


แบบ สขร. 1

ที่
งานที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1
จ้างเหมาบริการ

ผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
17,032.26      17,032.26  เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลิตา  เพง็หนู 17,032.26  น.ส.ชลิตา  เพง็หนู 17,032.26    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาเลขที่ 

15/2565
 1 ก.พ.2565

2

จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่

เคร่ืองปรับอากาศของ

ส านักงาน

3,745.00        3,745.00   เฉพาะเจาะจง

 บริษทั อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่นแอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด

3,745.00    

บริษทั อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่นแอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด

3,745.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

50/2565
 3 ก.พ.2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช

ข้อมูลประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2565



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3
ค่าวสัดุใช้ในส านักงาน

(กลุ่มอ านวยการ)
27,140.00      27,140.00  เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 27,140.00   หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 27,140.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

9/2565
 3 ก.พ.2565

4

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการ

เตรียมความพร้อม

การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

ปกีารศึกษา 2564(

ระดับสนามสอบ)

9,550.00        9,550.00   เฉพาะเจาะจง
บ.อินเกรส โอเอ

(นคร) จ ากัด
9,550.00    

บ.อินเกรส โอเอ(นคร) 

จ ากัด
9,550.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

9/2565
 3 ก.พ.2565



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5
จ้างเหมาบริการ

ผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
93,428.57      93,428.57  เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทพิย์  สังหาด 93,428.57  น.ส.พรทพิย์  สังหาด 93,428.57    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาเลขที่ 

16/2565
 4 ก.พ.2565

6

จ้างตัดหญ้าและ

ตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ 

ไม้ประดับ บริเวณ

อาคารส านักงาน 

(ประจ าเดือน

กุมภาพนัธ ์ 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 

51/2565
 4 ก.พ.2565



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7

ซ้ือวสัดุ(แอลกอฮอล์

น้ า)เพื่อใช้ในการ

เตรียมความพร้อม

การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

ปกีารศึกษา 2564(

ระดับสนามสอบ)

27,500.00      27,500.00  เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 27,500.00  หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 27,500.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

12/2565
 8 ก.พ.2565

8

วสัดุเพื่อใช้ในการเข้า

ร่วมกิจกรรมตักบาตร

เนื่องในวนัมาฆบชูา

แหผ้่าขึ้นธาตุ ตาม

โครงการพระบรมธาตุ

 มรดกธรรม มรดกโลก

 เชื่อเส้นทางศรีวชิัย

เปดิประตูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

5,206.00        5,206.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 5,206.00    หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 5,206.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

13/2565
 14 ก.พ.2565



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

9

จ้างถ่ายเอกสาร

ประกอบการประชุม

ย้ายครูเพื่อใช้ในการ

ประชุม

654.50          654.50      เฉพาะเจาะจง
 น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
654.50      

 น.ส.ธนัย์ชนก  เปาะ

ทองค า
654.50        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

52/2565
 21 ก.พ.2565

10

ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 

ประจ างวด 16-31 

ม.ค.65

13,830.00      13,830.00  เฉพาะเจาะจง  หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 13,830.00   หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 13,830.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

53/2565
 21 ก.พ.2565



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

11

ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 

ประจ างวด 1-15 ก.พ.

65

8,350.00        8,350.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 8,350.00    หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 8,350.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

54/2565
 21 ก.พ.2565


