
 

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

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 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 าเดือนกุมภาพันธ์ 256๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๔   เดือนมีนาคม  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 าปา้ยประชาพจิารณ์ 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร  ช้างเชื้อ นางสาวกนกพร  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 34/2562

การออกขอ้บญัญติัส่วนต าบล ร้าน โปรไซด์ปา้ยโฆษณา ร้าน โปรไซด์ปา้ยโฆษณา ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562

380.00 380.00

2 จา้งตรวจเช็คสภาพพร้อมเปล่ียนถา่ย 13,534.43 13,534.43 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าโฆสิตอา่งทอง บริษทั โตโยต้าโฆสิตอา่งทอง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 37/2562

น้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส่วนกลาง ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2562

หมายเลขทะเบยีน กง 8244 อา่งทอง 13,534.43 13,534.43

3 จา้งเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซม 76,900.00 76,900.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 39/2562

ถนนดินลูกรังท่ีช ารุดเปน็หลุมบอ่ 76,900.00 76,900.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2562

บา้นคลองพลู หมู่ท่ี 1 ต าบลหลักแกว้

4 จา้งเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซม 38,900.00 38,900.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 40/2562

ถนนดินลูกรังท่ีช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ 38,900.00 38,900.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2562

เส้นทางสายคันคลองฝ่ังตะวนัตก

จากสะพานนายแผน  พน้ภยั บา้น

ลานช้าง หมู่ท่ี 2 ต าบลหลักแกว้

5 จา้งเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซม 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 41/2562

ถนนดินลูกรังท่ีช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ 81,000.00 81,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2562

สายเขา้กลุ่มนานายจรูญ  แตงออ่น

บา้นลานช้าง หมู่ท่ี 2 ต าบลหลักแกว้

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ ์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 กุมภาพันธ ์ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ ์พ .ศ. 2562

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

6 จา้งเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซม 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 42/2562

ถนนดินลูกรังท่ีช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ 48,000.00 48,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2562

บา้นลาดหญา้ไทร หมู่ท่ี 3 ต าบล

หลักแกว้ เส้นทางจากนานายมนูญ

เกตุปาน ถึงนานายอ านวย นาคกุญชร

7 จา้งเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซม 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 43/2562

ถนนดินลูกรังท่ีช ารุดเปน็หลุมเปน็บอ่ 52,000.00 52,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2562

บา้นหนองจอก หมู่ท่ี 4 ต าบล

หลักแกว้  จากปากทางถนนลาดยาง

คลองชลประทาน (คลองส าโรง -

ลานช้าง) ถงึนานายบญุเหลือ

อนิทรชิต

8 จา้งเหมาจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 2,070.00 2,070.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 45/2562

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร้าน บิก๊อาร์ตโฟโต้ ร้าน บิก๊อาร์ตโฟโต้ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2562

52,000.00 52,000.00

9 จา้งจดัท าตรายาง กองคลัง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวติตา  อุน่ละท้าย นางสาวสวติตา  อุน่ละท้าย มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 25/2562

จ านวน 6 รายการ ร้าน เมยส์เตชั่น ร้าน เมยส์เตชั่น ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2562

52,000.00 52,000.00



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ ์พ .ศ. 2562

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
 180,000.00 181,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.งามทรัพย์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส .งามทรัพย์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจา้งเลขท่ี 11/2562

เสริมเหล็ก สายบา้นนายสมบติั
 
 180,000.00 180,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2562

ประเสริฐศรี - บา้นนายเจริญ ภูง่าม 


(กอ่สร้างไม่สุดสายทาง) บา้นลาด 


หญา้ไทร หมู่ท่ี 3 ต าบลหลักแกว้ 


11 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 374,000.00 375,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.งามทรัพย์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส .งามทรัพย์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจา้งเลขท่ี 10/2562

เสริมเหล็ก จากสะพานคันคลอง 374,000.00 374,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2562

คสล. หมู่ท่ี 5 ต าบลหลักแกว้

12 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.งามทรัพย์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส .งามทรัพย์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจา้งเลขท่ี 12/2562

เสริมเหล็ก สายช่วงบา้นนายเชื่อม 280,000.00 280,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2562

อนิใย - บา้นนางพมิ อนิใย 

บ้านรางขุนแผน หมู่ที่ 6 ต าบลหลักแก้ว 

13 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
 107,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.งามทรัพย์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส .งามทรัพย์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจา้งเลขท่ี 13/2562

เสริมเหล็ก สายจากสะพาน
หน้าวดั 107,000.00 107,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2562

คลองพลู - แยกหลังบา้นผู้ใหญ่

ธรีพนัธ ์ชโลธร บา้นคลองพลู 

หมู่ท่ี 1 ต าบลหลักแกว้


