
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์                      4,280.00                    4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 

ราคา 4,280 บาท
บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 

ราคา 4,280 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2321 

ลว 5 ก.ค. 64
2 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์                      3,969.70                    3,969.70 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

ราคา 3,969.70 บาท
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

ราคา 3,969.70 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2328 

ลว 5 ก.ค. 64
3 ซ้ือวัสดุเพื่อตกแต่งสถานที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวั 28 ก.ค.2564
                     4,547.50                    4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 

ราคา 4,547.50 บาท
บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 

ราคา 4,547.50 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2397 

ลว 12 ก.ค. 64
4 จ้างเปล่ียนไส้กรอกและสารกรองน้ าคาร์บอน                      6,901.50                    6,901.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพลายส์ จ ากัด 

ราคา 6,901.50 บาท
บริษัท แสงเอกซัพลายส์ จ ากัด 

ราคา 6,901.50 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 95/2564 

ลว 14 ก.ค. 64
5 จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์                      5,450.00                    5,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

ราคา 5,450 บาท
ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 

ราคา 5,450 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 96/2564 

ลว 14 ก.ค. 64
6 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างการรับรู้กิจกรรมโครงการจิตอาสา
                  300,000.00                 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาว มีเดีย จ ากัด 

ราคา 300,000 บาท
บริษัท นาว มีเดีย จ ากัด 

ราคา 300,000 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 97/2564 

ลว 19 ก.ค. 64
7 จ้างประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์มติชน                   198,000.00                 198,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 

ราคา 198,000 บาท
บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 

ราคา 198,000 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 98/2564 

ลว 19 ก.ค. 64
8 จ้างประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า                   128,400.00                 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 

ราคา 128,400 บาท
บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 

ราคา 128,400 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 99/2564 

ลว 19 ก.ค. 64
9 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร ส านักงาน กศน.
                  150,000.00                 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รอย เดคคอร์เรชั่น จ ากัด 

ราคา 150,000 บาท
บริษัท รอย เดคคอร์เรชั่น จ ากัด 

ราคา 150,000 บาท
เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 100/2564 

ลว 19 ก.ค. 64
10

จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มแผนปฏบิติัราชการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงาน กศน. (ฉบบัจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป)ี

3,338.40                     3,338.40                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคา 3,338.40 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคา 3,338.40 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ศธ 0210.117/2497
ลว 19 ก.ค. 64

11 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ                      4,226.50                    4,226.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 
ราคา 4,226.50 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 
ราคา 4,226.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2533 
ลว 19 ก.ค. 64

12 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ                      4,226.50                    4,226.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 
ราคา 4,226.50 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาย.เค.เอส รุ่งเรือง 
ราคา 4,226.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2534 
ลว 19 ก.ค. 64

13 จ้างซ่อมเก้าอี้ส านักงาน                      4,815.00                    4,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนทสตีล 
ราคา 4,815 บาท

ร้านแมกเนทสตีล 
ราคา 4,815 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2535 
ลว 19 ก.ค. 64

14 ซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ                      5,489.10                    5,489.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 5,489.10 บาท

บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 5,489.10 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 51/2564 
ลว 20 ก.ค. 64

15 ซ้ือวัสดุ จ านวน 6 รายการ                      5,669.93                    5,669.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 5,669.93 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 5,669.93 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 52/2564 
ลว 20 ก.ค. 64

16 ซ้ือวัสดุ จ านวน 1 รายการ                      6,591.09                    6,591.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพูลทรัพย์ 
อินเตอร์เคมีคอล จ ากัด 
ราคา 6,591.09 บาท

บริษัท สยามพูลทรัพย์ 
อินเตอร์เคมีคอล จ ากัด 
ราคา 6,591.09 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 53/2564 
ลว 20 ก.ค. 64

17 ซ้ือวัสดุ จ านวน 4 รายการ                    29,853.00                   29,853.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 29,853.00 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 29,853.00 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 54/2564 
ลว 20 ก.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกรกฎำคม 2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกรกฎำคม 2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2564

18 จ้างผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เกี่ยวกับโครงการจิตอาสา

                  199,555.00                 199,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวิชย จ ากัด 
ราคา 199,555 บาท

บริษัท ธนวิชย จ ากัด 
ราคา 199,555 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 101/2564 
ลว 20 ก.ค. 64


