
แบบ สขร. 1

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

1 จา้งซ่อมประตูส านักงาน 3,950.00            3,950.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภวดล ซัพพลาย
3,950 บาท

ร้านภวดล ซัพพลาย
3,950 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/2112
ลว 6 ม.ิย. 62

2 จา้งถา่ยเอกสารโครงการอบรมการปฏบิัติงานผ่านระบบ 

KTB Corporate Online และเกณฑ์การประเมนิผลการ

ปฏบิัติงานด้านบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

50,000.00          20,865.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

20,865 บาท

ร้านลีโอซ่า

20,865 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 84/2562
ลว 7 ม.ิย. 62

3 จา้งซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 5,500.00            5,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
5,500 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
5,500 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 85/2562
ลว 7 ม.ิย. 62

4 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เกา้อีส้ านักงาน 5,885.00            5,885.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนกสตีล
5,885 บาท

ร้านแมกเนกสตีล
5,885 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 86/2562
ลว 7 ม.ิย. 62

5 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 3,650.00            3,650.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,650 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,650 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/2133
ลว 7 ม.ิย. 62

6 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 4,250.00            4,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
4,250 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
4,250 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/2134
ลว 7 ม.ิย. 62

7 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 1,765.50            1,765.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
1,765.50 บาท

หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
1,765.50 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/2180
ลว 11 ม.ิย. 62

8 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 4,226.50            4,226.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส
4,226.50 บาท

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

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/2181
ลว 11 ม.ิย. 62

9 จา้งซ่อมกระจกฝาผนัง 3,900.00            3,900.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภวดล ซัพพลาย
3,900 บาท

ร้านภวดล ซัพพลาย
3,900 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/2231
ลว 17 ม.ิย. 62

บจก. เอม็เวิร์ค กรุ๊ป
5,000,000 บาท

บจม. บีอซีี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ 
8,443,000 บาท

มหาวิทยาลัยมหดิล
7,990,000 บาท

11 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 5,350.00            5,350.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
5,350 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
5,350 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 88/2562
ลว 19 ม.ิย. 62

12 จา้งซ่อมประตูส านักงาน 1,800.00            1,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภวดล ซัพพลาย
1,800 บาท

ร้านภวดล ซัพพลาย
1,800 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/2274
ลว 19 ม.ิย. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนมิถุนำยน 2562
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่30 เดอืน มิถุนำยน พ.ศ. 2562

จา้งโครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยดิีจทิัลเพือ่การศึกษา 8,870,600.00      8,870,600.00     วิธี e-bidding บจก. เอม็เวิร์ค กรุ๊ป
5,000,000 บาท

มคุีณสมบัติและขอ้เสนอ ตรงตามเง่ือนไขที่
ได้ก าหนดไว้ใน และเป็นผู้เสนอราคาทีต่่ าสุด

สัญญาจา้ง เลขที ่15/2562
ลว 19 ม.ิย. 62
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แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัจำ้งในรอบเดอืนมิถุนำยน 2562
กลุม่กำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที ่30 เดอืน มิถุนำยน พ.ศ. 2562

13 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 1,250.00            1,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
1,250 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
1,250 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/2301
ลว 21 ม.ิย. 62

14 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เกา้อีส้ านักงาน 5,136.00            5,136.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
5,136 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
5,136 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 89/2562
ลว 24 ม.ิย. 62

15 จา้งพิมพ์เกยีรติบัตรและวุฒิบัตร อบรมโครงการพัฒนา

กฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขบัเคล่ือน

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริต ของส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2,580.00            1,950.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์

1,950 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์

1,950 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ  บันทึกขอ้ความ ศธ 0210.117/2320
ลว 24 ม.ิย. 62

16 จา้งถา่ยเอกสารและเขา้เล่มประกอบการอบรมโครงการพัฒนา

กฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขบัเคล่ือนเพือ่

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตของส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

33,900.00          33,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า

33,900 บาท

ร้านลีโอซ่า

33,900 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 90/2562
ลว 25 ม.ิย. 62

17 จา้งท ากระเป๋าเอกสารส าหรับจดัอบรมโครงการพัฒนากฎหมาย

 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขบัเคล่ือน

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตของส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

33,900.00          33,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สแตมมชิต์

33,900 บาท

บจก.สแตมมชิต์

33,900 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 91/2562
ลว 25 ม.ิย. 62

18 จา้งซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 5,150.00            5,150.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
5,150 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
5,150 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 92/2562
ลว 27 ม.ิย. 62

19 จา้งเหมารถบัสปรับอากาศ 13,000.00          13,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิวแฟมล่ีิ ทราแวล แอนด์ทราน
สปอร์ต

13,000 บาท

หจก.นิวแฟมล่ีิ ทราแวล แอนด์
ทรานสปอร์ต
13,000 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 93/2562
ลว 27 ม.ิย. 62

20 จา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,617.10          16,617.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
16,617.10 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
16,617.10 บาท

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 94/2562
ลว 27 ม.ิย. 62


