
แบบ สขร. 1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานในส านักงาน
9,300.00         9,300.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเกรส โอเอ 

(นคร) จ ากัด
9,300.00        

บริษัท อินเกรส โอเอ 

(นคร) จ ากัด
9,300.00     

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

22/2562
 1 มี.ค. 2562

2
ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ใน

ส านักงาน
2,960.00         2,960.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 2,960.00        หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 2,960.00     

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 30/2562
 1 มี.ค. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนมีนาคม  2562



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

3

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่มเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานส านักงาน

4,227.00         4,227.00        เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
4,227.00        

 นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
4,227.00     

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 31/2562
 1 มี.ค. 2562

4

จ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้

ในการปฏิบัติงานใน

ส านักงาน

6,219.00         6,219.00        เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
6,219.00        

 นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
6,219.00     

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

23/2562
 4  มี.ค. 2562

5

จ้างซ่อม/เปล่ียนวัสดุ

อุปกรณ์รถยนต์ราชการ 

ทะเบียน กร 2057 นศ.

10,115.78       10,115.78       เฉพาะเจาะจง
บริษัท  มิตซู ชูเกียรติ

ยนต์ นคร จ ากัด
10,115.78      

บริษัท  มิตซู ชูเกียรติ

ยนต์ นคร จ ากัด
10,115.78   

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

24/2562
 11 มี.ค. 2562



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

6
จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม

คู่มือการประเมินตัวช้ีวัด
2,900.00         2,900.00        เฉพาะเจาะจง

 นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
2,900.00        

นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
2,900.00     

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 32/2562
 13 มี.ค. 2562

7
ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ใน

ส านักงาน
3,300.00         3,300.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 3,300.00         หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 3,300.00     

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 33/2562
 14 มี.ค. 2562

8

จ้างซ่อมบ ารุงรักษา

รถยนต์ราชการ ทะเบียน

 กพ 2702 นศ

14,253.47       14,253.47       เฉพาะเจาะจง
บริษัท  มิตซู ชูเกียรติ

ยนต์ นคร จ ากัด
14,253.47      

บริษัท  มิตซู ชูเกียรติ

ยนต์ นคร จ ากัด
14,253.47   

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

25/2562
 18 มี.ค. 2562



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

9

ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานในส านักงาน 

(หมึกเคร่ืองปร้ินเอกสาร)

37,200.00       37,200.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเกรส โอ เอ

 นคร
37,200.00      

บริษัท อินเกรส โอ เอ

 นคร
37,200.00   

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

26/2562
 19  มี.ค. 2562

10

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่มข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกาษ

 2562

1,860.00         1,860.00        เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
1,860.00        

 นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
1,860.00     

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 34/2562
 22 มี.ค. 2562


