
แบบ สขร. 1

ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานในส านักงาน
16,140.00       16,140.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 16,140.00      หจก.ล้ิมจ่ีเซ้ง 16,140.00      

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

28/2562
 3 เม.ย. 2562

2

ค่าจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้

ในการปฏิบัติงานใน

ส านักงาน

5,247.00         5,247.00            เฉพาะเจาะจง
นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
5,247.00        

นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
5,247.00       

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

29/2562
 5 เม.ย. 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนเมษายน  2562



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

3

จ้างตรวจเช็คซ่อม

บ ารุงรักษารคยนต์

ราชการ ทะเบียน นข 

5604 นศ

4,733.15         4,733.15            เฉพาะเจาะจง
บ.โตโยต้านครศรี

ธรรมราช จ ากัด
4,733.15        

บ.โตโยต้านครศรี

ธรรมราช จ ากัด
4,733.15       

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 35/2562
 9 เม.ย. 2562

4
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน

 2 รายการ
9,900.00         9,900.00            เฉพาะเจาะจง ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 9,900.00        ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 9,900.00       

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

30/2562
 10 เม.ย. 2562

5

ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่มปกสี คู่มือต้าน

ทุจริต

5,250.00         5,250.00            เฉพาะเจาะจง
นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
5,250.00        

นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
5,250.00       

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

31/2562
 11 เม.ย. 2562



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

6

จ้างถ่ายเอกสาร

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2562

1,890.00         1,890.00            เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
1,890.00        

 นางสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
1,890.00       

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 36/2562
 18 เม.ย. 2562

7

จ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ใน

การประชุม

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผล

และนิเทศการศึกาษ (ก.

ต.ป.น.)

1,125.00         1,125.00            เฉพาะเจาะจง
 นางงสาวธันย์ชนก  

เปาะทองค า
1,125.00        

นางงสาวธันย์ชนก 

 เปาะทองค า
1,125.00       

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 37/2562
 24 เม.ย. 2562

8

ค่าวัสดุใช้ในการจัดเตรียม

สถานท่ี เพ่ือเตรียมการ

เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน

โอกาสมหามงคลพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก

10,728.00       10,728.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ห้างผ้าโชคดี 10,728.00      หจก.ห้างผ้าโชคดี 10,728.00      

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 

32/2562
 29 เม.ย. 2562



ท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

9
จ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ใน

การปฏิบัติงานในส านักงาน
8,115.00         8,115.00            เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธันย์ชนก    

เปาะทองค า
8,115.00        

น.ส.ธันย์ชนก    

เปาะทองค า
8,115.00       

ราคาเหมาะสม  และเป็นธรรม 

 ภายในวงเงินท่ีได้รับความ

เห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด

จ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 56(2) 

(ข) กฎกระทรวง และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 

33/2562
 30 เม.ย. 2562


