


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

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่มเพื่อใช้

ประกอบการประชุม

พจิารณาเล่ือนเงินเดือน

ข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษา 

คร้ังที่ 2 (1 ต.ค.65)

2,600.00        2,600.00      เฉพาะเจาะจง
น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
2,600.00    

น.ส.ธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
2,600.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

5/2566
 1  พ.ย.2565

2

จ้างตัดหญ้าและตกแต่ง

ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ

 บริเวณอาคารส านักงาน

 (ประจ าเดือน

พฤศจิกายน 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 

6/2566
 4 พ.ย.2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2566

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช

ข้อมูลประจ าเดือนพฤศจิกายน  2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3

ซ้ือวสัดุเพื่อมอบให้

นักเรียนในกิจกรรม

เยี่ยมบา้นนักเรียน

4,200.00        4,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 4,200.00    หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 4,200.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

7/2566
 7 พ.ย.2565

4

ซ้ือวสัดุ(กรอบรูป 

(ส าหรับใส่เกียรติบตัร)) 

เพื่อใช้ในการมอบ

เกียรติบตัรโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์  และค่านิยม

ของชาติ

3,870.00        3,870.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 3,870.00     หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 3,870.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

8/2566
 8 พ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5

ซ้ือวสัดุ(กรอบรูป 

(ส าหรับใส่เกียรติบตัร)) 

เพื่อใช้ในการมอบ

เกียรติบตัรโครงการ

โรงเรียนดี วถิีใหม่ วถิี

คุณภาพ: สะอาด สดชื่น

 ร่มร่ืน สวยงาม และ

บรรยากาศเอื้อต่อการ

เรียนรู้

3,150.00        3,150.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 3,150.00     หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 3,150.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

9/2566
 8 พ.ย.2565

6

ซ้ือวสัดุ (กรอบรูป 

(ส าหรับใส่เกียรติบตัร)) 

เพื่อใช้ในการมอบ

เกียรติบตัรครูดีในดวงใจ

 คร้ังที่ 20

3,000.00        3,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 3,000.00    หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 3,000.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

10/2566
 8 พ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้  ในการ

ประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการและ

คณะกรรมการประเมิน

คัดเลือกนักเรียนและ

สถานศึกษา  เพื่อรับ

รางวลัพระราชทาน

2,100.00        2,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 2,100.00    หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 2,100.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

11/2566
 8 พ.ย.2565

8

ซ้ือวสัดุ(กรอบรูป 

(ส าหรับใส่เกียรติบตัร)) 

เพื่อใช้ในการมอบ

เกียรติบตัรการน าผล

การสอบ (O-NET) ไป

พฒันาคุณภาพการศึกษา

1,800.00        1,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 1,800.00    หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 1,800.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

12/2566
 8 พ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

9

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการ

ประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการและ

คณะกรรมการประเมิน

คัดเลือกนักเรียนและ

สถานศึกษาเพื่อรับ

รางวลัพระราชทาน

1,654.00        1,654.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั มิสเตอร์.ดี.

ไอ.วาย.(กรุงเทพ) 

จ ากัด

1,654.00    

บริษทั มิสเตอร์.ดี.

ไอ.วาย.(กรุงเทพ) 

จ ากัด

1,654.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

13/2566
 10 พ.ย.2565

10

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้

ในการปฏบิติังานใน

ส านักงาน

1,385.00        1,385.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 1,385.00    หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 1,385.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

14/2566
 16 พ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

11

ซ้ือวสัดุ(หมึกHP 703) 

เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน

ในส านักงาน

1,800.00        1,800.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินเกรส โอ

เอ(นคร) จ ากัด
1,800.00    

บริษทั อินเกรส โอ

เอ(นคร) จ ากัด
1,800.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

15/2566
 16 พ.ย.2565

12

ซ้ือวสัดุอะไหล่

คอมพวิเตอร์(ฮาร์ดดิส 

250 GB)เพื่อใช้ในการ

ทดแทนของเดิมที่เส่ือม

คุณภาพเนื่องจากใช้งาน

มานาน

8,750.00        8,750.00      เฉพาะเจาะจง
บ.อินเกรส โอเอ

(นคร) จ ากัด
8,750.00    

บ.อินเกรส โอเอ

(นคร) จ ากัด
8,750.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

2/2566
 16 พ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

13

จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่

และอุปกรณ์

เคร่ืองปรับอากาศหอ้ง

ประชุม 2 ของส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช

6,152.50        6,152.50      เฉพาะเจาะจง

บ.อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่น 

แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ากัด

6,152.50    

บ.อธภิทัร 

คอนสทรัคชั่น 

แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ากัด

6,152.50        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่

 3/2566
 21 พ.ย.2565

14

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่มเพื่อใช้ในการ

ประชุมจัดต้ัง

งบประมาณ ป ี2567 

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ 

ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง

5,160.00        5,160.00      เฉพาะเจาะจง
นางสาวธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
5,160.00    

นางสาวธนัย์ชนก  

เปาะทองค า
5,160.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่

 4/2566
 22 พ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

15

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

ประจ างวดวนัที่ 2-15 

ต.ค.65

22,325.10      22,325.10     เฉพาะเจาะจง หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 22,325.10  หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 22,325.10      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

16/2566
 23 พ.ย.2565

16

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

ประจ างวดวนัที่ 17-31 

ต.ค.65

12,200.00      12,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 12,200.00  หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 12,200.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

17/2566
 23 พ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

17

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

ประจ างวดวนัที่ 3-15 

พ.ย.65

15,390.10      15,390.10     เฉพาะเจาะจง หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 15,390.10  หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 15,390.10      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

18/2566
 23 พ.ย.2565

18

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

ประจ างวดวนัที่ 17-30 

พ.ย.65

10,574.00      10,574.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 10,574.00  หจก.ซ เอ็นเคออยล์ 10,574.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานเลขที่ 

19/2566
 23 พ.ย.2565



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

19

ซ้ือวสัดุอะไหล่

คอมพวิเตอร์(ฮาร์ดดิส 

250 GB)เพื่อใช้ซ่อม

เปล่ียนทดแทนของเดิมที่

เส่ือมคุณภาพเนื่องจาก

ใช้งานมานาน

8,750.00        8,750.00      เฉพาะเจาะจง
บ.อินเกรส โอเอ

(นคร) จ ากัด
8,750.00  

บ.อินเกรส โอเอ

(นคร) จ ากัด
8,750.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

5/2566
 30 พ.ย.2565

20

จ้างตรวจเช็คและซ่อม

บ ารุงรักษา รถยนต์

ราชการ ทะเบยีน นข 

2969 นศ.

7,731.29        7,731.29      เฉพาะเจาะจง
 บ.โตโยต้านครศรี

ธรรมราช จ ากัด
7,731.29    

 บ.โตโยต้านครศรี

ธรรมราช จ ากัด
7,731.29        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่

 6/2566
 30 พ.ย.2565


