
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  (แบบ สขร.1)  

ประจ าเดือนมกราคม 256๒ 
............................................................. 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 
๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน (สขร.1) พร้อมทั้งรายงานให้อ าเภอทราบ และปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน (สขร.1) ให้ทราบทั่วกัน นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว   ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) 
ประจ าเดือนมกราคม 256๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๔   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕6๒ 
  
 

 
 (นาย สาทิตย์   แจ่มฟ้า) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร  ช้างเชื้อ นางสาวกนกพร  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 26/2562

โครงการ Kick Off ร้าน โปรไซด์ปา้ยโฆษณา ร้าน โปรไซด์ปา้ยโฆษณา ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 4 มกราคม 2562

300.00 300.00

2 จา้งเช่าเต้นท์ ตามโครงการวนัเด็ก 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นางม๋วย  จนิดาเจริญม่ันคง นางม๋วย  จนิดาเจริญม่ันคง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 28/2562

แหง่ชาติ ประจ าป ี2562 ร้าน ม๋วย ต.เจริญกจิ ร้าน ม๋วย ต.เจริญกจิ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 9 มกราคม 2562

6,400.00 6,400.00

3 จา้งจดัท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐศรี  อ าพนัเรือง นางประเสริฐศรี  อ าพนัเรือง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 29/2562

ตามโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 2562 20,000.00 20,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 9 มกราคม 2562

4 จา้งเช่าเวที ตามโครงการวนัเด็ก 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวยพ์จน์  เนตรไทย นายไวยพ์จน์  เนตรไทย มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 30/2562

แหง่ชาติ 2562 4,000.00 4,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 9 มกราคม 2562

5 จา้งเหมาจดัท าปา้ย ตามโครงการ 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 31/2562

วนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2562 ร้าน บิก๊อาร์ต โฟโต้ ร้าน บิก๊อาร์ต โฟโต้ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 9 มกราคม 2562

2,880.00 2,880.00

6 จา้งซ้ือของรางวลั โครงการวนัเด็ก 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญว์ชัรี  ฐิติไกรวชิย์ นางสาวกญัญว์ชัรี  ฐิติไกรวชิย์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2562

แหง่ชาติ ประจ าป ี2562 18,000.00 18,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 9 มกราคม 2562

1.ของรางวลับนเวที

2.ของรางวลัตามซุ้ม

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

7 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในการจดัสถานท่ี 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจติติกาญจน์  แจม่เจริญฟา้ นางจติติกาญจน์  แจม่เจริญฟา้ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2562

ตามโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 2562 3,000.00 3,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 9 มกราคม 2562

8 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ท่ีจ าเปน็ฯ ตาม 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญว์ชัรี  ฐิติไกรวชิย์ นางสาวกญัญว์ชัรี  ฐิติไกรวชิย์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2562

โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 2562 2,600.00 2,600.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 9 มกราคม 2562

9 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน ส านักปลัด 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พพี ีโปรเฟสชั่นนอล หจก.พพี ีโปรเฟสชั่นนอล มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2562

หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร  คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2562

9,630.00 9,630.00

10 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน กองคลัง 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวติตา  อุน่ละท้าย นางสาวสวติตา  อุน่ละท้าย มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2562

ร้าน เมยส์เตชั่น ร้าน เมยส์เตชั่น ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2562

7,100.00 7,100.00

11 โครงการกอ่สร้างขยายถนนคอนกรีต 30,500.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจา้งเลขท่ี 4/2562

เสริมเหล็ก จากบา้นนายบญุชู 30,500.00 30,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2562

อน้ชัยยะ - บา้นนายมนตรี  บรีุทอง  

บา้นวดักรด หมู่ท่ี 8

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 198,500.00 199,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจา้งเลขท่ี 7/2562

เสริมเหล็ก สายคันคลองยางมณี - มหาราชชัยมงคล มหาราชชัยมงคล ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2562

สะพาน คสล.หน้าวดัใหม่ทางขา้ม 198,500.00 198,500.00

(กอ่สร้างไม่สุดสายทาง) บา้นลาด

หญา้ไทร หมู่ท่ี ๓ ต าบลหลักแกว้ 



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

13 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 377,000.00 378,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจา้งเลขท่ี 3/2562

เสริมเหล็ก สายจากสะพานหน้าวดั ส.สมบรูณ์พฒันากอ่สร้าง มหาราชชัยมงคล ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 17 มกราคม 2562

คลองส าโรง - บา้นนายวนัชัย 377,000.00 377,000.00

บุญประเสริฐ (ก่อสร้างไม่สุดสายทาง) 

บ้านคลองส าโรง หมู่ที่ 4 ต าบลหลักแก้ว

14 โครงการกอ่สร้างเสริมถนนดินพร้อม 258,500.00 259,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจา้งเลขท่ี 9/2562

ลงลูกรังผิวจราจร สายทางจากบา้น มหาราชชัยมงคล มหาราชชัยมงคล ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2562

บา้นนายศรายทุธ นวลพจิติ เลียบ 258,500.00 258,500.00

คลองคูคาง หมู่ท่ี 7 - เขตติดต่อ

หมู่ท่ี 4 ต าบลหลักแกว้

15 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 165,000.00 166,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจา้งเลขท่ี 1/2562

เสริมเหล็กสายทางแยกบา้นนางนิสา ส.สมบรูณ์พฒันากอ่สร้าง มหาราชชัยมงคล ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 17 มกราคม 2562

สังขรุ่์ง - บา้นนายล่ันทม ศรีอ่ า 165,000.00 165,000.00

(ซ่อมสร้างไม่สุดสายทาง)บา้นวดักรด 

หมู่ท่ี 8 ต าบลหลักแกว้

16 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 303,000.00 304,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจา้งเลขท่ี 2/2562

สายจากโรงเป็ดอาจารยม์านพ หอมร่ืน - ส.สมบรูณ์พฒันากอ่สร้าง มหาราชชัยมงคล ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 17 มกราคม 2562

บา้นนางน้ าตาล สุกใส (ซ่อมสร้าง 303,000.00 303,000.00

ไม่สุดสายทาง) บา้นคลองพลู หมู่ท่ี 1 



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

17 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 104,500.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจา้งเลขท่ี 5/2562

เสริมเหล็ก สายจากปากทางเขา้บา้น 104,500.00 104,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2562

นางกมิโหล พึง่ออ้ - บา้นนายสงวน 

ปัน้ทอง (ซ่อมสร้างไม่สุดสายทาง) 

บ้านหลักแก้ว หมู่ท่ี 6 ต าบลหลักแก้ว 

18 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 456,500.00 457,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจา้งเลขท่ี 6/2562

เสริมเหล็ก สายจากสะพานนายแผน 456,500.00 456,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2562

พน้ภยั - บา้นนายอานนท์ นาคเกษม 

บา้นลานช้าง หมู่ท่ี 2 ต าบลหลักแกว้

19 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเปน็ 183,500.00 184,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจา้งเลขท่ี 8/2562

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ยก มหาราชชัยมงคล มหาราชชัยมงคล ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2562

ระดับความสูง สายผ่านหน้าบา้น
 183,500.00 183,500.00

ผู้ใหญเ่ต็ม แสงร่ืน - บริเวณตู้น้ าด่ืม


บา้นวดักรด หมู่ท่ี 8 ต าบลหลักแกว้



