
แบบ สขร. 1

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ใน

ส ำนักงำน
3,850.00         3,850.00            เฉพำะเจำะจง

 บ.เอสแอนด์โอเคร่ือง

เขียน
3,850.00        

บ.เอสแอนด์โอเคร่ือง

เขียน
3,850.00        

รำคำเหมำะสม  และเป็นธรรม 

 ภำยในวงเงินท่ีได้รับควำม

เห็นชอบ ตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้ำงฯ พ.ศ. 2560 มำตรำ 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง ข้อ 79

รำยงำนขอซ้ือ

เลขท่ี 18/2562
 4 ธ.ค. 2561

2

จ้ำงตรวจเช็คซ่อม

บ ำรุงรักษำรถยนต์

รำชกำร ทะเบียน 

นศ 2969 นศ

3,336.26         3,336.26            เฉพำะเจำะจง
 บ.โตโยต้ำนครศรี

ธรรมรำช จ ำกัด
3,336.26        

บ.โตโยต้ำนครศรี

ธรรมรำช จ ำกัด
3,336.26        

รำคำเหมำะสม  และเป็นธรรม 

 ภำยในวงเงินท่ีได้รับควำม

เห็นชอบ ตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้ำงฯ พ.ศ. 2560 มำตรำ 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง ข้อ 79

รำยงำนขอจ้ำง

เลขท่ี 19/2562
 7 ธ.ค. 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนธันวาคม  2561



ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

3

จ้ำงท ำตรำยำงเพ่ือ

ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ในส ำนักงำน

1,370.00         1,370.00            เฉพำะเจำะจง
 ร้ำนพร้ิงแอดเวอร์ไท

ซ่ิง
1,370.00        

ร้ำนพร้ิงแอดเวอร์ไท

ซ่ิง
1,370.00        

รำคำเหมำะสม  และเป็นธรรม 

 ภำยในวงเงินท่ีได้รับควำม

เห็นชอบ ตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้ำงฯ พ.ศ. 2560 มำตรำ 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง ข้อ 79

รำยงำนขอจ้ำง

เลขท่ี 20/2562
 14 ธ.ค. 2561

4

จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำ

รถยนต์รำชกำร 

ทะเบียน กพ 2072

 นศ.

12,357.43       12,357.43          เฉพำะเจำะจง
บริษัท มิตซู ชูเกียรติ

ยนต์ นคร จ ำกัด
12,357.43      

บริษัท มิตซู ชูเกียรติ

ยนต์ นคร จ ำกัด
12,357.43       

รำคำเหมำะสม  และเป็นธรรม 

 ภำยในวงเงินท่ีได้รับควำม

เห็นชอบ ตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้ำงฯ พ.ศ. 2560 มำตรำ 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง ข้อ 79

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 

8/2562
 20 ธ.ค. 2561

5

จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำ

รถยนต์รำชกำร 

ทะเบียน กร 2057

 นศ.

14,511.34       14,511.34          เฉพำะเจำะจง
บริษัท มิตซู ชูเกียรติ

ยนต์ นคร จ ำกัด
14,511.34      

บริษัท มิตซู ชูเกียรติ

ยนต์ นคร จ ำกัด
14,511.34       

รำคำเหมำะสม  และเป็นธรรม 

 ภำยในวงเงินท่ีได้รับควำม

เห็นชอบ ตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้ำงฯ พ.ศ. 2560 มำตรำ 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง ข้อ 79

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 

7/2562
 20 ธ.ค. 2561



ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

6

จ้ำงตัดหญ้ำและ

ตกแต่งต้นไม้ 

ดอกไม้ ไม้ประดับ

บริเวณอำคำร

ส ำนักงำน

1,500.00         1,500.00            เฉพำะเจำะจง
 นำยณัฐวุฒิ  วิเชียร

สร้ำง
1,500.00        

นำยณัฐวุฒิ  วิเชียร

สร้ำง
1,500.00        

รำคำเหมำะสม  และเป็นธรรม 

 ภำยในวงเงินท่ีได้รับควำม

เห็นชอบ ตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้ำงฯ พ.ศ. 2560 มำตรำ 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง ข้อ 79

รำยงำนขอจ้ำง

เลขท่ี 21/2562
 21 ธ.ค. 2561

7

จ้ำงท ำป้ำยอะคลิลิ

คช่ือกลุ่มเพ่ือใช้ใน

กำรปฏิบัติงำนใน

ส ำนักงำน

1,050.00         1,050.00            เฉพำะเจำะจง
 ร้ำนพร้ิงแอดเวอร์ไท

ซ่ิง
1,050.00        

 ร้ำนพร้ิงแอดเวอร์

ไทซ่ิง
1,050.00        

รำคำเหมำะสม  และเป็นธรรม 

 ภำยในวงเงินท่ีได้รับควำม

เห็นชอบ ตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้ำงฯ พ.ศ. 2560 มำตรำ 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง ข้อ 79

รำยงำนขอจ้ำง

เลขท่ี 22/2562
 21 ธ.ค. 2561

8

จ้ำงถ่ำยเอกสำร

โครงกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรเรียนรู้

สู่สำกล

2,412.00         2,412.00            เฉพำะเจำะจง
 นำงสำวธันย์ชนก  

เปำะทองค ำ
2,412.00        

 นำงสำวธันย์ชนก  

เปำะทองค ำ
2,412.00        

รำคำเหมำะสม  และเป็นธรรม 

 ภำยในวงเงินท่ีได้รับควำม

เห็นชอบ ตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้ำงฯ พ.ศ. 2560 มำตรำ 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง ข้อ 79

รำยงำนขอจ้ำง

เลขท่ี 23/2562
 28 ธ.ค. 2561



ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัด

จ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

9

ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร

ของส ำนักงำนเพ่ือ

ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ในส ำนักงำน

9,269.00         9,269.00            เฉพำะเจำะจง
นำงสำวธันย์ชนก  

เปำะทองค ำ
9,269.00        

นำงสำวธันย์ชนก  

เปำะทองค ำ
9,269.00        

รำคำเหมำะสม  และเป็นธรรม 

 ภำยในวงเงินท่ีได้รับควำม

เห็นชอบ ตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้ำงฯ พ.ศ. 2560 มำตรำ 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง ข้อ 79

ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 

9/2562
 28 ธ.ค. 2561


