
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10 รายการ                    11,562.42                   11,562.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด
 11,562.42 บาท

บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด
 11,562.42 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 17/2563 
ลว 8 ม.ค. 63

2 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก                   256,000.00                 256,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองอยู่  แก้วไทรฮะ
256,000 บาท

นายทองอยู่  แก้วไทรฮะ
256,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 31/2563
ลว 10 ม.ค. 63

3 จ้างซ่อมลูกยางกบชักโครก                         250.00                       250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภวดล ซัพพลาย 
250 บาท

ร้านภวดล ซัพพลาย 
250 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/95 
ลว 10 ม.ค. 63

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ                         357.38                       357.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากัด 
357.38 บาท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากัด 
357.38 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/133 
ลว 13 ม.ค. 63

5 จ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์ (จดหมายข่าว กศน.)
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

                  490,000.00                 489,974.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนอรัล อินเตอร์แอ็คทฟี จ ากัด
489,974.40 บาท

บริษัท เจเนอรัล อินเตอร์แอ็คทฟี จ ากัด
489,974.40 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 32/2563
ลว 14 ม.ค. 63

6 จ้างพิมพ์เอกสารวิชาการประกอบการเสนอ 
ร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ...

                   70,000.00                   70,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรังษีการพิมพ์
70,000 บาท

ร้านรังษีการพิมพ์
70,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 33/2563
ลว 15 ม.ค. 63

7 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน                      3,800.00                    3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส  3,800 
บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส  3,800 
บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/168 
ลว 15 ม.ค. 63

8 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน                      1,950.00                    1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส  1,950 
บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส  1,950 
บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/169 
ลว 15 ม.ค. 63

9 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก                   126,000.00                 126,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวพัชร  รัตนสุวรรณ
126,000 บาท

นางสาวสุวพัชร  รัตนสุวรรณ
126,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 34/2563
ลว 17 ม.ค. 63

10 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ฮต-9976                    25,252.00                   25,252.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชติธนารวมยนต์
25,252 บาท

ร้านโชติธนารวมยนต์
25,252 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 35/2563
ลว 17 ม.ค. 63

11 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ฮต-9975                      9,683.50                    9,683.50 เฉพาะเจาะจง ร้านโชติธนารวมยนต์
9,683.50 บาท

ร้านโชติธนารวมยนต์
9,683.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 36/2563
ลว 17 ม.ค. 63

12 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ฮต-9982                      6,099.00                    6,099.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชติธนารวมยนต์
6,099 บาท

ร้านโชติธนารวมยนต์
6,099 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 37/2563
ลว 17 ม.ค. 63

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ                      1,970.94                    1,970.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
1,970.94 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
1,970.94 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/229 
ลว 20 ม.ค. 63

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ                      2,205.78                    2,205.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
2,205.78 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
2,205.78 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/230 
ลว 20 ม.ค. 63

15 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน                      5,050.00                    5,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
5,050 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
5,050 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 38/2563 
ลว 21 ม.ค. 63

16 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน                      3,022.25                    3,022.25 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง 
3,022.25 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง 
3,022.25 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/364 
ลว 22 ม.ค. 63

17 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 6รายการ                      8,429.46                    8,429.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
8,429.46 บาท

บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
8,429.46 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ18/2563 
ลว 23 ม.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมกรำคม 2563
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมกรำคม 2563
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563

18 จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสาน
ความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย คร้ังที่ 1/2563

                   10,500.00                    6,216.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
6,216.70 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
6,216.70 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 39/2563
ลว 28 ม.ค. 63

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ                    46,522.53                   46,522.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
46,522.53 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
46,522.53 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 19/2563 
ลว 29 ม.ค. 63

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ                    12,198.00                   12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
12,198 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
12,198 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 20/2563 
ลว 30 ม.ค. 63

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ                      9,309.00                    9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
9,309 บาท

บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
9,309 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 21/2563 
ลว 30 ม.ค. 63

22 ซ้ือวัสดุโครงการจัดประชุมฯ จ านวน 7 รายการ                      5,968.46                    5,968.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
5,968.46 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
5,968.46 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 22/2563 
ลว 31 ม.ค. 63

23 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน                      3,905.50                    3,905.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง  
3,905.50 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง  
3,905.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/251 
ลว 31 ม.ค. 63


