
 

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

ประจ าเดือนพฤษภาคม 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 าเดือนพฤษภาคม 256๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๔   เดือนมิถุนายน  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 จดัซ้ือชุดอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน 30,700.00 30,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วซิ เวนเดอร์ จ ากดั บริษทั วซิ เวนเดอร์ จ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2562

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา 30,700.00 30,700.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562

ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV

2 จดัซ้ือของท่ีระลึก ตามโครงการฝึก 1,352.00 1,352.00 เฉพาะเจาะจง นางจติติกาญจน์  แจม่เจริญฟา้ นางจติติกาญจน์  แจม่เจริญฟา้ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2562

อบรมและศึกษาดูงานฯ ประจ าปี 1,352.00 1,352.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562

2562

3 จดัซ้ือธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรหมพร  พึง่โภคา นางสาวพรหมพร  พึง่โภคา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2562

วปร. ของส านักปลัด 7,000.00 7,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562

4 จา้งเหมาจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 4,305.00 4,305.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 73/2562

เน่ืองในวโรกาสงานพระราชพธิบีรม ร้าน บิก๊อาร์ตโฟโต้ ร้าน บิก๊อาร์ตโฟโต้ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562

ราชาภเิษก รัชกาลท่ี 10 4,305.00 4,305.00

5 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 74,617.20 74,617.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ำกดั สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2562

ท่ี 1 ปกีารศึกษา 2562 74,617.20 74,617.20 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562

6 จา้งเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซม 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง นำงสำวอรัญญำ  ผลหำญ นางสาวอรัญญา  ผลหาญ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 74/2562

ผิวจราจรถนนดินท่ีช ารุดเปน็หลุม 39,000.00 39,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562

เปน็บอ่ บา้นรางขนุแผน หมู่ท่ี 6

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่31 เดอืน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที ่31 เดอืน พฤษภาคม พ .ศ. 2562

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

7 จา้งเหมาจดัท าปา้ยโครงการฝึกอบรม 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 77/2562

สัมมนาและศึกษาดูงานการพฒันา ร้าน บิก๊อาร์ตโฟโต้ ร้าน บิก๊อาร์ตโฟโต้ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562

ศักยภาพ ประจ าป ี2562 360.00 360.00

8 จา้งเหมาจดัหาอาหารวา่งและเคร่ือง 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐศรี  อ าพนัเรือง นางประเสริฐศรี  อ าพนัเรือง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 78/2562

ด่ืม ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา 1,400.00 1,400.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562

และศึกษาดูงานการพฒันาศักยภาพ

ประจ าป ี2562

9 จา้งเหมารถทัวร์ ตามโครงการฝึก 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากัด บริษัท อินไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากัด มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 81/2562

อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการ 51,000.00 51,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562

พฒันาศักยภาพ ประจ าป ี2562

10 จา้งเหมารถตู้ ตามโครงการฝึกอบรม 23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากัด บริษัท อินไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากัด มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 82/2562

สัมมนาและศึกษาดูงานพฒันา 23,100.00 23,100.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562

ศักยภาพ ประจ าป ี2562

11 จา้งเหมาลงนามถวายพระพรวนัเฉลิม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวธุ  กล่ินสุคนธ์ นายทรงวธุ  กล่ินสุคนธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 84/2562

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ หนังสือพมิพอ์า่งทองโพสต์ หนังสือพมิพอ์า่งทองโพสต์ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562

พระบรมราชินี 2,000.00 2,000.00

12 จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนิลเน่ืองในวนั 1,878.00 1,878.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 85/2562

เฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี 1,878.00 1,878.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562


