
แบบ สขร.1 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง 
สรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าเดือน มีนาคม 2566 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วงเงิน 
ที่จะซ้ือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช้ือผู้ที่เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

1 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เดือน มีนาคม 2566 

4,800.- บาท 4,800.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ.เอก็อปปี้เซอร์วิส 
ราคา 4,800.- บาท 

ร้าน โอ.เอก็อปปี้เซอร์วิส 
ราคา 4,800.- บาท 

เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่  
33/2566 
วันที ่28 ก.พ. 66 

2 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ
กู้ภัย 
ประจ่าเดือน มีนาคม 2566 

8,50๐.-บาท 8,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ดา  หิตปา 
ราคา 8,500.-บาท 

นายศักดิ์ดา  หิตปา 
ราคา 8,500.-บาท 

เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่  
34/2566 
วันที ่28 ก.พ. 66 

3 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ
กู้ภัย 
ประจ่าเดือน มีนาคม 2566 

8,50๐.-บาท 8,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอเนก  ศรีสุกอง 
ราคา  8,500.- บาท 

นายอเนก  ศรีสุกอง 
ราคา 8,500.-บาท 

เสนอราคาต่่าสุด 
 

ใบส่ังจ้างเลขที่  
35/2566 
วันที ่28 ก.พ. 66 

4 จ้างเหมาคนงานประจ่าเคร่ืองสูบ
น ่าสถานีสูบน ่าด้วยไฟฟ้า 
ประจ่าเดือน มนีาคม 2566 

ราคา 9,๐00.-บาท ราคา 9,๐00.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  ลาวงค์ 
ราคา 9,๐00.-บาท 

นายสราวุธ  ลาวงค์ 
ราคา 9,๐00.-บาท 

เสนอราคาต่่าสุด 
 

ใบส่ังจ้างเลขที่  
36/2566 
วันที ่28 ก.พ. 66 

5 จ้างเหมาบริการต่าแหน่งคนสวน 
ประจ่าเดือน มนีาคม 2566 

ราคา 9,๐00.-บาท ราคา 9,๐00.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวกองพิณ  โสมหา 
ราคา 9,๐00.-บาท 

นางสาวกองพิณ  โสมหา 
ราคา 9,๐00.-บาท 

เสนอราคาต่่าสุด 
 

ใบส่ังจ้างเลขที่  
37/2566 
วันที ่28 ก.พ. 66 

6 จ้างเหมาบริการต่าแหน่งผู้ช่วยชา่ง
ไฟฟ้า ประจ่าเดือน  มีนาคม 
2566 

ราคา 8,๐00.-บาท ราคา 8,๐00.-บาท
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธ์ิ  ละล ี
ราคา 8,๐00.-บาท 

นายอภิสิทธ์ิ  ละล ี
ราคา 8,๐00.-บาท 

เสนอราคาต่่าสุด 
 

ใบส่ังจ้างเลขที่  
38/2566 
วันที ่28 ก.พ. 66 



แบบ สขร.1 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง 
สรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าเดือน มีนาคม  2566 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วงเงิน 
ที่จะซ้ือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช้ือผู้ที่เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ 

หรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

7 จัดซื อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์(กอง
การศึกษา ) 

49,80๐.-บาท 49,80๐.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเจริญไอทีซัพพลาย 
จ่ากัด 
ราคา 49,800.-บาท 

บริษัท บุญเจริญไอทีซัพพลาย 
จ่ากัด 
ราคา 49,800.-บาท 

เสนอราคา
ต่่าสุด 

 

ใบส่ังจ้างเลขที่  
40/2566 
วันท่ี 10 มี.ค.66 

8 จัดซื อครุภัณฑส์่านักงานเคร่ือง
ขัดพื น 

19,90๐.-บาท 19,90๐.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเจริญไอทีซัพพลาย 
จ่ากัด 
ราคา 19,900.-บาท 

บริษัท บุญเจริญไอทีซัพพลาย 
จ่ากัด 
ราคา 19,900.-บาท 

เสนอราคา
ต่่าสุด 

 

ใบส่ังจ้างเลขที่  
41/2566 
วันท่ี 13 มี.ค.66 

9 จัดซื อวัสดอุุปกรณ์งานบ้านงาน
ครัว(วัสดุการเกษตร) 

1,112.-บาท 1,112.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิชัย 
ราคา 1,112.-บาท 

ร้านวุฒิชัย 
ราคา 1,112.-บาท 

เสนอราคา
ต่่าสุด 

 

ใบส่ังจ้างเลขที่  
42/2566 
วันท่ี 13 มี.ค. 66 

10 จัดซื อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์(กอง
คลัง) 

23,๐0๐.-บาท 23,๐0๐.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเจริญไอทีซัพพลาย 
จ่ากัด 
ราคา 23,000.-บาท 

บริษัท บุญเจริญไอทีซัพพลาย 
จ่ากัด 
ราคา 23,000.-บาท 

เสนอราคา
ต่่าสุด 

 

ใบส่ังจ้างเลขที่  
43/2566 
วันท่ี 15 มี.ค. 66 

11 จัดซื อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์(กอง
สวัสดิการสังคม) 

23,๐0๐.-บาท 23,๐0๐.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเจริญไอทีซัพพลาย 
จ่ากัด 
ราคา 23,000.-บาท 

บริษัท บุญเจริญไอทีซัพพลาย 
จ่ากัด 
ราคา 23,000.-บาท 

เสนอราคา
ต่่าสุด 

 

ใบส่ังจ้างเลขที่  
44/2566 
วันท่ี 17 มี.ค. 66 

12 จัดซื อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์
(ส่านักปลัด) 

29,50๐.-บาท 29,50๐.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเจริญไอทีซัพพลาย 
จ่ากัด 
ราคา 29,500.-บาท 

บริษัท บุญเจริญไอทีซัพพลาย 
จ่ากัด 
ราคา 29,500.-บาท 

เสนอราคา
ต่่าสุด 

 

ใบส่ังจ้างเลขที่  
45/2566 
วันท่ี 17 มี.ค. 66 

13 จัดซื อครุภัณฑส์่านักงาน ทีวี 
จ่านวน 2 เคร่ือง 

70,๐0๐.-บาท 70,๐0๐.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญเจริญไอทีซัพพลาย 
จ่ากัด 
ราคา 70,000.-บาท 

บริษัท บุญเจริญไอทีซัพพลาย 
จ่ากัด 
ราคา 70,000.-บาท 

เสนอราคา
ต่่าสุด 

 

ใบส่ังจ้างเลขที่  
46/2566 
วันท่ี 17 มี.ค. 66 

14 จัดซื อทรายอะเบทและน ่ายาพ่น
หมอกควัน 

38,89๐.-บาท 38,89๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านซูโม่ 
ราคา 38,890.-บาท 

ร้านซูโม่ 
ราคา 38,890.-บาท 

เสนอราคา
ต่่าสุด 

 

ใบส่ังจ้างเลขที่  
47/2566 
วันท่ี 17 มี.ค. 66 


