
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 2561  
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว มีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 108 
โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 5,125,677.64 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหก
สิบสี่สตางค์) และองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้วได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ที่แนบ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน
ทั้งสิ้น 108 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 107 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 99.07 % 
รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 1 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 0.93 % 

 ตารางที่ 1แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

จ านวนครั้ง 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

108 107 1 

 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครัง้
จ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี e-bidding
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 ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 
 2. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา  
 3. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 4. มีการปรับปรุงระบบของกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาปีงบประมาณ 2561 ซึ่งส่งผลให้
เกิดความขัดข้องในการเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government 
Procurement : e-GP) ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบได้ เนื่องจากระบบอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.และระเบียบฯ ใหม่ 
 
 ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1. จัดท ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยก าหนด
ระยะเวลาของกระบวนการในแต่ละวิธีให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวทางในการจัดหาพัสดุของกรม 

 2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธี
คัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ ที่ต้องการและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกาศใช้จะสามารถลงนามได้และเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดท าในปีงบประมาณนั้น ๆ 

 4. จัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย มาปฏิบัติงานที่ ฝ่ายจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ กองคลัง เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้การตีความ ภายใต้ พรบ. กฎ ระเบียบต่าง ๆ 
 



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เดอืนตลุาคม 2560

1 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ 404,975.44 404,975.44 เฉพาะเจาะจง บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จาํกดั บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จาํกดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2561

เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพืน้ท่ี โดย นางพร้ิมพร  ชื่นศรีสวา่ง โดย นางพร้ิมพร  ชื่นศรีสวา่ง ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560

ตําบลหลักแกว้ จาํนวน 4 แหง่ 404,975.44 404,975.44

และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนตําบลหลักแกว้ 

ภาคเรียนท่ี 2/2560

2 จดัซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับ 1,596.60 1,596.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั อ.พรชัยวฒัน์ บริษทั อ.พรชัยวฒัน์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2561

เคร่ืองสูบนํ้า จาํนวน 2 ราย 1,596.60 1,596.60 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 15 พ.ย.2560

3 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,970.00 4,970.00 เฉพาะเจาะจง นายอารักษ ์ เนตร์บารมี นายอารักษ ์ เนตร์บารมี มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2561 

4,970.00 4,970.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2561

5 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อม 2,603.00 2,603.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกลัยา  พรมมานอก นางสาวสุกลัยา  พรมมานอก มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งท่ี 2/2561

เขา้เล่ม 2,603.00 2,603.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560

6 จา้งเหมาลงนามถวายความอาลัย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวธุ  กล่ินสุคนธ์ นายทรงวธุ  กล่ินสุคนธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 3/2561

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร หนังสือพมิพอ์า่งทองโพสต์ หนังสือพมิพอ์า่งทองโพสต์ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560

มหาภมิูพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 2,000.00 2,000.00

7 จา้งเหมาลงนามถวายความอาลัย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสาทร  คชวงศ์ นายสาทร  คชวงศ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 4/2561

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร หนังสือพมิพเ์อกราชนิวส์ หนังสือพมิพเ์อกราชนิวส์ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560

มหาภมิูพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 2,000.00 2,000.00

8 จา้งเหมาจดัทําพวงมาลา เน่ืองใน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายอารักษ ์ เนตร์บารมี นายอารักษ ์ เนตร์บารมี มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 7/2561

วนัปยิมหาราช วนัท่ี 23 ตุลาคม 500.00 500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560

2560

เดอืนพฤศจิกายน 2560

9 จา้งเหมาจดัทําปา้ยโครงการ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 10/2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

ประเพณีลอยกระทง จาํนวน 1 720.00 720.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2560

ปา้ย ขนาด 2 x 3 เมตร

10 จา้งเหมาเคร่ืองไฟพร้อมประดับไฟ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารมย ์ ธรรมสอาด นางอารมย ์ ธรรมสอาด มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 11/2561

ตามโครงการประเพณีลอยกระทง 3,000.00 3,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2560

11 จา้งเหมาจดัสถานท่ีและจดัหา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอารมย ์ ธรรมสอาด นางอารมย ์ ธรรมสอาด มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 12/2561

วสัดุอปุกรณ์ ตามโครงการ 4,200.00 4,200.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2560

ประเพณีลอยกระทง

12 จา้งเหมาจดัทําปา้ยประชาสัมพนัธ์ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2561 

ตามโครงการประชาพจิารณ์ 2,130.00 2,130.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2560

กองสาธารณสุขฯ

13 จา้งเหมาถา่ยเอกสารร่างขอ้ 9,832.00 9,832.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกลัยา  พรมมานอก นางสาวสุกลัยา  พรมมานอก มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งท่ี 15/2561

บญัญติัและเอกสารอืน่ๆ ตาม 9,832.00 9,832.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2560

โครงการประชาพจิารณ์

เดอืนธนัวาคม 2560

14 จา้งเหมาจดัทําปา้ยโครงการ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 16/2561

ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน 360.00 360.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560

ช่วงเทศกาลปใีหม่ ขนาด 1*3 ม.

15 จา้งเหมาติดต้ังเต็นท์พร้อมจดัหา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอารมย ์ ธรรมสอาด นางอารมย ์ ธรรมสอาด มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 17/2561

นํ้าด่ืมตามโครงการปอ้งกนัและ 4,500.00 4,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560

ลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ปใีหม่ 2561

16 จา้งเหมาติดต้ังไฟฟา้ฯ ตาม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสวงิ  แจม่แจง้ นายสวงิ  แจม่แจง้ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 18/2561

โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ 4,500.00 4,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560

ทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2561



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

เดอืนมกราคม 2561

17 จา้งเหมาตรวจสอบสภาพรถยนต์ 6,307.65 6,307.65 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าโฆสิต อา่งทอง บริษทั โตโยต้าโฆสิต อา่งทอง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 20/2561

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 6,307.65 6,307.65 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2561

กง 8244 อา่งทอง

18 จา้งเหมาเปล่ียนไส้กรองเคร่ือง 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง นายกติติพงษ ์ จาํปาเงิน นายกติติพงษ ์ จาํปาเงิน มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 21/2561

กรองนํ้า อบต.หลักแกว้ หมายเลข 2,050.00 2,050.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2561

ครุภณัฑ์ 701-53-0002

19 จา้งเหมาดําเนินการซ่อมแซม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารมย ์ ธรรมสอาด นางอารมย ์ ธรรมสอาด มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 22/2561

หลังคาสํานักงาน อบต .หลักแกว้ 3,000.00 3,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 23 มกราคม 2561

20 จา้งเหมาดําเนินการถา่ยเอกสาร 6,781.00 6,781.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกลัยา  พรมมานอก นางสาวสุกลัยา  พรมมานอก มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 23/2561

พร้อมเขา้เล่ม 6,781.00 6,781.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 18 มกราคม 2561

21 จดัซ้ือวดัสดุงานบา้นงานครัว 4,970.00 4,970.00 เฉพาะเจาะจง นายอารักษ ์ เนตร์บารมี นายอารักษ ์ เนตร์บารมี มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2561

ของสํานักปลัด 4,970.00 4,970.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2561

เดอืนกุมภาพันธ ์2561

22 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน จาํนวน 8 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  ศรีโสภา นายธงชัย  ศรีโสภา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2561

รายการ ของสํานักปลัด 19,500.00 19,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2561

23 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน จาํนวน 8 11,410.00 11,410.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  ศรีโสภา นายธงชัย  ศรีโสภา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2561

รายการ ของกองคลัง 11,410.00 11,410.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2561

24 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย ์ เพญ็ดารา นายสุวทิย ์ เพญ็ดารา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2561

เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก 4,300.00 4,300.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2561

ของสํานักปลัด

25 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย ์ เพญ็ดารา นายสุวทิย ์ เพญ็ดารา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2561

เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก 4,300.00 4,300.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2561

ของกองคลัง
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26 จดัซ้ือผงหมึกของเคร่ืองถา่ย 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พพี ีโปรเฟสชั่นนอล หจก.พพี ีโปรเฟสชั่นนอล มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2561

เอกสาร จาํนวน 2 กล่อง คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2561

เดอืนมนีาคม 2562 9,630.00 9,630.00

27 จา้งเหมาขดุลอกคูนาสาธารณะ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  แจม่แจง้ นายสุชาติ  แจม่แจง้ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 26/2561

พร้อมฝังท่อลอดระบายนํ้า 46,000.00 46,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2561

หมู่ท่ี 3 ตําบลหลักแกว้

28 จา้งเหมาซ่อมแซมสายไฟท่ีชํารุด 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประจกัร  เชยกล่ิน นายประจกัร  เชยกล่ิน มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 27/2561

ขนาด 3 เฟส ของสํานักงาน 1,200.00 1,200.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2561

อบต.หลักแกว้

29 จา้งเช่าชุดเหรือเคร่ืองแต่งกาย 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอารักษ ์ เนตร์บารมี นายอารักษ ์ เนตร์บารมี มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 33/2561

สําหรับผู้เขา้ร่วมขบวน โครงการ 16,000.00 16,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2561

งานรําลึกวรีชนแขวงเมืองวเิศษ

ไชยชาญ ประจาํป ี2561

30 จา้งเหมาตามโครงการงานรําลึก 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอารักษ ์ เนตร์บารมี นายอารักษ ์ เนตร์บารมี มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 34/2561

วรีชนแขวงเมืองวเิศษไชยชาญ 21,000.00 21,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2561

ประจําปี 2561 จํานวน 4 รายการ

1.ตกแต่งรถร่วมขบวนแห่

2.จดัหาวสัดุสําหรับตกแต่งรถ

3.แต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวน

4.เช่าชุดพร้อมแต่งหน้าผู้ถอืปา้ย

31 จา้งเหมาจดัหานํ้าด่ืมและจดัหา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรรค์  ยอดขาํ นายสรรค์  ยอดขาํ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 35/2561

อาหารสําหรับผู้เขา้ร่วมขบวน 6,000.00 6,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561

ตามโครงการงานรําลึกวรีชน

แขวงเมืองวเิศษไชยชาญ 2561
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32 จา้งเหมาจดัทําปา้ย ตามโครงการ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 36/2561

งานรําลึกวรีชนแขวงเมืองวเิศษ 1,600.00 1,600.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561

ไชยชาญ ประจาํป ี2561

33 จา้งเหมาดนตรีตามโครงการงาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายต๋ี  บญุเลิศรัตน์ นายต๋ี  บญุเลิศรัตน์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 37/2561

รําลึกวรีชนแขวงเมืองวเิศษไชย 4,000.00 4,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561

ชาญ ประจาํป ี2561

34 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  แจม่แจง้ นายสุชาติ  แจม่แจง้ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 39/2561

คอนกรีตท่ีชํารุดทรุดตัว ปริแตก 56,000.00 56,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2561

เปน็แนวยาว เส้นทางบา้นท้ายวดั

ม.6 ต.หลักแกว้ เชื่อมต่อ ม .1

คลองพลู

35 จา้งเหมาจดัหานํ้าด่ืมพร้อมนํ้าแขง็ 516.00 516.00 เฉพาะเจาะจง นายอารักษ ์ เนตร์บารมี นายอารักษ ์ เนตร์บารมี มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 41/2561

ตามโครงการประชุมฯ แผนส่ีปี 516.00 516.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2561

36 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ ตามโครงการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  ศรีโสภา นายธงชัย  ศรีโสภา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2561

ประชุมประชาคมตําบล จดัทํา 1,000.00 1,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2561

แผนพฒันาส่ีปี

37 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ไฟฟา้ 33,865.00 33,865.00 เฉพาะเจาะจง นายอารักษ ์ เนตร์บารมี นายอารักษ ์ เนตร์บารมี มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2561

ของกองช่าง  33,865.00 33,865.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2561

เดอืนมนีาคม 2562

38 จดัซ้ือวคัซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนัขบา้ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  แกว้เกดิ นายณัฐพล  แกว้เกดิ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2561

ตามโครงการรณรงค์และปอ้งกนั ร้าน ทีเวต็ มาร์เกต็ต้ิง กรุ๊ป ร้าน ทีเวต็ มาร์เกต็ต้ิง กรุ๊ป ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 9 เมษายน 2561

โรคพษิสุนัขบา้ ประจาํป ี2561 48,000.00 48,000.00

39 จา้งเหมาคนฉดีวคัซีนปอ้งกนัโรค 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววภิวานี  รอดหลง นางสาววภิวานี  รอดหลง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 43/2561
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พษิสุนัขบา้ ตามโครงการรณรงค์ 8,000.00 8,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 9 เมษายน 2561

และปอ้งกนัโรคพษิสุนัขบา้ 2561

40 จา้งจดัทําปา้ยไวนิวส์ โครงการ 2,310.00 2,310.00 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ  แสงเดือน นายนเรศ  แสงเดือน มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 44/25611

รณรงค์และปอ้งกนัโรคพษิสุนัขบา้ 2,310.00 2,310.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 9 เมษายน 2561

จาํนวน 2 ปา้ย

41 จา้งเหมาไฟฟา้สําหรับอยูเ่วร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสวงิ  แจม่แจง้ นายสวงิ  แจม่แจง้ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 45/2561

กลางคืน ตามโครงการปอ้งกนั 3,500.00 3,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2561

และลดอบุติัเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 2561

42 จา้งเหมาจดัทําปา้ยไวนิวส์ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 46/2561

ตามโครงการปอ้งกนัและลดอบุติั 360.00 360.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2561

เหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 2561

43 จา้งเหมาจดัหานํ้าด่ืมพร้อมติดต้ัง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอารมย ์ ธรรมสอาด นางอารมย ์ ธรรมสอาด มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 47/2561

เต็นท์และร้ือถอน ตามโครงการ 4,500.00 4,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2561

ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

44 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร ร่างขอ้ 496.00 496.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  พลสุจริต นายสุรศักด์ิ  พลสุจริต มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 50/2561

บญัญติัท้องถิน่ ตาม พ.ร.บ. 496.00 496.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2561

สาธารณสุขฯ พ.ศ.2535 จาํนวน

5 เร่ือง

45 จา้งเหมาเปล่ียนอปุกรณ์ ซ่อมแซม 3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย ์ เพญ็ดารา นายสุวทิย ์ เพญ็ดารา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 51/2561

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์กองคลัง ร้าน "เอน็เธอร์ คอม" ร้าน "เอน็เธอร์ คอม" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2561

หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0011 3,980.00 3,980.00



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

46 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอม 4,580.00 4,580.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย ์ เพญ็ดารา นายสุวทิย ์ เพญ็ดารา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 52/2561

พวิเตอร์ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ร้าน "เอน็เธอร์ คอม" ร้าน "เอน็เธอร์ คอม" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2561

อบต.หลักแกว้ หมายเลขครุภณัฑ์ 4,580.00 4,580.00

416-56-0022

เดอืนพฤษภาคม 2560

47 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ 88,882.64 88,882.64 เฉพาะเจาะจง บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จาํกดั บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จาํกดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 26/2561

เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพืน้ท่ี โดย นางพร้ิมพร  ชื่นศรีสวา่ง โดย นางพร้ิมพร  ชื่นศรีสวา่ง ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 7พฤษภาคม 2561

ตําบลหลักแกว้ จาํนวน 4 แหง่ 88,882.64 88,882.64

และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนตําบลหลักแกว้ 

ภาคเรียนท่ี 1/2561 (งวดท่ี 1)

ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561  

ถงึ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561

48 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย ์ เพญ็ดารา นายสุวทิย ์ เพญ็ดารา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 57/2561

คอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ ร้าน "เอน็เธอร์ คอม" ร้าน "เอน็เธอร์ คอม" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561

416-52-0013 4,700.00 4,700.00

เดอืนมถุินายน 2561

49 จา้งเหมาซ่อมแซมหลังคา 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทับทิม  สะอาดเอีย่ม นางทับทิม  สะอาดเอีย่ม มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 60/2561

สํานักงาน อบต.หลักแกว้ 14,000.00 14,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 8 มิถนุายน 2561

50 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐธนานิฏร์ิ  อศัวลักษณ์ นายรัฐธนานิฏร์ิ  อศัวลักษณ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 62/2561

ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ 14,000.00 14,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 11 มิถนุายน 2561

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน

กข 4829 อา่งทอง

51 จา้งเหมาจดัทําปา้ยประชาสัมพนัธ์ 1,730.00 1,730.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 64/2561



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

โครงการ "มือถอืเกา่ไป ชีวติใหม่มา 1,730.00 1,730.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 20 มิถนุายน 2561

เพือ่มอบหนังสือใหศู้นยพ์ฒันา

เด็กเล็ก" ขนาด 2.40 x 6.00 เมตร

52 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ สํานักปลัด 8,440.00 8,440.00 เฉพาะเจาะจง นางกญัญว์ชัรี  ศรีวเิชียร นางกญัญว์ชัรี  ศรีวเิชียร มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2561

จาํนวน 3 รายการ ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 13 มิถนุายน 2561

8,440.00 8,440.00

53 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ 228,251.52 228,251.52 เฉพาะเจาะจง บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จาํกดั บริษทั คันทรีเฟรชแดร่ี จาํกดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30/2561

เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพืน้ท่ี โดย นางพร้ิมพร  ชื่นศรีสวา่ง โดย นางพร้ิมพร  ชื่นศรีสวา่ง ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 22 มิถนุายน 2561

ตําบลหลักแกว้ จาํนวน 4 แหง่ 228,251.52 228,251.52

และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนตําบลหลักแกว้ 

ภาคเรียนท่ี 1/2561 (งวดท่ี 2)

ต้ังแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561  

ถงึ วนัท่ี 28 ตุลาคม 2561

เดอืนกรกฎาคม 2561

54 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน จาํนวน 2 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรเพญ็  ดําสนิท นางพรเพญ็  ดําสนิท มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2561

รายการ 8,000.00 8,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561

1. ธงชาติ ขนาด 0.60*0.90 ซม.

จาํนวน 100 ผืน

2. ธง วปร. ขนาด 0.60*0.90 ซม.

จาํนวน 100 ผืน

55 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถา่ย 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พพี ีโปรเฟสชั่นนอล หจก.พพี ีโปรเฟสชั่นนอล มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 67/2561

เอกสาร ของ อบต.หลักแกว้ คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561

ครุภณัฑ์หมายเลข 417-54-0003 6,955.00 6,955.00



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

56 จา้งเหมาติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟา้ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจกัร  เชยกล่ิน นายประจกัร  เชยกล่ิน มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 68/2561

ภายในอาคารสํานักงานพร้อมกบั 27,000.00 27,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561

ตรวจเช็คระบบไฟฟา้ ซ่อมแซม

สายไฟท่ีชํารุดของ อบต .หลักแกว้

57 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 2,703.00 2,703.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกลัยา  พรมมานอก นางสาวสุกลัยา  พรมมานอก มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 69/2561

คู่มือของโครงการฝึกอบรมเทคนิค 2,703.00 2,703.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2561

การกาํหนดขอบเขตของงาน (TOR)

58 จา้งเหมาลงนามถวายพระพร ใน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวธุ  กล่ินสุคนธ์ นายทรงวธุ  กล่ินสุคนธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 71/2561

หนังสือพมิพอ์า่งทองโพสต์ เน่ืองใน หนังสือพมิพ ์"อา่งทองโพสต์" หนังสือพมิพ ์"อา่งทองโพสต์" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 2,000.00 2,000.00

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั มหาวชิรา

ลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกลู 

59 จา้งเหมาเปล่ียนแผ่นซับหมึก 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 72/2561

เคร่ืองปร้ินท์ Epson L210 ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561

หมายเลขครุภณัฑ์ 478-59-0006 550.00 550.00

60 จา้งเหมาลงลูกรังซ่อมแซมผิว 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.สมบรูณ์พฒันากอ่สร้าง หจก.ส.สมบรูณ์พฒันากอ่สร้าง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 73/2561

จราจรถนนดินลูกรังท่ีชํารุดเปน็ นายสิทธ ิ สมบรูณ์เจริญกจิ นายสิทธ ิ สมบรูณ์เจริญกจิ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561

หลุมเปน็บอ่ สายทางเขา้กลุ่มบา้น 12,000.00 12,000.00

นายจาํลอง  นาคกญุชร หมู่ท่ี 5

(ซ่อมแซมเต็มพืน้ท่ี) บา้นหนอง

สองหอ้ง ตําบลหลักแกว้ อาํเภอ

วเิศษชัยชาญ จงัหวดัอา่งทอง

61 จา้งเหมาลงลูกรังซ่อมแซมผิว 77,000.00 77,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.สมบรูณ์พฒันากอ่สร้าง หจก.ส.สมบรูณ์พฒันากอ่สร้าง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 74/2561

จราจรถนนดินลูกรังท่ีชํารุดเปน็ นายสิทธ ิ สมบรูณ์เจริญกจิ นายสิทธ ิ สมบรูณ์เจริญกจิ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

หลุมเปน็บอ่ สายทางหลังวดัคลอง 77,000.00 77,000.00

สําโรง ถงึบริเวณบอ่นายสมชาย

ผาสุกโก หมู่ท่ี 4 ตําบลหลักแกว้

อาํเภอวเิศษชัยชาญ จงัหวดั

อา่งทอง

62 จา้งเหมาลงลูกรังซ่อมแซมผิว 107,000.00 107,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.สมบรูณ์พฒันากอ่สร้าง หจก.ส.สมบรูณ์พฒันากอ่สร้าง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 75/2561

จราจรถนนดินลูกรังท่ีชํารุดเปน็ นายสิทธ ิ สมบรูณ์เจริญกจิ นายสิทธ ิ สมบรูณ์เจริญกจิ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561

หลุมเปน็บอ่สายทางคันคลองท้ิงนํ้า 107,000.00 107,000.00

หมู่ท่ี 2 ตําบลหลักแกว้ อาํเภอ

วเิศษชัยชาญ จงัหวดัอา่งทอง

63 จา้งเหมาลงลูกรังซ่อมแซมผิว 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.สมบรูณ์พฒันากอ่สร้าง หจก.ส.สมบรูณ์พฒันากอ่สร้าง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 76/2561

จราจรถนนดินลูกรังท่ีชํารุดเปน็ นายสิทธ ิ สมบรูณ์เจริญกจิ นายสิทธ ิ สมบรูณ์เจริญกจิ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561

หลุมเปน็บอ่สายคันคลอง บา้น 80,000.00 80,000.00

รางขนุแผน ฝ่ังตะวนัออก เส้นทาง

จากชูชาติฟาร์ม ถงึฝ่ังตรงขา้มบา้น

นายสวงิ  มาลัยนาค หมู่ท่ี 6

บา้นรางขนุแผน ตําบลหลักแกว้

อําเภอวเิศษชัยชาญ จงัหวดัอ่างทอง

64 จา้งเหมาจดัทําปา้ยไวนิวส์ ประชา 1,728.00 1,728.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 77/2561

สัมพนัธ ์เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนม 1,728.00 1,728.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561

พรรษา สมเด็จพระเจา้อยูห่วั 66

พรรษา ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 

2561

เดอืนสิงหาคม 2561



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

65 จดัซ้ือส่ือการเรียนรู้และอปุกรณ์ 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทิน  มาลัยทอง นายสุทิน  มาลัยทอง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 37/2561

การเรียนการสอนของสถานศึกษา 102,000.00 102,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561

(ค่าจดัการเรียนการสอนรายหวั )

ศพด.หลักแกว้ จาํนวน 37รายการ

66 จดัซ้ือแผ่นยางกระแทก สําหรับ 137,080.00 137,080.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พพี ี หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พพี ี มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2561

ปพูืน้ ศพด.หลักแกว้ โปรเฟสชั่นนอล คอร์ปอเรชั่น โปรเฟสชั่นนอล คอร์ปอเรชั่น ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561

137,080.00 137,080.00

67 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร สารกาํจดั 78,575.00 78,575.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวฒัน์  อนิทร์มงคล นางสาวสุกลัยา  พรมมานอก มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2561

วชัพชื จาํนวน 3 รายการ ร้าน "ทิดต๊ึกการเกษตร" ร้าน "ทิดต๊ึกการเกษตร" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2561

78,575.00 78,575.00

68 จา้งเหมาลงนามถวายพระพร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสาทร  คชวงษ์ นายสาทร  คชวงษ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 81/2561

สมเด็จพระนางเจา้สิริกติต์ิ หนังสือพมิพเ์อกราชนิวส์ หนังสือพมิพเ์อกราชนิวส์ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561

พระบรมราชินีนาถ วนัท่ี 12 2,000.00 2,000.00

สิงหาคม 2561

69 จา้งเหมาลงนามถวายพระพร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวธุ  กล่ินสุคนธ์ นายทรงวธุ  กล่ินสุคนธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 82/2561

สมเด็จพระนางเจา้สิริกติต์ิ หนังสือพมิพ ์"อา่งทองโพสต์" หนังสือพมิพ ์"อา่งทองโพสต์" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561

พระบรมราชินีนาถ วนัท่ี 12 2,000.00 2,000.00

สิงหาคม 2561

70 จา้งเหมาจดัทําปา้ยไวนิวส์ 2,073.00 2,073.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิล  ช้างเชื้อ นางสาววมิล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 85/2561

เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร้าน "บิก๊อาร์ต โฟโต้" ร้าน "บิก๊อาร์ต โฟโต้" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561

สมเด็จพระนางเจา้สิริกติต์ิ 2,073.00 2,073.00

พระบรมราชินีนาถ วนัท่ี 12

สิงหาคม 2561

เดอืนกันยายน 2561



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

71 จดัซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน กองช่าง 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พพี ีเฟอร์นิเทค อา่งทอง บริษทั พพี ีเฟอร์นิเทค อา่งทอง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2561

จาํนวน 2 รายการ จาํกดั (สํานักงานใหญ่) จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 4 กนัยายน 2561

1.เกา้อี ้พนักพงิสูง 12,400.00 12,400.00

2.โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟตุ

72 จดัซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน ของ 26,300.00 26,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พพี ีเฟอร์นิเทค อา่งทอง บริษทั พพี ีเฟอร์นิเทค อา่งทอง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2561

สํานักปลัด จาํนวน 2 รายการ จาํกดั (สํานักงานใหญ่) จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 4 กนัยายน 2561

1.เกา้อีสํ้านักงาน จาํนวน 3 ตัว 26,300.00 26,300.00

2.โต๊ะทํางานเหล็ก จาํนวน 2 ตัว

73 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน กองคลัง 11,175.00 11,175.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  ศรีโสภา นายธงชัย  ศรีโสภา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 47/2561

จาํนวน 13 รายการ ร้าน "ธงชัยพาณิช" ร้าน "ธงชัยพาณิช" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 4 กนัยายน 2561

11,175.00 11,175.00

74 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน กองสาธารณสุข 4,920.00 4,920.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  ศรีโสภา นายธงชัย  ศรีโสภา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 48/2561

จาํนวน 6 รายการ ร้าน "ธงชัยพาณิช" ร้าน "ธงชัยพาณิช" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2561

4,920.00 4,920.00

75 จดัซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน ของ 48,400.00 48,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พพี ีเฟอร์นิเทค อา่งทอง บริษทั พพี ีเฟอร์นิเทค อา่งทอง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 49/2561

สํานักปลัด เกา้อี ้จาํนวน 22 ตัว จาํกดั (สํานักงานใหญ่) จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 7 กนัยายน 2561

48,400.00 48,400.00

76 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง 14,810.00 14,810.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 50/2561

จาํนวน 6 รายการ ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 7 กนัยายน 2561

14,810.00 14,810.00

77 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน กองช่าง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  ศรีโสภา นายธงชัย  ศรีโสภา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 51/2561

จาํนวน 11 รายการ ร้าน "ธงชัยพาณิช" ร้าน "ธงชัยพาณิช" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2561
2,000.00 2,000.00

78 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน สํานักปลัด 21,810.00 21,810.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  ศรีโสภา นายธงชัย  ศรีโสภา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 52/2561



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

จาํนวน 23 รายการ ร้าน "ธงชัยพาณิช" ร้าน "ธงชัยพาณิช" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2561

21,810.00 21,810.00

79 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2561

สํานักปลัด จาํนวน 4 รายการ ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2561
4,900.00 4,900.00

80 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ สํานักปลัด 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 54/2561
จาํนวน 8 รายการ ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2561

5,000.00 5,000.00

81 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน กองการศึกษา 19,815.00 19,815.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  ศรีโสภา นายธงชัย  ศรีโสภา มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 55/2561

ศาสนาและวฒันธรรม ร้าน "ธงชัยพาณิช" ร้าน "ธงชัยพาณิช" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2561

จาํนวน 33 รายการ 19,815.00 19,815.00

82 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  รักวงษว์าน นายสมชาย  รักวงษว์าน มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 56/2561

การแพทย ์ประเภททรายกาํจดั ร้าน พ ีอาร์ อปุกรณ์การแพทย์ ร้าน พ ีอาร์ อปุกรณ์การแพทย์ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2561

ยงุลาย (ทรายอะเบท) จาํนวน และเคมีภณัฑ์ และเคมีภณัฑ์

11 ถงั ขนาดบรรจซุองละ 5 กรัม 33,000.00 33,000.00

500 ซองต่อถงั ราคาถงัละ 3000

บาท

83 จดัซ้ือถงัขยะทรงกระบอกสีฟา้ 102,750.00 102,750.00 เฉพาะเจาะจง นางจาํลอง  วอ่งไว นางจาํลอง  วอ่งไว มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 57/2561

ขนาด 200 ลิตร จาํนวน 150 ใบ ร้าน ซี เอส ที ทรัพยรุ่์งเรือง ร้าน ซี เอส ที ทรัพยรุ่์งเรือง ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2561

ราคาใบละ 685 บาท 102,750.00 102,750.00

84 จดัซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจกัร  เชยกล่ิน นายประจกัร  เชยกล่ิน มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 58/2561

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน พ ีเอส แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ พ ีเอส แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2561

ขนาด 36,000 บทีียู 47,000.00 47,000.00

85 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กอง 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2561



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

การศึกษา เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2561

พร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์2 เคร่ือง 8,600.00 8,600.00

86 จดัซ้ือครุภณัฑ์สํานักปลัด 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พพี ีเฟอร์นิเทค อา่งทอง บริษทั พพี ีเฟอร์นิเทค อา่งทอง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 62/2561

โต๊ะพบัขาสวงิสแตนเลสส่ีเหล่ียม จาํกดั (สํานักงานใหญ่) จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2561

ขนาด 150x75x75 ซม. จาํนวน 49,000.00 49,000.00
10 ตัว ราคาตัวละ 4,900 บาท

87 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,170.00 6,170.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2561

กองการศึกษา เพือ่ใช้ในศูนยพ์ฒันา ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2561

เด็กเล็ก อบต.หลักแกว้ จาํนวน 6,170.00 6,170.00

13 รายการ

88 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ กองการ 13,020.00 13,020.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ นางสาวกญัญว์ชัรี  คงสุวรรณ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/2561

ศึกษา จาํนวน 4 รายการ ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ร้าน "กญัญว์ชัรี เซอร์วสิ" ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2561
13,020.00 13,020.00

89 จดัซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน กองคลัง 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พพี ีเฟอร์นิเทค อา่งทอง บริษทั พพี ีเฟอร์นิเทค อา่งทอง มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2561

ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 5 จาํกดั (สํานักงานใหญ่) จาํกดั (สํานักงานใหญ่) ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 2561

ฟตุ จาํนวน 3 หลัง 14,700.00 14,700.00

90 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ลายประหยดั นายสุเทพ  ลายประหยดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 97/2561

สํานักงาน อบต.หลักแกว้ จาํนวน 4,800.00 4,800.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 5 กนัยายน 2561

4 เคร่ือง โดยทําการเปล่ียนแผง

คอนโทรล เคร่ืองละ 1,200 บาท

91 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร 13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พพี ี หา้งหุน้ส่วนจาํกดั พพี ี มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 98/2561

หมายเลขครุภณัฑ์ 417-54-0003 โปรเฟสชั่นนอล คอร์ปอเรชั่น โปรเฟสชั่นนอล คอร์ปอเรชั่น ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 18 กนัยายน 2561

13,803.00 13,803.00

92 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพชรอนิทร์จาํกดั บริษทั เพชรอนิทร์จาํกดั มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 100/2561



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 ตําบลหลักแกว้ โดย นางสาวปรารถนา  ฉ่ําเฉลียว โดย นางสาวปรารถนา  ฉ่ําเฉลียว ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2561

อาํเภอวเิศษชัยชาญ จงัหวดัอา่งทอง 70,000.00 70,000.00
93 จา้งเหมาขดุลอกลํารางสาธารณะ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 101/2561

หมู่ท่ี 8 ตําบลหลักแกว้ จากศาลา 7,200.00 7,200.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2561

ริมทางถนนวเิศษ - ไผ่วง ถงึบา้น

นายสมจติร  ดําประภา

94 จา้งเหมาขดุร้ือปรับเปล่ียนพร้อมฝัง 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 102/2561

กลบท่อระบายนํ้า หมู่ท่ี 3 ตําบล 14,500.00 14,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2561

หลักแกว้

95 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนคันคลอง 22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 103/2561

ระบายนํ้า หมู่ท่ี 4 ตําบลหลักแกว้ 22,600.00 22,600.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2561

96 จา้งเหมาขดุร้ือพร้อมฝังท่อระบายนํ้า 46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 104/2561

และซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีต 46,500.00 46,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2561

หมู่ท่ี 6 ตําบลหลักแกว้

97 จา้งลงลูกรังซ่อมแซมถนน สายจาก 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 105/2561

สะพานปนูหน้าวดัใหม่ทางขา้ม ฝ่ัง 60,000.00 60,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2561

ตะวนัตกถงึยอตาทัย หมู่ท่ี 3

ตําบลหลักแกว้

98 จา้งเหมาขดุร้ือวางแผ่นพืน้พร้อม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 106/2561

ปรับเปล่ียนท่อระบายนํ้า หมู่ท่ี 4 10,000.00 10,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2561

ตําบลหลักแกว้ 

99 จา้งซ่อมแซมท่อระบายนํ้า หมู่ท่ี 7 8,240.00 8,240.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 107/2561

หน้าบา้นนางจรินทร์  แสงนาค 8,240.00 8,240.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2561

โดยทําการขดุร้ือปรับเปล่ียนท่อ
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องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

100 จา้งลงหนิคลุกซ่อมแซมถนน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 108/2561

สายบา้นคันคลอง หมู่ท่ี 7 ตําบล 20,000.00 20,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2561

หลักแก้ว

101 จา้งลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ท่ี 7 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 109/2561

สายเขา้กลุ่มบา้นหนองผักชี  9,000.00 9,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2561

ตําบลหลักแกว้

102 จา้งลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ท่ี 5 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 110/2561

บา้นหนองสองหอ้ง สายจากหลัง 40,000.00 40,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2561

บา้นนายพงษเ์ทพ  พณิเสนาะ ถงึ

บริเวณบอ่นายสายหยดุ  ทองมูล

103 จา้งลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ท่ี 2 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 111/2561

เส้นทางจากบา้นนางสําเนา มหาวงั 11,000.00 11,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2561

ถงึบา้นนายสําเริง ศึกษา 

104 จา้งลงลูกรังซ่อมแซมถนน 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 112/2561

บา้นวดัใหม่ทางขา้ม หมู่ท่ี 3 37,000.00 37,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2561

เส้นทางจากบา้นนายสมชัย ศรีอ่าํ 

ถงึนานายอาํนวย นาคกญุชร

105 จา้งลงลูกรังซ่อมแซมถนน 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 113/2561

บา้นหลักแกว้ หมู่ท่ี 7 สายทาง 23,000.00 23,000.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2561

เข้ากลุ่มนานายมนตรี  เดชฤดี

106 จา้งลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ท่ี 1 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 114/2561

สายจากบา้นนายมนู  คําแกว้ 5,500.00 5,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2561

ถงึบริเวณบอ่บญุชู ฟาร์ม

107 จา้งลงลูกรังซ่อมแซมถนน 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ นายฉลอง  โพธิพ์นัธ์ มีคุณสมบติัถกูต้องตาม ใบส่ังจา้งเลขท่ี 115/2561



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจั่ดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

บา้นวดักรด หมู่ท่ี 8 เส้นทางจาก 43,500.00 43,500.00 ระเบยีบฯ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2561

นานายจวน  ตองออ่น ถงึบา้น

นายบญุชอบ  ทองมูล

รวม 2,683,153.85

108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 2,442,513.79 2,695,800.00 e-bidding ห้างหุน้ส่วนจํากัด ห้างหุน้ส่วนจํากัด มีคุณสมบติัถกูต้องตาม สัญญาจ้างเลขท่ี
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบ วิเชียรการก่อสร้าง วิเชียรการก่อสร้าง ระเบยีบฯ E1/2561
บาดาลขนาดใหญ ่หมู่ท่ี 7 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2561
ตําบลหลักแก้ว 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวมท้ังส้ิน 5,125,667.64
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