
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal 496,000        499,330.42    เฉพาะเจาะจง หจก.พรกิตติยโสธร หจก.พรกิตติยโสธร เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/119/2562

โดยวิธี Pavement In-Place recycling  วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  1 ส.ค. 25๖2

สายทางบ้านไร่สีสุก-บ้านหนองทับม้า อ าเภอเสนางคนิคม  งบประมาณ
จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

2 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal 497,000        499,487.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พรกิตติยโสธร หจก.พรกิตติยโสธร เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/120/2562

โดยวิธี Pavement In-Place recycling  วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  1 ส.ค. 25๖2

สายทางบ้านโคกกลาง - บ้านดู่  อ าเภอลืออ านาจ, งบประมาณ
อ าเภอหัวตะพาน   จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

3 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal 497,000        499,439.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พรกิตติยโสธร หจก.พรกิตติยโสธร เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/121/2562

โดยวิธี Pavement In-Place recycling  วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  1 ส.ค. 25๖2

สายทางบ้านโคกกลาง - บ้านหนองแคน  งบประมาณ
อ าเภอลืออ านาจ   จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

4 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal 498,000        499,953.44    เฉพาะเจาะจง หจก.พรกิตติยโสธร หจก.พรกิตติยโสธร เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/122/2562

โดยวิธี Pavement In-Place recycling  วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  2 ส.ค. 25๖2

สายทางบ้านบ่อชะเนง - บ้านคึมน้อย งบประมาณ
อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

5 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal 497,000        498,833.18    เฉพาะเจาะจง หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/123/2562

โดยวิธี Pavement In-Place recycling  วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  2 ส.ค. 25๖2

สายทางบ้านบ่อบุ - บ้านเค็งใหญ่ อ าเภอเมือง  งบประมาณ
จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   สิงหำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน   สิงหำคม 25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

6 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal 497,000        499,714.38    เฉพาะเจาะจง หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/124/2562

โดยวิธี Pavement In-Place recycling  วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  2 ส.ค. 25๖2

สายทางบ้านสองคอน - บ้านก่อ อ าเภอเมือง งบประมาณ
จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

7 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal 497,000        499,234.08    เฉพาะเจาะจง หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/125/2562

โดยวิธี Pavement In-Place recycling  วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  2 ส.ค. 25๖2

สายทางบ้านค าสร้างบ่อ-บ้านนายม อ าเภอเมือง งบประมาณ
จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

8 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal 498,000        499,850.56    เฉพาะเจาะจง หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/126/2562

โดยวิธี Pavement In-Place recycling  วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  2 ส.ค. 25๖2

สายทางบ้านศรีสมบูรณ์ - บ้านนาสีดา  งบประมาณ
อ าเภอชานุมาน  จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

9 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal 496,000        499,527.07    เฉพาะเจาะจง หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/127/2562

โดยวิธี Pavement In-Place recycling  วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  2 ส.ค. 25๖2

สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านหนองทับม้า  งบประมาณ
อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

10 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal 498,000        498,389.62    เฉพาะเจาะจง หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/128/2562

โดยวิธี Pavement In-Place recycling  วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  5 ส.ค. 25๖2

สายทางบ้านนาหนองใหญ่-บ้านหนองคล้า  งบประมาณ
อ าเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

11 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal 497,000        498,569.62    เฉพาะเจาะจง หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/129/2562

โดยวิธี Pavement In-Place recycling  วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  5 ส.ค. 25๖2

สายทางบ้านหนองนกหอ - บ้านโคกเลาะ  งบประมาณ
อ าเภอลืออ านาจ,  อ าเภอหัวตะพาน

จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000          16,000           เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญคอมมิวนิเคช่ัน หจก. อ านาจเจริญคอมมิวนิเคช่ัน ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/6/2562
วงเงิน 16,000.- บาท วงเงิน 16,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  15 ส.ค. 25๖2

งบประมาณ

(กองแผนฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   สิงหำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน   สิงหำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ จ้างเหมาจัดท าตรายาง 2,960         2,960         เฉพาะเจาะจง ร้านย่ิงรวย ร้านย่ิงรวย ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/44/2562

วงเงิน 2,960.- บาท วงเงิน 2,960.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 14 ส.ค. 2562

งบประมาณ

(ส ำนักปลัดฯ)

2 จ้างท าสต๊ิกเกอร์รณรงค์ต้านยาเสพติด 20,400       20,400       เฉพาะเจาะจง ร้านย่ิงรวย ร้านย่ิงรวย ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/45/2562

และจ้างถ่ายเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม วงเงิน 20,400.- บาท วงเงิน 20,400.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 20 ส.ค. 2562

ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการ งบประมาณ

ต้านยาเสพติดส าหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน ๒ รายการ 

(ส ำนักปลัดฯ)

3 จ้างซ่อมรถตัดหญ้า 4,480         4,480         เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอ านาจ ร้านแสงชัยอ านาจ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/46/2562

วงเงิน 4,480.- บาท วงเงิน 4,480.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 21 ส.ค. 2562

งบประมาณ

(ส ำนักปลัดฯ)

4 จ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ก.ย. 62 4,000         4,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/47/2562

วงเงิน 4,000.- บาท วงเงิน 4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 ส.ค. 2562

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

5 จ้างถ่ายเอกสาร 2,900         2,900         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรม่ังมี ร้านรวมมิตรม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/15/2562

วงเงิน 2,900.- บาท วงเงิน 2,900.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 5 ส.ค. 2562

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

6 จ้างเปล่ียนตลับหมึก 1,100         1,100         เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรคอมพิวเตอร์อ านาจเจิรญ ร้านภัทรคอมพิวเตอร์อ านาจเจิรญ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/16/2562

วงเงิน 1,100.- บาท วงเงิน 1,100.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 ส.ค. 2562

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

7 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 22,200       22,200       เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญรัตน์ออโต้แอร์ ร้านเจริญรัตน์ออโต้แอร์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/17/2562

วงเงิน 22,200.- บาท วงเงิน 22,200.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 ส.ค. 2562

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   สิงหำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน  สิงหำคม  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

8 จ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในภารกิจงานของกองแผน 42,900       42,900       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิม์ ร้านศรีสง่างานพิม์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/15/2562

และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 42,900.- บาท วงเงิน 42,900.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 ส.ค. 2562

กองแผนและงบประมำณ งบประมาณ

9 จ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในภารกิจงานของกองแผน 20,318       20,318       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิม์ ร้านศรีสง่างานพิม์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/15.1/2562

และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 20,318.- บาท วงเงิน 20,318.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 ส.ค. 2562

กองแผนและงบประมำณ งบประมาณ

10 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 15,009       15,009       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิม์ ร้านศรีสง่างานพิม์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/16/2562

วงเงิน 15,009.- บาท วงเงิน 15,009.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 14 ส.ค. 2562

กองแผนและงบประมำณ งบประมาณ

11 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 2,900         2,900         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิม์ ร้านศรีสง่างานพิม์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/17/2562

วงเงิน 2,900.- บาท วงเงิน 2,900.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 24 ส.ค. 2562

กองแผนและงบประมำณ งบประมาณ

12 จ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศท่ีเคยใช้ประจ า 8,000         8,000         เฉพาะเจาะจง ร้านนริตร์เคร่ืองเย็น ร้าน ต.สแตนดาร์ดเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/6/2562

ท่ีบ่อก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล องค์การบริหาร วงเงิน 8,000.- บาท วงเงิน 94,640.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 18 ก.ค. 2562

ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญท่ีมาเก็บรักษาไว้ท่ีส านักงานกองช่าง งบประมาณ

(กองช่ำง)

13 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 18,500.00  18,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านอุ๊ดด้ี ร้านอุ๊ดด้ี ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/32/2562

กข 4196 อจ. วงเงิน 18,500 บาท วงเงิน 18,500 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 8 ส.ค. 2562

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

14 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน ก.ย. 62 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญ เซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/33/2562

วงเงิน 3,000.- บาท วงเงิน 3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 ส.ค. 2562

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุในการฝึกอบรม ส าหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการ 23,620          23,620           เฉพาะเจาะจง ร้านย่ิงรวย ร้านย่ิงรวย ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/66/2562
จัดกิจกรรมตามโครงการต้านยาเสพติดส าหรับ วงเงิน  23,620.- บาท วงเงิน  23,620.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 19 ส.ค. 25๖2
เด็กและเยาวชน "กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา งบประมาณ
ยาเสพติดในสถานศึกษา" ในวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา ต าบลนาเวียง  

อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

2 จัดซ้ือตู้เหล็ก เพ่ือใช้จัดเก็บอุปกรณ์ ชุดดับเพลิง 40,000          40,000           เฉพาะเจาะจง ร้านนภัทรเคมีภัณฑ์ ร้านนภัทรเคมีภัณฑ์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/67/2562
ของศูนย์ประสานงานบรรเทาสาธารณภัยฯ วงเงิน  40,000.- บาท วงเงิน  40,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 21 ส.ค. 25๖2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

3 จัดซ้ือวัสดุในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริม 12,690          12,690           เฉพาะเจาะจง ร้านย่ิงรวย ร้านย่ิงรวย ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/68/2562
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน วงเงิน  12,690.- บาท วงเงิน  12,690.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 23 ส.ค. 25๖2
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 งบประมาณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000          20,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/69/2562
วงเงิน  20,000.- บาท วงเงิน  20,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 26 ส.ค. 25๖2

ท้องตลาด

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 73,000          73,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/71/2562
วงเงิน  73,000.- บาท วงเงิน  73,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 28 ส.ค. 25๖2

ท้องตลาด

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   สิงหำคม  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี   31   เดือน  สิงหำคม 25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000             5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/42/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 5 ส.ค. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) ท้องตลาด

7 จัดซ้ือสมุนไพรสด 1,000             1,000             เฉพาะเจาะจง ร้านย่ิงรวย ร้านย่ิงรวย ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/43/2562
วงเงิน  1,000.- บาท วงเงิน  1,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 15 ส.ค. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

8 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 11,950          11,950           เฉพาะเจาะจง ร้านย่ิงรวย ร้านย่ิงรวย ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/44/2562
วงเงิน  11,950.- บาท วงเงิน  11,950.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 15 ส.ค. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

9 จัดซ้ือส านักงาน 15,580          15,580           เฉพาะเจาะจง ร้านย่ิงรวย ร้านย่ิงรวย ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/45/2562
วงเงิน  15,580.- บาท วงเงิน  15,580.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 23 ส.ค. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการสาธิตวิธีการ 15,580          15,580           เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/46/2562
ท าลูกประคบสมุนไพร การท าถุงหอมการบูร วงเงิน  15,580.- บาท วงเงิน  15,580.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 23 ส.ค. 25๖2
ส าหรับประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
อ านาจเจริญเคล่ือนท่ี บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้ประชาชน

(กองกิจกำรสภำฯ)

11 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,000             4,000             เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/24/2562
วงเงิน  4,000.- บาท วงเงิน  4,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 ส.ค. 25๖2

(กองแผนและงบประมำณ) ท้องตลาด

12 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,440             3,440             เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/25/2562
วงเงิน  3,440.- บาท วงเงิน  3,440.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 9 ส.ค. 25๖2

(กองแผนและงบประมำณ) งบประมาณ

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,850          19,850           เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/26/2562
วงเงิน  19,850.- บาท วงเงิน  19,850.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 ส.ค. 25๖2

(กองแผนและงบประมำณ) งบประมาณ

14 จัดซ้ือตู้เย็น จ านวน ๑ ตู้ เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน 9,400             9,400             เฉพาะเจาะจง ร้านจักรทองการไฟฟ้า ร้านจักรทองการไฟฟ้า ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/27/2562
ราชการของกองแผนและงบประมาณองค์การ วงเงิน  9,400.- บาท วงเงิน  9,400.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 ส.ค. 25๖2
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองแผนและงบประมำณ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

15 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000             5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/24/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 2 ส.ค. 25๖2

(กองคลัง) ท้องตลาด

16 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 19,775          19,775           เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/64/2562
วงเงิน  19,775.- บาท วงเงิน  19,775.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 7 ส.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

17 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 26,365          26,365           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น ร้านอักษรสาส์น ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/65/2562
วงเงิน  26,365.- บาท วงเงิน  26,365.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 21 ส.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

18 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 24,195          24,195           เฉพาะเจาะจง หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป หจก. อ านาจเจริญ กรุ๊ป ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/66/2562
วงเงิน  24,195.- บาท วงเงิน  24,195.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 23 ส.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

19 จัดซ้ือเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีรถยนต์ จ านวน 60,000          60,000           เฉพาะเจาะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/67/2562
๒ เคร่ือง เพ่ือใช้ส าหรับงานซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ วงเงิน  60,000.- บาท วงเงิน  60,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 23 ส.ค. 25๖2
(กองช่ำง) งบประมาณ

20 จัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ แอมป์ 70,000          70,000           เฉพาะเจาะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/68/2562
พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใช้ส าหรับงานซ่อมบ ารุง วงเงิน  70,000.- บาท วงเงิน  70,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 ส.ค. 25๖2
เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งบประมาณ
(กองช่ำง)

21 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 88,137          88,137           เฉพาะเจาะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/69/2562
วงเงิน  88,137.- บาท วงเงิน  88,137.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 ส.ค. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมาณ

22 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000             2,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/14/2562
วงเงิน  2,000.- บาท วงเงิน  2,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 9 ส.ค. 25๖2

(หน่วยตรวจสอบภำยใน) ท้องตลาด

23 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,415             3,415             เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเร่ืองวัสดุ ร้านรุ่งเร่ืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/15/2562
วงเงิน  3,415.- บาท วงเงิน  3,415.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 15 ส.ค. 25๖2

งบประมาณ
(หน่วยตรวจสอบภำยใน)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

24 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,100          14,100           เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/16/2562
วงเงิน  14,100.- บาท วงเงิน  14,100.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 ส.ค. 25๖2

งบประมาณ
(หน่วยตรวจสอบภำยใน)

25 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/37/2562
วงเงิน  30,000.- บาท วงเงิน  30,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 26 ส.ค. 25๖2

(กองกำรศึกษำฯ) ท้องตลาด

26 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,000          15,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/38/2562
วงเงิน  15,000.- บาท วงเงิน  15,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 26 ส.ค. 25๖2

(กองกำรศึกษำฯ) ท้องตลาด

27 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,614             9,614             เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ร้าน พี.เอส เทรดด้ิง ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/23/2562
วงเงิน  9,614.- บาท วงเงิน  9,614.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 ส.ค. 25๖2

งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

28 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000             5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/24/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 ส.ค. 25๖2

(กองพัสดุฯ) ท้องตลาด
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