
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเจเตอร์ 28,200.00                   28,200.00                  เฉพาะเจาะจง บจก. สุพรีม ดิสทบิวิชั่น (ไทยแลนด์)
28,200 บาท

บจก. สุพรีม ดิสทบิวิชั่น (ไทยแลนด์)
28,200 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 109/2562
ลว 1 ส.ค. 62

2 ซ้ือโต๊ะท างานและเก้าอี้ท างาน 25,200.00                   25,200.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
25,200 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
25,200 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 111/2562
ลว 5 ส.ค. 62

3 ซ้ือวัสดุประกอบการอบรม โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ก่อน
แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ และรอง
ผู้อ านวยการฯ

20,000.00                   20,000.00                  เฉพาะเจาะจง บจก. ไตรรวี
20,000 บาท

บจก. ไตรรวี
20,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 112/2562
ลว 6 ส.ค. 62

4 จ้างซ่อมแซมเก้าอี้และโต๊ะส านักงาน 5,831.50                     5,831.50                   เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล
5,831.50 บาท

ร้านแมกเนทสตีล
5,831.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 115/2562
ลว 7 ส.ค. 62

5 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ 59,000.00                   59,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. นิวแฟมิล่ี ทราเวล แอนด์ 
ทรานสปอร์ต
59,000 บาท

หจก. นิวแฟมิล่ี ทราเวล แอนด์ ทราน
สปอร์ต

59,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 116/2562 
ลว 8 ส.ค. 62

6 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดงาน
สัปดาหว์ิทยาศาสตร์แหง่ชาติ ประจ าป ี2562

100,000.00                  100,000.00                เฉพาะเจาะจง บจม. บางกอกโพสต์
100,000 บาท

บจม. บางกอกโพสต์
100,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 117/2562 
ลว 8 ส.ค. 62

7 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง

128,079.00                  128,079.00                เฉพาะเจาะจง บจก. ส่ีพระยาการพิมพ์
128,079 บาท

บจก. ส่ีพระยาการพิมพ์
128,079 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 118/2562
ลว 8 ส.ค. 62

8 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง

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

บจก. หนังสือพิมพ์แนวหน้า
107,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 119/2562
ลว 8 ส.ค. 62

9 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 127,800.00                  124,548.00                เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
124,548 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
124,548 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 113/2562
ลว 9 ส.ค. 62

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ                      4,494.00                    4,494.00 เฉพาะเจาะจง บจก. แสงเอกซัพพลาย
4,494 บาท

บจก. แสงเอกซัพพลาย
4,494 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3212 
ลว 9 ส.ค. 62

11 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดท ารูปเล่ม ของกลุ่มการ
เจ้าหน้าที่

16,777.60                   16,777.60                  เฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
16,777.60 บาท

ร้านลีโอซ่า
16,777.60 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 120/2562
ลว 9 ส.ค. 62

12 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
งานวันที่ระลึกสากลแหง่การรู้หนังสือ ประจ าป ี
2562

100,000.00                  100,000.00                เฉพาะเจาะจง บจก. ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก
100,000 บาท

บจก. ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก
100,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 121/2562
ลว 9 ส.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2562
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2562
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2562

13 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
งานวันที่ระลึกสากลแหง่การรู้หนังสือ ประจ าป ี
2562

110,000.00                  110,000.00                เฉพาะเจาะจง บจม. บางกอกโพสต์
110,000 บาท

บจม. บางกอกโพสต์
110,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 122/2562
ลว 9 ส.ค. 62

14 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
งานวันที่ระลึกสากลแหง่การรู้หนังสือ ประจ าป ี
2562

128,079.00                  128,079.00                เฉพาะเจาะจง บจก. ส่ีพระยาการพิมพ์
128,079 บาท

บจก. ส่ีพระยาการพิมพ์
128,079 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 123/2562
ลว 9 ส.ค. 62

15 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
งานวันที่ระลึกสากลแหง่การรู้หนังสือ ประจ าป ี
2562

105,930.00                  105,930.00                เฉพาะเจาะจง บจม. มติชน
105,930 บาท

บจม. มติชน
105,930 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 124/2562
ลว 9 ส.ค. 62

16 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารรายงานผล
การด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

1,958.10                     1,958.10                   เฉพาะเจาะจง ร้านลีโอซ่า
1,958.10 บาท

ร้านลีโอซ่า
1,958.10 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3203
ลว 9 ส.ค. 62

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 20,466.66                   20,466.66                  เฉพาะเจาะจง บจม. ซีโอแอล 
20,466.66 บาท

บจม. ซีโอแอล 
20,466.66 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 114/2562
ลว 13 ส.ค. 62

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ                      2,499.52                    2,499.52 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
2,499.52 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
2,499.52 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3240 
ลว 13 ส.ค. 62

19 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 5,510.50                     5,510.50                   เฉพาะเจาะจง หจก. วาย.เค.เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส
5,510.50 บาท

หจก. วาย.เค.เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส
5,510.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 128/2562
ลว 14 ส.ค. 62

20 จ้างประชาสัมพันธ์การมอบนโยบายขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย

370,000.00                  370,000.00                เฉพาะเจาะจง บจก. ดับเบิ้ลดี มีเดียพลัส
370,000 บาท

บจก. ดับเบิ้ลดี มีเดียพลัส
370,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 129/2562
ลว 15 ส.ค. 62

21 ซ้ือวัสดุ จ านวน 9 รายการ ของกลุ่มการเจ้าหน้าที่ 15,000.00                   14,996.05                  เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
14,996.05 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
14,996.05 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 115/256
ลว 16 ส.ค. 62

22 ซ้ือวัสดุ จ านวน 1 รายการ ของกลุ่มการเจ้าหน้าที่ 10,000.00                   9,630.00                   เฉพาะเจาะจง บจก. บญุยวรรณ 
9,630 บาท

บจก. บญุยวรรณ 
9,630 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 116/2562
ลว 16 ส.ค. 62

23 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ ของกลุ่มการเจ้าหน้าที่ 15,000.00                   12,679.50                  เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
12,679.50

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
12,679.50

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 117/2562
ลว 16 ส.ค. 62

24 จ้างซ่อมครุภณัฑ์เก้าอี้ส านักงาน 374.50                        374.50                      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล
374.50 บาท

ร้านแมกเนท สตีล
374.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3326
ลว 16 ส.ค. 62

25 จ้างซ่อมครุภณัฑ์เก้าอี้ส านักงาน 1,658.50                     1,658.50                   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล
1,658.50 บาท

ร้านแมกเนท สตีล
1,658.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3327
ลว 16 ส.ค. 62

26 จ้างซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองถ่ายมัลติฟังก์ชั่น
1,500.00                     1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
1,500 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
1,500 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ศธ 0210.117/3344

ลว 16 ส.ค. 62
27 จ้างซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 2,000.00                     2,000.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

2,000 บาท
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

2,000 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3345

ลว 16 ส.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2562
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2562

28 ซ้ือวัสดุจ านวน 5 รายการของกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7,222.50                     7,222.50                   เฉพาะเจาะจง บจก. บญุยวรรณ 
7,222.50 บาท

บจก. บญุยวรรณ 
7,222.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 118/2562
ลว 19 ส.ค. 62

29 ซ้ือแฟ้มสันกว้าง 6,000.00                     5,760.02                   เฉพาะเจาะจง บจม. ซีโอแอล 
5,760.02 บาท

บจม. ซีโอแอล 
5,760.02 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 119/2562 
ลว 20 ส.ค. 62

30 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ ของกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

9,020.10                     9,020.10                   เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
9,020.10 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
9,020.10 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 120/2562
ลว 20 ส.ค. 62

31 ซ้ือวัสดุ จ านวน 4 รายการ ของกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5,773.72                     5,773.72                   เฉพาะเจาะจง บจก. บญุยวรรณ 
5,773.72 บาท

บจก. บญุยวรรณ 
5,773.72 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 121/2562
ลว 20 ส.ค. 62

32 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ ของกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1,887.48                     1,887.48                   เฉพาะเจาะจง บจก. บญุยวรรณ 
1,887.48 บาท

บจก. บญุยวรรณ 
1,887.48 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 122/2562
ลว 20 ส.ค. 62

33 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ ของกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8,110.60                     8,110.60                   เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจนพลัส
8,110.60

บจก. คอนเวอร์เจนพลัส
8,110.60

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 123/2562 
ลว 20 ส.ค. 62

34 จ้างซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 2,300.00                     2,300.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
2,300 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
2,300 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3384
ลว 20 ส.ค. 62

35 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ ของกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

11,342.00                   11,342.00                  เฉพาะเจาะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
11,342 บาท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
11,342 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 125/2562
ลว 21 ส.ค. 62

36 ซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ ของกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4,403.05                     4,403.05                   เฉพาะเจาะจง บจก.บญุยวรรณ
4,403.05

บจก.บญุยวรรณ
4,403.05

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 126/2562
ลว 21 ส.ค. 62

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ                      4,750.80                    4,750.80 เฉพาะเจาะจง บจก.บญุยวรรณ
4,750.80 บาท

บจก.บญุยวรรณ
4,750.80 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3390 
ลว 21 ส.ค. 62

38 จ้างจัดนิทรรศการงานวันที่ระลึกสากลแหง่การรู้
หนังสือ ประจ าป ี2562

497,550.00                  497,550.00                เฉพาะเจาะจง บจก. ดูดี แอดเวอร์ไทซ่ิง
497,550 บาท

บจก. ดูดี แอดเวอร์ไทซ่ิง
497,550 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 130/2562
ลว 22 ส.ค. 62

39 ซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV 
ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

53,000.00                   53,000.00                  เฉพาะเจาะจง บจก. สุพรีม ดิสทบิวิชั่น (ไทยแลนด์)
53,000 บาท

บจก. สุพรีม ดิสทบิวิชั่น (ไทยแลนด์)
53,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 127/2562
ลว 23 ส.ค. 62

40 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์เก้าอี้ส านักงาน ของกลุ่ม
พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

10,272.00                   10,272.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล
10,272 บาท

ร้านแมกเนท สตีล
10,272 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 131/2562 
ลว 23 ส.ค. 62

41 จ้างพิมพ์ จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ
วัดผลสัมฤทธิป์ลายภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

17,200,000.00             14,889,440.77            ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

บจก. ท.ีเค.เอส.สยามเพรส 
แมเนจเม้นท์

16,022,334 บาท

บจก. ท.ีเค.เอส.สยามเพรส 
แมเนจเม้นท์

16,022,334 บาท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตามเง่ือนไข

ที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR

สัญญาจ้าง 17/2562
ลว 29 ส.ค. 2562

42 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 5,564.00                     5,564.00                   เฉพาะเจาะจง หจก. วาย.เค.เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส
5,564 บาท

หจก. วาย.เค.เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส
5,564 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 132/2562
ลว 29 ส.ค. 62

43 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์เก้าอี้ส านักงาน 
ของกลุ่มการคลัง

6,313.00                     6,313.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล
6,313 บาท

ร้านแมกเนท สตีล
6,313 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 133/2562
ลว 29 ส.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2562
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2562

44 จ้างจัดพิธีเปดิงาน และกิจกรรม “วันที่ระลึกสากล
แหง่การรู้หนังสือ”ประจ าป ี2562

                  998,000.00                 997,775.00 คัดเลือก บจก. เตมูจิน ดิ ออกาไนเซอร์
997,775 บาท

บจก. เตมูจิน ดิ ออกาไนเซอร์
997,775 บาท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตามเง่ือนไข

ที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR

ใบส่ังจ้าง 134/2562
ลว 29 ส.ค. 62


