
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือยาง CMS-2h บรรจุถัง 200 ลิตร 498,400        444,110         เฉพาะเจาะจง บ. แพมม์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บ. แพมม์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/13/2562

จ านวน 89 ถัง วงเงิน 444,110.- บาท วงเงิน 444,110.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  12 ก.ค. 25๖2

งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กรกฎำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน   กรกฎำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 32,000          32,000           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/4/2562

จ านวน 2 เคร่ือง วงเงิน 32,000.- บาท วงเงิน 32,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  12 ก.ค. 25๖2

งบประมาณ

(ส ำนักปลัดฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กรกฎำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน   กรกฎำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ 5,744         5,744         เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม ร้านพิมพ์นิยม ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/40/2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน วงเงิน 5,744.- บาท วงเงิน 5,744.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 ก.ค. 2562

ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งบประมาณ

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(ส ำนักปลัดฯ)

2 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 48,280.01  48,280.01  เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากัด บ.โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/41/2562

กข 7884 อจ วงเงิน 48,280.01 บาท วงเงิน 48,280.01 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 23 ก.ค. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

3 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 69,282       69,282       เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม ร้านพิมพ์นิยม ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/42/2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี วงเงิน 69,282.- บาท วงเงิน 69,282.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 24 ก.ค. 2562

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งบประมาณ

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 

(ส ำนักปลัดฯ)

4 จ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ก.ค. 62 4,000         4,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/43/2562

วงเงิน 4,000.- บาท วงเงิน 4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 31 ก.ค. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

5 จ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ก.ค. 62 2,900         2,900         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรม่ังมี ร้านรวมมิตรม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/13/2562

วงเงิน 2,900.- บาท วงเงิน 2,900.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 ก.ค. 2562

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

6 จ้างจัดจ้างท าแผ่นพับ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 25,000       25,000       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรม่ังมี ร้านรวมมิตรม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/14/2562

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 25,000.- บาท วงเงิน 25,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 23 ก.ค. 2562

เคล่ือนท่ี บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้ประชาชน งบประมาณ

(กองกิจกำรสภำฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กรกฎำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน  กรกฎำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

7 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถ่ิน 42,900       42,900       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิม์ ร้านศรีสง่างานพิม์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/15/2562

(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วน วงเงิน 42,900.- บาท วงเงิน 42,900.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 15 ก.ค. 2562

จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือใช้ในภารกิจงาน งบประมาณ

ของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ

กองแผนและงบประมำณ

8 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถขุดตีนตะขาบ 94,640       94,640       เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.สแตนดาร์ดเซอร์วิส ร้าน ต.สแตนดาร์ดเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/6/2562

หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๑ อจ วงเงิน 94,640.- บาท วงเงิน 94,640.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 18 ก.ค. 2562

(กองช่ำง) งบประมาณ

9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ก.ค. 62 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/31/2562

วงเงิน 3,000.- บาท วงเงิน 3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 ก.ค. 2562

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

10 จ้างท าตรายาง จ านวน 20 อัน 4,980         4,980         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิม์ ร้านศรีสง่างานพิม์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/11/2562

วงเงิน 4,980.- บาท วงเงิน 4,980.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 ก.ค. 2562

(กองพัสดุฯ) งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 17,000          17,000           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/53/2562
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการส านักปลัดองค์การ วงเงิน  17,000.- บาท วงเงิน  17,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 12 ก.ค. 25๖2
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

2 จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 35,000          35,000           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/54/2562
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี ๓ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ วงเงิน  35,000.- บาท วงเงิน  35,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 12 ก.ค. 25๖2
ราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

3 จัดซ้ือธงชาติไทย และธงประจ าพระองค์พระบาท 50,000          50,000           เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/55/2562
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.) วงเงิน  50,000.- บาท วงเงิน  50,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 12 ก.ค. 25๖2

งบประมาณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

4 จัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม โครงการปลูกผังอุดมการณ์ 3,520             3,520             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/56/2562
แห่งการเรียนรู้ รักศามัคคี ปี 2562 วงเงิน  3,520.- บาท วงเงิน  3,520.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 15 ก.ค. 25๖2

งบประมาณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 55,910          55,910           เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/57/2562
วงเงิน  55,910.- บาท วงเงิน  55,910.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 24 ก.ค. 25๖2

งบประมาณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

6 จัดซ้ือน้ า และถุงด า 9,700             9,700             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/58/2562
วงเงิน  9,700.- บาท วงเงิน  9,700.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 24 ก.ค. 25๖2

งบประมาณ

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กรกฎำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี   31   เดือน  กรกฎำคม 25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

7 จัดซ้ือน้ าแข็ง 1,350             1,350             เฉพาะเจาะจง ร้านย่ิงรวย ร้านย่ิงรวย ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/59/2562
วงเงิน  1,350.- บาท วงเงิน  1,350.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 25 ก.ค. 25๖2

งบประมาณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

8 เช่าจอ LED เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดสดพระราชพิธี 70,000          70,000           เฉพาะเจาะจง ร้านดีจังปร๊ินต้ิง ร้านดีจังปร๊ินต้ิง ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/60/2562
และกิจกรรมต่างๆ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วงเงิน  70,000.- บาท วงเงิน  70,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 26 ก.ค. 25๖2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ งบประมาณ
ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

9 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000          20,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/61/2562
วงเงิน  20,000.- บาท วงเงิน  20,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 30 ก.ค. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

10 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 73,000          73,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/62/2562
วงเงิน  73,000.- บาท วงเงิน  73,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 31 ก.ค. 25๖2

ท้องตลาด
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 99,036          99,036           เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/63/2562
วงเงิน  99,036.- บาท วงเงิน  99,036.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 31 ก.ค. 25๖2

งบประมาณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 46,460          46,460           เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/64/2562
วงเงิน  46,460.- บาท วงเงิน  46,460.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 31 ก.ค. 25๖2

งบประมาณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

13 ค่าเช่าบริการ Internet  3,852             3,852             เฉพาะเจาะจง บ. ทริปเพิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด บ. ทริปเพิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/37/2562
วงเงิน 3,852 บาท วงเงิน 3,852 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 3 ก.ค. 25๖2

งบประมาณ

(กองกิจกำรสภำฯ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

14 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000             5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/38/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 8 ก.ค. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) ท้องตลาด

15 จัดซ้ือเกลือไอโอดีน 4,000             4,000             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/39/2562
วงเงิน  4,000.- บาท วงเงิน  4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 15 ก.ค. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

16 จัดซ้ือสมุนไพรสด 1,500             1,500             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/40/2562
วงเงิน  1,500.- บาท วงเงิน  1,500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 15 ก.ค. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

17 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,920             5,920             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/41/2562
วงเงิน  5,920.- บาท วงเงิน  5,920.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 23 ก.ค. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

18 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,000             4,000             เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/22/2562
วงเงิน  4,000.- บาท วงเงิน  4,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 ก.ค. 25๖2

(กองแผนและงบประมำณ) ท้องตลาด

19 ค่าเช่าบริการ Internet  เดือน ก.ค.,ส.ค. 3,852.00        3,852.00        เฉพาะเจาะจง บ. ทริปเพิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด บ. ทริปเพิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/23/2562
และเดือน ก.ย. 2562 วงเงิน 3,852.- บาท วงเงิน 3,852.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 ก.ค. 25๖2
(กองแผนและงบประมำณ) งบประมาณ

20 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000             5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/21/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 2 ก.ค. 25๖2

(กองคลัง) ท้องตลาด

21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 46,420          46,420           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/22/2562
วงเงิน 46,420 บาท วงเงิน 46,420 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 5 ก.ค. 25๖2

งบประมาณ
(กองคลัง)

22 ค่าเช่าบริการ Internet 2,568             2,568             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/23/2562
(เดือน ส.ค.-ก.ย. 62) วงเงิน 2,568 บาท วงเงิน 2,568 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 31 ก.ค. 25๖2

งบประมาณ

(กองคลัง)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

23 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 97,864          97,864           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/49/2562
วงเงิน  97,864.- บาท วงเงิน  97,864.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) ท้องตลาด

24 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 78,200          78,200           เฉพาะเจาะจง หจก. ส.อุบลยางยนต์ หจก. ส.อุบลยางยนต์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/50/2562
วงเงิน  78,200.- บาท วงเงิน  78,200.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

25 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,200          50,200           เฉพาะเจาะจง หจก. ส.อุบลยางยนต์ หจก. ส.อุบลยางยนต์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/51/2562
วงเงิน  50,200.- บาท วงเงิน  50,200.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

26 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 43,675          43,675           เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/52/2562
วงเงิน  43,675.- บาท วงเงิน  43,675.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

27 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 35,420          35,420           เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/53/2562
วงเงิน  35,420.- บาท วงเงิน  35,420.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 3 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

28 จัดซ้ือตู้น าร้อย-เย็น  7,800             7,800             เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/54/2562
วงเงิน  7,800.- บาท วงเงิน  7,800.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 5 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

29 จัดซ้ือปูนถุง จ านวน 20 ตัน 56,440          56,440           เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/55/2562
วงเงิน  56,440.- บาท วงเงิน  56,440.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 8 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

30 จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน แบบกระโดด จ านวน 42,000          42,000           เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/56/2562
2 เคร่ือง วงเงิน  42,000.- บาท วงเงิน  42,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 8 ก.ค. 25๖2
(กองช่ำง) งบประมาณ

31 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 28,230          28,230           เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรพรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรพรคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/57/2562
วงเงิน  28,230.- บาท วงเงิน  28,230.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 18 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

32 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 55,990          55,990           เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรพรคอมพิวเตอร์ ร้านภัทรพรคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/58/2562
วงเงิน  55,990.- บาท วงเงิน  55,990.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 18 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

33 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 55,130          55,130           เฉพาะเจาะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/59/2562
วงเงิน  55,130.- บาท วงเงิน  55,130.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 22 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

34 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 499,590        499,590         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/60/2562
วงเงิน  499,590.- บาท วงเงิน  499,590.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 22 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) ท้องตลาด

35 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 65,345          65,345           เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/61/2562
วงเงิน  65,345.- บาท วงเงิน  65,345.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 25 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

36 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 96,505          96,505           เฉพาะเจาะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/62/2562
วงเงิน  96,505.- บาท วงเงิน  96,505.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

37 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 37,000          37,000           เฉพาะเจาะจง หจก. ส.อุบลยางยนต์ หจก. ส.อุบลยางยนต์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/63/2562
วงเงิน  37,000.- บาท วงเงิน  37,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 31 ก.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

38 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000             2,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/13/2562
วงเงิน  2,000.- บาท วงเงิน  2,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 10 ก.ค. 25๖2

(หน่วยตรวจสอบภำยใน) ท้องตลาด

39 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 19,993          19,993           เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/31/2562
วงเงิน 19,993 บาท วงเงิน 19,993 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 ก.ค. 25๖2

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

40 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 43,800          43,800           เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/32/2562
วงเงิน 43,800 บาท วงเงิน 43,800 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 ก.ค. 25๖2

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

41 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 27,700          27,700           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/33/2562
วงเงิน 27,700 บาท วงเงิน 27,700 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 ก.ค. 25๖2

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

42 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 27,700          27,700           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/34/2562
วงเงิน 27,700 บาท วงเงิน 27,700 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 5 ก.ค. 25๖2

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

43 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/35/2562
วงเงิน  30,000.- บาท วงเงิน  30,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 30 ก.ค. 25๖2

(กองกำรศึกษำฯ) ท้องตลาด

44 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,000          15,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/36/2562
วงเงิน  15,000.- บาท วงเงิน  15,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 30 ก.ค. 25๖2

(กองกำรศึกษำฯ) ท้องตลาด

45 ค่าเช่าบริการ Internet 3,852             3,852             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/17/2562
(เดือน ก.ค.-ก.ย. 62) วงเงิน 3,852.- บาท วงเงิน 3,852.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 ก.ค. 25๖2
(กองพัสดุฯ) งบประมาณ

46 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000             5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/18/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 2 ก.ค. 25๖2

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) ท้องตลาด

47 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 53,979          53,979           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/19/2562
วงเงิน 53,979.- บาท วงเงิน 53,979.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 12 ก.ค. 25๖2

(กองพัสดุฯ) งบประมาณ

48 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 34,670          34,670           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/20/2562
วงเงิน 34,670.- บาท วงเงิน 34,670.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 12 ก.ค. 25๖2

(กองพัสดุฯ) งบประมาณ

49 จัดซ้ือวัสดุฟ้าและวิทยุ 470,500        470,500         เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงถาวร ร้านเสียงถาวร ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/21/2562
วงเงิน 470,500.- บาท วงเงิน 470,500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 24 ก.ค. 25๖2

(กองพัสดุฯ) งบประมาณ

50 จัดซ้ือถ้วยรางวัล 49,600          49,600           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/22/2562
วงเงิน 49,600.- บาท วงเงิน 49,600.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 24 ก.ค. 25๖2

(กองพัสดุฯ) งบประมาณ
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