
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วัสดุสํานักงาน 16,000.00         16,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอฟาร์ม จํากัด  (งบบริหารทั�วไป) บริษัท นีโอฟาร์ม จํากัด  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   31/2565

2 วัสดุสํานักงาน 84.00                84.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรภัณฑ์  (งบบริหารทั�วไป) ร้านอักษรภัณฑ์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   32/2565

3 วัสดุสํานักงาน 1,300.00           1,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านส่องแสงพาณิชย์  (งบบริหารทั�วไป) ร้านส่องแสงพาณิชย์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   33/2565

4 ยาและเวชภัณฑ 4,800.00           4,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เหลืองเวชภัณฑ์  จํากัด (งบบริหารทั�วบริษัท เหลืองเวชภัณฑ์  จํากัด (งบบริหารทั� ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   34/2565

5 วัสดุเครื่องเรือน 5,700.00           5,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัย  (งบบริหารทั�วไป) ร้านเจริญชัย  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   35/2565

6 วัสดุการเรียนการสอน 22,000.00         22,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แสงเมืองไทยโฮมอิเล็คทริค (งบวิชากา หจก.แสงเมืองไทยโฮมอิเล็คทริค (งบวิชาก ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   36/2565

7 วัสดุงานโสต 3,500.00           3,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านหม้ออู่ทอง  (งบวิชาการ) ร้านบ้านหม้ออู่ทอง  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   37/2565

8 วัสดุงานชาง 150.00              150.00           เฉพาะเจาะจง ร้านย่าเล็ก  (งบบริหารทั�วไป) ร้านย่าเล็ก  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  38 /2565

9 วัสดุงานชาง 10,380.00         10,380.00      เฉพาะเจาะจง ร้านลิ�มกิมจั�ว  (งบบริหารทั�วไป) ร้านลิ�มกิมจั�ว  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  39 /2565

10 วัสดุกอสราง 1,395.00           1,395.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�มล่งฮวด  (งบวิชาการ) หจก.ลิ�มล่งฮวด  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   40/2565

11 วัสดุกอสราง 35,987.00         35,987.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�มล่งฮวด  (งบบริหารทั�วไป) หจก.ลิ�มล่งฮวด  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   41/2565

12 แอลกอฮอรและเจลลางมือ 33,000.00         33,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไฮคลีน  (งบบริหารทั�วไป) ร้านไฮคลีน  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   42/2565

13 แอลกอฮอรและเจลลางมือ 7,500.00           7,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไฮคลีน  (งบบริหารทั�วไป) ร้านไฮคลีน  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   43/2565

14 น้ํามันเชื้อเพลิง 6,610.00           6,610.00        เฉพาะเจาะจง หจก.คงทองปิโตรเลียม  (งบบริหารทั�วไป) หจก.คงทองปิโตรเลียม  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   44/2565

15 จางซอมแซม 2,000.00                2,000.00           เฉพาะเจาะจง นายถาวร   สาระสารินทร์  (งบบริหารทั�วไป นายถาวร   สาระสารินทร์  (งบบริหารทั�วไ ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ. 07/2565

16 จางซอมเครื่องถายเอกสาร 5,050.40                5,050.40           เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (งบวิชาการ บริษัทริโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (งบวิชากา ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ. 08/2565

17 เชาเกาอี้ 1,800.00                1,800.00           เฉพาะเจาะจง นางพิมพ์พรรณ  สังขรัตน์  (งบบริหารทั�วไป  นางพิมพ์พรรณ  สังขรัตน์  (งบบริหารทั�วไ  ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ. 09/2565

18 จางซอมแซม 6,500.00           6,500.00        เฉพาะเจาะจง นายถาวร   สาระสารินทร์  (งบบริหารทั�วไป นายถาวร   สาระสารินทร์  (งบบริหารทั�วไ ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ. 10/2565

19 จางผูกผา 600.00              600.00           เฉพาะเจาะจง นายบุญนํา  นิลสิน  (งบบริหารทั�วไป) นายบุญนํา  นิลสิน  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.11/2565

20 จางเปลี่ยนกระจก 2,500.00           2,500.00        เฉพาะเจาะจง นายประกิจ สาระสารินทร์ (งบวิชาการ) นายประกิจ สาระสารินทร์ (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ. 12/2565

21 ปรับปรุงหอง 130,000.00       130,000.00    เฉพาะเจาะจง นายกรวีร์  ลืออ้าย  (งบบริหารทั�วไป) นายกรวีร์  ลืออ้าย  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ. 13/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม

โรงเรียนอูทองศึกษาลัย

ปงบประมาณ 2565
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