
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุไตรมาส 4 ของกลุ่มแผนงาน 81,354.24                   81,354.24                  เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
81,354.24 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
81,354.24 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 86/2562
ลว 1 ก.ค. 62

2 ซ้ือวัสดุไตรมาส 4 ของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

54,559.30                   54,559.30                  เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
54,559.30 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
54,559.30 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 87/2562
ลว 1 ก.ค. 62

3 ซ้ือวัสดุ จ านวน 37 รายการ 
ของกลุ่มการเจ้าหน้าที่

27,063.54                   27,063.54                  เฉพาะเจาะจง บจม. ซีโอแอล
27,063.54 บาท

บจม. ซีโอแอล
27,063.54 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 91/2562
ลว 2 ก.ค. 62

4 ซ้ือวัสดุไตรมาส 4 จ านวน 14 รายการ 
ของกลุ่มส่งเสริมปฏบิติัการ

8,240.62                     8,240.62                   เฉพาะเจาะจง บจม. ซีโอแอล
8,240.62 บาท

บจม. ซีโอแอล
8,240.62 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 92/2562
ลว 2 ก.ค. 62

5 ซ้ือวัสดุไตรมาส 4 จ านวน 19 รายการ 
ของกลุ่มส่งเสริมปฏบิติัการ

41,323.40                   41,323.40                  เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
41,323.40 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
41,323.40 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 93/2562
ลว 2 ก.ค. 62

6 จ้างซ่อมเก้าอี้ส านักงาน 5,136.00                     5,136.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
5,136 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
5,136 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 95/2562
ลว 3 ก.ค. 62

7 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั

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

บจก. ส่ีพระยาการพิมพ์
256,158 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 96/2562
ลว 3 ก.ค. 62

8 ซ้ือวัสดุจัดประชุมเชิงปฏบิติัการบรรณาธิการ
หลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ

11,676.91                   11,676.91                  เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
11,676.91 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
11,676.91 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 94/2562
ลว 5 ก.ค. 62

9 จ้างซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
3,103.00                     3,103.00                   

เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
3,103 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
3,103 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2577
ลว 5 ก.ค. 62

10 จ้างซ่อมครุภณัฑ์โต๊ะท างาน 1,444.50                     1,444.50                   เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
1,444.50 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
1,444.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2578
ลว 5 ก.ค. 62

11 จ้างซ่อมครุภณัฑ์โต๊ะท างาน 2,889.00                     2,889.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
2,889 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
2,889 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2579
ลว 5 ก.ค. 62

12 ซ้ือวัสดุไตรมาส 4 จ านวน 46 รายการ 
ของกลุ่มเลขาธิการกรม

94,233.83                   94,233.83                  เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
94,233.83 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
94,233.83 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 95/2562
ลว 9 ก.ค. 62

13 ซ้ือวัสดุไตรมาส 4 จ านวน 6 รายการ 
ของกลุ่มเลขาธิการกรม

5,556.45                     5,556.45                   เฉพาะเจาะจง บจม. ซีโอแอล
5,556.45 บาท

บจม. ซีโอแอล
5,556.45 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 96/2562
ลว 9 ก.ค. 62

14 จ้างซ่อมหอ้งน้ าชาย 4,800.00                     4,800.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านภวดล ซัพพลาย
4,800 บาท

ร้านภวดล ซัพพลาย
4,800 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2627
ลว 9 ก.ค. 62

15 จ้างซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 3,050.00                     3,050.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,050 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,050 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2628
ลว 9 ก.ค. 62

16 จ้างพิมพ์เกียรติบตัรชุมชนต้นแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล

40,832.00                   40,832.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์
40,832 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์
40,832 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 99/2562
ลว 12 ก.ค. 62

17 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 6,000.00                     6,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
6,000 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
6,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 100/2562
ลว 12 ก.ค. 62

18 ซ้ือวัสดุโครงการขับเคล่ือนกฎหมาย 
จ านวน 11 รายการ

5,886.77                     5,886.77                   เฉพาะเจาะจง บจม. ซีโอแอล
5,886.77 บาท

บจม. ซีโอแอล
5,886.77 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 97/2562
ลว 18 ก.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือในรอบเดอืนกรกฎำคม 2562
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือในรอบเดอืนกรกฎำคม 2562
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2562

19 ซ้ือวัสดุโครงการขับเคล่ือนกฎหมาย 
จ านวน 2 รายการ

4,333.50                     4,333.50                   เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
4,333.50 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
4,333.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 98/2562
ลว 18 ก.ค. 62

20 ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาข้าราชการครู 
จ านวน 24 รายการ

22,714.64                   22,714.64                  เฉพาะเจาะจง บจม. ซีโอแอล
22,714.64 บาท

บจม. ซีโอแอล
22,714.64 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 99/2562
ลว 18 ก.ค. 62

21 ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาข้าราชการครู 
จ านวน 1 รายการ

13,999.88                   13,999.88                  เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
13,999.88 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
13,999.88 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 100/2562
ลว 18 ก.ค. 62

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ                      1,444.50                    1,444.50 เฉพาะเจาะจง บจก. บญุยวรรณ 
1,444.50 บาท

บจก. บญุยวรรณ 
1,444.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2744 
ลว 18 ก.ค. 62

23 จ้างซ่อมเก้าอี้ส านักงาน ของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                     8,988.00                    8,988.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
8,988 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
8,988 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 101/2562
ลว 18 ก.ค. 62

24 จ้างพิมพ์เอกสาร “วันที่ระลึกสากลแหง่การรู้
หนังสือ” ประจ าป ี2562

                  250,000.00                 245,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์
245,000 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์
245,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 102/2562
ลว 18 ก.ค. 62

25 ซ้ือวัสดุจัดประชุมปฏบิติัการติดตามประเมิน
โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ

8,990.14                     8,990.14                   เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
8,990.14 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
8,990.14 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 101/2562
ลว 19 ก.ค. 62

26 ซ้ือวัสดุโครงการจัดประชุมเชิงปฏบิติัการ
บรรณาธิการส่ือประกอบการเรียนรู้

14,985.35                   14,985.35                  เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
14,985.35 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
14,985.35 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 102/2562
ลว 19 ก.ค. 62

27 จ้างซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 4,600.00                     4,600.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
4,600 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
4,600 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2750
ลว 19 ก.ค. 62

28 จ้างซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,850.00                     3,850.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,850 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,850 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2751
ลว 19 ก.ค. 62

29 จ้างซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 4,200.00                     4,200.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
4,200 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
4,200 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2777
ลว 19 ก.ค. 62

30 ซ้ือวัสดุจัดประชุมเชิงปฏบิติัการบรรณาธิการ
หลักเกณฑ์การเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์ที่
เกิดจากการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของบคุคล

1,293.00                     1,289.35                   เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
1,289.35 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
1,289.35 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2802
ลว 22 ก.ค. 62

31 จ้างพิมพ์วุฒิบตัรใหก้ับผู้ผ่านการอบรมพัฒนา
ศักยภาพของบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

8,333.16                     8,333.16                   เฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
8,333.16 บาท

ร้านลีโอซ่า
8,333.16 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 103/2562
ลว 22 ก.ค. 62

32 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดท ารูปเล่มคู่มือหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร

14,400.00                   14,400.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร
14,400 บาท

ร้านบอสโกถ่ายเอกสาร
14,400 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 104/2562
ลว 22 ก.ค. 62

33 ซ้ือระบบโทรศัพทตู้์สาขาอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 1,983,000.00               1,701,300.00              ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

บจก. ซูเพิร์บ คอมพ์
1,701,300 บาท

บจก. ซูเพิร์บ คอมพ์
1,701,300 บาท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตามเง่ือนไข

ที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR

สัญญาซ้ือ 4/2562
ลว 23 ก.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือในรอบเดอืนกรกฎำคม 2562
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2562

34 จ้างซ่อมครุภณัฑ์จอคอมพิวเตอร์ 3,600.00                     3,600.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,600 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
3,600 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2871
ลว 24 ก.ค. 62

35 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองโทรสาร 5,350.00                     5,350.00                   เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
5,350 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
5,350 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 105/2562
ลว 24 ก.ค. 62

36 จ้างจัดนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก

1,200,000.00               998,310.00                เฉพาะเจาะจง บจก. เตมูจิน ดิ ออกาไนเซอร์
998,310 บาท

บจก. เตมูจิน ดิ ออกาไนเซอร์
998,310 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 106/2562
ลว 24 ก.ค. 62

37 จ้างด าเนินการจัดสอบการคัดเลือกบคุคลเพื่อบรรจุ
และแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครและ
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการเปน็
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
บคุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
ต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏบิติัการ สังกัด
ส านักงาน กศน.

500,000.00                  495,410.00                เฉพาะเจาะจง บจก. จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง
495,410 บาท

บจก. จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง
495,410 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 107/2562
ลว 25 ก.ค. 62

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 
ของกลุ่มการเจ้าหน้าที่

8,999.99                     8,999.99                   เฉพาะเจาะจง บจม. ซีโอแอล
8,999.99 บาท

บจม. ซีโอแอล
8,999.99 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 103/2562
ลว 26 ก.ค. 62

39 วัสดุส านักงาน ของกลุ่มการคลัง 25,275.54                   25,275.54                  เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
25,275.54 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
25,275.54 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 104/2562
ลว 26 ก.ค. 62

40 วัสดุส านักงาน จ านวน 69 รายการ 
ของกลุ่มการเจ้าหน้าที่

32,629.56                   32,629.56                  เฉพาะเจาะจง บจม. ซีโอแอล
32,629.56 บาท

บจม. ซีโอแอล
32,629.56 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 105/2562
ลว 26 ก.ค. 62

41 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 
ของกลุ่มการเจ้าหน้าที่

37,022.00                   37,022.00                  เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
37,022 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
37,022 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 106/2562
ลว 26 ก.ค. 62

42 วัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 
ของกลุ่มการเจ้าหน้าที่

31,479.40                   31,479.40                  เฉพาะเจาะจง บจก. บญุยวรรณ
31,479.40 บาท

บจก. บญุยวรรณ
31,479.40 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 107/2562
ลว 26 ก.ค. 62

43 ซ้ือหนังสือ จ านวน 20 รายการ                      3,774.90                    3,774.90 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ  
3,774.90 บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ  
3,774.90 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2 
ลว 31 ก.ค. 62


