
แบบ สขร. 1

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

1 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองอดัส าเนา 7,300.00            7,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
7,300 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
7,300 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 63/2562
ลว 4 เม.ย. 62

2 จา้งถา่ยเอกสารและเยบ็เล่มประชุมรายงาน

ผลการด าเนินงานของส านักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจง

แนวทางการด าเนินงานต่อเนือ่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562

96,000.00          84,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

84,000 บาท

ร้านลีโอซ่า

84,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 64/2562
ลว 11 เม.ย. 62

3 จา้งถา่ยเอกสารและเยบ็เล่มแผนปฏบิัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุง

ตามงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร)

6,280.90            6,280.90           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

6,280.90 บาท

ร้านลีโอซ่า

6,280.90 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 65/2562
ลว 11 เม.ย. 62

4 จา้งนิทรรศการในการประชุมรายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการด าเนินงานต่อเนือ่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562349,355.00         349,355.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เตมจูนิ ดิ ออกาไนเซอร์
349,355 บาท

บจก. เตมจูนิ ดิ ออกาไนเซอร์
349,355 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 66/2562
ลว 11 เม.ย. 62

5 จา้งถา่ยเอกสารและเยบ็เล่มแผนปฏบิัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน กศน. 

(ฉบับจดัท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี)

2,568.00            2,568.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

2,568 บาท

ร้านลีโอซ่า

2,568 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ  บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1366

ลว 11 เม.ย. 62

6 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองโทรสารและเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 24,931.00          24,931.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
24,931 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
24,931 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 67/2562
ลว 17 เม.ย. 62

7 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 12,133.80          12,133.80         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
12,133.80 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
12,133.80 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 68/2562
ลว 17 เม.ย. 62

8 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่มค าชี้แจงประกอบการขอ

จดัต้ังส่วนราชการ จากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศัย (ส านักงาน กศน.) 

เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

12,626.00          12,626.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

12,626 บาท

ร้านลีโอซ่า

12,626 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 69/2562
ลว 22 เม.ย. 62

9 จา้งผลิตและเผยแพร่สกูป๊ขา่วเพือ่การประชาสัมพันธ์ ผ่าน
รายการคัดขา่วค่ า ช่องสปริง 26

200,000.00         200,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. สปริง 26
200,000 บาท

บจก. สปริง 26
200,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 70/2562
ลว 22 เม.ย. 62

10 จา้งร้ือถอนและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 3,210.00            3,210.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.แอร์ เอน็จเินียร่ิง
3,210 บาท

หจก.เอส.เอส.แอร์ เอน็จเินียร่ิง
3,210 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1449 
ลว 22 เม.ย. 62

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

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
8,100 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 72/2562
ลว 23 เม.ย. 62

12 จา้งพิมพ์เอกสารพัฒนาคุณภาพงานต่างประเทศของส านักงาน 

กศน.

142,000.00         135,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์

135,450 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์

135,450 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 73/2562
ลว 25 เม.ย. 62

13 จา้งถา่ยเอกสารและเยบ็มมุเอกสารจดัประชุมคณะท างาน
คัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือขา่ย

1,872.50            1,872.50           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

1,872.50 บาท

ร้านลีโอซ่า

1,872.50 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ  บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1551
ลว 26 เม.ย. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2562
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่30 เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2562
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่30 เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2562

14 จา้งซ่อมหมอ้ต้มน้ าร้อน ประจ าหอ้งประชุม ชั้น 6 (หอ้ง
จดัเตรียมอาหาร)

3,531.00            3,531.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. แสงเอกซัพพลายส์
3,531 บาท

บจก. แสงเอกซัพพลายส์
3,531 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1499
ลว 29 เม.ย. 62

15 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 4,226.50            4,226.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.แอร์ เอน็จเินียร่ิง
4,226.50 บาท

หจก.เอส.เอส.แอร์ เอน็จเินียร่ิง
4,226.50 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1583
ลว 29 เม.ย. 62


