


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

ค่าซ้ือวสัดุเพื่อใช้ใน

กิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนาง

เจ้าฯพระบรมราชินีเนื่อง

ในโอกาสวนัเฉลิมพระ

ชนพรรษา 3 มิถุนายน 

2565

2,865.00         2,865.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 2,865.00     หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 2,865.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

80/2565
 2 มิ.ย.2565

2
ค่าต่ออายุโดเมนเวบ็ไซต์

ระบบต่างๆของส านักงาน
3,044.00         3,044.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั พแีอนด์ท ี

โฮสต้ิง จ ากัด
3,044.00    

บริษทั พแีอนด์ท ี

โฮสต้ิง จ ากัด
3,044.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

81/2565
 2 มิ.ย.2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2565

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช

ข้อมูลประจ าเดือนมิถุนายน  2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3

ค่าซ้ือวสัดุเพื่อใช้ใน

โครงการอบรม

เสริมสร้างและพฒันา

ภาวะผู้น าทางวชิาการ

ของข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา

1,075.00         1,075.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 1,075.00     หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 1,075.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

82/2565
 2 มิ.ย.2565

4

จ้างถ่ายเอกสารระเบยีบ

วาระการประชุมเพื่อใช้

ในการประชุมโครงการ

ความปลอดภยัใน

สถานศึกษา คร้ังที่ 3

420.00           420.00        เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
420.00      

น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
420.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

83/2565
 6 มิ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5
ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้ใน

ส านักงาน
264.00           264.00        เฉพาะเจาะจง

น้ าด่ืม ร.ร.โมคลาน

ประชาสรรค์
264.00      

น้ 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 

84/2565
 6 มิ.ย.2565

6

จ้างตรวจเช็คซ่อมบ ารุง

รถยนต์ส่วนกลาง 

หมายเลขทะเบยีน นข 

5604 นศ

4,770.60         4,770.60     เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้านคร

ศรีธรรมราช จ ากัด
4,770.60    

บริษทั โตโย

ต้านครศรีธรรมราช

 จ ากัด

4,770.60      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

85/2565
 8 มิ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

ประจ างวด 2 - 11 พ.ค.

65

13,325.30       13,325.30    เฉพาะเจาะจง หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 13,325.30  หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 13,325.30    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

86/2565
 8 มิ.ย.2565

8

ซ้ือวสัดุ (ชุดตะกร้ายัง

ชีพ)เพื่อใช้ในโครงการ

การด าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประจ าป ี2565

990.00           990.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 990.00      หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 990.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

87/2565
 10 มิ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

9

จ้างถ่ายเอกสารใบต่อ 

ก.พ.7 และใบต่อ     

ก.ค.ศ.16  เพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในส านักงาน

4,500.00         4,500.00     เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
4,500.00    

น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
4,500.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

88/2565
 13 มิ.ย.2565

10

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการ

ประกวดโครงการความ

ปลอดภยัในสถานศึกษา 

(MOE Safety Center)

3,840.00         3,840.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 3,840.00    หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 3,840.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

89/2565
 13 มิ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

11

ซ้ือคีย์ไลเซนส์(Key 

License) ปอ้งกันไวรัส

เคร่ือง Sever ทดแทน

ของเดิมที่หมดอายุ

7,704.00         7,704.00     เฉพาะเจาะจง
บ.ไทยแวร์ คอมมิวนิ

เคชั่น จ ากัด
7,704.00    

บ.ไทยแวร์ คอม

มิวนิเคชั่น จ ากัด
7,704.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

25/2565
 13 มิ.ย.2565

12

ซ้ือวสัดุส าหรับฝึกปฏบิติั

เพื่อใช้ในโครงการ

พฒันาคุณภาพการจัด

การศึกษาเรียนรวม

3,140.00         3,140.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 3,140.00    หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 3,140.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

90/2565
 20 มิ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

13

จ้างท าตรายางเพื่อใช้ใน

การปฏบิติังานใน

ส านักงาน

780.00           780.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านพร้ิงแอ็ดเวอร์

ไทซ่ิง
780.00      

ร้านพร้ิงแอ็ดเวอร์

ไทซ่ิง
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 

91/2565
 20 มิ.ย.2565

14

จ้างซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอากาศ (กลุ่ม

บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์และกลุ่ม

อ านวยการ)

1,123.50         1,123.50     เฉพาะเจาะจง

บริษทั อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่นแอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด

1,123.50    

บริษทั อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่น

แอนด์เซอร์วสิ 

จ ากัด

1,123.50      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

92/2565
 20 มิ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

15

ซ้ือดินปลูกต้นไม้เพื่อใช้

ในบ ารุงรักษาต้นไม้

ภายในบริเวณส านักงาน

2,000.00         2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายปริวฏั  ศรีรัตน์ 2,000.00    นายปริวฏั  ศรีรัตน์ 2,000.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

93/2565
 20 มิ.ย.2565

16

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ใน

โครงการอบรม

เสริมสร้างและพฒันา

ภาวะผู้น าทางวชิาการ

ของข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษา 

 ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา หน่วยที่ 2

3,107.00         3,107.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 3,107.00    หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 3,107.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

94/2565
 21 มิ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

17

จ้างซ่อมแซมเคร่ือง

คอมพวิเตอร์กลุ่ม

อ านวยการ(นางสมนึก  

สงทพิย์)

200.00           200.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินเกรส โอ

เอ(นคร) จ ากัด
200.00      

บริษทั อินเกรส โอ

เอ(นคร) จ ากัด
200.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

95/2565
 21 มิ.ย.2565

18

ค่าซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในส านักงาน

(กลุ่มอ านวยการ)

31,864.00       31,864.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 31,864.00  หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 31,864.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

26/2565
 22 มิ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

19

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

ประจ างวด 17-30 พ.ค.

65

14,530.00       14,530.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 14,530.00  หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 14,530.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

96/2565
 23 มิ.ย.2565

20
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

ประจ างวด 8-13 มิ.ย.65
10,420.80       10,420.80    เฉพาะเจาะจง หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 10,420.80  หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 10,420.80    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

97/2565
 23 มิ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

21

จ้างซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอากาศ (กลุ่ม

บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์และหอ้ง

ประชุม 2 สพม.นศ)

2,140.00         2,140.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่นแอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด

2,140.00    

บริษทั อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่น

แอนด์เซอร์วสิ 

จ ากัด

2,140.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

98/2565
 28 มิ.ย.2565

22

จ้างซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอากาศ (กลุ่ม

นโยบายและแผน)

1,872.50         1,872.50     เฉพาะเจาะจง

บริษทั อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่นแอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด

1,872.50    

บริษทั อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่น

แอนด์เซอร์วสิ 

จ ากัด

1,872.50      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

99/2565
 29 มิ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

23

จ้างซ่อมเปล่ียน

แบตเตอร่ีรถยนต์

ส่วนกลาง ทะเบยีน นข 

2969 นศ

3,500.00         3,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกบเซอร์วสิ 3,500.00    ร้านกบเซอร์วสิ 3,500.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

100/2565
 30 มิ.ย.2565


