
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1
จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

130,000.00                              130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมแพคท์พร้ินท์ จ ำกดั

รำคำ 125,832 บำท

บริษัท คอมแพคท์พร้ินท์ จ ากดั
ราคา 125,832 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 87/2563
ลว 3 ส.ค. 63

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ                  13,696.00                  13,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากดั 
ราคา 13,696.00 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากดั 
ราคา 13,696.00 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 69/2563 
ลว 6 ส.ค. 63

3
เช่าและติดต้ังอปุกรณ์ระบบ CCTV                  24,000.00                  24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี-เซอร์วิส คอมพิวเตอร์ 

โดยนายวัสพล ปุณยพรหม
ราคา 24,000 บาท

ร้าน ดี-เซอร์วิส คอมพิวเตอร์ 
โดยนายวัสพล ปุณยพรหม

ราคา 24,000 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังเช่า 70/2563 
ลว 10 ส.ค. 63

4 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ า                   2,300.50                   2,300.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากดั 
ราคา 2,300.50 บาท

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากดั 
ราคา 2,300.50 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2542 
ลว 10 ส.ค. 63

5
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์                      900.00                      900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

ราคา 900 บาท
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตรอ ์เซอร์วิส ราคา 900 บาท เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2860

 ลว 10 ส.ค. 63
6 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ                  48,056.91                  48,056.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากดั 

ราคา 48,056.91 บาท
บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากดั 
ราคา 48,056.91 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 71/2563 
ลว 11 ส.ค. 63

7
จ้างท าป้าย Stage Backdrop ในพิธีลงนามบันทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)

                 19,795.00                  19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เตมูจิน ดิ ออกาไนเซอร์ จ ากดั
ราคา 19,795 บาท

บริษัท เตมูจิน ดิ ออกาไนเซอร์ จ ากดั
ราคา 19,795 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 88/2563 
ลว 11 ส.ค. 63

8 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร                  14,338.00                  14,338.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากดั 
ราคา 14,338 บาท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากดั 
ราคา 14,338 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 89/2563 
ลว. 11 ส.ค. 63

9
จ้างซ่อมแซมเกา้อี้ส านักงาน                      374.50                      374.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 

ราคา 374.50 บาท
ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 374.50 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2878 
ลว 11 ส.ค. 63

10 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ า                   2,300.50                   2,300.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากดั 
ราคา 2,300.50 บาท

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากดั 
ราคา 2,300.50 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2897 
ลว 11 ส.ค. 63

11
เช่าเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ต                  25,000.00                  25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)

ราคา 25,000 บาท
บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)

ราคา 25,000 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 72/2563 

ลว 13 ส.ค. 63
12 วัสดุเพือ่ตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมฯ

 12 สิงหาคม 2563
                  1,492.65                   1,492.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 

ราคา 1,492.65 บาท
บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 

ราคา 1,492.65 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2909 

ลว 13 ส.ค. 63

13
จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวันที่ระลึกสากลแห่งการ
รู้หนังสือ ประจ าปี 2563 วันที่ 8 กนัยายน 2563 
ทางหนังสือพิมพ์

               128,079.00                128,079.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากดั
ราคา 128,079 บาท

บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากดั
ราคา 128,079 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 90/2563
ลว 13 ส.ค. 63

14 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวันที่ระลึกสากลแห่งการ
รู้หนังสือ ประจ าปี 2563 วันที่ 8 กนัยายน 2563 
ทางหนังสือพิมพ์

               160,500.00                160,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 
ราคา 160,500 บาท

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั (มหาชน) 
ราคา 160,500 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 91/2563
ลว 13 ส.ค. 63

15
จ้างซ่อมแซมเกา้อี้ส านักงาน                  18,564.50                  18,564.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 

ราคา 18,564.50 บาท
ร้านแมกเนท สตีล 

ราคา 18,564.50 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 92/2563 

ลว. 13 ส.ค. 63
16 จ้างท ากล่องกระดาษใส่เอกสาร                  14,445.00                  14,445.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

ราคา 14,445 บาท
หจก. เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์

ราคา 14,445 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 93/2563

ลว 17 ส.ค. 63

17
จ้างจัดพิธีเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 
ประจ าปี 2563

               500,000.00                499,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เตมูจิน ดิ ออกาไนเซอร์ จ ากดั
ราคา 499,500 บาท

บริษัท เตมูจิน ดิ ออกาไนเซอร์ จ ากดั
ราคา 499,500 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 94/2563
ลว 17 ส.ค. 63

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
กลุม่กำรคลัง ส ำนักงำน กศน.

วันที ่31 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
กลุม่กำรคลัง ส ำนักงำน กศน.

วันที ่31 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563

18 จ้างท าโล่ประกาศเกยีรติคุณและเกยีรติบัตรการ
ปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ประจ าปี 2562

               130,000.00                127,142.75 เฉพาะเจาะจง หจก. โทรเฟีย
ราคา 127,142.75 บาท

หจก. โทรเฟีย
ราคา 127,142.75 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 95/2563
ลว 17 ส.ค. 63

19
จ้างท าป้ายโครงสร้างองค์กร                  10,165.00                  10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูดี แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั

ราคา 10,165 บาท
บริษัท ดูดี แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั

ราคา 10,165 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 96/2563

ลว 17 ส.ค. 63
20 จ้างท าโล่รางวัล กศน. ต าบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม                  33,690.00                  33,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โทรเฟีย

ราคา 33,690 บาท
หจก. โทรเฟีย

ราคา 33,690 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 97/2563

ลว 18 ส.ค. 63

21
จ้างซ่อมแซมเกา้อี้ส านักงาน                   1,819.00                   1,819.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 

ราคา 1,819 บาท
ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 1,819 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3028 
ลว 18 ส.ค. 63

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ                  24,620.70                  24,620.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 
ราคา 24,620.70 บาท

บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 
ราคา 24,620.70 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 73/2563 
ลว 19 ส.ค. 63

23
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
(อาคาร 2) ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาเอกมัย

         144,342,000.00          141,920,000.00 ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

กจิการร่วมค้าโชครุ่งเรือง & ทีทูเอน็
ราคา 114,500,000 บาท

กจิการร่วมค้าโชครุ่งเรือง & ทีทูเอน็
ราคา 114,500,000 บาท

มีคุณสมบัติและขอ้เสนอ 
ตรงตามเง่ือนไข

ที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR

สัญญาจ้าง 16/2563
ลว 20 ส.ค. 63

24 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ                  23,000.00                  23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั
ราคา 23,000 บาท

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั
ราคา 23,000 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 98/2563
ลว 20 ส.ค. 63

25
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์                   2,500.00                   2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

ราคา 2,500 บาท
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

ราคา 2,500 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3070 

ลว 20 ส.ค. 63
26 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ                   7,115.50                   7,115.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากดั 

ราคา 7,115.50 บาท
บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากดั 

ราคา 7,115.50 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 74/2563 

ลว 21 ส.ค. 63

27
ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ จ านวน 1 รายการ                   7,115.50                   7,115.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากดั 

ราคา 7,115.50 บาท
บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากดั 

ราคา 7,115.50 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 75/2563 

ลว 21 ส.ค. 63
28 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ                  37,878.00                  37,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากดั 

ราคา 37,878.00 บาท
บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากดั 

ราคา 37,878.00 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 76/2563 

ลว 21 ส.ค. 63

29
ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน 1 รายการ                  23,000.00                  23,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายซาย 

ราคา 23,000.00 บาท
ร้านมายซาย 

ราคา 23,000.00 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 77/2563 

ลว 21 ส.ค. 63
30 จ้างซ่อมระบบท่อน้ าทิ้งโถปัสสาวะชาย                  25,300.00                  25,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภวดลซัพพลาย

ราคา 25,300 บาท
ร้านภวดลซัพพลาย
ราคา 25,300 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 99/2563
ลว 21 ส.ค. 63

31
จ้างซ่อมแซมพืน้ส านักงาน                   9,800.00                   9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภวดลซัพพลาย

ราคา 9,800 บาท
ร้านภวดลซัพพลาย
ราคา 9,800 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 100/2563
ลว 21 ส.ค. 63

32 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-9971                  15,354.50                  15,354.50 เฉพาะเจาะจง ร้านโชติธนารวมยนต์
ราคา 15,354.50 บาท

ร้านโชติธนารวมยนต์
ราคา 15,354.50 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 101/2563
ลว 21 ส.ค. 63

33
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม-479                   9,362.50                   9,362.50 เฉพาะเจาะจง ร้านโชติธนารวมยนต์

ราคา 9,362.50 บาท
ร้านโชติธนารวมยนต์
ราคา 9,362.50 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 102/2563
ลว 21 ส.ค. 63

34 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮพ-1967                  20,330.00                  20,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชติธนารวมยนต์
ราคา 20,330 บาท

ร้านโชติธนารวมยนต์
ราคา 20,330 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 103/2563
ลว 21 ส.ค. 63

35
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์                   8,100.00                   8,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

ราคา 8,100 บาท
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

ราคา 8,100 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 104/2563 

ลว 24 ส.ค. 63
36 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์                   5,500.00                   5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

ราคา 5,500 บาท
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

ราคา 5,500 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 105/2563 

ลว 24 ส.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
กลุม่กำรคลัง ส ำนักงำน กศน.

วันที ่31 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563

37
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 23 รายการ                  10,566.25                  10,566.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 

ราคา 10,566.25 บาท
บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 
ราคา 10,566.25 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 78/2563 
ลว 25 ส.ค. 63

38 จ้างซ่อมแซมเกา้อี้ส านักงาน                   2,675.00                   2,675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 2,675 บาท

ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 2,675 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3134 
ลว 25 ส.ค. 63

39
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ                  10,650.78                  10,650.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากดั 

ราคา 10,650.78 บาท
บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากดั 
ราคา 10,650.78 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 79/2563 
ลว 27 ส.ค. 63

40 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ                   4,815.00                   4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 
ราคา 4,815.00 บาท

บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 
ราคา 4,815.00 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3192 
ลว 27 ส.ค. 63

41
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ                   4,815.00                   4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 

ราคา 4,815.00 บาท
บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 

ราคา 4,815.00 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3193 

ลว 27 ส.ค. 63
42 จ้างถา่ยเอกสารพร้อมจัดท ารูปเล่มเอกสาร                  30,000.00                  30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร

ราคา 30,000 บาท
ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร

ราคา 30,000 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 106/2563 

ลว 27 ส.ค. 63

43
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ                   8,346.00                   8,346.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส 

ราคา 8,346 บาท
หจก. วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส 

ราคา 8,346 บาท
เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 107/2563 

ลว 27 ส.ค. 63


