
แบบ สขร. 1

ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1

จ้างถ่ายเอกสาร

ของส านักงานเพื่อ

ใช้ในการปฏบิติังาน

ในส านักงาน

         7,186.00 7,186.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
      7,186.00

นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
      7,186.00

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

2.3/2563
 2 ธ.ค.2562

2

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

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

17/2563

 4 ธ.ค.2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนธันวาคม  2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3

จ้างตรวจเช็คซ่อม

บ ารุงรักษารถยนต์

ราชการ ทะเบยีน  

กร 2057   นศ.

7,798.16         7,798.16     เฉพาะเจาะจง

บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร  

จ ากัด

7,798.16      

บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร  

จ ากัด

7,798.16      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างที่ 

3/2562
 9 ธ.ค.2562

4

จ้างตรวจเช็คซ่อม/

เปล่ียนอะไหล่

รถยนต์ราชการ 

ทะเบยีน กพ 2702

  นศ.

3,902.29         3,902.29     เฉพาะเจาะจง

บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร  

จ ากัด

3,902.29      

บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร  

จ ากัด

3,902.29      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

18/2563

 9 ธ.ค.2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5
ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ใน

ส านักงาน
2,214.00         2,214.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 2,214.00       ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 2,214.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

19/2563

 9 ธ.ค.2562

6
ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้ใน

ส านักงาน
216.00           216.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านน้ าด่ืม มส. 216.00        ร้านน้ าด่ืม มส. 216.00         

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

20/2563

 13 ธ.ค.2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7

จ้างถอดชุดส่วน

ควบคุมระบบแก๊ส

และถังแก๊สรถยนต์

ราชการ ทะเบยีน 

นข 2969 นศ

2,760.00         2,760.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านกบเซอร์วสิ 2,760.00      ร้านกบเซอร์วสิ 2,760.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

21/2563

 16 ธ.ค.2562

8

จ้างตรวจเช็คซ่อม/

บ ารุงรักษารถยนต์

ราชการ ทะเบยีน 

กร 2057  นศ.

642.00           642.00       เฉพาะเจาะจง

บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร  

จ ากัด

642.00        

บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร  

จ ากัด

642.00         

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

22/2563

 19 ธ.ค.2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

9

จ้างซ่อม/เปล่ียน

วสัดุอุปกรณ์

เคร่ืองปรับอากาศ

หอ้งประชุม 1 สพ

ม.12

2,728.50         2,728.50     เฉพาะเจาะจง

บริษทั อธภิทัร  

คอนสทรัคชั่นแอนด์

เซอร์วสิ  จ ากัด

2,728.50      

บริษทั อธภิทัร  

คอนสทรัคชั่นแอนด์

เซอร์วสิ  จ ากัด

2,728.50      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

23/2563

 23 ธ.ค.2562

10

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ใน

การโครงการ

พฒันาศักยภาพ

นักเรียนในการ

จัดท าคลิปวดีิโอ

และส่ือ

ประชาสัมพนัธง์าน

ศิลปหตัถกรรม

1,100.00         1,100.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 1,100.00       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

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

24/2563

 23 ธ.ค.2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

11

จ้างตรวจเช็คซ่อม/

บ ารุงรักษารถยนต์

ราชการ ทะเบยีน 

กร 2057  นศ.

1,016.50         1,016.50     เฉพาะเจาะจง

 บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร  

จ ากัด

1,016.50      

บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร  

จ ากัด

1,016.50      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

25/2563

 24 ธ.ค.2562

12

จ้างถ่ายเอกสาร

ข้อสอบใช้ในการ

สอบแข่งขันทาง

วชิาการ ระดับเขต

นานาชาติโครงการ

พฒันาคุณภาพการ

เรียนรู้สู่สากลฯ

2,470.00         2,470.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
2,470.00      

นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
2,470.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

26/2563

 24 ธ.ค.2562

13

จ้างตัดหญ้าและ

ตกแต่งต้นไม้ 

ดอกไม้ ไม้ประดับ 

บริเวณอาคาร

ส านักงาน(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

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

27/2563

 26 ธ.ค.2562



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

14
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

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

28/2563

 27 ธ.ค.2562


