
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,000         4,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/1/2562

วงเงิน 4,000.- บาท วงเงิน 4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 ต.ค. 2561

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

๒ ค่าจ้างซ่อมแอร์ 4,950         4,950         เฉพาะเจาะจง ร้านย้ิมแอร์แอนดืเซอร์วิส ร้านย้ิมแอร์แอนดืเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/2/2562

วงเงิน  4,950.- บาท วงเงิน  4,950.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 11 ต.ค. 2561

งบประมาณ

(ส ำนักปลัดฯ)

๓ ค่าจ้างเช่าลิฟต์ 37,450       37,450       เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/3/2562

(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ในวงเงิน ลว. 24 ต.ค. 2561

วงเงิน 37,450.- บาท วงเงิน 37,450.- บาท งบประมาณ

(ส ำนักปลัดฯ)

๔ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,000         4,000         เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเร่ืองวัสดุ ร้านรุ่งเร่ืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/4/2562

วงเงิน 4,000.- บาท วงเงิน 4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 ต.ค. 2561

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

๕ ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 36,959       36,959       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี ซี ออโต้ จ ากัด บริษัท ซี ซี ซี ออโต้ จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/5/2562

หมายเลขทะเบียน กค 4346 อจ วงเงิน 36,959.- บาท วงเงิน 36,959.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 31 ต.ค. 2561

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรม่ังมี ร้านรวมมิตรม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/1/2562

วงเงิน  3,000.- บาท วงเงิน  3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 9 ต.ค. 2561

งบประมาณ

(กองกิจกำรสภำ อบจ.อจ.)

7 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ 9,800         9,800         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/1/2562

วงเงิน  9,800.- บาท วงเงิน  9,800.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 ต.ค. 2561

(กองแผนและงบประมำณ) งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   ตุลำคม  25๖1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน  ตุลำคม 25๖1

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,950         2,950         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/1/2562

วงเงิน  2,950.- บาท วงเงิน  2,950.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 ต.ค. 2561

งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,950         2,950         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/2/2562

วงเงิน  2,950.- บาท วงเงิน  2,950.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 31 ต.ค. 2561

งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

10 ค่าจ้างสแกนแบบแปลนรายละเอียด 660            660            เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคก๊อปป้ี ร้านเทคนิคก๊อปป้ี ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/2/2562

วงเงิน  660.- บาท วงเงิน  660.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 8 ต.ค. 2561

งบประมาณ

(กองพัสดุและทรัพย์สิน)



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 70,000          70,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/1/2562
วงเงิน  70,000.- บาท วงเงิน  70,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 ต.ค. 25๖1

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

2 ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า 96,300          96,300           เฉพาะเจาะจง บ.ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า บ.ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/2/2562
(เดือน ต.ค. 61-มี.ค. 62) วงเงิน  96,300.- บาท วงเงิน  96,300.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 ต.ค. 25๖1
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000          10,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/3/2562
วงเงิน  10,000.- บาท วงเงิน  10,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 ต.ค. 25๖1

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

4 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 2,568            2,568             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/4/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 2,568.- บาท วงเงิน 2,568.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 ต.ค. 25๖1

งบประมาณ

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 70,000          70,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/5/2562
วงเงิน  70,000.- บาท วงเงิน  70,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 26 ต.ค. 25๖1

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

6 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 2,568            2,568             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/6/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 2,568.- บาท วงเงิน 2,568.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 ต.ค. 25๖1

งบประมาณ

7 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 3,852            3,852             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/1/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 3,852.- บาท วงเงิน 3,852.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 ต.ค. 25๖1
(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

8 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/2/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 3 ต.ค. 25๖1

(กองกิจกำรสภำฯ) ท้องตลาด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   ตุลำคม 25๖1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    ๓1    เดือน  ตุลำคม 25๖1

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

9 จัดซ้ือสมุนไพรสด 500               500                เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/3/2562
วงเงิน  500.- บาท วงเงิน  500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 17 ต.ค. 25๖1

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

10 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/1/2562
วงเงิน  4,000.- บาท วงเงิน  4,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 ต.ค. 25๖1

(กองแผนและงบประมำณ) ท้องตลาด

11 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 631.30          631.30           เฉพาะเจาะจง บ. ทริสเพิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด บ. ทริสเพิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/2/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 631.30.- บาท วงเงิน 631.30.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 ต.ค. 25๖1
(กองแผนและงบประมำณ) งบประมาณ

12 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/1/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 ต.ค. 25๖1

(กองคลัง) ท้องตลาด

13 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 3,852            3,852             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/2/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 3,852.- บาท วงเงิน 3,852.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 ต.ค. 25๖1
(กองคลัง) งบประมาณ

14 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 1,059.30        1,059.30        เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/1/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 1,059.30.- บาท วงเงิน 1,059.30.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 ต.ค. 25๖1
(กองช่ำง) งบประมาณ

15 จัดซ้ือน้ ามันเคร่ือง,น้ ามันเบรค,จารบีแชสซี, 76,820.00      76,820.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/2/2562
น้ ามัน GL วงเงิน 76,820.- บาท วงเงิน 76,820.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 16 ต.ค. 25๖1
(กองช่ำง) งบประมาณ

16 จัดซ้ือน้ ามันเบนซิลแก๊สโซฮอท์ 95 31,560          31,560           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/3/2562
วงเงิน 31,560.- บาท วงเงิน 31,560.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 17 ต.ค. 25๖1

(กองช่ำง) งบประมาณ

17 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,000            3,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/1/2562
วงเงิน  3,000.- บาท วงเงิน  3,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 ต.ค. 25๖1

(หน่วยตรวจสอบภำยใน) ท้องตลาด

18 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/1/2562
วงเงิน  30,000.- บาท วงเงิน  30,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 ต.ค. 25๖1

(กองกำรศึกษำฯ) ท้องตลาด



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

19 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 3,600            3,600             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/2/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 3,600.- บาท วงเงิน 3,600.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 ต.ค. 25๖1
(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

20 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/3/2562
วงเงิน  30,000.- บาท วงเงิน  30,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 31 ต.ค. 25๖1

(กองกำรศึกษำฯ) ท้องตลาด

21 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/1/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 ต.ค. 25๖1

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) ท้องตลาด

22 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 3,852            3,852             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/2/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 3,852.- บาท วงเงิน 3,852.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 ต.ค. 25๖1
(กองพัสดุและทรัพย์สิน) งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน 1,498,000      1,498,000      เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี ออโต้ จ ากัด บ. ซีซี ออโต้ จ ากัด เอกสารถูกต้อง อจ 51008/1/2562

ขับเคล่ือน 2 ล้อ  จ านวน 2 คัน วงเงิน 1,296,900.- บาท วงเงิน 1,296,900.- บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว.  10 ต.ค. 25๖1

(กองพัสดุฯ)

2 จัดช้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 488,000        488,000         เฉพาะเจาะจง หจก. บุญประสเริฐบริการ หจก. บุญประสเริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/2/2562
วงเงิน 488,000.- บาท วงเงิน 488,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว.  12 ต.ค. 25๖1

(กองช่ำง) ท้องตลาด

3 จัดซ้ือรถขุดตักหน้าขุดหลัง จ านวน  1 คัน 3,300,000      200,000         เฉพาะเจาะจง บ. แจสมอเตอร์เวร์ค จ ากัด บ. แจสมอเตอร์เวร์ค จ ากัด เอกสารถูกต้อง อจ 51008/3/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   ตุลำคม 25๖1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน   ตุลำคม  25๖1

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

วงเงิน 3,150,000.- บาท วงเงิน 3,150,000.- บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว.  19 ต.ค. 25๖1

(กองพัสดุฯ)
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