


แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอื

จ้าง

วันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1

จ้างตัดหญ้าและตกแต่ง

ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ

 บริเวณอาคารส านักงาน

 (ประจ าเดือนตุลาคม 

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

 1/2566
 7 ต.ค.2565

2

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่มเพื่อใช้

ประกอบการประชุม

พจิาณาย้ายข้าราชการครู

630.00           630.00       เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
630.00        

น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
630.00         

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่

 2/2566
 7 ต.ค.2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2566

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช

ข้อมูลประจ าเดือนตุลาคม  2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอื

จ้าง

วันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่มสรุปรายงานผล

การด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  

เพื่อใช้ในการประชุม

765.00           765.00       เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
765.00        

น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
765.00         

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่

 3/2566
 20 ต.ค.2565

4
จ้างพนักงานท าความ

สะอาด  กลุ่มอ านวยการ
108,000.00      108,000.00  เฉพาะเจาะจง

 น.ส.เสาวลักษณ์  

ชอบท ากิจ
108,000.00  

 น.ส.เสาวลักษณ์

  ชอบท ากิจ
108,000.00   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาเลขที่ 

1/2566
 27 ต.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอื

จ้าง

วันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5
จ้างพนักงานขับรถ กลุ่ม

อ านวยการ
108,000.00      108,000.00  เฉพาะเจาะจง

 นายพรเทพ  เพชร

ไทยพงศ์
108,000.00  

 นายพรเทพ  

เพชรไทยพงศ์
108,000.00   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาเลขที่ 

2/2566
 27 ต.ค.2565

6
จ้างพนักงานขับรถ กลุ่ม

อ านวยการ
108,000.00      108,000.00  เฉพาะเจาะจง

นายสุทธพิงษ ์ 

นกยูงทอง
108,000.00  

นายสุทธพิงษ ์ 

นกยูงทอง
108,000.00   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาเลขที่ 

3/2566
 27 ต.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอื

จ้าง

วันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7
จ้างเจ้าหน้าที่ธรุการ

กลุ่มนิเทศติดตามฯ
144,000.00      144,000.00  เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุกัญญา  ยอด

เวยีน
144,000.00  

น.ส.สุกัญญา  

ยอดเวยีน
144,000.00   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาเลขที่ 

4/2566
 27 ต.ค.2565

8

จ้างนักวเิคราะห์

นโยบายและแผนกลุ่ม

นโยบายและแผน

144,000.00      144,000.00  เฉพาะเจาะจง
น.ส.รุ้งลาวลัย์  บญุ

เฟื่อง
144,000.00  

น.ส.รุ้งลาวลัย์  

บญุเฟื่อง
144,000.00   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาเลขที่ 

5/2566
 27 ต.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอื

จ้าง

วันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

9

จ้างเจ้าหน้าที่การเงิน

และบญัชี กลุ่ม

บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์

144,000.00      144,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.สุไวบะ๊  อุมา 144,000.00  น.ส.สุไวบะ๊  อุมา 144,000.00   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาเลขที่ 

6/2566
 27 ต.ค.2565

10

จ้างเจ้าหน้าที่พสัดุ กลุ่ม

บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์

144,000.00      144,000.00  เฉพาะเจาะจง
น.ส.ฟารีดา  ยอด

เวยีน
144,000.00  

น.ส.ฟารีดา  

ยอดเวยีน
144,000.00   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาเลขที่ 

7/2566
 27 ต.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอื

จ้าง

วันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

11

จ้างเจ้าหน้าที่ธรุการ

กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์

144,000.00      144,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทพิย์  สังหาด 144,000.00  
น.ส.พรทพิย์  

สังหาด
144,000.00   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาเลขที่ 

8/2566
 27 ต.ค.2565

12
จ้างพนักงานขับรถ กลุ่ม

อ านวยการ
108,000.00      108,000.00  เฉพาะเจาะจง

นายณัฐวฒิุ  

วเิชียรสราง
108,000.00  

นายณัฐวฒิุ  

วเิชียรสราง
108,000.00   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาเลขที่ 

9/2566
 27 ต.ค.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอื

จ้าง

วันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

13

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเย็บชุดรายการจัดท า

แผนพฒันาการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

ปงีบประมาณ พ.ศ.2566

 - 2570  เพื่อใช้ในการ

ประชุม

2,886.00         2,886.00     เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
2,886.00      

น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
2,886.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่

 4/2566
 28 ต.ค.2565


