
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 เช่าสถานที่ส าหรับใช้การประเมินภาคความเหมาะสมกบั
ต าแหน่ง และการรายงานตัวในการสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ังบุคลากรสังกดัส านักงาน กศน.

4,000,000.00                        4,000,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ราคา 4,000,000 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราคา 4,000,000 บาท

มีคุณสมบัติและขอ้เสนอ 
ตรงตามเง่ือนไข

ที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR

ใบส่ังเช่า 80/2563 
ลว 2 ก.ย. 63

2 จ้างถา่ยเอกสารพร้อมจัดท ารูปเล่ม                   6,500.00                   6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
ราคา 6,500 บาท

ร้านบอสโกถา่ยเอกสาร
ราคา 6,500 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบล่ังจ้าง 108/2563
ลว 2 ก.ย. 63

3 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ                  51,000.00                  51,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทองทิพย ์อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 
ราคา 51,000 บาท

บริษัท ทองทิพย ์อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 
ราคา 51,000 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 109/2563 
ลว 2 ก.ย. 63

4 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ                   8,400.00                   8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 8,400 บาท

ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 8,400 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 81/2563 
ลว 3 ก.ย. 63

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ                  32,400.00                  32,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 32,400 บาท

ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 32,400 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 82/2563 
ลว 3 ก.ย. 63

6 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาส่ือการเรียนออนไลน์ฯ            30,000,000.00            29,980,000.00 คัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ราคา 29,650,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ราคา 29,650,000 บาท

มีคุณสมบัติและขอ้เสนอ 
ตรงตามเง่ือนไข

ที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR

สัญญาจ้าง 17/2563
ลว 8 ก.ย. 63

7 ซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว                   1,926.00                   1,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 1,926 บาท

ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 1,926 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3428 
ลว 9 ก.ย. 63

8 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทีย ู
จ านวน 1 เคร่ือง

                 47,615.00                  47,615.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.เค.เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส 
ราคา 47,615 บาท

หจก.วาย.เค.เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส 
ราคา 47,615 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 83/2563 
ลว 9 ก.ย .63

9 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ                  15,600.00                  15,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 15,600 บาท

ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 15,600 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 84/2563 
ลว 9 ก.ย. 63

10 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ                182,163.22                182,163.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภีมเชษฐ์ จ ากดั 
ราคา 182,163.22 บาท

บริษัท ภีมเชษฐ์ จ ากดั 
ราคา 182,163.22 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 85/2563 
ลว 9 ก.ย. 63

11 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ                  15,000.00                  15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 15,000 บาท

ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 15,000 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 86/2563 
ลว 9 ก.ย. 63

12 ซ้ือตู้เยน็ ขนาด 16 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตัว                  24,500.00                  24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลาย จ ากดั 
ราคา 24,500 บาท

บริษัท แสงเอกซัพพลาย จ ากดั 
ราคา 24,500 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 87/2563 
ลว 9 ก.ย. 63

13 ซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 180x60x75 ซม. จ านวน
 6 ตัว

                 13,190.40                  13,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 
ราคา 13,190.40 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 
ราคา 13,190.40 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 88/2563 
ลว 9 ก.ย. 63

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ                   6,831.36                   6,831.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 
ราคา 13,190.40 บาท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 
ราคา 13,190.40 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 89/2563 
ลว 9 ก.ย. 63

15 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ                104,860.00                104,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากดั 
ราคา 104,860 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากดั 
ราคา 104,860 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 90/2563 
ลว 9 ก.ย. 63

16 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ                  25,200.00                  25,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล ราคา 25,200 บาท ร้านแมกเนท สตีล ราคา 25,200 บาท เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 91/2563 
ลว 9 ก.ย. 63

17 ซ้ืออปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
จ านวน 3 เคร่ือง

                  8,400.00                   8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากดั 
ราคา 8,400 บาท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากดั 
ราคา 8,400 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 92/2563 
ลว 10 ก.ย. 63

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ                  19,902.00                  19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากดั 
ราคา 19,902 บาท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากดั 
ราคา 19,902 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 93/2563 
ลว 14 ก.ย. 63

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563
กลุม่กำรคลัง ส ำนักงำน กศน.

วันที ่30 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2563
กลุม่กำรคลัง ส ำนักงำน กศน.

วันที ่30 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ                  14,825.92                  14,825.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 
ราคา 14,825.92 บาท

บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 
ราคา 14,825.92 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 94/2563 
ลว 15 ก.ย. 63

20 จัดจ้างเขา้เล่มเอกสาร                      449.40                      449.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากดั 
ราคา 449.40 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากดั 
ราคา 449.40 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3564 
ลว 15 ก.ย. 63

21 ซ้ือเคร่ืองท าน้ าเยน็แบบขวดครอบจ านวน 2 เคร่ือง                   9,844.00                   9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลาย จ ากดั 
ราคา 9,844 บาท

บริษัท แสงเอกซัพพลาย จ ากดั 
ราคา 9,844 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 95/2563 
ลว 17 ก.ย. 63

22 ซ้ืออปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) จ านวน 1 
เคร่ือง

                  2,800.00                   2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากดั 
ราคา 2,800 บาท

บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จ ากดั 
ราคา 2,800 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/3664 
ลว 21 ก.ย. 63

23 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ความละเอยีด 
300x600 จุดต่อตารางนิ้ว

               260,000.00                260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอสโอ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 
ราคา 260,000 บาท

บริษัท ไอเอสโอ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 
ราคา 260,000 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 96/2563 
ลว 21 ก.ย. 63

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ                  26,322.00                  26,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 
ราคา 26,322 บาท

บริษัท บุญยวรรณ จ ากดั 
ราคา 26,322 บาท

เสนอราคาไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 97/2563 
ลว 23 ก.ย. 63

25 จ้างด าเนินการสรรหาบุคลากร สังกดัส านักงาน กศน. 
(เพิม่เติม)

2,907,285.00            2,907,285.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีเค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั
 ราคา 2,907,285 บาท

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั
 ราคา 2,907,285 บาท

มีคุณสมบัติและขอ้เสนอ 
ตรงตามเง่ือนไข

ที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR

สัญญาจ้าง 18/2563
ลว 24 ก.ย. 63


