
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างซ่อมโต๊ะท างาน                      1,926.00                    1,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 

ราคา 1,926 บาท
ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 1,926 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/10 
ลว 4 ม.ค. 64

2 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองโทรสาร                      6,300.00                    6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 6,300 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 6,300 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 46/2564 
ลว 7 ม.ค. 64

3 จ้างผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                  428,000.00                 428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาว มีเดีย จ ากัด
ราคา 428,000 บาท

บริษัท นาว มีเดีย จ ากัด
ราคา 428,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 47/2564
ลว 11 ม.ค. 64

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ                    78,674.96                   78,674.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 78,674.96 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 78,674.96 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 15/2564 
ลว 12 ม.ค. 64

5 จ้างซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์                      3,350.00                    3,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 3,350 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 3,350 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/163 
ลว 12 ม.ค. 64

6 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์                      1,350.00                    1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 1,350 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 1,350 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/166 
ลว 12 ม.ค. 64

7 ซ้ือแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดไม่ต้องใช้น้ า 
จ านวน 2 รายการ

                     5,204.44                    5,204.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพูลทรัพย์ 
อินเตอร์เคมีคอล จ ากัด 
ราคา 5,204.44 บาท

บริษัท สยามพูลทรัพย์ 
อินเตอร์เคมีคอล จ ากัด 
ราคา 5,204.44 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 16/2564 
ลว 14 ม.ค. 64

8 จ้างก าจัดปลวก มด หนู แมลงสาบและยุง                    79,180.00                   79,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอร์สตัน จ ากัด
ราคา 79,180 บาท

บริษัท จอร์สตัน จ ากัด
ราคา 79,180 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 48/2564
ลว 14 ม.ค. 64

9 จ้างท าวุฒิบตัร 8,500.00                     8,500.00                   เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพิมพ์อักษรไทย 
(น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)
ราคา 8,500 บาท

หจก. โรงพิมพ์อักษรไทย 
(น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)
ราคา 8,500 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 49/2564
ลว 15 ม.ค. 64

10 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก                   127,000.00                 127,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภทัรพงศ์  บนุนาค
ราคา 127,000 บาท

นายภทัรพงศ์  บนุนาค
ราคา 127,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 50/2564
ลว 15 ม.ค. 64

11 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก                    98,890.60                   98,890.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจินดา  จะโลนา
ราคา 98,890.62 บาท

นางสาวสุจินดา  จะโลนา
ราคา 98,890.62 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 51/2564
ลว 15 ม.ค. 64

12 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก                   127,000.00                 127,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภจิรา  ทองศรี
ราคา 127,000 บาท

นางสาวศุภจิรา  ทองศรี
ราคา 127,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 52/2564
ลว 15 ม.ค. 64

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ                         481.50                       481.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 481.50 บาท

บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 481.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/273 
ลว 19 ม.ค. 64

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ                      8,560.00                    8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 8,560 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 8,560 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 17/2564 
ลว 20 ม.ค. 64

15 ซ้ือ External Harddisk ขนาดความจุ 2 TB                    10,000.00                    9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 9,630 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 9,630 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 18/2564 
ลว 20 ม.ค. 64

16 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร                    10,593.00                   10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 10,593 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 10,593 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 53/2564 
ลว 21 ม.ค. 64

17 จ้างซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 4 เคร่ือง                      7,800.00                    7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 7,800 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 7,800 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 54/2564 
ลว 26 ม.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมกรำคม 2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนมกรำคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1
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หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมกรำคม 2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนมกรำคม พ.ศ. 2564

18 จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
คร้ังที่ 1/2564

6,334.40                     6,334.40                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคา 6,334.40

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคา 6,334.40

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 55/2564
ลว 28 ม.ค. 64

19 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก                   240,000.00                 240,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองอยู่  แก้วไทรฮะ
ราคา 240,000 บาท

นายทองอยู่  แก้วไทรฮะ
ราคา 240,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 56/2564
ลว 28 ม.ค. 64

20 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก                   240,000.00                 240,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญพงศ์  จีระมกร
ราคา 240,000 บาท

นายจรูญพงศ์  จีระมกร
ราคา 240,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 57/2564
ลว 29 ม.ค. 64

21 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก                    72,000.00                   72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุวัตร  สุธรรมมา
ราคา 72,000 บาท

นายภาณุวัตร  สุธรรมมา
ราคา 72,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 28/2564
ลว 29 ม.ค. 64

22 จ้างถ่ายส าเนาขาว-ด า อาคารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3 ชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปตัตานี

8,089.20                     8,089.20                   เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์ โกลเด้น พร้ินท์
ราคา 8,089.20

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์ โกลเด้น พร้ินท์
ราคา 8,089.20

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 59/2564
ลว 29 ม.ค. 64

23 จ้างซ่อมเก้าอี้ส านักงาน                         599.20                       599.20 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 599.20 บาท

ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 599.20 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/427 
ลว 29 ม.ค. 64


