
แบบ สขร. 1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1

จัดซ้ือครุภัณฑ์เผยแพร่

และโฆษณา ครุภัณฑ์

ส านักงาน งปม.62

303,700.00     303,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 303,700.00     ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 303,700.00   

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

18/2562
 6 ก.พ. 2562

2

จ้างตัดหญ้าและ

ตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ 

ไม้ประดับบริเวณ

อาคารส านักงาน

1,500.00         1,500.00          เฉพาะเจาะจง
 นายณัฐวุฒิ    

วิเชียรสราง
1,500.00        

 นายณัฐวุฒิ    วิเชียรส

ราง
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 27/2562
 8 ก.พ. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2562



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

3

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

ของส านักงานเพ่ือใช้

ในการปฏิบัติงานใน

ส านักงาน

9,014.00         9,014.00          เฉพาะเจาะจง
นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
9,014.00        

นางสาวธันย์ชนก    

เปาะทองค า
9,014.00       

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

19/2562
 12 ก.พ. 2562

4
ค่าวัสดุเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานในส านักงาน
7,800.00         7,800.00          เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเกรส โอ เอ

 นคร
7,800.00        

บริษัท อินเกรส โอ เอ 

นคร
7,800.00       

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

20/2562
 13 ก.พ. 2562

5
ค่าวัสดุเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานในส านักงาน
7,740.00         7,740.00          เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเกรส โอ เอ

 นคร
7,740.00        

บริษัท อินเกรส โอ เอ 

นคร
7,740.00       

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

21/2562
 13 ก.พ. 2562



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

6

จ้างถ่ายเอกสาร

โรงเรียนคุณภาพ

ประจ าต าบล ระดับ

มัธยมศึกษา

225.00           225.00             เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
225.00          

นางสาวธันย์ชนก    

เปาะทองค า
225.00         

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 28/2562
 22 ก.พ. 2562

7

เช่าอินเทอร์เน็ต

ประจ าเดือนมีนาคม 

2562

1,284.00         1,284.00          เฉพาะเจาะจง
 บ.ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จ ากัด
1,284.00        

บ.ทริปเปิลที 

อินเทอร์เน็ต จ ากัด
1,284.00       

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 29/2562
 28 ก.พ. 2562


