
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร                  13,234.67                  13,234.67 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน) 
รำคำ 13,234.67 บำท

บริษัท ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน) 
รำคำ 13,234.67 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 47/2563 
ลว 5 ม.ิย. 63

2 จ้ำงด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกร สังกดัส ำนักงำน กศน. 8,000,000.00            7,980,000.00            วิธีคัดเลือก บริษัท ท.ีเค.เอส.สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จ ำกดั
 รำคำ 7,980,000 บำท

บริษัท ที.เค.เอส.สยำมเพรส แมเนจเม้นท์ จ ำกดั
 รำคำ 7,980,000 บำท

มีคุณสมบัติและขอ้เสนอ 
ตรงตำมเง่ือนไข

ที่ได้ก ำหนดไว้ใน TOR

สัญญำจ้ำง 14/2563
ลว 9 ม.ิย. 63

3 ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เคร่ือง 
ของกลุ่มพัฒนำระบบกำรทดสอบ

                 33,700.00                  31,832.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออกู้ด 56 จ ำกดั
รำคำ 31,832.50 บำท

บริษัท ออกู้ด 56 จ ำกดั
รำคำ 31,832.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 48/2563
ลว 10 ม.ิย. 63

4 ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เคร่ือง 
ของกลุ่มเลขำธิกำรกรม

                 62,500.00                  61,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จ ำกดั
รำคำ 61,500 บำท

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จ ำกดั
รำคำ 61,500 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 49/2563
ลว 10 ม.ิย. 63

5 จ้ำงถำ่ยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่มกำรประเมินคัดเลือก
กำรปฏิบัติงำน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ 
ประจ ำปี 2562

22,000.00                 21,702.81                 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกดั
รำคำ 21,702.81 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกดั
รำคำ 21,702.81 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 66/2563
ลว 10 ม.ิย. 63

6 จ้ำงซ่อมแซมเกำ้อี้ส ำนักงำน                   2,033.00                   2,033.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 2,033 บำท

ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 2,033 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/2009 
ลว 10 ม.ิย. 63

7 จ้ำงพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชนิดเขยีน                160,500.00                160,500.00 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์องค์กำรค้ำของ สกสค. ลำดพร้ำว
รำคำ 160,500 บำท

โรงพิมพ์องค์กำรค้ำของ สกสค. ลำดพร้ำว
รำคำ 160,500 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 67/2563
ลว 11 ม.ิย. 63

8 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ                   2,996.00                   2,996.00 เฉพำะเจำะจง หจก. วำย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส 
รำคำ 2,996 บำท

หจก. วำย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส 
รำคำ 2,996 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/2014 
ลว 11 ม.ิย. 63

9 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์                   2,850.00                   2,850.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 2,850 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 2,850 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/2015 
ลว 11 ม.ิย. 63

10 ซ้ือฝำรองนั่งชักโครก จ ำนวน 1 รำยกำร                   1,400.00                   1,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวดล ซัพพลำย 
รำคำ 1,400 บำท

ร้ำนภวดล ซัพพลำย 
รำคำ 1,400 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/2037 
ลว 12 ม.ิย. 63

11 จ้ำงถำ่ยเอกสำร เพือ่ใช้ในกำรจัดประชุมปฏิบัติกำร
จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดสอบกำรประเมินเทียบ
ระดับกำรศึกษำ มิติควำมรู้ควำมคิด

6,000.00                  5,176.13                  เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกดั
รำคำ 5,176.13 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกดั
รำคำ 5,176.13 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 68/2563
ลว 12 ม.ิย. 63

12 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร๊ินเตอร์                   5,500.00                   5,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 5,500 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 5,500 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 69/2563 
ลว 12 ม.ิย. 63

13 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร                   9,892.15                   9,892.15 เฉพำะเจำะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ำกดั 
รำคำ 9,892.15 บำท

บริษัท บุญยวรรณ จ ำกดั 
รำคำ 9,892.15 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 50/2563 
ลว 15 ม.ิย. 63

14 จ้ำงถำ่ยเอกสำรและเยบ็เล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำน กศน. 
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)

25,305.50                 25,305.50                 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกดั
รำคำ 25,305.50 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกดั
รำคำ 25,305.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 70/2563
ลว 16 ม.ิย. 63

15 จ้ำงท ำเขม็เชิดชูเกยีรติครู กศน. ประจ ำปี 2563 
และเกยีรติบัตร

               350,000.00                332,331.30 เฉพำะเจำะจง หจก. โทรเฟีย
รำคำ 332,331.30 บำท

หจก. โทรเฟีย
รำคำ 332,331.30 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 71/2563
ลว 17 ม.ิย. 63

16 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์                   2,600.00                   2,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 2,600 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 2,600 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/2095 
ลว 17 ม.ิย. 63

17 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์                   2,490.00                   2,490.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 2,490 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
รำคำ 2,490 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/2098 
ลว 17 ม.ิย. 63

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563
กลุม่กำรคลัง ส ำนักงำน กศน.

วันที ่30 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563
กลุม่กำรคลัง ส ำนักงำน กศน.

วันที ่30 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563

18 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร                  29,772.75                  29,772.75 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกดั 
รำคำ 29,772.75 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกดั 
รำคำ 29,772.75 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 51/2563 
ลว 18 ม.ิย. 63

19 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์                   4,804.30                   4,804.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกดั 
รำคำ 4,804.30 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกดั 
รำคำ 4,804.30 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/2133 
ลว 19 ม.ิย. 63

20 จ้ำงพิมพ์รำยงำนโครงกำรห้องสมุดเคล่ือนที่ส ำหรับชำว
ตลำด ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกมุำรี ปีงบประมำณ ๒๕๖๒

               255,000.00                254,925.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เกท็ เดอะ ฟิวเจอร์ จ ำกดั
รำคำ 254,925 บำท

บริษัท เกท็ เดอะ ฟิวเจอร์ จ ำกดั
รำคำ 254,925 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 72/2563
ลว 22 ม.ิย. 63

21 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 7 รำยกำร                  51,274.40                  51,274.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกดั 
รำคำ 51,274.40 บำท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ำกดั 
รำคำ 51,274.40 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 52/2563 
ลว 23 ม.ิย. 63

22 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร                  12,198.00                  12,198.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกดั 
รำคำ 12,198 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกดั 
รำคำ 12,198 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 53/2563 
ลว 25 ม.ิย. 63

23 จ้ำงถำ่ยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่มแผนปฏิบัติกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกนัดำร 
ประจ ำปี 2563

                  6,420.00                   6,420.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกดั
รำคำ 6,420 บำท

บริษัท ลีโอซ่ำ จ ำกดั
รำคำ 6,420 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 73/2563
ลว 26 ม.ิย. 63

24 จ้ำงบริกำรโครงขำ่ยโทรทัศน์ภำคพืน้ดินในระบบดิจิตอล             7,310,000.00             6,089,781.26 เฉพำะเจำะจง บริษัท อสมท จ ำกดั (มหำชน) 
รำคำ 6,089,781.26 บำท

บริษัท อสมท จ ำกดั (มหำชน) 
รำคำ 6,089,781.26 บำท

มีคุณสมบัติและขอ้เสนอ 
ตรงตำมเง่ือนไข

ที่ได้ก ำหนดไว้ใน TOR

ใบส่ังจ้ำง 74/2563 
ลว 29 ม.ิย. 63

25 จ้ำงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอธัยำศัย เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวขริำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกรู 
ในวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 ทำงหนังสือพิมพ์

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

บริษัท ส่ีพระยำกำรพิมพ์ จ ำกดั
รำคำ 128,079 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 75/2563 
ลว 29 ม.ิย. 63

26 จ้ำงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอธัยำศัย เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวขริำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกรู 
ในวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 ทำงเว็บไซต์

                 99,831.00                  99,831.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอก โพสต์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำคำ 99,831 บำท

บริษัท บำงกอก โพสต์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำคำ 99,831 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 76/2563 
ลว 29 ม.ิย. 63

27 จ้ำงผลิตรำยกำรโทรทัศน์เพือ่ประชำสัมพันธ์งำนศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัย เกี่ยวกบัภำรกจิ 
ของส ำนักงำน กศน.

               400,000.00                400,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำว มีเดีย จ ำกดั 
รำคำ 400,000 บำท

บริษัท นำว มีเดีย จ ำกดั 
รำคำ 400,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 77/2563 
ลว 30 ม.ิย. 63


