
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 ยานพาหนะ 4,100.00                4,100.00           เฉพาะเจาะจง รานประมินทร  ทีปะลา  (งบบริหารทัวไป) รานประมินทร  ทีปะลา  (งบบริหารทัวไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   147/2565

2 วัสดุครุภัณฑกีฬา 24,000.00              24,000.00         เฉพาะเจาะจง รานเบสสปอรต  (งบวิชาการ) รานเบสสปอรต  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   148/2565

3 วัสดุสํานักงาน 2,350.00                2,350.00           เฉพาะเจาะจง รานหนังสือ  (งบวิชาการ) รานหนังสือ  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   149/2565

4 หนังสือพิมพ 4,536.00                4,536.00           เฉพาะเจาะจง รานศรีสุวรรณ  (งบวิชาการ) รานศรีสุวรรณ  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   150/2565

5 วัสดุสํานักงาน 980.00                   980.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงเสนห เฟอรนิเจอร (งบงานบุคคล) บริษัทแสงเสนห เฟอรนิเจอร (งบงานบุคคล) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   151/2565

6 วัสดุ 560.00                   560.00              เฉพาะเจาะจง รานอูทองสังฆภัณฑ  (งบวิชาการ) รานอูทองสังฆภัณฑ  (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   152/2565

7 กลองวงจรปด 2,500.00                2,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทเกียรติเกษม จํากัด (งบบริหารทัวไป) บริษัทเกียรติเกษม จํากัด (งบบริหารทัวไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   153/2565

8 วัสดุงานชาง 248.00                   248.00              เฉพาะเจาะจง รานพูลทรัพยคาวัสดุ  (งบบริหารทั่วไป) รานพูลทรัพยคาวัสดุ  (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   154/2565

9 วัสดุการเกษตร 450.00                   450.00              เฉพาะเจาะจง รานนวนารักษพันธุไม  (งบบริหารทัวไป) รานนวนารักษพันธุไม  (งบบริหารทัวไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  155/2565

10 วัสดุการเกษตร 800.00                   800.00              เฉพาะเจาะจง รานสุดรักพันธุไม  (งบบริหารทัวไป) รานสุดรักพันธุไม  (งบบริหารทัวไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  156/2565

11 วัสดุงานบาน 8,850.00                8,850.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญชัย  (งบบริหารทั่วไป) รานเจริญชัย  (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   157/2565

12 วัสดุการเกษตร 1,015.00                1,015.00           เฉพาะเจาะจง รานอารทการเดน  (งบบริหารทั่วไป) รานอารทการเดน  (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   158/2565

13 วัสดุการเกษตร 1,090.00                1,090.00           เฉพาะเจาะจง รานอารทการเดน  (งบบริหารทั่วไป) รานอารทการเดน  (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   159/2565

14 วัสดุการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 20,830.50              20,830.50         เฉพาะเจาะจง บ.แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด (งบวิชาการ) บ.แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   160/2565

15 วัสดุสํานักงาน 5,000.00                5,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงเสนห เฟอรนิเจอร (งบวิชาการ) บริษัทแสงเสนห เฟอรนิเจอร (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   161/2565

16 วัสดุการเรียนการสอน 3,151.00                3,151.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   162/2565

17 วัสดุการเรียนการสอน 5,080.00                5,080.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   163/2565

18 วัสดุการเรียนการสอน 2,205.00                2,205.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   164/2565

19 วัสดุการเรียนการสอน 2,580.00                2,580.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   165/2565

20 วัสดุการเรียนการสอน 2,800.00                2,800.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   166/2565

21 วัสดุการเรียนการสอน 15,420.00              15,420.00         เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   167/2565

22 วัสดุการเรียนการสอน 1,682.00                1,682.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   168/2565

23 วัสดุการเรียนการสอน 1,440.00                1,440.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   169/2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม

โรงเรียนอูทองศึกษาลัย

ปงบประมาณ 2565
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24 วัสดุการเรียนการสอน 4,692.00                4,692.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   170/2565

25 วัสดุการเรียนการสอน 4,611.00                4,611.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   171/2565

26 วัสดุการเรียนการสอน 7,105.00                7,105.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   172/2565

27 วัสดุการเรียนการสอน 4,089.00                4,089.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   173/2565

28 วัสดุการเรียนการสอน 1,118.00                1,118.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  174/2565

29 วัสดุการเรียนการสอน 9,243.00                9,243.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   175/2565

30 วัสดุการเรียนการสอน 3,939.00                3,939.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  176/2565

31 วัสดุการเรียนการสอน 6,672.00                6,672.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   177/2565

32 วัสดุการเรียนการสอน 2,295.00                2,295.00           เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานงบประมาณ) รานสามชางชาย  (งานงบประมาณ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  178 /2565

33 วัสดุการเรียนการสอน 690.00                   690.00              เฉพาะเจาะจง รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) รานสามชางชาย  (งานวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   179/2565

34 วัสดุการไฟฟา 4,000.00                4,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แสงเมืองไทย (งบวิชาการ) หจก.แสงเมืองไทย (งบวิชาการ) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   180/2565

35 วัสดุการเกษตร 500.00                  500.00              เฉพาะเจาะจง รานโชคชัยเกษตรยนต  (งบบริหารทั่วไป) รานโชคชัยเกษตรยนต  (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  181 /2565

36 วัสดุงานชาง 430.00                  430.00              เฉพาะเจาะจง รานกิจวัฒนา  (งบบริหารทั่วไป) รานกิจวัฒนา  (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.  182 /2565

37 วัสดุการเกษตร 220.00                  220.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทฮุงเซงการเกษตร จํากัด (งบบริหารทั่วไป) บริษัทฮุงเซงการเกษตร จํากัด (งบบริหารทั่วไป) ราคาต่ําสุด อ.ท.ศ.   183/2565
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