
แบบ สขร. 1

ที่
งานที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1

จ้างซ่อม/เปล่ียนวสัดุ

อุปกรณ์

เคร่ืองปรับอากาศหอ้ง

อ านวยการ

963.00          963.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั อธภิทัร  

คอนสทรัคชั่นแอนด์

เซอร์วสิ  จ ากัด

963.00      

บริษทั อธภิทัร  

คอนสทรัคชั่นแอนด์

เซอร์วสิ  จ ากัด

963.00        

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 

35/2563

 3 ก.พ.2563

2

ซ้ือวสัดุใช้ตกแต่งและ

บ ารุงต้นไม้บริเวณ

ส านักงาน

2,700.00        2,700.00   เฉพาะเจาะจง  ร้านนภสั  1000 ไม้ 2,700.00    ร้านนภสั  1000 ไม้ 2,700.00     

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 

36/2563

 7 ก.พ.2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2563



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3

จ้างท าตรายางเพื่อใช้

ในการปฏบิติังานใน

ส านักงาน

700.00          700.00      เฉพาะเจาะจง
 ร้านพร้ิงแอดเวอร์ไท

ซ่ิง
700.00       ร้านพร้ิงแอดเวอร์ไทซ่ิง 700.00        

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 

37/2563

 7 ก.พ.2563

4

จ้างตัดหญ้าและ

ตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ 

ไม้ประดับ บริเวณ

อาคารส 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

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

38/2563

 11 ก.พ.2563



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5

จ้างท าบตัรเจ้าหน้าที่

ของรัฐเพื่อใช้ในการ

ใหบ้ริการการจัดท า

บตัรข้าราชการครู

และบคุลากรทางการ

ศึกษาในสังกัด สพม.12

5,000.00        5,000.00   เฉพาะเจาะจง
โรงพมิพ ์ก พลการ

พมิพ์
5,000.00    โรงพมิพ ์ก พลการพมิพ์ 5,000.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

6/2563
 14 ก.พ.2563

6
ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในส านักงาน
6,720.00        6,720.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 6,720.00    หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 6,720.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

7/2563
 14 ก.พ.2563



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7
ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้ใน

ส านักงาน
324.00          324.00      เฉพาะเจาะจง  ร้านน้ าด่ืม มส. 324.00      ร้านน้ าด่ืม มส. 324.00        

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 

39/2563

 17 ก.พ.2563

8

จ้างท าสมุดโทรศัพท์

เพื่อใช้ในการ

ใหบ้ริการการจัดท า

บตัรข้าราชการครู

และบคุลากรทางการ

ศึกษาในสังกัด สพม.12

25,000.00      25,000.00  เฉพาะเจาะจง
โรงพมิพ ์ก พลการ

พมิพ์
25,000.00  โรงพมิพ ์ก พลการพมิพ์ 25,000.00    

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

8/2563
 21 ก.พ.2563



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

9
ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้ใน

ส านักงาน
300.00          300.00      เฉพาะเจาะจง  ร้านน้ าด่ืม มส. 300.00       ร้านน้ าด่ืม 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

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

40/2563

 28 ก.พ.2563

10

จ้างถ่ายเอกสารพร้อม

เล่มรายงานของ

ส านักงาน

1,470.00        1,470.00   เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
1,470.00    

 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
1,470.00     

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 

41/2563

 28 ก.พ.2563



ที่
งานที่จัดซ้ือหรอืจัด

จ้าง

 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

11

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ใในการ

ใหบ้ริการผู้มาติดต่อ

ราชการตามมาตรการ

ปอ้งกันการแพร่

ระบาดของไวรัสโควดิ

2,380.00        2,380.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสามพพี ี เน็ตเวร์ิค 2,380.00    ร้านสามพพี ี เน็ตเวร์ิค 2,380.00     

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 

42/2563

 28 ก.พ.2563

12

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ใในการ

ใหบ้ริการผู้มาติดต่อ

ราชการตามมาตรการ

ปอ้งกันการแพร่

ระบาดของไวรัสโควดิ

2,380.00        2,380.00   เฉพาะเจาะจง ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 2,380.00    ร้านต้นน้ าพร้ินต้ิง 2,380.00     

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 

43/2563

 28 ก.พ.2563


