
แบบ สขร. 1

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1

เช่าอินเตอร์เน็ต

ประจ าเดือน

พฤศจิกายน 2561

2,450.30         2,450.30            เฉพาะเจาะจง
 บ. ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)
2,450.30        

 บ. ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)
2,450.30    

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 9/2562
 1 พ.ย. 2561

2

เช่าอินเตอร์เน็ต

ประจ าเดือน

พฤศจิกายน 2561

749.00           749.00              เฉพาะเจาะจง
 บ. ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)
749.00          

 บ. ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)
742.00      

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 10/2562
 1 พ.ย. 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนพฤศจิกายน  2561



ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

3

เบิกค่าเช่า

อินเตอร์เน็ต

ประจ าเดือน

พฤศจิกายน 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 11/2562
 1 พ.ย. 2561

4

จ้างตัดหญ้าและ

ตกแต่งต้นไม้ 

ดอกไม้ ไม้ประดับ 

บริเณอาคาร

ส านักงาน

1,500.00         1,500.00            เฉพาะเจาะจง  นายณัฐวุฒิ  วิเชียรสร้าง 1,500.00        นายณัฐวุฒิ  วิเชียรสร้าง 1,500.00    

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 12/2562
 2 พ.ย. 2561

5

จ้างถ่ายเอกสาร

พร้อมเข้าเล่มวาระ

การประชุม

ผู้บริหารสถานศึกษา

3,480.00         3,480.00            เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
3,480.00        

นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
3,480.00    

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 13/2562
 2 พ.ย. 2561



ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

6

จ้างท าเกียรติบัตร

เชิดชูเกียรติ  O - 

NET ปีการศึกษา 

2560

6,615.00         6,615.00            เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ ก.พลการพิมพ์ 6,615.00        โรงพิมพ์ ก.พลการพิมพ์ 6,615.00    

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

2/2562
 9 พ.ย. 2561

7

จ้างท าตรายางเพ่ือ

ใช้ในการปฏิบัติงาน

ในส านักงาน

390.00           390.00              เฉพาะเจาะจง  ร้านพร้ิงแอดเวอร์ไทซ่ิง 390.00          ร้านพร้ิงแอดเวอร์ไทซ่ิง 390.00      

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 14/2562
 14 พ.ย. 2561

8

จ้างท าตรายางเพ่ือ

ใช้ในการปฏิบัติงาน

ในส านักงาน

550.00           550.00              เฉพาะเจาะจง  ร้านพร้ิงแอดเวอร์ไทซ่ิง 550.00          ร้านพร้ิงแอดเวอร์ไทซ่ิง 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

รายงานขอจ้าง

เลขท่ี 15/2562
 14 พ.ย. 2561



ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

9

จ้างท าตรายางเพ่ือ

ใช้ในการปฏิบัติงาน

ในส านักงาน

1,330.00         1,330.00            เฉพาะเจาะจง  ร้านพร้ิงแอดเวอร์ไทซ่ิง 1,330.00        ร้านพร้ิงแอดเวอร์ไทซ่ิง 1,330.00    

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 16/2562
 14 พ.ย. 2561

10

ซ้ือวัสดุกรอบรูป

เพ่ือใช้ใส่เกียรติบัตร

เชิดชูเกียรติ O-NET

17,010.00       17,010.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท.บี สตูดิโอ  จ ากัด 17,010.00      บริษัท บี สตูดิโอ  จ ากัด 17,010.00  

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

3/2562
 16 พ.ย. 2561

11

จ้างตรวจเช็คสภาพ

รถยนราชการ 

ทะเบียน บง 1263

 พัทลุง

1,620.00         1,620.00            เฉพาะเจาะจง
 ร้านพัทลุงเทคนิคศูนย์

ล้อ
1,620.00        

 ร้านพัทลุงเทคนิคศูนย์

ล้อ
1,620.00    

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 17/2562
 16 พ.ย. 2561



ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

12

เบิกค่าเช่า

อินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้

ในการปฏิบัติงาน

ในส านักงาน  ต้ังแต่

เดือนธันวาคม 

2561 ถึงเดือน

กันยายน 2562  

จ านวน 10  เดือน

24,503.00       24,503.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท  ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)
24,503.00      

บริษัท  ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน)
24,503.00  

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 4/2562
 28 พ.ย. 2561


