
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 จ้างปรับปรุงหอ้งพัสดุ ชั้น 1 ส านักงาน กศน. 318,099.00                  318,911.08                เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดพลเฟอร์นิเจอร์

ราคา 316,072.70 บาท
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดพลเฟอร์นิเจอร์

ราคา 316,072.70 บาท
มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 

ตรงตามเง่ือนไข
ที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR

สัญญาจ้าง 18/2564
ลว 3 ส.ค. 64

2 ซ้ือวัสดุเพื่อตกแต่งสถานที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระราชินีพันปหีลวง 12 ส.ค. 2564

                     3,664.75                    3,664.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 3,664.75 บาท

บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 3,664.75 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2672 
ลว 5 ส.ค. 64

3 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์                      4,490.00                    4,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 4,490 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 4,490 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2683 
ลว 6 ส.ค. 64

4 จ้างซ่อมเปล่ียนไส้กรองน้ า                      2,300.50                    2,300.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด 
ราคา 2,300.50 บาท

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด 
ราคา 2,300.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2684 
ลว 6 ส.ค. 64

5 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ                      8,132.00                    8,132.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชติธนารวมยนต์

ราคา 8,132 บาท

ร้านโชติธนารวมยนต์
ราคา 8,132 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 102/2564
ลว 9 ส.ค. 64

6 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ                      5,189.50                    5,189.50 เฉพาะเจาะจง ร้านโชติธนารวมยนต์

ราคา 5,189.50 บาท

ร้านโชติธนารวมยนต์
ราคา 5,189.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 103/2564
ลว 9 ส.ค. 64

7 จ้างท าปา้ยไวนิลพิธีลงนามบนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือโครงการพัฒนาศูนย์ใหค้ าปรึกษา กศน. 
ในรูปแบบ learning

                   10,000.00                    6,500.00 เฉพาะเจาะจง ชาลินี  ปริยานนท์

ราคา 6,500 บาท

ชาลินี  ปริยานนท์
ราคา 6,500 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 104/2564
ลว 9 ส.ค. 64

8 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการจิตอาสา ส านักงาน กศน. ผ่านทาง
สถานีโทรทศัน์

                  321,000.00                 321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปเชียล มีเดีย แอนด์ 
อีเว้นท ์จ ากัด 

ราคา 321,000 บาท

บริษัท สเปเชียล มีเดีย แอนด์ 
อีเว้นท ์จ ากัด 

ราคา 321,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 105/2564 
ลว 10 ส.ค. 64

9 จ้างซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์                    15,000.00                   15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 15,000 บาท

ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
ราคา 15,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 106/2564 
ลว 10 ส.ค. 64

10 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 4 จ านวน 6 รายการ                      6,953.93                    6,953.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 6,953.93 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 6,953.93 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 55/2564 
ลว 11 ส.ค. 64

11 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 4 จ านวน 20 รายการ                    39,975.20                   39,975.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 39,975.20 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 39,975.20 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 56/2564 
ลว 11 ส.ค. 64

12 จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบตัร                   130,505.76                 130,505.76 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกวรรณโทรฟี่ส์
ราคา 130,505.76 บาท

ร้านกนกวรรณโทรฟี่ส์
ราคา 130,505.76 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 107/2564 
ลว 11 ส.ค. 64

13 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 57/2564 
ลว 13 ส.ค. 64

14 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร 
แผนปฏบิติัการการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในถื่นทรุกันดาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

6,703.55                     6,703.55                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคา 6,703.55 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคา 6,703.55 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ใบส่ังจ้าง 108/2564 
ลว 13 ส.ค. 64

15 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 3 รายการ 20,094.60                   20,094.60                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคา 20,094.60 บาท

บริษัท ลีโอซ่า จ ากัด
ราคา 20,094.60 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ใบส่ังจ้าง 109/2564 
ลว 13 ส.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2564

16 จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบตัร กศน.
ต าบลต้นแบบ ป ี2564

73,000.00                   73,000.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านกนกวรรณโทรฟี่ส์
ราคา 73,000 บาท

ร้านกนกวรรณโทรฟี่ส์
ราคา 73,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ใบส่ังจ้าง 110/2564 
ลว 13 ส.ค. 64

17 ซ้ือวัสดุ จ านวน 17 รายการ                    31,603.52                   31,603.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 31,603.52 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 31,603.52 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 58/2564 
ลว 16 ส.ค. 64

18 จ้างท าฉากกั้นอคิลิคของกลุ่มเลขาธิการกรม                    22,791.00                   22,791.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดบญุเจริญศิลป ์ดีไซน์
ราคา 22,791 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดบญุเจริญศิลป ์ดีไซน์
ราคา 22,791 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ใบส่ังจ้าง 111/2564 
ลว 16 ส.ค. 64

19 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ                   100,000.00                   97,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจรูญการช่าง
ราคา 97,300 บาท

ร้านจรูญการช่าง
ราคา 97,300 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ใบส่ังจ้าง 112/2564 
ลว 16 ส.ค. 64

20 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ                    17,494.50                   17,494.50 เฉพาะเจาะจง ร้านโชติธนารวมยนต์
ราคา 17,494.50 บาท

ร้านโชติธนารวมยนต์
ราคา 17,494.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ใบส่ังจ้าง 113/2564 
ลว 18 ส.ค. 64

21 จ้างท าฉากกั้นอคิลิคของกลุ่มเลขาธิการกรมเพิ่มเติม                    14,231.00                   14,231.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดบญุเจริญศิลป ์ดีไซน์
ราคา 14,231 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดบญุเจริญศิลป ์ดีไซน์
ราคา 14,231 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ใบส่ังจ้าง 114/2564 
ลว 19 ส.ค. 64

22 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันที่ระลึกสากล
แหง่การรู้หนังสือ ประจ าป ี2564 
ทางหนังสือพิมพ์

                  230,000.00                 230,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากัด (มหาชน)
ราคา 230,000 บาท

บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากัด (มหาชน)
ราคา 230,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ใบส่ังจ้าง 115/2564 
ลว 23 ส.ค. 64

23 จ้างซ่อมเก้าอี้ส านักงาน                      2,921.10                    2,921.10 เฉพาะเจาะจง ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 2,921.10 บาท

ร้านแมกเนท สตีล 
ราคา 2,921.10 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศธ 0210.117/2950 
ลว 23 ส.ค. 64

24 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 4 จ านวน 35 รายการ                    31,658.09                   31,658.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 31,658.09 บาท

บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 31,658.09 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 59/2564 
ลว 24 ส.ค. 64

25 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 4 จ านวน 4 รายการ                      6,034.80                    6,034.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 6,034.80 บาท

บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 6,034.80 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 60/2564 
ลว 24 ส.ค. 64

26 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 4 จ านวน 24 รายการ                   193,969.60                 193,969.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 193,969.60 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 193,969.60 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 61/2564 
ลว 25 ส.ค. 64

27 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 4 จ านวน 10 รายการ                    27,017.50                   27,017.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 27,017.50 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 27,017.50 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 62/2564 
ลว 25 ส.ค. 64

28 จ้างโครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
จิตอาสา กศน.

                  479,000.00                 479,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด 
ราคา 479,000 บาท

บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด 
ราคา 479,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 116/2564 
ลว 25 ส.ค. 64

29 จ้างท าปา้ยที่จอดรถยนต์                    44,512.00                   44,512.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดบญุเจริญศิลป ์ดีไซน์
ราคา 44,512 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดบญุเจริญศิลป ์ดีไซน์
ราคา 44,512 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 117/2564 
ลว 25 ส.ค. 64

30 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 4 จ านวน 57 รายการ                    39,816.84                   39,816.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 39,816.84 บาท

บริษัท บญุยวรรณ จ ากัด 
ราคา 39,816.84 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 63/2564 
ลว 30 ส.ค. 64

31 ซ้ือวัสดุไตรมาสที่ 4 จ านวน 5 รายการ                    50,140.20                   50,140.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 50,140.20 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 50,140.20 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 64/2564 
ลว 30 ส.ค. 64

32 จ้างพิมพ์รายงานโครงการหอ้งสมุดเคล่ือนที่ส าหรับ
ชาวตลาด ตามพระราชด าริฯ ปงีบประมาณ 2563

                  210,000.00                 209,506.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิริชัยการพิมพ์ จ ากัด
ราคา 209,506 บาท

บริษัท ศิริชัยการพิมพ์ จ ากัด
ราคา 209,506 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 118/2564 
ลว 30 ส.ค. 64

33 จ้างท ากล่องกระดาษใส่เอกสาร                    25,359.00                   25,359.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 25,359 บาท

บริษัท ออลกู๊ด56 จ ากัด 
ราคา 25,359 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 119/2564 
ลว 30 ส.ค. 64



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2564
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนสงิหำคม พ.ศ. 2564

34 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ                   135,200.00                 130,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรีม ดิสทบิวิชั่น จ ากัด 
ราคา 130,540.00 บาท

บริษัท สุพรีม ดิสทบิวิชั่น จ ากัด 
ราคา 130,540.00 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 65/2564 
ลว 31 ส.ค. 64


