
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 วัสดุทําความสะอาด 4,460.00           4,460.00        เฉพาะเจาะจง ร้านลิ�มกิมจั�ว  (งบบริหารทั�วไป) ร้านลิ�มกิมจั�ว  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  45 /2565

2 วัสดุสํานักงาน 3,380.00           3,380.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบงานบุคคล) ร้านสามช่างชาย  (งบงานบุคคล) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   46/2565

3 วัสดุสํานักงาน 3,700.00           3,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบงานบุคคล) ร้านสามช่างชาย  (งบงานบุคคล) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  47 /2565

4 วัสดุสํานักงาน 7,920.00           7,920.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบงานวิชาการ) ร้านสามช่างชาย  (งบงานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   48/2565

5 วัสดุสํานักงาน 1,135.00           1,135.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบงานวิชาการ) ร้านสามช่างชาย  (งบงานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  49 /2565

6 วัสดุสํานักงาน 2,360.00           2,360.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบงานวิชาการ) ร้านสามช่างชาย  (งบงานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   50/2565

7 วัสดุสํานักงาน 3,075.00           3,075.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบบริหารทั�วไป) ร้านสามช่างชาย  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  51 /2565

8 วัสดุสํานักงาน 9,308.00           9,308.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบฝ่ายแผนงาน) ร้านสามช่างชาย  (งบฝ่ายแผนงาน) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   52/2565

9 วัสดุสํานักงาน 1,754.00           1,754.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบบริหารทั�วไป) ร้านสามช่างชาย  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   53/2565

10 วัสดุสํานักงาน 3,280.00           3,280.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบบริหารทั�วไป) ร้านสามช่างชาย  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  54/2565

11 วัสดุสํานักงาน 1,080.00           1,080.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบบริหารทั�วไป) ร้านสามช่างชาย  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  55 /2565

12 วัสดุสํานักงาน 6,630.00           6,630.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบวิชาการ) ร้านสามช่างชาย  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   56/2565

13 วัสดุสํานักงาน 2,040.00           2,040.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบวิชาการ) ร้านสามช่างชาย  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   57/2565

14 วัสดุสํานักงาน 690.00              690.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบวิชาการ) ร้านสามช่างชาย  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  58 /2565

15 วัสดุสํานักงาน 2,600.00           2,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบบริหารทั�วไป) ร้านสามช่างชาย  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   59/2565

16 วัสดุสํานักงาน 1,155.00           1,155.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบวิชาการ) ร้านสามช่างชาย  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  60 /2565

17 วัสดุสํานักงาน 3,120.00           3,120.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบบริหารทั�วไป) ร้านสามช่างชาย  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  61 /2565

18 วัสดุสํานักงาน 7,525.00           7,525.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสามช่างชาย  (งบวิชาการ) ร้านสามช่างชาย  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   62/2565

19 อุปกรณกีฬา 11,520.00         11,520.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง  (งบวิชาการ) ร้านเหรียญทอง  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  63 /2565

20 เจลลางมือ 7,500.00           7,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไฮคลีน  (งบบริหารทั�วไป) ร้านไฮคลีน  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  64 /2565

21 อุปกรณกีฬา 14,000.00         14,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง  (งบวิชาการ) ร้านเหรียญทอง  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  65 /2565

22 อุปกรณไฟฟา 22,000.00         22,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แสงเมืองไทยโฮมอิเล็คทริค (งบวิชาการ) หจก.แสงเมืองไทยโฮมอิเล็คทริค (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  66 /2565

23 วัสดุสํานักงาน 1,600.00           1,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงเสน่ห์ เฟอร์นิเจอร์ (งบวิชาการ) บริษัทแสงเสน่ห์ เฟอร์นิเจอร์ (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  67/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ

โรงเรียนอูทองศึกษาลัย

ปงบประมาณ 2565
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24 วัสดุงานชาง 220.00              220.00           เฉพาะเจาะจง ร้านกิตการช่าง  (งบบริหารทั�วไป) ร้านกิตการช่าง  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  68 /2565

25 วัสดุงานชาง 300.00              300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุวัฒน์แอร์  (งบบริหารทั�วไป) ร้านสุวัฒน์แอร์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   69/2565

26 วัสดุงานชาง 2,461.00           2,461.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยเกษตรยนต์  (งบบริหารทั�วไป) ร้านโชคชัยเกษตรยนต์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   70/2565

27 ยาและเวชภัณฑ 280.00              280.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทเหลืองเวชภัณฑ์ จํากัด (งบบริหารทั�วไป) บริษัทเหลืองเวชภัณฑ์ จํากัด (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  71 /2565

28 ยาและเวชภัณฑ 120.00              120.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทเหลืองเวชภัณฑ์ จํากัด (งบบริหารทั�วไป) บริษัทเหลืองเวชภัณฑ์ จํากัด (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   72/2565

29 อุปกรณคอมพิวเตอร 6,900.00           6,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  73 /2565

30 อุปกรณคอมพิวเตอร 26,060.00         26,060.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบบริหารทั�วไป) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   74/2565

31 อุปกรณคอมพิวเตอร 1,600.00           1,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  75 /2565

32 อุปกรณคอมพิวเตอร 2,890.00           2,890.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  76 /2565

33 อุปกรณคอมพิวเตอร 3,432.00           3,432.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ. 77 /2565

34 อุปกรณคอมพิวเตอร 10,760.00         10,760.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบฝ่ายบริหาร) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบฝ่ายบริหาร) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  78 /2565

35 อุปกรณคอมพิวเตอร 2,000.00           2,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   79/2565

36 อุปกรณคอมพิวเตอร 890.00              890.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   80/2565

37 อุปกรณคอมพิวเตอร 5,990.00           5,990.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบบริหารทั�วไป) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  81 /2565

38 อุปกรณคอมพิวเตอร 25,000.00         25,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบบริหารทั�วไป) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  82 /2565

39 น้ํามันเชื้อเพลิง 6,694.80           6,694.80        เฉพาะเจาะจง หจก. คงทองปิโตรเลียม  (งบบริหารทั�วไป) หจก. คงทองปิโตรเลียม  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  83 /2565

40 วัสดุตรวจโควิด 19 30,000.00         30,000.00      เฉพาะเจาะจง คลินิกเทคนิคการแพทย์  (งบบริหารทั�วไป) คลินิกเทคนิคการแพทย์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   84/2565

41 วัสดุตรวจโควิด 20 46,200.00         46,200.00      เฉพาะเจาะจง คลินิกเทคนิคการแพทย์  (งบบริหารทั�วไป) คลินิกเทคนิคการแพทย์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   85/2565

42 ตออายุ 3,305.13                3,305.13           เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดอทอะไร  จํากัด  (งบวิชาการ) บริษัท  ดอทอะไร  จํากัด  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ. 14/2565

43 จางพิมพปายไวนิล 22,790.00              22,790.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหนวดอาร์ต  (งบบริหารทั�วไป) ร้านหนวดอาร์ต  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   15/2565

44 จางซอมแซม 1,000.00                1,000.00           เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  สาระสารินทร์  (งบบริหารทั�วไปนายประกิจ  สาระสารินทร์  (งบบริหารทั�ว ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  16 /2565
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45 จางซอมไฟฟา 2,500.00                2,500.00           เฉพาะเจาะจง นายณภัทร  วงษ์วิชัย  (งบบริหารทั�วไป) นายณภัทร  วงษ์วิชัย  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  17 /2565

46 จางลางแอร 400.00                   400.00              เฉพาะเจาะจง นายปฐมภู  มากระจัน  (งบบริหารทั�วไป) นายปฐมภู  มากระจัน  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   18/2565

47 จางทําปายหองลีลาวดี 8,500.00                8,500.00           เฉพาะเจาะจง นายกรวีร์  ลืออ้าย  (งบบริหารทั�วไป) นายกรวีร์  ลืออ้าย  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  19 /2565

48 จางปรับปรุงหองใหคําปรึกษา 20,000.00              20,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพุทธิพงษ์  ขวัญจาด  (งบบริหารทั�วไป) นายพุทธิพงษ์  ขวัญจาด  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   20/2565

49 จางปรับปรุง 62,000.00         62,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  สงวนทรัพย์  (งบวิชาการ) นายอุทัย  สงวนทรัพย์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  21 /2565

50 จางเย็บผามานพรอมติดตั้ง 50,000.00         50,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านก้อยดีไซน์  (งบบริหารทั�วไป) ร้านก้อยดีไซน์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   22/2565
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