
 

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

ประจ าเดือนตุลาคม 2561 
............................................................. 

 
  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 าเดือนตุลาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕61 
  
 

 
 (นาย สาทิตย์   แจ่มฟ้า) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร สูจบิตัร 504.00 504.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกลัยา  แสงทอง นางสาวสุกลัยา  แสงทอง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 1/2562

โครงการแขง่ขนักฬีาภายใน ร้านสุกลัยากอ๊ปปี้ ร้านสุกลัยากอ๊ปปี้ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561

ต าบลหลักแกว้ ประจ าป ี2561 504.00 504.00

2 จา้งเหมาจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 2/2562

โครงการแขง่ขนักฬีาภายในต าบล ร้าน บิก๊อาร์ตโฟโต้ ร้าน บิก๊อาร์ตโฟโต้ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561

หลักแกว้ ประจ าป ี2561 2,160.00 2,160.00

3 จา้งเหมาจดัท าปา้ยโครงการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 3/2562

โครงการแขง่ขนักฬีาภายในต าบล ร้าน บิก๊อาร์ตโฟโต้ ร้าน บิก๊อาร์ตโฟโต้ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561

หลักแกว้ ประจ าป ี2561 1,800.00 1,800.00

4 จดัซ้ือเคร่ืองเวชภณัฑ์ส าหรับ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิรัศม์ชญา  เด่นชัยประดิษฐ์ นางนิรัศม์ชญา  เด่นชัยประดิษฐ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2562

นักกฬีา ตามโครงการแขง่ขนักฬีา ร้าน เจริญรัตน์ ร้าน เจริญรัตน์ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561

ภายในต าบลหลักแกว้ ประจ าปี 2,000.00 2,000.00

2561

5 จดัซ้ือถว้ยรางวลั จ านวน 10 ถว้ย 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนเกยีรติ  บณุยเกยีรติ นายรัตนเกยีรติ  บณุยเกยีรติ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2562

ตามโครงการแขง่ขนักฬีา ภายใน ร้าน บณุยเกยีรติ ร้าน บณุยเกยีรติ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561

ต าบลหลักแกว้ ประจ าป ี2561 15,000.00 15,000.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

6 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์กฬีาท่ีใช้ในการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิรัศม์ชญา  เด่นชัยประดิษฐ์ นางนิรัศม์ชญา  เด่นชัยประดิษฐ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2562

แขง่ขนักฬีา ตามโครงการแขง่ขนั ร้าน เจริญรัตน์ ร้าน เจริญรัตน์ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561

กฬีาต าบลหลักแกว้ ประจ าป ี2561 15,000.00 15,000.00

7 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ใช้ส าหรับในการ 14,950.00 14,950.00 เฉพาะเจาะจง นางทองเปลว  แสงนาค นางทองเปลว  แสงนาค มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2562

เตรียมสนามในการแขง่ขนักฬีา 15,000.00 15,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561

ตามโครงการแขง่ขนักฬีาต าบล

หลักแกว้ ประจ าป ี2561

8 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์กฬีาพืน้บา้น 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนเกยีรติ  บณุยเกยีรติ นายรัตนเกยีรติ  บณุยเกยีรติ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2562

ตามโครงการแขง่ขนักฬีาต าบล ร้าน บณุยเกยีรติ ร้าน บณุยเกยีรติ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561

หลักแกว้ ประจ าป ี2561 4,400.00 4,400.00

9 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร 6,923.00 6,923.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกลัยา  พรมมานอก นางสาวสุกลัยา  พรมมานอก มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 10/2562

6,923.00 6,923.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561

10 จา้งเหมาท าความสะอาดบริเวณ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมุาพร  นาคเกตุแกว้ นางสาวอมุาพร  นาคเกตุแกว้ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 4/2562

สถานท่ี ตามโครงการแขง่ขนักฬีา 1,800.00 1,800.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561

ภายในต าบลหลักแกว้ ปรจ าป ี

2561



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

11 จา้งจดัหาน้ าด่ืมส าหรับนักกฬีา 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง นายสรายทุธิ ์ ขาวศิริ นายสรายทุธิ ์ ขาวศิริ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 5/2562

ตามโครงการแขง่ขนักฬีาภายใน 10,080.00 10,080.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561

ต าบลหลักแกว้ ประจ าป ี2561

12 จา้งเช่าเต้นท์ จ านวน 8 หลัง 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลวย  กวางทอง นายฉลวย  กวางทอง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 6/2562

ตามโครงการแขง่ขนักฬีาภายใน 10,080.00 10,080.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561

ต าบลหลักแกว้ ประจ าป ี2561

13 จา้งเช่าเคร่ืองไฟขยายเสียง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยทุธณา  ประสพโชค นายยทุธณา  ประสพโชค มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 7/2562

ตามโครงการแขง่ขนักฬีาภายใน 16,000.00 16,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2561

ต าบลหลักแกว้ ประจ าป ี2561

14 จา้งเหมาจดัท าอปุกรณ์ท่ีใช้ในพธิี 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวใจรัก ภหูรัิญ นางสาวใจรัก ภหูรัิญ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 8/2562

เปดิ - ปดิ ตามโครงการแขง่ขนักฬีา 1,000.00 1,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2561

ภายในต าบลหลักแกว้ ประจ าปี

2561

15 จา้งเหมาจดัหาอาหารวา่งและเคร่ือง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐศรี  อ าพนัเรือง นางประเสริฐศรี  อ าพนัเรือง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 9/2562

ด่ืมส าหรับผู้มาร่วมพธิเีปดิ - ปดิ 1,000.00 1,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2561

ตามโครงการแขง่ขนักฬีาภายใน

ต าบลหลักแกว้ ประจ าป ี2561



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

16 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส าหรับการจดั 10,340.00 10,340.00 เฉพาะเจาะจง นางทองเปลว  แสงนาค นางทองเปลว  แสงนาค มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2562

ท าสนาม ตามโครงการส่งเสริม 10,340.00 10,340.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561

ประเพณีวนัสารทไทย ประจ าปี

2561

17 จดัซ้ือถว้ยรางวลั ตามโครงการ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนเกยีรติ  บณุยเกยีรติ นายรัตนเกยีรติ  บณุยเกยีรติ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2562

ส่งเสริมประเพณีวนัสารทไทย ร้าน บณุยเกยีรติ ร้าน บณุยเกยีรติ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561

ประจ าป ี2561 3,300.00 3,300.00

18 จา้งเหมาจดัท าปา้ย ตามโครงการ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 12/2562

ส่งเสริมประเพณีวนัสารทไทย ร้าน บิก๊อาร์ตโฟโต้ ร้าน บิก๊อาร์ตโฟโต้ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561

ประจ าป ี2561 720.00 720.00

19 จา้งเช่าเต้นท์ จ านวน 4 หลัง 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลวย  กวางทอง นายฉลวย  กวางทอง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 13/2562

ตามโครงการส่งเสริมประเพณี 2,800.00 2,800.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561

วนัสารทไทย ประจ าป ี2561

20 จา้งจดัหาน้ าด่ืมส าหรับนักกฬีา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสรายทุธิ ์ ขาวศิริ นายสรายทุธิ ์ ขาวศิริ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 14/2562

ตามโครงการส่งเสริมประเพณี 1,500.00 1,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561

วนัสารทไทย ประจ าป ี2561



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

21 จา้งเช่าเคร่ืองไฟขยายเสียง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยทุธณา  ประสพโชค นายยทุธณา  ประสพโชค มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี157/2562

ตามโครงการส่งเสริมประเพณี 4,000.00 4,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561

วนัสารทไทย ประจ าป ี2561

22 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประจกัร  เชยกล่ิน นายประจกัร  เชยกล่ิน มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 16/2562

หมายเลขครุภณัฑ์ 420-51-0008 ร้าน พี.เอส.แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ร้าน พี.เอส.แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561

หอ้งกองคลัง 1,000.00 1,000.00

23 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 381,782.20 381,782.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จ ากดั บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2562

ท่ี 2 ปกีารศึกษา 2561 โดย นางพร้ิมพร  ชื่นศรีสวา่ง โดย นางพร้ิมพร  ชื่นศรีสวา่ง ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561

381,782.20 381,782.20


