
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 วัสดุการเกษตร 300.00          300.00        เฉพาะเจาะจง รานโชคชัยเกษตรยนต (งบบริหารทั่วไป) รานโชคชัยเกษตรยนต (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  86 /2565

2 น้ํายาฆาเชื้อ 5,100.00        5,100.00     เฉพาะเจาะจง รานไฮคลีน  (งบบริหารทั่วไป) รานไฮคลีน  (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  87 /2565

3 วัสดุคอมพิวเตอร 8,610.00        8,610.00     เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบวิชาการ) รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   88/2565

4 วัสดุคอมพิวเตอร 890.00          890.00        เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบวิชาการ) รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  89 /2565

5 วัสดุคอมพิวเตอร 15,929.00      15,929.00   เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบแผนงาน) รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบแผนงาน) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   90/2565

6 วัสดุคอมพิวเตอร 3,853.00        3,853.00     เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบวิชาการ) รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  91 /2565

7 ผาคลุมเกาอี้ 13,000.00      13,000.00   เฉพาะเจาะจง พัชรินทรผาคลุมเกาอี้ (งบบริหารทั่วไป) พัชรินทรผาคลุมเกาอี้ (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  92 /2565

8 ซอมบํารุงยานพาหนะ 2,060.00        2,060.00     เฉพาะเจาะจง รานประมินทร  ทีปะลา (งบบริหารทั่วไป) รานประมินทร  ทีปะลา (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  93 /2565

9 วัสดุไฟฟา 1,950.00        1,950.00     เฉพาะเจาะจง รานสมชัยวิทยุ  (งบบริหารทั่วไป) รานสมชัยวิทยุ  (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   94/2565

10 วัสดุไฟฟา 7,735.00        7,735.00     เฉพาะเจาะจง รานเกรียงไกรอิเล็กทรอนิคส (งบบริหารทั่วไป) รานเกรียงไกรอิเล็กทรอนิคส (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  95 /2565

11 กรอบรูป 6,000.00        6,000.00     เฉพาะเจาะจง รานเรณูกรอบรูป  (งบฝายบริหาร) รานเรณูกรอบรูป  (งบฝายบริหาร) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   96/2565

12 วัสดุไฟฟา 750.00          750.00        เฉพาะเจาะจง รานเกรียงไกรอิเล็กทรอนิคส (งบบริหารทั่วไป) รานเกรียงไกรอิเล็กทรอนิคส (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  97 /2565

13 ยาและเวชภัณฑ 860.00          860.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเหลืองเวชภัณฑ  (งบ บท.) บริษัทเหลืองเวชภัณฑ  (งบ บท.) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   98/2565

14 ชุดตรวจเชื้อโควิด 19 2,400.00        2,400.00     เฉพาะเจาะจง คลินิกเทคนิคการแพทยแล็บอูทอง (งบ บท.) คลินิกเทคนิคการแพทยแล็บอูทอง (งบ บท.) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   99/2565

15 วัสดุสํานักงาน 340.00          340.00        เฉพาะเจาะจง รานแสงเสนหสังฆภัณฑ  (งบ บท.) รานแสงเสนหสังฆภัณฑ  (งบ บท.) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  100 /2565

16 เหล็ก 1,910.00        1,910.00     เฉพาะเจาะจง รานกิจวัฒนา  (งบบริหารทั่วไป) รานกิจวัฒนา  (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  101 /2565

17 คอมพิวเตอร 29,490.00      29,490.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เจบี คอมพิวเตอร (งบวิชาการ) บริษัท เจบี คอมพิวเตอร (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   102/2565

18 อุปกรณการเกษตร 5,778.00        5,778.00     เฉพาะเจาะจง รานโชคชัยเกษตรยนต (งบบริหารทั่วไป) รานโชคชัยเกษตรยนต (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  103 /2565

19 วัสดุสํานักงาน 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง รานหนังสือ  (งบบริหารทั่วไป) รานหนังสือ  (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  104 /2565

20 วัสดุสํานักงาน 1,295.00        1,295.00     เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย (งบวิชาการ) รานสามชางชาย (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ. 105  /2565

21 วัสดุสํานักงาน 400.00          400.00        เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย (งบงานบุคคล) รานสามชางชาย (งบงานบุคคล) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  106 /2565

22 วัสดุสํานักงาน 1,250.00        1,250.00     เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย (งบวิชาการ) รานสามชางชาย (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ. 107  /2565

23 วัสดุสํานักงาน 12,908.00      12,908.00   เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย (งบวิชาการ) รานสามชางชาย (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ. 108  /2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม

โรงเรียนอูทองศึกษาลัย

ปงบประมาณ 2565
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24 วัสดุสํานักงาน 1,495.00        1,495.00     เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย (งบวิชาการ) รานสามชางชาย (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  109 /2565

25 วัสดุสํานักงาน 1,110.00        1,110.00     เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย (งบวิชาการ) รานสามชางชาย (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ. 110  /2565

26 น้ํามันเชื้อเพลิง 6,380.80        6,380.80     เฉพาะเจาะจง หจก.คงทองปโตรเลียม (งบ บท.) หจก.คงทองปโตรเลียม (งบ บท.) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  111 /2565

27 เครื่องแสกน 7,200.00        7,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ออนเน็ตเซอรวิส (งบงานบุคคล) หจก.ออนเน็ตเซอรวิส (งบงานบุคคล) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  112 /2565

28 อุปกรณทําความสะอาด 1,970.00        1,970.00     เฉพาะเจาะจง รานลิ้มกิมจั๊ว  (งบบริหารทั่วไป) รานลิ้มกิมจั๊ว  (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  113 /2565

29 ใบ ปพ. 1,000.00        1,000.00     เฉพาะเจาะจง สํานักงาน  สกสค.  (งบวิชาการ) สํานักงาน  สกสค.  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  114 /2565

30 อุปกรณคอมพิวเตอร 11,400.00      11,400.00   เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบวิชาการ) รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  115 /2565

31 อุปกรณคอมพิวเตอร 5,590.00        5,590.00     เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบ  บท.) รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบ  บท.) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  116 /2565

32 อุปกรณคอมพิวเตอร 11,400.00      11,400.00   เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบวิชาการ) รานสุวรรณาคอมพิวเตอร (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  117 /2565

33 วัสดุสํานักงาน 63,879.00      63,879.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อิทธิบาทเปเปอรฯ (งบวิชาการ) บริษัท อิทธิบาทเปเปอรฯ (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   118/2565

34 หมึกเครื่องกอปปปริ้น 67,499.99      67,499.99   เฉพาะเจาะจง บริษัทริโซ (ประเทศไทย) ฯ (งบวิชาการ) บริษัทริโซ (ประเทศไทย) ฯ (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ. 119  /2565

35 เหล็ก 810.00          810.00        เฉพาะเจาะจง รานอนันตโลหะกิจ (งบบริหารทั่วไป) รานอนันตโลหะกิจ (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  120 /2565

36 น้ํามันเชื้อเพลิง 5,537.80        5,537.80     เฉพาะเจาะจง หจก.คงทองปโตรเลียม (งบ บท.) หจก.คงทองปโตรเลียม (งบ บท.) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  121 /2565

37 อุปกรณคอมพิวเตอร 17,500.00      17,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัทเยเนอรัล ฮอลปตัส (งบ บท.) บริษัทเยเนอรัล ฮอลปตัส (งบ บท.) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  122 /2565

38 อุปกรณคอมพิวเตอร 4,000.00            4,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  23 /2565

39 อุปกรณคอมพิวเตอร 2,116.00            2,116.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบบริหารทั�วไป) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   24/2565

40 อุปกรณคอมพิวเตอร 1,716.00            1,716.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบบริหารทั�วไป) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  25 /2565

41 อุปกรณคอมพิวเตอร 1,650.00            1,650.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบแผนงาน) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบแผนงาน) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   26/2565

42 อุปกรณคอมพิวเตอร 4,660.00            4,660.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   27/2565

43 อุปกรณคอมพิวเตอร 1,890.00            1,890.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  28 /2565
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44 อุปกรณคอมพิวเตอร 2,380.00            2,380.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  29 /2565

45 อุปกรณคอมพิวเตอร 990.00               990.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   30/2565

46 อุปกรณคอมพิวเตอร 300.00               300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบบริหารทั�วไป) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  31 /2565

47 อุปกรณคอมพิวเตอร 1,980.00            1,980.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  32 /2565

48 อุปกรณคอมพิวเตอร 3,690.00            3,690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   33/2565

49 อุปกรณคอมพิวเตอร 1,290.00            1,290.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบงานบุคคล) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์  (งบงานบุคคล) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  34 /2565

50 ตออายุเว็บไซต 6,000.00            6,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเว็บไซต์เซอร์วิส (งบวิชาการ) บริษัทเว็บไซต์เซอร์วิส (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   35/2565

51 อุปกรณคอมพิวเตอร 1,390.00            1,390.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบบุคคล) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบบุคคล) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   36/2565

52 ซอมประตูหองน้ํา 200.00               200.00           เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ  เพ่งผล  (งบบริหารทั�วไป) นายกฤษณะ  เพ่งผล  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  37 /2565

53 จาง 400.00               400.00           เฉพาะเจาะจง นางรุ่งรัตน์  ประทุมสูตร (งบบริหารทั�วไป) นางรุ่งรัตน์  ประทุมสูตร (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   38/2565

54 ซอมแอรรถยนต 3,500.00            3,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านชาออโต้แอร์  (งบบริหารทั�วไป) ร้านชาออโต้แอร์  (งบบริหารทั�วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  39 /2565

55 ลางแอร 800.00               800.00           เฉพาะเจาะจง นายอดุล  บัวสองสี  (งบวิชาการ) นายอดุล  บัวสองสี  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   40/2565

56 อุปกรณคอมพิวเตอร 2,750.00            2,750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบแผนงาน) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบแผนงาน) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  41 /2565

57 อุปกรณคอมพิวเตอร 1,180.00            1,180.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  42 /2565

58 อุปกรณคอมพิวเตอร 2,280.00            2,280.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   43/2565

59 อุปกรณคอมพิวเตอร 1,090.00            1,090.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบแผนงาน) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบแผนงาน) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   44/2565

60 อุปกรณคอมพิวเตอร 1,490.00            1,490.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  45 /2565

61 อุปกรณคอมพิวเตอร 1,190.00            1,190.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบแผนงาน) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบแผนงาน) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  46 /2565

62 อุปกรณคอมพิวเตอร 2,480.00            2,480.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบวิชาการ) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  47 /2565

63 วัสดุสํานักงาน 4,508.00            4,508.00        เฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือ  (งบวิชาการ) ร้านหนังสือ  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  48 /2565

64 อุปกรณคอมพิวเตอร 1,090.00            1,090.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบบุคคล) ร้านสุวรรณาคอมพิวเตอร์ (งบบุคคล) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  49 /2565
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