371.26 บาท

มคุีณสมบัติและขอ้เสนอ ตรงตามเง่ือนไข
ทีไ่ด้ก าหนดไว้ใน TOR

สัญญาจา้ง 13/2562
ลว 26 ก.พ. 62

12 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่มขอ้เสนอประกอบการขอ

จดัต้ังส่วนราชการฯ

5,243.00            5,243.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

5,243 บาท

ร้านลีโอซ่า

5,243 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 54/2562
ลว 28 ก.พ. 62

13 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 0210.117/801
ลว 28 ก.พ. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ์ 2562
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่28 เดอืน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562


