
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)   และรำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1     จัดซ้ือวัสดุผ้าม่าน ส านักงานปลัด 38,000.00         38,000.00     เฉพาะเจาะจง ดีจริง ผ้าม่าน-กระจกอลูมิเนียม ดีจริง ผ้าม่าน-กระจกอลูมิเนียม เสนอราคาต  าสุดและเปน็ไป เลขที  56/2565
38,000.00                       38,000.00                        ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 4 กรกฎาคม 2565

ก าหนด
2     จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง กองช่าง 78,390.00         78,390.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นายพลการช่าง หจก.นายพลการช่าง เสนอราคาต  าสุดและเปน็ไป เลขที  57/2565

78,390.00                       78,390.00                        ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 4 กรกฎาคม 2565
ก าหนด

3     จัดซ้ือครภัณฑ์เครื องปรับอากาศ ส านักงานปลัด 75,800.00         75,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนิคมไฮเทคเซ็นเตอร์ ร้านนิคมไฮเทคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุดและเปน็ไป เลขที  58/2565
จ านวน 2 เครื อง เครื องละ 37,900 75,800.00                       75,800.00                        ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว.11 กรกฎาคม 2565

ก าหนด
4     จัดซ้ือวัดสุงานบา้งานครัว ส านักงานปลัด 29,420.00         29,420.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวันดีพาณิชย์ ร้านวันดีพาณิชย์ เสนอราคาต  าสุดและเปน็ไป เลขที 59/2565

29,420.00                       29,420.00                        ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 11 กรกฎาคม 2565
ก าหนด

5     จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ส านักงาน กองคลัง 21,980.00         21,980.00     เฉพาะเจาะจง หจก.รังสิต คอมพวิเตอร์ หจก.รังสิต คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต  าสุดและเปน็ไป เลขที  60/2565 
21,980.00                       21,980.00                        ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 11 กรกฎาคม 2565

ก าหนด
6     จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เคาน์เตอร์/เกา้อีพ้กัคอย 23,000.00         23,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนิคมไฮเทคเซ็นเตอร์ ร้านนิคมไฮเทคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุดและเปน็ไป เลขที 61/2565

ส านักงานปลัด 23,000.00                       23,000.00                        ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 11 กรกฎาคม 2565
ก าหนด

7     จัดซ้ืออาการเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที  4 325,155.60       325,155.60   เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. เสนอราคาต  าสุดและเปน็ไป เลขที  62/2565
325,155.60                     325,155.60                      ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 19 กรกฎาคม 2565

ก าหนด
7     จัดซ้ือครุภัณฑ์เกา้อีพ้ลาสติก ส านักงานปลัด 20,000.00         20,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังเต็นท์ ร้านต้ังเต็นท์ เสนอราคาต  าสุดและเปน็ไป เลขที  63/2565

20,000.00                       20,000.00                        ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 19 กรกฎาคม 2562
ก าหนด

8     จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 428.00              428.00          เฉพาะเจาะจง หจก.รังสิต คอมพวิเตอร์ หจก.รังสิต คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต  าสุดและเปน็ไป เลขที  44/2565
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0025 ส านักงานปลัด 428.00                            428.00                             ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 11 กรกฎาคม 2565

ก าหนด
7     จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 300.00              300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านซีเนียร์คอมพวิเตอร์ ร้านซีเนียร์คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต  าสุดและเปน็ไป เลขที  45/2565

หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0025 ส านักงานปลัด 300.00                            300.00                             ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 19 กรกฎาคม 2565
ก าหนด

8     สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ 249,000.00       249,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ งเจริญช านาญกจิ หจก.ยิ งเจริญช านาญกจิ เสนอราคาต  าสุดและเปน็ไป เลขที  14/2565
แอสฟลัติกส์ หมูท่ี  8 ข้อบญัญติั 2565 249,000.00                     249,000.00                      ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 11 กรกฎาคม 2565

ก าหนด
7     สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ 249,000.00       249,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ งเจริญช านาญกจิ หจก.ยิ งเจริญช านาญกจิ เสนอราคาต  าสุดและเปน็ไป เลขที  15/2565

แอสฟลัติกส์ หมูท่ี  5 ข้อบญัญติั 2565 249,000.00                     249,000.00                      ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 11 กรกฎาคม 2565
ก าหนด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโชคชัย


