


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

จ้างตัดหญ้าและตกแต่ง

ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ

 บริเวณอาคารส านักงาน

 (ประจ าเดือนเมษายน 

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 

63/2565
 1 เม.ย.2565

2

ค่าจ้างตรวจเช็คซ่อม

บ ารุงรักษารถราชการ 

ทะเบยีน นข 2969 นศ

6,565.84        6,565.84     เฉพาะเจาะจง
บ.โตโยต้นครศรี

ธรรมราช จ ากัด
6,565.84     

บ.โตโยต้นครศรี

ธรรมราช จ ากัด
6,565.84     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่

 16/2565
 5 เม.ย.2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช

ข้อมูลประจ าเดือนเมษายน  2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3

จ้างท าเอกสารเข้าเล่ม

รายงานผลการ

ด าเนินงานตามนโยบาย

เร่งด่วนของ

กระทรวงศึกษาธกิาร

(เขตตรวจราชการที่ 5) 

ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2565

540.00          540.00       เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนัย์ชนก     

เปาะทองค า
540.00       

น.ส.ธนัย์ชนก     

เปาะทองค า
540.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

64/2565
 8 เม.ย.2565

4

จัดจ้างจัดดอกไม้และ

ชุดอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน

โครงการอนุรักษแ์ละสืบ

สานประเพณีไทยเนื่อง

ในวนัสงกรานต์ 

ประจ าป ี2565

8,700.00        8,700.00     เฉพาะเจาะจง
 ร้านเพญ็ & P.T. 

ฟลาวเวอร์
8,700.00     

ร้านเพญ็ & P.T. 

ฟลาวเวอร์
8,700.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่

 16.1/2565
 8 เม.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5

ค่าจ้างซักรีดผ้าปโูต๊ะ

หอ้งประชุมของ

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช

4,000.00        4,000.00     เฉพาะเจาะจง
 นางพรประภา  สง

คง
4,000.00     นางพรประภา  สงคง 4,000.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

65/2565
 11 เม.ย.2565

6
ค่าวสัดุเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในส านักงาน
27,450.00      27,450.00   เฉพาะเจาะจง

บ.อินเกรส โอเอ

(นคร) จ ากัด
27,450.00   

บ.อินเกรส โอเอ

(นคร) จ ากัด
27,450.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

17/2565
 18 เม.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7

ค่าจ้างซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอากาศ (กลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา)

1,551.50        1,551.50     เฉพาะเจาะจง

 บริษทั อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่นแอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด

1,551.50     

 บริษทั อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่นแอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด

1,551.50     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

66/2565
 19 เม.ย.2565

8
ค่าวสัดุเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในส านักงาน
15,900.00      15,900.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 15,900.00   หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 15,900.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

18/2565
 19 เม.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

9

จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ

และกระดาษค าตอบ  

เพื่อใช้ในการด าเนินการ

สอบแข่งขันทางวชิาการ 

 ระดับนานาชาติ

ประจ าป ีพ.ศ.2565 

(รอบแรก ระดับเขต

พื้นที่การศึกษา)

846.00          846.00       เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนัย์ชนก  เปาะ

ทองค า
846.00       

น.ส.ธนัย์ชนก  เปาะ

ทองค า
846.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

67/2565
 21 เม.ย.2565

10

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

ประจ างวด 16-31 มี.ค.

65

18,375.20      18,375.20   เฉพาะเจาะจง หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 18,375.20   หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 18,375.20    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

68/2565
 21 เม.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

11

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

ประจ างวด 1-15 เม.ย.

65

3,580.00        3,580.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 3,580.00     หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 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 

69/2565
 21 เม.ย.2565

12

ซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในการ
ประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานใน
หน้าทีเ่พือ่พัฒนา
การศึกษาต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา

770.00          770.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 770.00       หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 770.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

70/2565
 29 เม.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

13

จ้างตัดหญ้าและตกแต่ง

ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ

 บริเวณอาคารส านักงาน

 (ประจ าเดือน

พฤษภาคม 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 

71/2565
 29 เม.ย.2565

14

ค่าซ้ือเส้ือกีฬาพร้อมปกั

ข้อความโครงการ  เพื่อ

ใช้ในการประชาสัมพนัธ์

โครงการจัดสรรเงิน

อุดหนุนนักเรียนยากจน

พเิศษแบบมีเง่ือนไข No

 Child Left Behind

36,570.00      36,570.00   เฉพาะเจาะจง ร้านPakจักร.COM 36,570.00   ร้านPakจักร.COM 36,570.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

19/2565
 29 เม.ย.2565


