
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 13,589.00                   13,589.00                  เฉพำะเจำะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
13,589 บำท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
13,589 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ 1/2563 
ลว 25 ต.ค. 62

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 57,218.25                   57,218.25                  เฉพำะเจำะจง บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
57,218.25 บำท

บจก. คอนเวอร์เจน พลัส
57,218.25 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือที่ 2/2563 
ลว 29 ต.ค. 62

3 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 
รำยนำยประจักษ์  บญุนำค

140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำยประจักษ์  บญุนำค
140,160 บำท

นำยประจักษ์  บญุนำค
140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำง 1/2563
ลว 29 ต.ค. 62

4 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 
รำยนำยคมสันต์  กุลงำมกิ่ม

140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  กุลงำมกิ่ม
140,160 บำท

นำยคมสันต์  กุลงำมกิ่ม
140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำง 2/2563
ลว 29 ต.ค. 62

5 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 
รำยนำยนพณทรรศน์  วิทยศิลป์

140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำยนพณทรรศน์  วิทยศิลป์
140,160 บำท

นำยนพณทรรศน์  วิทยศิลป์
140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำง 3/2563
ลว 29 ต.ค. 62

6 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 
รำยนำยวีระพล  ชนะภยั

140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำยวีระพล  ชนะภยั
140,160 บำท

นำยวีระพล  ชนะภยั
140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำง 4/2563
ลว 29 ต.ค. 62

7 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 
รำยนำยพิเชษฐ์  จ ำเนียรกูล

140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำยพิเชษฐ์  จ ำเนียรกูล
140,160 บำท

นำยพิเชษฐ์  จ ำเนียรกูล
140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำง 5/2563
ลว 29 ต.ค. 62

8 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 
รำยนำยจำตุรงค์  ด้วงทองสุข

140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำยจำตุรงค์  ด้วงทองสุข
140,160 บำท

นำยจำตุรงค์  ด้วงทองสุข
140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำง 6/2563
ลว 29 ต.ค. 62

9 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 
รำยนำยณภทัร  สำหร่ำย

140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำยณภทัร  สำหร่ำย
140,160 บำท

นำยณภทัร  สำหร่ำย
140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำง 7/2563
ลว 29 ต.ค. 62

10 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 
รำยนำยวัชรพล  งำมสมนึก

140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำยวัชรพล  งำมสมนึก
140,160 บำท

นำยวัชรพล  งำมสมนึก
140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำง 8/2563
ลว 29 ต.ค. 62

11 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 
รำยนำยจิรกิตต์ิ  นุชเจริญไพบลูย์

140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำยจิรกิตต์ิ  นุชเจริญไพบลูย์
140,160 บำท

นำยจิรกิตต์ิ  นุชเจริญไพบลูย์
140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำง 9/2563
ลว 29 ต.ค. 62

12 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ 
รำยนำยคุมพล  คุ้มรอด

140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำยคุมพล  คุ้มรอด
140,160 บำท

นำยคุมพล  คุ้มรอด
140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำง 10/2563
ลว 29 ต.ค. 62

13 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 3 เคร่ือง 15,800.00                   15,800.00                  เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
15,800 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
15,800 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 1/2563
ลว 28 ต.ค. 62

14 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 
รำยนำงนันทนัช ทองลอย

140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำงนันทนัช  ทองลอย
140,160 บำท

นำงนันทนัช  ทองลอย
140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 2/2563
ลว 29 ต.ค. 62

15 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 
รำยนำงสำวพิมพ์มำดำ  ทองล้อม

140,160.00                  140,160.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิมพ์มำดำ  ทองล้อม
140,160 บำท

นำงสำวพิมพ์มำดำ  ทองล้อม
140,160 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 3/2563
ลว 29 ต.ค. 62

16 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 
รำยนำงสำวมณีนุช  นิลแก้ว

180,000.00                  180,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำวมณีนุช  นิลแก้ว
180,000 บำท

นำงสำวมณีนุช  นิลแก้ว
180,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 4/2563
ลว 29 ต.ค. 62

17 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 
รำยนำงสำวเอื้อพรรณ  จรเข้น้อย

180,000.00                  180,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำวเอื้อพรรณ  จรเข้น้อย
180,000 บำท

นำงสำวเอื้อพรรณ  จรเข้น้อย
180,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 5/2563
ลว 29 ต.ค. 62

18 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 
รำยนำงสำวจำรีรัตน์   ชูมณี

180,000.00                  180,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำวจำรีรัตน์   ชูมณี
180,000 บำท

นำงสำวจำรีรัตน์   ชูมณี
180,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 6/2563
ลว 29 ต.ค. 62

19 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 
รำยนำงวัทนี  จันทร์โอกุล

240,000.00                  240,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงวัทนี  จันทร์โอกุล
240,000 บำท

นำงวัทนี  จันทร์โอกุล
240,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 7/2563
ลว 29 ต.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2562
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนตลุำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2562
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนตลุำคม พ.ศ. 2562

20 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 
รำยนำงสำวฐณิชำ  ไหมเพชร

180,000.00                  180,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำวฐณิชำ  ไหมเพชร
180,000 บำท

นำงสำวฐณิชำ  ไหมเพชร
180,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 8/2563
ลว 29 ต.ค. 62

21 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 
รำยนำงสำวน้ ำค้ำง  ศรีวงษ์รักษำ

180,000.00                  180,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำวน้ ำค้ำง  ศรีวงษ์รักษำ
180,000 บำท

นำงสำวน้ ำค้ำง  ศรีวงษ์รักษำ
180,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 9/2563
ลว 29 ต.ค. 62

22 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเย็บเล่มกำรประชุมชี้แจง
นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน กศน. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563

20,000.00                   19,902.00                  เฉพำะเจำะจง บจก. ลีโอซ่ำ
19,902 บำท

บจก. ลีโอซ่ำ
19,902 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 10/2563
ลว 30 ต.ค. 62

23 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเย็บเล่มกำรประชุมชี้แจง
นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน กศน. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

20,000.00                   19,046.00                  เฉพำะเจำะจง บจก. ลีโอซ่ำ
19,046 บำท

บจก. ลีโอซ่ำ
19,046 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 11/2563
ลว 30 ต.ค. 62

24 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 
รำยนำงสำวรุ่งอรุณ  โอมำศ

165,000.00                  165,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงสำวรุ่งอรุณ  โอมำศ
165,000 บำท

นำงสำวรุ่งอรุณ  โอมำศ
165,000 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 12/2563
ลว 31 ต.ค. 62

25 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 
รำยนำยณรงค์  โกมลสิงห์

128,480.00                  128,480.00                เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์  โกมลสิงห์
128,480 บำท

นำยณรงค์  โกมลสิงห์
128,480 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง 13/2563
ลว 31 ต.ค. 62

26 ซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร                      2,300.00                    2,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
2,300 บำท

ร้ำนธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
2,300 บำท

เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ศธ 0210.117/4363 
ลว 31 ต.ค. 62


