
แบบ สขร. 1

ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1

จ้างถ่ายเอกสารของ

ส านักงานเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในส านักงาน

2,812.00        2,812.00     เฉพาะเจาะจง
นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
2,812.00     

นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
2,812.00     

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 

53/2563

 1 เม.ย.2563

2
ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้ใน

ส านักงาน
100.00          100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมขุนพรหม 100.00       ร้านน้ าด่ืมขุนพรม 100.00        

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 

54/2563

 16 เม.ย.2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนเมษายน  2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3

 จ้างร้ือบอ่น้ าหลัง

อาคารส านักงานเพื่อใช้

ในการอุปโภคภายใน

ส านักงาน

4,500.00        4,500.00     เฉพาะเจาะจง
นาย  ณัฐวฒิุ  

วเิชียรสร้าง
4,500.00     

นาย  ณัฐวฒิุ  

วเิชียรสร้าง
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 

55/2563

 16 เม.ย.2563

4
ท าตรายางเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในส านักงาน
270.00          270.00       เฉพาะเจาะจง

 ร้านพร้ิงแอดเวอร์

ไทซ่ิง
270.00       

ร้านพร้ิงแอดเวอร์ไท

ซ่ิง
270.00        

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 

56/2563

 20 เม.ย.2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5
ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในส านักงาน
5,570.00        5,570.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 5,570.00     หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 5,570.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

14/2563
 20 เม.ย.2563

6
ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้ใน

ส านักงาน
300.00          300.00       เฉพาะเจาะจง

 น้ าด่ืม ร.ร.โมคลาน

ประชาสรรค์
300.00       

 น้ าด่ืม ร.ร.โมคลาน

ประชาสรรค์
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 

57/2563

 23 เม.ย.2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7

จ้างซ่อมเปล่ียนระบบ

ไฟฟา้และแบตเตอร์ร่ี

รถยนต์ราชการ 

ทะเบยีน นข 2969 นศ

1,400.00        1,400.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านสยามไฟฟา้

รถยนต์
1,400.00     

ร้านสยามไฟฟา้

รถยนต์
1,400.00     

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 

58/2563

 24 เม.ย.2563

8

จ้างตัดหญ้าและตกแต่ง

ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ

 บริเวณอาคารส 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 

59/2563

 24 เม.ย.2563


