


แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่มคู่มือการ

ประเมินตัวชี้วดั

มาตรการปรับปรุง

ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติัราชการของ

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาฯ

2,250.00        2,250.00   เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
2,250.00      

น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
2,250.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

55/2565
 3 มี.ค.2565

2

จ้างตัดหญ้าและตกแต่ง

ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้

ประดับ บริเวณอาคาร

ส านักงาน 

(ประจ าเดือนมีนาคม  

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 

56/2565
 5 มี.ค.2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช

ข้อมูลประจ าเดือนมีนาคม  2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3

จ้างถ่ายเอกสาร

ประกอบการประชุม

พจิารณาย้าย

ข้าราชการครู จัดส่งให้

ส านักงานศึกษาธกิาร

จังหวดันครศรีธรรมราช

เพื่อใช้ประชุม อกศจ.

945.00           945.00     เฉพาะเจาะจง
 น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
945.00        

น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
945.00       

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

57/2565
 7 มี.ค.2565

4

ซ้ือหนังสือพระราช

นิพนธใ์นสมเด็จพระ

กนิษฐาธริาชเจ้ากรม

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารีฯ

40,000.00       40,000.00 เฉพาะเจาะจง
มูลนิธสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา
40,000.00    

มูลนิธสิมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา

40,000.00   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

14/2565
 10 มี.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5
จ้างเหมาบริการ

ผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
78,697.74       78,697.74 เฉพาะเจาะจง

น.ส.ซาปยีา  รัต

นศรีสุข
78,697.74    

น.ส.ซาปยีา  รัต

นศรีสุข
78,697.74   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาเลขที่ 

17/2565
 14 มี.ค.2565

6

จ้างถ่ายเอกสาร

ประกอบการประชุม

การติดตาม ประเมินผล

การบริหารจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของ สพฐ. 

ปงีบประมาณ พ.ศ.2565

800.00           800.00     เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
800.00        

น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
800.00       

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

58/2565
 15 มี.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7
ค่าวสัดุเพื่อใช้ในงานวนั

เกียรติยศ
8,280.00        8,280.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 8,280.00      หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 8,280.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

15/2565
 15 มี.ค.2565

8

จ้างท าบตัรประจ าตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้

ในการใหบ้ริการท าบตัร

แก่ข้าราชการครูและ

บคุลากรในสังกัด

3,750.00        3,750.00   เฉพาะเจาะจง ศศิร์พร้ินต้ิง 3,750.00      ศศิร์พร้ินต้ิง 3,750.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

58/2565
 16 มี.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

9

ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง

ประจ างวด 16-28 ก.พ.

65

4,602.30        4,602.30   เฉพาะเจาะจง หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 4,602.30      หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 4,602.30     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

59/2565
 21 มี.ค.2565

11

ซ้ือวสัดุสุขภณัฑ์(ฝาชัก

โครกหอ้งน้ าชาย)เพื่อใช้

ในการซ่อมเปล่ียน

ทดแทนของเดิมที่แตก

ช ารุดและมีคราบสกปรก

980.00           980.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 980.00        หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 980.00       

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

61/2565
 23 มี.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

10
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง

ประจ างวด 1-15 มี.ค.65
8,525.00        8,525.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 8,525.00      หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 8,525.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

60/2565
 25 มี.ค.2565

12

จ้างถ่ายเอกสาร

ระเบยีบวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ

รับนักเรียนระดับเขต

พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 

1/2565

468.00           468.00     เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
468.00        

น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
468.00       

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

62/2565
 27 มี.ค.2565


