
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

4,706.00        4,706.00    เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
4,706.00    

 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
4,706.00     

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 

60/2563

 1 พ.ค.2563

2

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า

เล่มรายการรายงานผล

การด าเนินงาน สพม.12 

ประจ าป ี2562

2,100.00        2,100.00    เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
2,100.00    

 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
2,100.00     

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 

61/2563

 5 พ.ค.2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนพฤษภาคม  2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3
ซ้ือวสัดุส านักงานเพื่อใช้ใน

การปฏบิติังานในส านักงาน
1,800.00        1,800.00    เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 1,800.00     หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 1,800.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้างเลขที่ 

62/2563

 5 พ.ค.2563

4 ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้ในส านักงาน 156.00          156.00      เฉพาะเจาะจง
 น้ าด่ืม ร.ร.โม

คลานประชาสรรค์
156.00      

 น้ าด่ืม ร.ร.โม

คลานประชาสรรค์
156.00       

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 

63/2563

 8 พ.ค.2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า

เล่มรายการแผนปฏบิติั

การประจ าป ี2563 สพฐ.

1,005.00        1,005.00    เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
1,005.00    

 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
1,005.00     

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 

64/2563

 12 พ.ค.2563

6
ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในส านักงาน
11,370.00      11,370.00  เฉพาะเจาะจง  หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 11,370.00   หจก.ล้ิมจี่เซ้ง 11,370.00   

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 

15/2563
 15 พ.ค.2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

7

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า

เล่มรายการแผนปฏบิติั

การประจ าป ี2563 สพม.

12

6,200.00        6,200.00    เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
6,200.00    

 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
6,200.00     

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

16/2563
 18 พ.ค.2563

8

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า

เล่มรายการคู่มือการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานฯ

1,200.00        1,200.00    เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
1,200.00    

 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
1,200.00     

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 

65/2563

 27 พ.ค.2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

9

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า

เล่มรายการแผนปฏบิติั

ราชการ สพม.12

1,710.00        1,710.00    เฉพาะเจาะจง
 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
1,710.00    

 นางสาวธนัย์ชนก   

เปาะทองค า
1,710.00     

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 

66/2563

 27 พ.ค.2563

10

ซ้ือวสัดุท าความสะอาด

และบ ารุงรักษารถราชการ

ในส านักงาน

4,860.00        4,860.00    เฉพาะเจาะจง
วา่ที่ ร.ต.หญิง     

สุภกิา  พลขันธ์
4,860.00    

วา่ที่ ร.ต.หญิง สุภิ

กา  พลขันธ์
4,860.00     

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 

67/2563

 29 พ.ค.2563


