
แบบ สขร. 1

ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1

จ้างถ่ายเอกสาร

ของส านักงานเพื่อ

ใช้ในการ

ปฏบิติังานใน

ส านักงาน

         7,767.00             7,767.00  เฉพาะเจาะจง
นางสาวธนัย์ชนก  

 เปาะทองค า
       7,767.00

นางสาวธนัย์ชนก

   เปาะทองค า
      7,767.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

1/2563
 1 ต.ค.2562

2
ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้ใน

ส านักงาน
           252.00 252.00              เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม มส.          252.00 ร้านน้ าด่ืม มส.          252.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายขอซ้ือเลขที่

 1/2563
 4 ต.ค.2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนตุลาคม  2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3

ซ้ือวสัดุใช้ในการ

จัดพธิบี าเพญ็กุศล

และพธินี้อมร าลึก

เนื่องในวนัคล้าย

วนัสวรรคต

พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิ

เบศร มหาภมูิ

พลอดุลยเดช

มหาราช บรมนา

รถบพติร

         8,949.00 8,949.00            เฉพาะเจาะจง

บริษทั  เอสแอนด์

โอ  เคร่ืองเขียน  

จ ากัด

       8,949.00

บริษทั  เอส

แอนด์โอ  เคร่ือง

เขียน  จ ากัด

      8,949.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

2/2563
 9 ต.ค.2562

4

จ้างตัดหญ้าและ

ตกแต่งต้นไม้ 

ดอกไม้ ไม้ประดับ

 บริเวณอาคาร

ส านักงาน(ส่วน

แยกพทัลุง)

         1,500.00 1,500.00            เฉพาะเจาะจง
นาย สมใจ  ไข่สี

ทอง
       1,500.00

นาย สมใจ  ไข่สี

ทอง
      1,500.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายขอซ้ือเลขที่

 2/2563
 11 ต.ค.2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ใน

การปฏบิติังานใน

ส านักงาน

         1,575.00 1,575.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง        1,575.00 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง       1,575.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายขอซ้ือเลขที่

 3/2563
 17 ต.ค.2562

6

จ้างตรวจเช็ค

ซ่อม/บ ารุงรักษา

รถยนต์ราชการ 

ทะเบยีน กพ 

2702  นศ.

         3,728.95 3,728.95            เฉพาะเจาะจง

บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร 

 จ ากัด

       3,728.95

บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร

  จ ากัด

      3,728.95

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายขอซ้ือเลขที่

 4/2563
 18 ต.ค.2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7
ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้ใน

ส านักงาน
           228.00               228.00  เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม มส.          228.00 ร้านน้ าด่ืม มส.          228.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายขอซ้ือเลขที่

 5/2563
 18 ต.ค.2562

8

จ้างตัดหญ้าและ

ตกแต่งต้นไม้ 

ดอกไม้ ไม้ประดับ

 บริเวณอาคาร

ส านักงาน

         1,500.00 1,500.00            เฉพาะเจาะจง
นาย  ณัฐวฒิุ  

วเิชียรสร้าง
       1,500.00

นาย  ณัฐวฒิุ  

วเิชียรสร้าง
      1,500.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายขอซ้ือเลขที่

 6/2563
 22 ต.ค.2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

9

จ้างถ่ายเอกสาร

ของส านักงานเพื่อ

ใช้ในการ

ปฏบิติังานใน

ส านักงาน

         3,428.00 3,428.00            เฉพาะเจาะจง
นางสาวธนัย์ชนก  

 เปาะทองค า
       3,428.00

นางสาวธนัย์ชนก

   เปาะทองค า
      3,428.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายขอซ้ือเลขที่

 7/2563
 31 ต.ค.2562


