
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

จ้างตรวจเช็คซ่อม

บ ารุงรักษารถยนต์

ราชการ ทะเบยีน  กร 

2057   นศ.

6,658.61         6,658.61     เฉพาะเจาะจง

บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร  

จ ากัด

6,658.61    

บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร 

 จ ากัด

6,658.61      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

17/2563
 4 มิ.ย.2563

2

จ้างตรวจเช็คซ่อม

บ ารุงรักษารถยนต์

ราชการ ทะเบยีน  กพ 

2702   นศ.

8,167.31         8,167.31     เฉพาะเจาะจง

บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร  

จ ากัด

8,167.31    

บริษทั  มิตซู  ชู

เกียรติยนต์  นคร 

 จ ากัด

8,167.31      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

ใบส่ังจ้างเลขที่ 

18/2563
 5 มิ.ย.2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็รายเดือน  ประจ าปงีบประมาณ  2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ข้อมูลประจ าเดือนมิถุนายน  2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

3
ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้ใน

ส านักงาน
180.00           180.00        เฉพาะเจาะจง

น้ าด่ืม ร.ร.โมคลาน

ประชาสรรค์
180.00      

น้ าด่ืม ร.ร.โม

คลานประชาสรรค์
180.00        

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้าง 68/2563
 5 มิ.ย.2563

4
ซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานในส านักงาน
2,590.00         2,590.00     เฉพาะเจาะจง

บริษทั  อินเกรส โอ

เอ(นคร) จ ากัด
2,590.00    

บริษทั  อินเกรส โอ

เอ(นคร) จ ากัด
2,590.00      

ราคาเหมาะสม  และเปน็

ธรรม  ภายในวงเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบ ตาม พ.ร.บ.

จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56(2) (ข) 

กฎกระทรวง และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวา่ด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้าง ข้อ 79

รายงานขอซ้ือ

ขอจ้าง 69/2563
 11 มิ.ย.2563



ที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ/

เช่า จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ของ

สัญญาหรอื

ข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

5
ซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้ใน

ส านักงาน
216.00           216.00        เฉพาะเจาะจง

น้ าด่ืม ร.ร.โมคลาน

ประชาสรรค์
216.00      

น้ าด่ืม ร.ร.โม

คลานประชาสรรค์
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

ขอจ้าง 70/2563
 19 มิ.ย.2563


