
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท)   และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1      จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ส านักงานปลัด) 103,458.60    103,458.60     เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  1/2566
103,458.60                   103,458.60                    ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 7 ตุลาคม 2565

ก าหนด
2      จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักงานปลัด) 2,380.00         2,380.00          เฉพาะเจาะจง หจก.คลังส านักงงาน หจก.คลังส านักงงาน เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  2/2566

2,380.00                        2,380.00                         ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 19 ตุลาคม 2565
ก าหนด

3      จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง ชุดประตูเลื อน อบต.โชคชัย (กองช่าง) 8,000.00         8,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โชคชัยมงคล หจก.โชคชัยมงคล เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  3/2566
8,000.00                        8,000.00                         ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 25 ตุลาคม 2565

ก าหนด
4      จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านักงานปลัด) 4,880.00         4,880.00          เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังกมลมินิมาร์ท ร้านต้ังกมลมินิมาร์ท เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  4/2566

4,880.00                        4,880.00                         ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 31 ตุลาคม 2565
ก าหนด

5      จา้งเหมาบริการปฏิบัติหน้าที ช่วยงานป้องกนั 48,000.00       48,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส บัวแกว้ นายวิทวัส บัวแกว้ เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  1/2566
48,000.00                      48,000.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565

ก าหนด
6      จา้งเหมาบริการปฏิบัติหน้าที งานกูช้ีพ-กูภั้ย 96,000.00       96,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญตา  ธนะศรี นายบุญตา  ธนะศรี เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  2/2566

(การแพทย์ฉุกเฉินพลขับ 1) 96,000.00                      96,000.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565
ก าหนด

7      จา้งเหมาบริการปฏิบัติหน้าที งานกูช้ีพ-กูภั้ย 96,000.00       96,000.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญใหม่ บุญเนตร นายบุญใหม่ บุญเนตร เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  3/2566
(การแพทย์ฉุกเฉินพลขับ 2) 96,000.00                      96,000.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565

ก าหนด

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโชคชัย



แบบ สขร. 1
แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโชคชัย
8      จา้งเหมาบริการปฏิบัติหน้าที งานกูช้ีพ-กูภั้ย 66,000.00       66,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปรีชา สายสิทธ์ิ นายปรีชา สายสิทธ์ิ เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  4/2566

(การแพทย์ฉุกเฉินทั วไป 1) 66,000.00                      66,000.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565
ก าหนด

9      จา้งเหมาบริการปฏิบัติหน้าที งานกูช้ีพ-กูภั้ย 66,000.00       66,000.00       เฉพาะเจาะจง นายทวัชัย รากวงค์ นายทวัชัย รากวงค์ เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  5/2566
(การแพทย์ฉุกเฉินทั วไป 2) 66,000.00                      66,000.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565

ก าหนด
10   จา้งเหมาบริการปฏิบัติหน้าที งานกูช้ีพ-กูภั้ย 66,000.00       66,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์ฉาย กาหาวงค์ นางสาวจนัทร์ฉาย กาหาวงค์ เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  6/2566

(การแพทย์ฉุกเฉินทั วไป 3) 66,000.00                      66,000.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565
ก าหนด

11   จา้งเหมาบริการปฏิบัติหน้าที งานกูช้ีพ-กูภั้ย 66,000.00       244,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา พลหาญ นางสาววาสนา พลหาญ เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  7/2566
(การแพทย์ฉุกเฉินทั วไป 4) 244,000.00                   244,000.00                    ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565

ก าหนด
12   จา้งเหมาบริการบุคคลธรรดาปฏิบัติหน้าที ธุรการ 96,000.00       96,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา จนัทรา นางสาวอารียา จนัทรา เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  8/2566

(กองคลัง) 96,000.00                      96,000.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565
ก าหนด

13   จา้งเหมาบริหารบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที ช่วย 96,000.00       96,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา ขุมเงิน นางสาวฐิติมา ขุมเงิน เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  9/2566
งานพัฒนาชุมชน (ส านักงานปลัด) 96,000.00                      96,000.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565

ก าหนด
14   จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิยัติหน้าที ช่วย 96,000.00       96,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวมาวี โสมรักษ์ นางสาวมาวี โสมรักษ์ เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  9/2566

งานประสัมพันธ์ (ส านักงานปลัด) 137,000.00                   137,000.00                    ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565
ก าหนด

15   จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาช่วยงานธุรการ 96,000.00       96,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ห้วยทราย นายณัฐพล ห้วยทราย เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  10/2566
 (ส านักงานปลัด) 96,000.00                      96,000.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565

ก าหนด
16   จา้งเหมาบริการท าความสะอาดที ท าการ อบต. 84,000.00       84,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุพาไล แกว้ดี นางสุพาไล แกว้ดี เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  11/2566

(ส านักงานปลัด) 84,000.00                      84,000.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565
ก าหนด

17   จา้งเหมาบริการเช่าเครื องถ่ายเอกสาร (ส านักงานปลัด) 36,000.00       36,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีกอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ ร้านมีดีกอ๊ปปี้ เซ็นเตอร์ เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  12/2566
36,000.00                      36,000.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565

ก าหนด



แบบ สขร. 1
แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2565

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโชคชัย
18   จา้งเหมาบริการท าความสะอาดตลาดชุมชนหนองแวงน้อย 23,141.93       23,141.93       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ห้วยทราย นายณัฐพล ห้วยทราย เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  13/2566

 (ส านักงานปลัด) 23,141.93                      23,141.93                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565
ก าหนด

19   จา้งเหมาบุคคลธรรดาปฏิบัติหน้าที ช่วยงานสาธารณสุข 120,000.00    120,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอรสา ดีพิมเดื อ นางสาวอรสา ดีพิมเดื อ เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  14/2566
(ส านักงานปลัด) 120,000.00                   120,000.00                    ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565

ก าหนด
20   จา้งเหมานักการภารโรง (ส านักงานปลัด) 96,000.00       96,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวมาวี โสมรักษ์ นางสาวมาวี โสมรักษ์ เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  15/2566

96,000.00                      96,000.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565
ก าหนด

21   จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาช่วยงานธุรการ  (กองช่าง) 96,000.00       96,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววินิภา ปัสสาพันธ์ นางสาววินิภา ปัสสาพันธ์ เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  16/2566
96,000.00                      96,000.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565

ก าหนด
22   จา้งเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ไตรมาสที 1 74,298.00       74,298.00       เฉพาะเจาะจง นางยุภาพร จนัทรา นางยุภาพร จนัทรา เสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  17/2566

ต.ค.-ธ.ค. 65 (ส านักงานปลัด) 74,298.00                      74,298.00                       ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565
ก าหนด

23   จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 535.00            535.00             เฉพาะเจาะจง หจก.รังสิตคอมพิวเตอร์แอนด์เทคโนโลยีหจก.รังสิตคอมพิวเตอร์แอนด์เทคโนโลยีเสนอราคาต  าสุดและเป็นไป เลขที  18/2566
หรัส 416-63-0061 (กองคลัง) 535.00                           535.00                            ตามเงื อนไข อบต.โชคชัย ลว. 3 ตุลาคม 2565

ก าหนด


