
แบบ สขร. 1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1
เช่าอินเตอร์เน็ต

ประจ าเดือนตุลาคม 

2561

2,457.20         2,457.20            เฉพาะเจาะจง
 บ. ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)
2,457.20        

บ. ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)
2,457.20       

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอเช่า

เลขท่ี 1/2562
 1 ต.ค. 2561

2
เช่าอินเตอร์เน็ต

ประจ าเดือนตุลาคม 

2561

749.00           749.00              เฉพาะเจาะจง
 บ. ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)
749.00          

 บ. ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)
749.00          

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอเช่า

เลขท่ี 2/2562
 1 ต.ค. 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนตุลาคม  2561



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

3
เช่าอินเตอร์เน็ต

ประจ าเดือนตุลาคม 

2561

1,605.00         1,605.00            เฉพาะเจาะจง
 บ. กสท โทรคมนาคม

 จ ากัด (มหาชน)
1,605.00        

บ. กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน)

1,605.00       

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอเช่า

เลขท่ี 3/2562
 1 ต.ค. 2561

4
จ้างถ่ายเอกสารโครงการ

เครือข่ายคุ้มครอง

ช่วยเหลือเด็ก

3,380.00         3,380.00            เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
3,380.00        

 นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
3,380.00       

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอจ้าง

เลขท่ี 4/2562
 1 ต.ค. 2561

5

จัดซ้ือวัสดุใช้ในการจัด

กิจกรรมเน่ืองในวัน

คล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชบรมนาถบจิตร

11,470.00       11,470.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท  เอสแอนด์โอ 

เคร่ืองเขียน  จ ากัด
11,470.00      

บริษัท  เอสแอนด์โอ

 เคร่ืองเขียน  จ ากัด
11,470.00      

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

1/2562
 12 ต.ค. 2561



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

6
ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้

ในการปฏิบัติงานใน

ส านักงาน

2,500.00         2,500.00            เฉพาะเจาะจง  ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 2,500.00        ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 2,500.00       

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือ

เลขท่ี 5/2562
 18 ต.ค. 2561

7

จ้างผู้ดูแลรักษาความ

ปลอดภัยสถานท่ีและ

ทรัพย์สินของ สพม.12 

ต้ังแต่วันท่ี 19 ต.ค. 61 

ถึงวันท่ี 30 มี.ค. 62

48,774.16       48,774.16          เฉพาะเจาะจง นายหนูชุม  ชุ่มคง 48,774.16      นายหนูชุม  ชุ่มคง 48,774.16      

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

บันทึกตกลงจ้าง

เลขท่ี 2/2562
 19 ต.ค. 2561

8
ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้

ในการปฏิบัติงานใน

ส านักงาน

120.00           120.00              เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 120.00          หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 120.00          

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือ

เลขท่ี 6/2562
 19 ต.ค. 2561



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

9
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กล้อง

ถ่ายรูปของส านักงาน
550.00           550.00              เฉพาะเจาะจง

 หจก.นครวิทยุ 

โทรทัศน์
550.00          

หจก.นครวิทยุ 

โทรทัศน์
550.00          

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือ

เลขท่ี 7/2562
 19 ต.ค. 2561

10

จัดเช่าอาคารเพ่ือใช้เป็น

ท่ีต้ังส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12  ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม  2561 ถึงเดือน

กันยายน  2562

600,000.00     600,000.00        เฉพาะเจาะจง นางดวงพร  นุตสถิตย์ 600,000.00     
นางดวงพร  นุต

สถิตย์
600,000.00    

เน่ืองจากเป้นพัสดุท่ีเก่ียวพัน

กับพัสดุท่ีได้ท าการจัดซ้ือจัดจ้าง

ไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป้น

ท่ีจะต้องจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ิมเติม

เพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเน่ือง

ในการใช้พัสดุน้ันโดยมูลค่าของ

พัสดุท่ีท าการจัดซ้ือจัดจ้าง

เพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุท่ี

ได้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อน

แล้ว ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ

 พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2)(จ) 

กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาเช่าเลขท่ี

 1/2562
 25 ต.ค. 2561



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

11

ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตเพ่ือ

ใช้ในการปฏิบัติงานใน

ส านักงาน ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2561 ถึง เดือน

กันยายน 2562 เป็น

เวลา 12 เดือน

96,000.00       96,000.00          เฉพาะเจาะจง

บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน)

96,000.00      

บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน)

96,000.00      

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือ/เช่า

เลขท่ี 2/2562
 25 ต.ค. 2561

12
น้ ามันเช้ือเพลิงเพ่ือใช้

เติมรถราชการของ

ส านักงาน

200,000.00     200,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ช.เอ็นเคออยล์ 200,000.00     หจก.ช.เอ็นเคออยล์ 200,000.00    

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

บันทึกตกลงซ้ือ

เลขท่ี 2.1/2562
 25 ต.ค. 2561

13
จ้างซ่อมบ ารุงตู้ควบคุม

ไฟฟ้าของอาคาร

ส านักงาน

2,500.00         2,500.00            เฉพาะเจาะจง  ร้านสมพรการไฟฟ้า 2,500.00        ร้านสมพรการไฟฟ้า 2,500.00       

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอจ้าง

เลขท่ี 7/2562
 30 ต.ค. 2561


