
 

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

ประจ าเดือนธันวาคม 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 าเดือนธันวาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓   เดือนมกราคม  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 จดัซ้ือหมึกพมิพเ์คร่ืองปร้ินเตอร์ 8,940.00 8,940.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญว์ชัรี  ฐิติไกรวชิญ์ นางสาวกญัญว์ชัรี  ฐิติไกรวชิญ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2562

ส านักปลัด ร้าน กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ ร้าน กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561

8,940.00 8,940.00

2 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถบรรทุกน้ าเอนก 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิภรณ์  ตันติกลุวฒันา นางศศิภรณ์  ตันติกลุวฒันา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2562

ประสงค์ หมายเลขทะเบยีน ร้าน วฒันาการยาง ร้าน วฒันาการยาง ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561

บฉ 4505 อา่งทอง 5,800.00 5,800.00

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง  วอ่งไง นางจ าลอง  วอ่งไง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2562

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ร้าน ซี เอส ที ทรัพยรุ่์งเรือง ร้าน ซี เอส ที ทรัพยรุ่์งเรือง ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561

4,000.00 4,000.00

4 จา้งจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 4,070.00 4,070.00 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ  แสงเดือน นายนเรศ  แสงเดือน มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 21/2562

การยืน่แบบช าระภาษ ีประจ าปี ร้าน แสงเดือน องิค์เจท็ ร้าน แสงเดือน องิค์เจท็ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2561

พ.ศ. 2562 4,070.00 4,070.00

5 จา้งเหมาจดัท าปา้ย ตามโครงการ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 23/2562

ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ร้าน บิก๊อาร์ต โฟโต้ ร้าน บิก๊อาร์ต โฟโต้ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561

ช่วงเทศกาลปใีหม่ 2562 360.00 360.00

6 จา้งเหมาไฟฟา้และเต้นท์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสวงิ  แจม่แจง้ นายสวงิ  แจม่แจง้ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 24/2562

ตามโครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ 4,500.00 4,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561

ทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่28 เดอืน ธนัวาคม 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 ธนัวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่28 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

7 จา้งเหมาจดัหาน้ าด่ืม ตามโครงการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอารมย ์ ธรรมสอาด นางอารมย ์ ธรรมสอาด มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 25/2561

ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน 3,500.00 3,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561

ช่วงเทศกาลปใีหม่ 2562


