
แบบ สขร. 1

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

1 จา้งเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการเขยีนหนังสือราชการและงาน
ธุรการ ประจ าปี 2562

22,000.00          22,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. บัวนา เอน็จเินียร่ิง 
22,000 บาท

บจก. บัวนา เอน็จเินียร่ิง 
22,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 74/2562
ลว 1 พ.ค. 62

2 จา้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย ถวายพระพรเนือ่งในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภเิษกพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
(ทางเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์)

316,158.00         316,158.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ส่ีพระยาการพิมพ์
316,158 บาท

บจก. ส่ีพระยาการพิมพ์
316,158 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 75/2562
ลว 2 พ.ค. 62

3 จา้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย ถวายพระพรเนือ่งในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภเิษกพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
(ทางหนังสือพิมพ)์

107,000.00         107,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. หนังสือพิมพ์แนวหน้า
107,000 บาท

บจก. หนังสือพิมพ์แนวหน้า
107,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 76/2562
ลว 2 พ.ค. 62

4 จา้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย ถวายพระพรเนือ่งในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภเิษกพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
(ทางเว็บไซต์)

75,000.00          75,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจม. บางกอก โพสต์
75,000 บาท

บจม. บางกอก โพสต์
75,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 77/2562
ลว 2 พ.ค. 62

5 จา้งซ่อมตู้เกบ็เอกสาร 10,140.00          10,140.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภวดล ซัพพลาย
10,140 บาท

ร้านภวดล ซัพพลาย
10,140 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 78/2562
ลว 7 พ.ค. 62

6 จา้งถา่ยส าเนาขาว-ด า อาคารศูนยว์ิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา

จงัหวัดปัตตานี รหสัแบบ ม 3901 และระบบไฟฟ้า 

ระบบปรับอากาศ

10,207.80          10,207.80         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เวิลด์ โกลเด้น พร้ินท์

10,207.80 บาท

หจก. เวิลด์ โกลเด้น พร้ินท์

10,207.80 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 79/2562
ลว 13 พ.ค. 62

7 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 2,675.00            2,675.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.แอร์ เอน็จเินียร่ิง
2,675 บาท

หจก.เอส.เอส.แอร์ เอน็จเินียร่ิง
2,675 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1785
ลว 14 พ.ค. 62

8 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 3,000.00            3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,000 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1787
ลว 14 พ.ค. 62

9 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เกา้อีส้ านักงาน 3,905.50            3,905.50           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
3,905.50 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
3,905.50 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1837
ลว 16 พ.ค. 62

10 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 4,119.50            4,119.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
4,119.50 บาท

หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
4,119.50 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1848
ลว 17 พ.ค. 62

11 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เกา้อีส้ านักงานและตู้ไมเ้กบ็เอกสาร 6,077.60            6,077.60           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
6,077.60 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
6,077.60 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 80/2562
ลว 22 พ.ค. 62

12 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 6,200.00            6,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
6,200 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
6,200 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 81/2562
ลว 22 พ.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม 2562
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม 2562
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

13 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองโทรสาร 2,100.00            2,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
2,100 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
2,100 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1894
ลว 22 พ.ค. 62

14 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 3,350.00            3,350.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,350 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,350 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1906
ลว 22 พ.ค. 62

15 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เกา้อีส้ านักงาน 802.50              802.50             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
802.50 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
802.50 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1935
ลว 24 พ.ค. 62

16 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,250.00            1,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซฮร์วิส
1,250 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซฮร์วิส
1,250 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/1985
ลว 28 พ.ค. 62

17 จา้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 2562

256,158.00         256,158.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ส่ีพระยาการพิมพ์
256,158 บาท

บจก. ส่ีพระยาการพิมพ์
256,158 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 82/2562
ลว 29 พ.ค. 62

18 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 7,169.00            7,169.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.แอร์ เอน็จเินียร่ิง
7,169 บาท

หจก.เอส.เอส.แอร์ เอน็จเินียร่ิง
7,169 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 83/2562
ลว 29 พ.ค. 62


