


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

เช่าระบบจอแอลอีดี ดิส

เพลย์ และชุดควบคุม

ระบบจอแอลอีดี เพื่อใช้

ในกิจกรรม Kick Off 

หลักสูตร

นครศรีธรรมราชศึกษา

ออนไลน์ โครงการ เด็ก

คอน รู้จักและรักเมือง

คอน

10,000.00       10,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพค็ีอคซ์  มีเดีย 10,000.00  ร้านพค็ีอคซ์  มีเดีย 10,000.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือ/เช่า

เลขที่ 28/2565
 2 ส.ค.2565

2

ค่าวสัดุเพื่อใช้ใน

โครงการ เด็กคอน รู้จัก

และรักเมืองคอน  Kick

 Off  หลักสูตร

นครศรีธรรมราชศึกษา

ออนไลน์

960.00           960.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 960.00      หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 960.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

111/2565
 3 ส.ค.2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช

ข้อมูลประจ าเดือนสิงหาคม  2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3

ค่าวสัดุชุดตรวจโควดิ 19

 แบบตรวจจมูก ATK 

เพื่อใช้ในการประชุมเชิง

ปฏบิติัการน านโยบายสู่

การขับเคล่ือนโรงเรียน

คุณภาพภาคใต้

10,000.00       10,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 10,000.00  ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 10,000.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือ/เช่า

เลขที่ 29/2565
 3 ส.ค.2565

4

จ้างซ่อมครุภณัฑ์

ส านักงาน(เก้าอี้ท างาน  

จ านวน 6 ตัว)

2,300.00        2,300.00     เฉพาะเจาะจง

 ร้าน

นครศรีธรรมราช

เฟอร์นิเจอร์

2,300.00    

 ร้าน

นครศรีธรรมราช

เฟอร์นิเจอร์

2,300.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

111/2565
 15 ส.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืนประจ าเดือน

กรกฎาคม  2565 (รอบ

บลิที่ 2)

12,306.50       12,306.50    เฉพาะเจาะจง
 หจก. ช เอ็นเค

ออยล์
12,306.50  

 หจก. ช เอ็นเค

ออยล์
12,306.50    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

112/2565
 16 ส.ค.2565

6

จ้างปรับปรุงซ่อมแซม

เคร่ืองเสียงและอุปกรณ์

ไฟฟา้ของส านักงาน

(หอ้งประชุม สพม.นศ)

29,300.00       29,300.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทคีอมเซอร์วสิ 29,300.00  ร้านทคีอมเซอร์วสิ 29,300.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

30/2565
 19 ส.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7

จ้าง ตรวจเช็คและซ่อม

บ ารุงรักษา รถยนต์

ราชการ ทะเบยีน กร 

2057 นศ.

5,635.39        5,635.39     เฉพาะเจาะจง
บ.มิตซูไทยยนต์ 

นครศรี จ ากัด
5,635.39    

บ.มิตซูไทยยนต์ 

นครศรี จ ากัด
5,635.39      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

31/2565
 19 ส.ค.2565

8

จ้าง ตรวจเช็คและซ่อม

บ ารุงรักษา รถยนต์

ราชการ ทะเบยีน กพ 

2702 นศ.

5,226.95        5,226.95     เฉพาะเจาะจง
บ.มิตซูไทยยนต์ 

นครศรี จ ากัด
5,226.95    

บ.มิตซูไทยยนต์ 

นครศรี จ ากัด
5,226.95      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

32/2565
 19 ส.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

9

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืนประจ าเดือน

สิงหาคม  2565 (รอบ

บลิที่ 1)

22,267.10       22,267.10    เฉพาะเจาะจง
หจก. ช เอ็นเค

ออยล์
22,267.10  

หจก. ช เอ็นเค

ออยล์
22,267.10    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

113/2565
 29 ส.ค.2565


