
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร                      5,168.10                    5,168.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 

รำคำ 5,168.10 บำท
บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 

รำคำ 5,168.10 บำท
เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 29/2564 

ลว 2 ม.ีค. 64
2 จ้ำงซ่อมเก้ำอี้และต็ไม้                      2,471.70                    2,471.70 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนท สตีล 

รำคำ 2,471.70 บำท
ร้ำนแมกเนท สตีล 

รำคำ 2,471.70 บำท
เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/918 

ลว 2 ม.ีค. 64
3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 19 รำยกำร                    53,915.16                   53,915.16 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 

รำคำ 53,915.16 บำท
บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 53,915.16 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 30/2564 
ลว 5 ม.ีค. 64

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 19 รำยกำร                      7,383.00                    7,383.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 7,383.00 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 7,383.00 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 31/2564 
ลว 5 ม.ีค. 64

5 จ้ำงซ่อมเก้ำอี้ส ำนักงำน                    18,147.20                   18,147.20 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 18,147.20 บำท

ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 18,147.20 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 68/2564 
ลว 9 ม.ีค. 64

6 จ้ำงเหมำรถบสัปรับอำกำศ โครงกำรลดใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ น้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำนักงำน กศน.

                   16,000.00                   16,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดนิวแฟมิล่ี ทรำแวล
แอนด์ทรำนสปอร์ต 
รำคำ 16,000 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดนิวแฟมิล่ี ทรำแวล
แอนด์ทรำนสปอร์ต 
รำคำ 16,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 69/2564 
ลว 9 ม.ีค. 64

7 จ้ำงเหมำรถบสัปรับอำกำศ โครงกำรพัฒนำบคุลำกร
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏบฺติังำน

                   20,000.00                   20,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดนิวแฟมิล่ี ทรำแวล
แอนด์ทรำนสปอร์ต 
รำคำ 20,000 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดนิวแฟมิล่ี ทรำแวล
แอนด์ทรำนสปอร์ต 
รำคำ 20,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 70/2564 
ลว 9 ม.ีค. 64

8 จ้ำงทมีวิทยำกรอบรมโครงกำรลดใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
น้ ำมันเชื้อเพลิงของส ำนักงำน กศน.

                   14,400.00                   14,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รักษ์โลก จ ำกัด
รำคำ 14,400 บำท

บริษัท รักษ์โลก จ ำกัด
รำคำ 14,400 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 71/2564 
ลว 9 ม.ีค. 64

9 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร                      4,376.30                    4,376.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 4,376.30 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 4,376.30 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1088 
ลว 10 มี.ค. 64

10 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบบริหำรจัดกำรและสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

                  562,500.00                 406,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ำกัด 
รำคำ 406,250 บำท

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ำกัด 
รำคำ 406,250 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบสังจ้ำง 72/2564 
ลว 11 มี.ค. 64

11 จ้างถ่ายเอกสารส าหรับจัดประชุมเชิงปฏบิติัการ

จัดท าหลักสูตรการพัฒนาทกัษะและสมรรถนะ

ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร

1,926.00                     1,926.00                   เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร ชาญชัย 

กระทรวงศึกษาธิการ

ราคา 1,926 บาท

ศูนย์ถ่ำยเอกสำร ชำญชัย 
กระทรวงศึกษำธิกำร
รำคำ 1,926 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1102
ลว 11 มี.ค. 64

12 จ้างท าวุฒิบตัรอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนใน

หน่วยงานทหาร (สาระการเรียนรู้วิชาบงัคับ)

8,988.00                     8,988.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท น าทองการพิมพ์ จ ากัด

ราคา 8,988 บาท

บริษัท น ำทองกำรพิมพ์ จ ำกัด
รำคำ 8,988 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบสังจ้ำง 73/2564 
ลว 12 มี.ค. 64

13 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 8,431.60                     8,431.60                   เฉพาะเจาะจง ร้านโชติธนารวมยนต์

ราคา 8,431.60 บาท

ร้ำนโชติธนำรวมยนต์
รำคำ 8,431.60 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบสังจ้ำง 74/2564 
ลว 15 มี.ค. 64

14 จ้างท าเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. และกียรติบตัร 370,750.00                  296,733.47                เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โทรเฟีย 

ราคา 296,733.47 บาท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด โทรเฟีย 
รำคำ 296,733.47 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบสังจ้ำง 75/2564 
ลว 15 มี.ค. 64

15 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ                      4,306.75                    4,306.75 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 4,306.75 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 4,306.75 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1142 
ลว 15 มี.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมีนำคม 2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนมีนำคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมีนำคม 2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนมีนำคม พ.ศ. 2564

16 จ้ำงวิทยำกรกำรอบรมโครงกำรพัฒนำบคุลำกร และ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏบิติังำน ป ี64

                   18,000.00                   18,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งส่วนสำมัญ ภตู้นกล้ำ
รำคำ 18,000 บำท

หำ้งส่วนสำมัญ ภตู้นกล้ำ
รำคำ 18,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบสังจ้ำง 76/2564 
ลว 16 มี.ค. 64

17 จ้างพิมพ์เอกสารนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน 

ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

300,000.00                  141,240.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด

ราคา 141,240 บาท

บริษัท พริกหวำนกรำฟฟิค จ ำกัด
รำคำ 141,240 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบสังจ้ำง 77/2564 
ลว 17 มี.ค. 64

18 ซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในกำรรับรำยงำนตัวข้ำรำชกำรฯ 
จ ำนวน 11 รำยกำร

                     5,858.25                    5,858.25 เฉพำะเจำะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 5,858.25 บำท

บริษัท บญุยวรรณ จ ำกัด 
รำคำ 5,858.25 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 32/2564 
ลว 18 มี.ค. 64

19 จ้ำงซ่อมเก้ำอี้ส ำนักงำน                         620.60                       620.60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 620.60 บำท

ร้ำนแมกเนท สตีล 
รำคำ 620.60 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1206 
ลว 18 มี.ค. 64

20 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร                      8,078.50                    8,078.50 เฉพำะเจำะจง ร้านโชติธนารวมยนต์

ราคา 8,078.50 บาท

ร้ำนโชติธนำรวมยนต์
รำคำ 8,078.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบสังจ้ำง 78/2564 
ลว 23 มี.ค. 64

21 จ้ำงพิมพ์ จัดส่งแบบทดสอบ และกระดำษค ำตอบ
วัดผลสัมฤทธิป์ลำยภำคเรียนที่ 2 
ปกีำรศึกษำ 2563 
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551

             16,600,000.00             15,914,629.89 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ธนำเทพกำรพิมพ์ จ ำกัด
รำคำ 15,312,071.52 บำท

บริษัท ธนำเทพกำรพิมพ์ จ ำกัด
รำคำ 15,312,071.52 บำท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตำมเง่ือนไข

ที่ได้ก ำหนดไว้ใน TOR

สัญญำจ้ำง 15/2564
ลว 23 มี.ค. 64

22 จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ                    10,486.00                   10,486.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 10,486 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 10,486 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 79/2564 
ลว 23 มี.ค. 64

23 จ้ำงท ำปำ้ยชื่อกลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ และบอร์ดประชำสัมพันธ์

                   27,766.50                   27,766.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูดีแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด
 รำคำ 27,766.50 บำท

บริษัท ดูดีแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด
 รำคำ 27,766.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 80/2564 
ลว 23 มี.ค. 64

24 ซ้ือวัสดุไตรมำสที่ 2 จ ำนวน 2 รำยกำร                      2,150.70                    2,150.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 2,150.70 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 2,150.70 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/1271 
ลว 24 มี.ค. 64

25 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์                    17,323.30                   17,323.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 17,323.30 บำท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ำกัด 
รำคำ 17,323.30 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 81/2564 
ลว 29 มี.ค. 64

26 จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร                      5,564.00                    5,564.00 เฉพำะเจำะจง ร้านโชติธนารวมยนต์

ราคา 5,564 บาท

ร้ำนโชติธนำรวมยนต์
รำคำ 5,564 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 82/2564 
ลว 30 มี.ค. 64

27 จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ                    11,235.00                   11,235.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 11,235 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำย.เค.เอส รุ่งเรือง 
รำคำ 11,235 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 83/2564 
ลว 31 มี.ค. 64


