
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จ้างพิมพ์ จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ
วัดผลสัมฤทธิป์ลายภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2563
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

16,697,800.00             16,697,729.76            ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ท.ีเค.เอส.สยามเพรส 
แมเนจเม้นท ์จ ากัด

ราคา 16,600,000 บาท

บริษัท ท.ีเค.เอส.สยามเพรส 
แมเนจเม้นท ์จ ากัด

ราคา 16,600,000 บาท

มีคุณสมบติัและข้อเสนอ 
ตรงตามเง่ือนไข

ที่ได้ก าหนดไว้ใน TOR

สัญญาจ้าง 1/2564
ลว 8 ต.ค. 63

2 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 140,160.00                  140,160.00                เฉพาะเจาะจง นางนันทนัช  ทองลอย
140,160 บาท

นางนันทนัช  ทองลอย
140,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 1/2564
ลว 29 ต.ค. 63

3 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 140,160.00                  140,160.00                เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  โกมลสิงห์
140,160 บาท

นายณรงค์  โกมลสิงห์
140,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 2/2564
ลว 29 ต.ค. 64

4 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวพัชร  รัตนสุวรรณ
180,000 บาท

นางสาวสุวพัชร  รัตนสุวรรณ
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 3/2564
ลว 29 ต.ค. 65

5 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งอรุณ  โอมาศ
180,000 บาท

นางสาวรุ่งอรุณ  โอมาศ
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 4/2564
ลว 29 ต.ค. 66

6 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีนุช  นิลแก้ว
180,000 บาท

นางสาวมณีนุช  นิลแก้ว
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 5/2564
ลว 29 ต.ค. 67

7 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษาพัชร์  ทตินนท์
180,000 บาท

นางสาวอุษาพัชร์  ทตินนท์
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 6/2564
ลว 29 ต.ค. 68

8 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นายจิรนัย  ไวปญัญา
180,000 บาท

นายจิรนัย  ไวปญัญา
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 7/2564
ลว 29 ต.ค. 69

9 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน  โอเจริญ
180,000 บาท

นางสาวเกวลิน  โอเจริญ
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 8/2564
ลว 29 ต.ค. 70

10 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียาวดี  ค าวัน
180,000 บาท

นางสาวปรียาวดี  ค าวัน
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 9/2564
ลว 29 ต.ค. 71

11 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวฐณิชา  ไหมเพชร 
180,000 บาท

นางสาวฐณิชา  ไหมเพชร 
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 10/2564
ลว 29 ต.ค. 72

12 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าค้าง  ศรีวงษ์รักษา
180,000 บาท

นางสาวน้ าค้าง  ศรีวงษ์รักษา
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 11/2564
ลว 29 ต.ค. 73

13 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นายปยิะณัฐ บรูณ์เจริญ
180,000 บาท

นายปยิะณัฐ บรูณ์เจริญ
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 12/2564
ลว 29 ต.ค. 74

14 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นายโสภณ  ตุลารัตน์เรืองนาม
180,000 บาท

นายโสภณ  ตุลารัตน์เรืองนาม
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 13/2564
ลว 29 ต.ค. 75

15 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวกุหลาบ  คงมั่น
180,000 บาท

นางสาวกุหลาบ  คงมั่น
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 14/2564
ลว 29 ต.ค. 76

16 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค์  โรจนิรันดร์
180,000 บาท

นางสาวอรอนงค์  โรจนิรันดร์
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 15/2564
ลว 29 ต.ค. 77

17 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวอาตีย๊ะ  มะตาเยะ
180,000 บาท

นางสาวอาตีย๊ะ  มะตาเยะ
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 16/2564
ลว 29 ต.ค. 78

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2563
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนตลุำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม 2563
กลุ่มกำรคลงั ส ำนักงำน กศน.

วนัที่ 31 เดอืนตลุำคม พ.ศ. 2563

18 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภลักษณ์  ชัยชุมพร
180,000 บาท

นางสาวศุภลักษณ์  ชัยชุมพร
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 17/2564
ลว 29 ต.ค. 79

19 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 180,000.00                  180,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  ชัยสว่าง
180,000 บาท

นางสาวนิตยา  ชัยสว่าง
180,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 18/2564
ลว 29 ต.ค. 80

20 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 159,600.00                  159,600.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวดุฤฎ ี ศรีนาค
159,600 บาท

นางสาวดุฤฎ ี ศรีนาค
159,600 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 19/2564
ลว 29 ต.ค. 81

21 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 159,600.00                  159,600.00                เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักด์ิ  โรจนิรันดร์
159,600 บาท

นายอุดมศักด์ิ  โรจนิรันดร์
159,600 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 20/2564
ลว 29 ต.ค. 82

22 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก 108,000.00                  108,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฐาพร  ศรีพรม
108,000 บาท

นางสาวณัฐฐาพร  ศรีพรม
108,000 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง 21/2564
ลว 29 ต.ค. 83

23 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 140,160.00                  140,160.00                เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  บญุทศ
140,160 บาท

นายประจักษ์  บญุทศ
140,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง 2/2564
ลว 29 ต.ค. 63

24 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 140,160.00                  140,160.00                เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์  กุลงามกิ่ม
140,160 บาท

นายคมสันต์  กุลงามกิ่ม
140,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง 3/2564
ลว 29 ต.ค. 64

25 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 140,160.00                  140,160.00                เฉพาะเจาะจง นายนพณทรรศน์  วิทยศิลป์
140,160 บาท

นายนพณทรรศน์  วิทยศิลป์
140,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง 4/2564
ลว 29 ต.ค. 65

26 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 140,160.00                  140,160.00                เฉพาะเจาะจง นายวีระพล  ชนะภยั
140,160 บาท

นายวีระพล  ชนะภยั
140,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง 5/2564
ลว 29 ต.ค. 66

27 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 140,160.00                  140,160.00                เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ์  จ าเนียรกูล
140,160 บาท

นายพิเชษฐ์  จ าเนียรกูล
140,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง 6/2564
ลว 29 ต.ค. 67

28 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 140,160.00                  140,160.00                เฉพาะเจาะจง นายจาตุรงค์  ด้วงทองสุข
140,160 บาท

นายจาตุรงค์  ด้วงทองสุข
140,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง 7/2564
ลว 29 ต.ค. 68

29 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 140,160.00                  140,160.00                เฉพาะเจาะจง นายณภทัร  สาหร่าย
140,160 บาท

นายณภทัร  สาหร่าย
140,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง 8/2564
ลว 29 ต.ค. 69

30 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 140,160.00                  140,160.00                เฉพาะเจาะจง นายวัชรพล  งามสมนึก
140,160 บาท

นายวัชรพล  งามสมนึก
140,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง 9/2564
ลว 29 ต.ค. 70

31 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 140,160.00                  140,160.00                เฉพาะเจาะจง นายจิรกิตต์ิ  นุชเจริญไพบลูย์
140,160 บาท

นายจิรกิตต์ิ  นุชเจริญไพบลูย์
140,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง 10/2564
ลว 29 ต.ค. 71

32 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 140,160.00                  140,160.00                เฉพาะเจาะจง นายคุมพล  คุ้มรอด
140,160 บาท

นายคุมพล  คุ้มรอด
140,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง 11/2564
ลว 29 ต.ค. 72

33 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 140,160.00                  140,160.00                เฉพาะเจาะจง นายวิสารท ์ ลาค า
140,160 บาท

นายวิสารท ์ ลาค า
140,160 บาท

เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง 12/2564
ลว 29 ต.ค. 73


