
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร                    52,815.20                   52,815.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออกู้ด 56 จ ำกัด
รำคำ 52,815.20 บำท

บริษัท ออกู้ด 56 จ ำกัด
รำคำ 52,815.20 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 38/2563 
ลว 1 พ.ค. 63

2 วัสดุ จ ำนวน 40 รำยกำร                    48,992.09                   48,992.09 เฉพำะเจำะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด
รำคำ 48,992.09 บำท

บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด
รำคำ 48,992.09 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 39/2563 
ลว 8 พ.ค. 63

3 จ้ำงซ่อมแซมทอ่น้ ำประปำ ของกลุ่มเลขำธิกำรกรม                      1,200.00                    1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวูดล ซัพพลำย 
รำคำ 1,200 บำท

ร้ำนภวูดล ซัพพลำย 
รำคำ 1,200 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1523 
ลว 12 พ.ค. 63

4 จ้ำงติดต้ังไฟส่องสว่ำง ของกลุ่มเลขำธิกำรกรม                      1,900.00                    1,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวูดล ซัพพลำย 
รำคำ 1,900 บำท

ร้ำนภวูดล ซัพพลำย 
รำคำ 1,900 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1524 
ลว 12 พ.ค. 63

5 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ ของกลุ่มกำรคลัง                      3,691.50                    3,691.50 เฉพำะเจำะจง หจก.วำย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส 
รำคำ 3,691.50 บำท

หจก.วำย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส 
รำคำ 3,691.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1525 
ลว 12 พ.ค. 63

6 จ้ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มกำรคลัง                         900.00                       900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 900 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 900 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1545 
ลว 12 พ.ค. 63

7 จ้ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มกำรคลัง                      1,250.00                    1,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 1,250 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 1,250 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1546 
ลว 12 พ.ค. 63

8 จ้ำงเก้ำอี้ส ำนักงำน ของกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

                        963.00                       963.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 963 บำท

ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 963 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1548 
ลว 12 พ.ค. 63

9 จ้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ ของกลุ่มแผนงำน                      3,103.00                    3,103.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วำย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส 
รำคำ 3,103 บำท

หจก.วำย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส 
รำคำ 3,103 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1623 
ลว 18 พ.ค. 63

10 ซ้ืออุปกรณ์ปอ้งกันเครือข่ำย (Next Generation 
Firewall) แบบที่ 1

                  240,000.00                 240,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค จ ำกัด
รำคำ 239,680  บำท

บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค จ ำกัด
รำคำ 239,680  บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 40/2563
ลว 19 พ.ค. 63

11 จ้ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มเลขำธิกำรกรม                      1,250.00                    1,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 1,250 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 1,250 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1674 
ลว 20 พ.ค. 63

12 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 เคร่ือง ของ
กลุ่มส่งเสริมปฏบิติักำร

                   30,473.60                   30,473.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออกู้ด 56 จ ำกัด
รำคำ 30,473.60 บำท

บริษัท ออกู้ด 56 จ ำกัด
รำคำ 30,473.60 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 57/2563
ลว 21 พ.ค. 63

13 จ้ำงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ฯ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทดิำฯ 
พระบรมรำชินี

                  128,079.00                 128,079.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ส่ีพระยำกำรพิมพ์ จ ำกัด
รำคำ 128,079 บำท

บริษัท ส่ีพระยำกำรพิมพ์ จ ำกัด
รำคำ 128,079 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 58/2563
ลว 21 พ.ค. 63

14 จ้ำงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ฯ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทดิำฯ 
พระบรมรำชินี

                   99,000.00                   99,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มติชน จ ำกัด (มหำชน)
รำคำ 99,000 บำท

บริษัท มติชน จ ำกัด (มหำชน)
รำคำ 99,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 59/2563
ลว 21 พ.ค. 63

15 จ้ำงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ฯ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทดิำฯ 
พระบรมรำชินี

                  107,000.00                 107,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แนวหน้ำ จ ำกัด
รำคำ 107,000 บำท

บริษัท แนวหน้ำ จ ำกัด
รำคำ 107,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 60/2563
ลว 21 พ.ค. 63

16 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง ของ
กลุ่มส่งเสริมปฏบิติักำร

                   17,152.10                   17,152.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด
รำคำ 17,152.10 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด
รำคำ 17,152.10 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 61/2563
ลว 21 พ.ค. 63

17 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง ของ
กลุ่มส่งเสริมปฏบิติักำร

                   11,395.50                   11,395.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด
รำคำ 11,395.50 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกัด
รำคำ 11,395.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 62/2563
ลว 21 พ.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม 2563
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม 2563
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.
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18 จ้ำงพิมพ์เอกสำร "ถำมมำ-ตอบไป" 
โดยกลุ่มกำรคลัง

                   87,500.00                   87,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรังษีกำรพิมพ์
รำคำ 87,500 บำท

ร้ำนรังษีกำรพิมพ์
รำคำ 87,500 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 63/2563
ลว 25 พ.ค. 63

19 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร                    23,336.70                   23,336.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด
รำคำ 23,336.70 บำท

บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด
รำคำ 23,336.70 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 41/2563
ลว 26 พ.ค. 63

20 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร                    41,409.00                   41,409.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออกู้ด 56 จ ำกัด
รำคำ 41,409 บำท

บริษัท ออกู้ด 56 จ ำกัด
รำคำ 41,409 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 42/2563
ลว 26 พ.ค. 63

21 ซ้ือตู้เย็น จ ำนวน 1 เคร่ือง                    14,700.00                   14,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวดล ซัพพลำย
รำคำ 13,000 บำท

ร้ำนภวดล ซัพพลำย
รำคำ 13,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 43/2563
ลว 26 พ.ค. 63

22 ซ้ือวัสดุตกแต่งสถำนที่ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทดิำฯ 
พระบรมรำชินี

                   10,625.10                   10,625.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงเอกซัพพลำยส์ จ ำกัด
รำคำ 10,625.10 บำท

บริษัท แสงเอกซัพพลำยส์ จ ำกัด
รำคำ 10,625.10 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 44/2563 
ลว 26 พ.ค. 63

23 ซ้ือโทรทศัน์ จ ำนวน 1 เคร่ือง                    27,500.00                   27,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สุพรีม ดิสทบิวิชั่น (ไทยแลนด์) จ ำกัด
รำคำ 27,200 บำท

บริษัท สุพรีม ดิสทบิวิชั่น (ไทยแลนด์) จ ำกัด
รำคำ 27,200 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 45/2563
ลว 27 พ.ค. 63

24 ซ้ือหนังสือ จ ำนวน 51 รำยกำร                    25,000.00                   24,232.80 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือแหง่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
24,232.80 บำท

ศูนย์หนังสือแหง่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
24,232.80 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 46/2563
ลว 27 พ.ค. 63

25 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทติย์ เพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำ
ทำงด้ำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย ในพื้นที่ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภเูขำ
 “แม่ฟ้ำหลวง”

                   19,997.23                   19,997.23 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
รำคำ 19,997.23 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกัด
รำคำ 19,997.23 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 64/2563
ลว 27 พ.ค. 63

26 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก                    60,000.00                   60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปรียำวดี  ค ำวัน
รำคำ 60,000 บำท

นำงสำวปรียำวดี  ค ำวัน
รำคำ 60,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 65/2563
ลว 28 พ.ค. 63


