
แบบ สขร. 1

ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่

จัดซ้ือ/เช่า 

จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

1
ซ้ือน้้าด่ืมเพื่อใช้ใน

ส้านักงาน
168.00         168.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านน้้าด่ืม มส. 168.00           ร้านน้้าด่ืม มส. 168.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือขอ

จ้างเลขที่ 8/2563
 1 พ.ย.2562

2

จ้างท้าปา้ยอะคริลิค

 ศูนย์ส่งเสริม

นวตักรรมและวจิัย

ทางการศึกษา

         600.00 600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านต้นน้้าพร้ินต้ิง           600.00
ร้านต้นน้้า  

พร้ินต้ิง
600.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือขอ

จ้างเลขที่ 9/2563
 1 พ.ย.2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนพฤศจิกายน  2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่

จัดซ้ือ/เช่า 

จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

3

จ้างตรวจเช็คซ่อม/

บ้ารุงรักษารถยนต์

ราชการ ทะเบยีน 

บง  1263  พทัลุง

       1,980.00      1,980.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านพทัลุงเทคนิค

ศูนย์ล้อ
        1,980.00

ร้านพทัลุง

เทคนิคศูนย์ล้อ
      1,980.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือขอ

จ้างเลขที่ 

10/2563

 4 พ.ย.2562

4

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ใน

การด้าเนินการจัด

สอบ Pre O-NET 

ระดับชั้น ม.3 และ

 ม.6 ปกีารศึกษา 

2562 (รอบ 2)

790.00         790.00       เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 790.00          หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 790.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือขอ

จ้างเลขที่ 

11/2563

 8 พ.ย.2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่

จัดซ้ือ/เช่า 

จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

5

จ้างตรวจเช็คซ่อม

บ้ารุงรักษารถยนต์

ราชการ ทะเบยีน  

นข 5604  นศ

3,914.60       3,914.60     เฉพาะเจาะจง
 บริษทั  โตโยต้านคร

ศรีธรรมราช  จ้ากัด
3,914.60        

บริษทั  โตโย

ต้านครศรี

ธรรมราช  

จ้ากัด

3,914.60      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือขอ

จ้างเลขที่ 

12/2563

 11 พ.ย.2562

6

จ้างตัดหญ้าและ

ตกแต่งต้นไม้ 

ดอกไม้ ไม้ประดับ 

บริเวณอาคาร

ส้านักงาน(ส่วน

แยกพทัลุง)

1,500.00       1,500.00     เฉพาะเจาะจง  นาย สมใจ  ไข่สีทอง 1,500.00        
 นาย สมใจ  

ไข่สีทอง
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

รายงานขอซ้ือขอ

จ้างเลขที่ 

13/2563

 13 พ.ย.2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่

จัดซ้ือ/เช่า 

จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

7

จ้างเหมาบริการ

รักษาความ

ปลอดภยั 

ส้านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 12

 ต้ังแต่วนัที่ 1 

ตุลาคม  2562 - 

วนัที่ 30  กันยายน

 2563

   108,000.00 108,000.00  เฉพาะเจาะจง นายหนูชุม  ชุ่มคง      108,000.00
นายหนูชุม  

ชุ่มคง
108,000.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

สัญญาจ้างเลขที่ 

3/2563
 15 พ.ย.2562

8

ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง

เพื่อใช้เติมรถ

ราชการของ

ส้านักงาน

   300,000.00 300,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ช เอ็นเคออยล์      300,000.00
หจก.ช เอ็นเค

ออยล์
300,000.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

บนัทกึตกลงซ้ือ

เลขที่ 2/2563
 15 พ.ย.2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่

จัดซ้ือ/เช่า 

จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

9

ซ้ือวสัดุส้านักงาน

เพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานใน

ส้านักงาน

900.00         900.00       เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 900.00          หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 900.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือขอ

จ้างเลขที่ /2563
 19 พ.ย.2562

10

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ใน

การปฏบิติังานใน

ส้านักงาน

     12,810.00 12,810.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง       12,810.00 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 12,810.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือที่ 

2.1/2563
 21 พ.ย.2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่

จัดซ้ือ/เช่า 

จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

11

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ใน

การปฏบิติังานใน

ส้านักงาน

     14,210.00 14,210.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง       14,210.00 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 14,210.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

2.2/2563
 22 พ.ย.2562

12

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ใน

การท้า  MOU  

การพฒันา

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิท์างการ

เรียน

       1,220.00 1,220.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง         1,220.00 หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 1,220.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือขอ

จ้างเลขที่ 

14/2563

 25 พ.ย.2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่

จัดซ้ือ/เช่า 

จัดจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบัการ

คัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

13
ซ้ือน้้าด่ืมเพื่อใช้ใน

ส้านักงาน
         300.00 300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืม มส.           300.00 ร้านน้้าด่ืม มส. 300.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือขอ

จ้างเลขที่ 

15/2563

 29 พ.ย.2562

14

จ้างท้าตรายางเพื่อ

ใช้ในการปฏบิติังาน

ในส้านักงาน

         690.00 690.00       เฉพาะเจาะจง
ร้านพร้ิงแอดเวอร์ไท

ซ่ิง
          690.00

ร้านพร้ิง     

แอดเวอร์ไทซ่ิง
690.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือขอ

จ้างเลขที่ 

16/2563

 29 พ.ย.2562


