


แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1

จ้างซ่อมแซมเคร่ือง

คอมพวิเตอร์กลุ่ม

นโยบายและแผน

2,350.00         2,350.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินเกรส โอ

เอ(นคร) จ ากัด
2,350.00    

บริษทั อินเกรส โอ

เอ(นคร) จ ากัด
2,350.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

101/2565
 4 ก.ค.2565

2 ค่าน้ าด่ืมใช้ในส านักงาน 264.00           264.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านน้ าด่ืม ร.ร.โม

คลานประชาสรรค์
264.00      

ร้านน้ าด่ืม ร.ร.โม

คลานประชาสรรค์
264.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

102/2565
 6 ก.ค.2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช

ข้อมูลประจ าเดือนกรกฎาคม  2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3

จ้างท าโฟมบอร์ด

พร้อมโลโก้เพื่อใช้เนื่อง

ในวนัคล้ายวนัสถาปนา 

สพฐ.

648.00           648.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 648.00       ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 648.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

103/2565
 6 ก.ค.2565

4

ค่าวสัดุเพื่อใช้ในท าบญุ

ตักบาตรเนื่องในโอกาส

วนัสถาปนา สพฐ. 

ครบรอบ 19 ปี

6,054.00         6,054.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 6,054.00    หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 6,054.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

27/2565
 6 ก.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5

จ้างซ่อมเปล่ียนกุญแจ

ประตูหอ้งอ านวยการ

และตัดกระจก

4,050.00         4,050.00     เฉพาะเจาะจง
นายจักรินทร์  พรม

ชาติ
4,050.00    

นายจักรินทร์  

พรมชาติ
4,050.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

104/2565
 12 ก.ค.2565

6

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืนประจ าเดือน

มิถุนายน  2565 (รอบ

บลิที่ 2)

15,580.00       15,580.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ช เอ็นเคออยล์ 15,580.00  
หจก. ช เอ็นเค

ออยล์
15,580.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

105/2565
 19 ก.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืนประจ าเดือน

กรกฎาคม  2565 (รอบ

บลิที่ 1)

18,940.00       18,940.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ช เอ็นเคออยล์ 18,940.00  
หจก. ช เอ็นเค

ออยล์
18,940.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

106/2565
 19 ก.ค.2565

8

ค่าวสัดุ(หมึก Brother 

TN-263 Black)เพื่อใช้

ในการปฏบิติังานใน

ส านักงาน

3,580.00         3,580.00     เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินเกรส โอ

เอ(นคร) จ ากัด
3,580.00    

บริษทั อินเกรส โอ

เอ(นคร) จ ากัด
3,580.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

107/2565
 20 ก.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

9

จ้างท าปา้ยไวนิลเพื่อใช้

ในการลงนามบนัทกึ

ข้อตกลง

(MOU)โครงการความ

ปลอดภยัในสถานศึกษา

(MOE Safety Center)

780.00           780.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 780.00       ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 780.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

108/2565
 21 ก.ค.2565

10

จ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์

เคร่ืองปรับอากาศ (หอ้ง

 รอง ผอ.สพม.นศ)

1,070.00         1,070.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่นแอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด

1,070.00    

บริษทั อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่น

แอนด์เซอร์วสิ 

จ ากัด

1,070.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

109/2565
 27 ก.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

11

จ้างตัดหญ้าและตกแต่ง

ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ

 บริเวณอาคารส านักงาน

 (ประจ าเดือนสิงหาคม 

2565)

1,500.00         1,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์  ศิริพรัม 1,500.00    นายสุรัตน์  ศิริพรัม 1,500.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

110/2565
 27 ก.ค.2565


