
แบบ สขร. 1

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

1 จา้งถา่ยเอกสารรายงานผลการด าเนินงานการขบัเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยนื ประจ าปี 2561

15,000.00          15,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจติชญา  จนัทนินทร
15,000 บาท

นางสาวจติชญา  จนัทนินทร
15,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 55/2562
ลว 1 ม.ีค. 62

2 จา้งถา่ยเอกสารและเยบ็เล่ม 3,638.00            3,638.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
3,638 บาท

ร้านลีโอซ่า
3,638 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/823
ลว 1 ม.ีค. 62

3 จา้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย กจิกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกมุารี และวัน
รักการอา่น ในวันที ่2 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์

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

บจม. บางกอก โพสต์ 
139,100 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 56/2562
ลว 4 ม.ีค. 62

4 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เกา้อีส้ านักงาน 802.50              802.50             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
802.50 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
802.50 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/896
ลว 6 ม.ีค. 62

5 จา้งซ่อมชักโครกหอ้งน้ าหญิง ชั้น 6 1,500.00            1,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภวดล ซัพพลาย
1,500 บาท

ร้านภวดล ซัพพลาย
1,500 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/897
ลว 6 ม.ีค. 62

6 จา้งถา่ยส าเนาขาว-ด า อาคารศูนยว์ิทยาศาสตร์

เพือ่การศึกษาจงัหวัดปัตตานี

6,805.20            6,805.20           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เวิลด์ โกลเด้น พร้ินท์

6,805.20 บาท

หจก. เวิลด์ โกลเด้น พร้ินท์

6,805.20 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 57/2562
ลว 7 ม.ีค. 62

7 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 4,650.00            4,650.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
4,650 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
4,650 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/920
ลว 7 ม.ีค. 62

8 จา้งพิมพ์เอกสารนโยบายและจดุเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน 

กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

300,000.00         141,240.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. พริกหวานกราฟฟิค

141,240 บาท

บจก. พริกหวานกราฟฟิค

141,240 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 58/2562
ลว 8 ม.ีค. 62

9 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 8,100.00            8,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
8,100 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
8,100 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 59/2562
ลว 11 ม.ีค. 62

10 จา้งถา่ยเอกสารและเยบ็เล่ม “รายงานผลการตรวจติดตามการ

ด าเนินงานของสถาบัน กศน.ภาค”

1,500.00            1,280.79           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

1,280.79 บาท

ร้านลีโอซ่า

1,280.79 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ  บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/966
ลว 11 ม.ีค. 62

11 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 3,210.00            3,210.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
3,210 บาท

หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
3,210 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1017
ลว 14 ม.ีค. 62

12 จา้งล้างและบ ารุงรักษาเคร่ืงปรับอากาศ 5,350.00            5,350.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.แอร์ เอน็จเินียร่ิง
5,350 บาท

หจก.เอส.เอส.แอร์ เอน็จเินียร่ิง
5,350 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 60/2562
ลว 18 ม.ีค. 62

13 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 20,533.30          20,533.30         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
20,533.30 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
20,533.30 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 61/2562
ลว 20 ม.ีค. 62

14 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 2,354.00            2,354.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
2,354 บาท

หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
2,354 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1110
ลว 20 ม.ีค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนมีนำคม 2562
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่31 เดอืน มีนำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนมีนำคม 2562
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่31 เดอืน มีนำคม พ.ศ. 2562

15 จา้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี และวันรักการอา่น

99,831.00          99,831.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจม. บางกอก โพสต์ 
99,831 บาท

บจม. บางกอก โพสต์ 
99,831 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 62/2562
ลว 26 ม.ีค. 62

16 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 1,872.50            1,872.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
1,872.50 บาท

หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
1,872.50 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1166
ลว 26 ม.ีค. 62

17 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เกา้อีส้ านักงาน 2,514.50            2,514.50           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
2,514.50 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
2,514.50 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1190
ลว 27 ม.ีค. 62

18 จา้งซ่อมครุภณัฑ์จอคอมพิวเตอร์ 1,900.00            1,900.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
1,900 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
1,900 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1206
ลว 28 ม.ีค. 62


