
แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

1

จ้างถ่ายเอกสารของ

ส านักงานเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในส านักงาน

4,863.00        4,863.00   เฉพาะเจาะจง
นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
4,863.00      

นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
4,863.00     

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 

44/2563

 2 มี.ค.2563

2

จ้างท าตรายางเพื่อใช้ใน

การปฏบิติังานใน

ส านักงาน

1,630.00        1,630.00   เฉพาะเจาะจง
ร้านพร้ิงแอดเวอร์

ไทซ่ิง
1,630.00      

ร้านพร้ิงแอดเวอร์

ไทซ่ิง
1,630.00     

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 

45/2563

 9 มี.ค.2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนมีนาคม  2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

3
ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้ใน

ส านักงาน
240.00          240.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านน้ าด่ืม มส. 240.00        ร้านน้ าด่ืม มส. 240.00       

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 

46/2563

 13 มี.ค.2563

4

จ้างท าตรายางเพื่อใช้ใน

การปฏบิติังานใน

ส านักงาน

910.00          910.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านพร้ิงแอดเวอร์

ไทซ่ิง
910.00        

ร้านพร้ิงแอดเวอร์

ไทซ่ิง
910.00       

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 

47/2563

 18 มี.ค.2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

5

ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้

ในการปฏบิติังานใน

ส านักงาน

470.00          470.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 470.00        หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 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 

48/2563

 18 มี.ค.2563

6

จ้างตรวจเช็คซ่อมบ ารุง

อุปกรณ์และระบบ

โทรศัพทภ์ายในของ

ส านักงาน

11,050.00      11,050.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั  จิตติ  โอเอ 

 จ ากัด
11,050.00    

บริษทั  จิตติ  โอเอ 

 จ ากัด
11,050.00   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

9/2563
 20 มี.ค.2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

7

จ้างตรวจเช็คซ่อม

บ ารุงรักษารถยนต์

ราชการ ทะเบยีน  นข 

2969  นศ

5,902.12        5,902.12   เฉพาะเจาะจง

บริษทั  โตโย

ต้านครศรีธรรมราช 

 จ ากัด

5,902.12      

บริษทั  โตโย

ต้านครศรีธรรมราช

  จ ากัด

5,902.12     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

10/2563
 23 มี.ค.2563

8

จ้างตรวจเช็คซ่อมบ ารุง

ระบบแอร์รถยนต์

ราชการ ทะเบยีน  นข 

2969   นศ.

16,800.00      16,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคซาวด์ 16,800.00    ร้านคลีนิคซาวด์ 16,800.00   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

11/2563
 24 มี.ค.2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

9

ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการ

ใหบ้ริการผู้มาติดต่อ

ราชการตามมาตรการ

ปอ้งกันการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควดิ 19

8,780.00        8,780.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั  อาร์ เอ็น 

เอฟ (ประเทศไทย) 

 จ ากัด

8,780.00      

บริษทั  อาร์ เอ็น 

เอฟ (ประเทศไทย) 

 จ ากัด

8,780.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

12/2563
 24 มี.ค.2563

10

จ้างตัดหญ้าและตกแต่ง

ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ

 บริเวณอาคารส านักงาน

(ส่วนแยกพทัลุง)

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 

49/2563

 25 มี.ค.2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

11

ซ้ือวสัดุใช้ใในการ

ใหบ้ริการผู้มาติดต่อ

ราชการตามมาตรการ

ปอ้งกันการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควดิ 19

6,720.00        6,720.00   เฉพาะเจาะจง
ร้านสามพพี ี 

เน็ตเวร์ิค
6,720.00      

ร้านสามพพี ี 

เน็ตเวร์ิค
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 

13/2563
 25 มี.ค.2563

12
ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในส านักงาน
1,500.00        1,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 1,500.00      หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 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 

50/2563

 30 มี.ค.2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรอืจ้าง

13
ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในส านักงาน
4,500.00        4,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 4,500.00      หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 4,500.00     

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 

51/2563

 30 มี.ค.2563

14

จ้างตรวจเช็คซ่อม/

บ ารุงรักษารถยนต์

ราชการ ทะเบยีน บง  

1263  พทัลุง

2,920.00        2,920.00   เฉพาะเจาะจง
ร้านพทัลุงเทคนิค

ศูนย์ล้อ
2,920.00      

ร้านพทัลุงเทคนิค

ศูนย์ล้อ
2,920.00     

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 

52/2563

 31 มี.ค.2563


