
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือหินย่อย 3/8 น้ิว จ ำนวน 435 ลบม. 499,106        499,106         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอัจฉรียำภรณ์กำรเกษตร ร้ำนอัจฉรียำภรณ์กำรเกษตร เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/14/2562

ส ำหรับใช้ในกำรซ่อมบ ำรุงในภำรกิจองค์กำร วงเงิน 498,075.- บำท วงเงิน 498,075.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  17 ก.ย. 25๖2

บริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

2 จัดซ้ือหินคลุก จ ำนวน 480 ลบม. ส ำหรับใช้ 499,789        498,705         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอัจฉรียำภรณ์กำรเกษตร ร้ำนอัจฉรียำภรณ์กำรเกษตร เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/15/2562

ในกำรซ่อมบ ำรุงในภำรกิจองค์กำรบริหำรส่วน วงเงิน 493,440.- บำท วงเงิน 493,440.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  19 ก.ย. 25๖2

จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

3 จัดซ้ือยำง CMS-2h จ ำนวน 20 ตัน 482,923        482,923         เฉพำะเจำะจง บ. โซล่ำแอสฟัลท์ จ ำกัด บ. โซล่ำแอสฟัลท์ จ ำกัด เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/16/2562
วงเงิน 481,000.- บำท วงเงิน 481,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  26 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

4 จัดซ้ือหินใหญ่ จ ำนวน 435 ลบม. ส ำหรับใช้ 496,788        496,788         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำพรกำรเกษตร ร้ำนอ ำพรกำรเกษตร เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/17/2562

ในกำรซ่อมบ ำรุงในภำรกิจองค์กำรบริหำรส่วน วงเงิน 495,030.- บำท วงเงิน 495,030.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  27 ก.ย. 25๖2

จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กันยำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน   กันยำยน  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 497,000        498,045.29    เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีโฮมวัสดุ ร้ำนดีโฮมวัสดุ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/130/2562

อจถ ๑–๐๐๓๑ สำยทำง บ้ำนโนนธำตุ-บ้ำนเสำรีก วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  6 ก.ย. 25๖2

อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

2 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 497,000        499,801.21    เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีโฮมวัสดุ ร้ำนดีโฮมวัสดุ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/131/2562

สำยทำงบ้ำนอุ่มยำง-บ้ำนนำสะแบง อ ำเภอพนำ วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  6 ก.ย. 25๖2

จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

3 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 496,000        497,256.82    เฉพำะเจำะจง หจก.โป่งหินก่อสร้ำง 99 หจก.โป่งหินก่อสร้ำง 100 เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/132/2562

สำยทำงบ้ำนโคกพระ-บ้ำนนำผำง อ ำเภอปทุมรำชวงศำ วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  6 ก.ย. 25๖2

จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

4 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 497,000        498,932.86    เฉพำะเจำะจง หจก.โป่งหินก่อสร้ำง 99 หจก.โป่งหินก่อสร้ำง 100 เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/133/2562

สำยทำงบ้ำนไร่สีสุก-บ้ำนหนองสำมสี วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  6 ก.ย. 25๖2

อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)

5 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 497,000        498,990.71    เฉพำะเจำะจง หจก.อุบลเทพประสิทธ์ิ หจก.อุบลเทพประสิทธ์ิ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/134/2562

สำยทำงบ้ำนเครือซูด-บ้ำนโพนเมืองน้อย วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  9 ก.ย. 25๖2

อ ำเภอลืออ ำนำจ,อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)

6 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 497,000        498,990.71    เฉพำะเจำะจง หจก.อุบลเทพประสิทธ์ิ หจก.อุบลเทพประสิทธ์ิ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/135/2562

สำยทำงบ้ำนค ำโพน-บ้ำนหนองไฮ อ ำเภอปทุมรำชวงศำ วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  9 ก.ย. 25๖2

จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กันยำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน   กันยำยน  25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

7 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 497,000        499,783.83    เฉพำะเจำะจง หจก. เมืองลือกำรโยธำ หจก. เมืองลือกำรโยธำ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/136/2562

อจ.ถ ๑–๐๐๑๘ สำยทำง บ้ำนปริญญำ-บ้ำนแมด วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  9 ก.ย. 25๖2

อ ำเภอเมือง,อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)

8 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 497,000        499,578.15    เฉพำะเจำะจง ร้ำนประเสริฐกำรช่ำง ร้ำนประเสริฐกำรช่ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/137/2562
สำยทำงบ้ำนหนองสำมสี-บ้ำนโนนสูง วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  9 ก.ย. 25๖2

อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

9 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 495,000        497,731.31    เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิทยำกำรสร้ำง ร้ำนวิทยำกำรสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/138/2562
สำยทำงบ้ำนหนองคู-บ้ำนโนนสมบูรณ์ วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  9 ก.ย. 25๖2

อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

10 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 497,000        499,578.15    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสถียรกำรสร้ำง ร้ำนเสถียรกำรสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/139/2562
สำยทำงบ้ำนโนนสูง- บ้ำนหนองสำมสี วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  9 ก.ย. 25๖2
อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

11 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 495,000        496,455.09    เฉพำะเจำะจง หจก. โกศลกำรสร้ำง หจก. โกศลกำรสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/140/2562
คสล.อจ.ถ 1-00๒๐ สำยทำงบ้ำนนำหมอม้ำ - วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  10 ก.ย. 25๖2
บ้ำนหนองแห่ อ ำเภอเมือง  จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)

12 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 496,000        496,513.70    เฉพำะเจำะจง หจก. โกศลกำรสร้ำง หจก. โกศลกำรสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/141/2562
อจ.ถ 1 00๔๑ สำยทำง บ้ำนโนนหนำมแท่ง - วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  10 ก.ย. 25๖2
บ้ำนค ำสร้ำงบ่อ  อ ำเภอหัวตะพำน - อ ำเภอเมือง งบประมำณ

จังหวัดอ ำนำจเจริญ
(กองพัสดุฯ)

13 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 496,000        497,428.16    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสถียรกำรสร้ำง ร้ำนเสถียรกำรสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/142/2562
สำยทำงบ้ำนหนองสำมสี-บ้ำนดอนมะซ่อม วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  10 ก.ย. 25๖2
อ ำเภอเสนำงคนิคม  จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
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14 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 495,000        497,633.56    เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิทยำกำรสร้ำง ร้ำนวิทยำกำรสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/143/2562
สำยทำงบ้ำนเนินกุง-บ้ำนนำเวียง วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  10 ก.ย. 25๖2
อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

15 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 497,000        499,740.96    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอภิสิทธ์ิขนส่ง ร้ำนอภิสิทธ์ิขนส่ง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/144/2562
อจ.ถ 1 - 00๒๒ สำยทำง  บ้ำนโคกจ๊ักจ่ัน - วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  10 ก.ย. 25๖2
บ้ำนโพนเมือง อ ำเภอเมือง,อ ำเภอพนำ งบประมำณ
จังหวัดอ ำนำจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

16 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 497,000        498,507.97    เฉพำะเจำะจง หจก. แก้วตำเจริญก่อสร้ำง หจก. แก้วตำเจริญก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/145/2562
สำยทำงบ้ำนหนองทับม้ำ-บ้ำนป่ำหวำย วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  11 ก.ย. 25๖2
อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

17 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 497,000        499,062.67    เฉพำะเจำะจง หจก. สมจิตรปิโตรเล่ียมเซอร์วิส หจก. สมจิตรปิโตรเล่ียมเซอร์วิส เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/146/2562
สำยทำงบ้ำนคึมข่ำ-บ้ำนโพนทอง วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  12 ก.ย. 25๖2
อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

18 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 495,000        495,943.79    เฉพำะเจำะจง หจก. สมจิตรปิโตรเล่ียมเซอร์วิส หจก. สมจิตรปิโตรเล่ียมเซอร์วิส เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/147/2562
คสล.อจ.ถ 1-000๘ สำยทำง บ้ำนนำผือ- วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  12 ก.ย. 25๖2
บ้ำนคึมใหญ่ อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

19 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 498,000        498,277.82    เฉพำะเจำะจง หจก. สมจิตรปิโตรเล่ียมเซอร์วิส หจก. สมจิตรปิโตรเล่ียมเซอร์วิส เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/148/2562
คสล.อจ.ถ 1 - 0005  สำยทำง วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  12 ก.ย. 25๖2
บ้ำนเหล่ำพรวน - บ้ำนหนองมะเส่ียง งบประมำณ
อ ำเภอเมือง, อ ำเภอเสนำงคนิคม

จังหวัดอ ำนำจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

20 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 496,000        498,355.12    เฉพำะเจำะจง หจก. สมจิตรปิโตรเล่ียมเซอร์วิส หจก. สมจิตรปิโตรเล่ียมเซอร์วิส เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/149/2562
อจ.ถ 1 - 00๑๗ สำยทำง บ้ำนโนนหนำมแท่ง- วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  12 ก.ย. 25๖2
บ้ำนนำแต้ อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

21 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 495,000        495,625.00    เฉพำะเจำะจง หจก. สมจิตรปิโตรเล่ียมเซอร์วิส หจก. สมจิตรปิโตรเล่ียมเซอร์วิส เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/150/2562
สำยทำงชุมชนบ้ำนหลักเดิม-บ้ำนค ำเข่ือนแก้ว วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  12 ก.ย. 25๖2
อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)

22 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 483,000        481,134.21    เฉพำะเจำะจง หจก. โกสนกำรสร้ำง หจก. โกสนกำรสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/151/2562
สำยทำงบ้ำนดอนหวำยเช่ือมถนนลำดยำง วงเงิน 481,000.- บำท วงเงิน 481,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  16 ก.ย. 25๖2
บ้ำนโคกจักจ่ัน-บ้ำนโพนเมือง อ ำเภอเมือง งบประมำณ
จังหวัดอ ำนำจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

23 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 496,000        497,428.16    เฉพำะเจำะจง หจก. โกสนกำรสร้ำง หจก. โกสนกำรสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/152/2562
สำยทำงบ้ำนนำอุดม-บ้ำนดงสวำง อ ำเภอเมือง วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  16 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)

24 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 497,000        497,717.37    เฉพำะเจำะจง หจก. โกสนกำรสร้ำง หจก. โกสนกำรสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/153/2562
สำยทำงบ้ำนน้ ำปลีก-บ้ำนนำดอกไม้ อ ำเภอเมือง วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  16 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)

25 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนน คสล. 497,000        498,149.36    เฉพำะเจำะจง หจก. สมจิตรปิโตรเล่ียมเซอร์วิส หจก. สมจิตรปิโตรเล่ียมเซอร์วิส เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/154/2562
คสล.อจ.ถ 1-0009 สำยทำงบ้ำนโคกกอก- วงเงิน 495,000.- บำท วงเงิน 495,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  16 ก.ย. 25๖2
บ้ำนโคกส ำรำญ อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

26 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนเชือก- 452,000        452,705.55    เฉพำะเจำะจง ร้ำน พีพี วัสดุก่อสร้ำง ร้ำน พีพี วัสดุก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/155/2562
บ้ำนโนนโพธ์ิ อ ำเภอเมือง  จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 449,000.- บำท วงเงิน 449,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

27 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนปลำค้ำว- 317,000        317,742.13    เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนทรก่อสร้ำง ร้ำนสุนทรก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/156/2562
บ้ำนแสนสุข อ ำเภอปทุมรำชวงศำ วงเงิน 314,000.- บำท วงเงิน 314,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

28 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงแยกทำงหลวง 470,000        470,768.59    เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำชน ร้ำนมหำชน เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/157/2562
หมำยเลข 202 (กม.ท่ี 71+836)- วงเงิน 467,000.- บำท วงเงิน 467,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2
บ้ำนหนองมะเส่ียง อ ำเภอเมือง งบประมำณ
จังหวัดอ ำนำจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

29 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนหนองบัว- 320,000        320,543.10    เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนทรก่อสร้ำง ร้ำนสุนทรก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/158/2562
บ้ำนม่วงโป้ อ ำเภอเมือง,ปทุมรำชวงศำ วงเงิน 314,000.- บำท วงเงิน 314,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

30 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนนำเรือง- 220,000        220,270.75    เฉพำะเจำะจง หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/159/2562
บ้ำนกุดน้ ำกิน อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 217,000.- บำท วงเงิน 217,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

31 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนโนนโพธ์ิ- 474,000        474,732.63    เฉพำะเจำะจง ร้ำน พีพี วัสดุก่อสร้ำง ร้ำน พีพี วัสดุก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/160/2562
บ้ำนหนองปลิง อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 471,000.- บำท วงเงิน 471,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

32 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนนำเมือง- 452,000        452,705.55    เฉพำะเจำะจง ร้ำน พีพี วัสดุก่อสร้ำง ร้ำน พีพี วัสดุก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/161/2562
บ้ำนภูจ ำปำ อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 449,000.- บำท วงเงิน 449,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

33 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงแยกทำงหลวง 485,000        485,095.19    เฉพำะเจำะจง หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/162/2562
หมำยเลข 2034 (กม.ท่ี8+700)-บ้ำนหินกอง วงเงิน 482,000.- บำท วงเงิน 482,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2
อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

34 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนโคกสำรเทิง- 409,000        409,665.95    เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำชน ร้ำนมหำชน เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/163/2562
บ้ำนหินกอง อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 406,000.- บำท วงเงิน 406,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2
(กองพัสดุฯ) งบประมำณ

35 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนค ำเดือย- 213,000        213,095.74    เฉพำะเจำะจง หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/164/2562
บ้ำนน้อมเกล้ำ อ ำเภอชำนุมำน วงเงิน 210,000.- บำท วงเงิน 210,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

36 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนค ำเดือย- 165,000        165,203.06    เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำชน ร้ำนมหำชน เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/165/2562
บ้ำนนำหนองแดง อ ำเภอชำนุมำน วงเงิน 162,000.- บำท วงเงิน 162,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

37 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนเหล่ำแก้วแมง- 110,000        110,135.38    เฉพำะเจำะจง หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/166/2562
บ้ำนบำก อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 107,000.- บำท วงเงิน 107,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

38 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนสงยำง-บ้ำนบำก 242,000        242,297.83    เฉพำะเจำะจง ร้ำน พีพี วัสดุก่อสร้ำง ร้ำน พีพี วัสดุก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/167/2562
อ ำเภอชำนุมำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 239000.- บำท วงเงิน 239000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

39 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนห้วยบอน- 198,000        198,243.68    เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำชน ร้ำนมหำชน เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/168/2562
บ้ำนพิทักษ์ไทย อ ำเภอชำนุมำน วงเงิน 195,000.- บำท วงเงิน 195,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

40 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนป่ำก่อ- 226,000        226,169.74    เฉพำะเจำะจง หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/169/2562
บ้ำนหนองโกย อ ำเภอชำนุมำน วงเงิน 223,000.- บำท วงเงิน 223,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

41 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนนิคม- 446,000        446,570.19    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำนนท์วัสดุก่อสร้ำง ร้ำนอำนนท์วัสดุก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/170/2562
บ้ำนหินเก้ิง อ ำเภอปทุมรำชวงศำ วงเงิน 443,000.- บำท วงเงิน 443,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

42 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนแก้วมงคล- 146,000        146,575.23    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำนนท์วัสดุก่อสร้ำง ร้ำนอำนนท์วัสดุก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/171/2562
บ้ำนโค้งอร่ำม อ ำเภอปทุมรำชวงศำ วงเงิน 143,000.- บำท วงเงิน 143,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

43 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนทวีผล- 470,000        470,768.59    เฉพำะเจำะจง หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/172/2562
บ้ำนค ำโพน อ ำเภอปทุมรำชวงศำ วงเงิน 467,000.- บำท วงเงิน 467,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

44 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนโสกใหญ่- 470,000        470,768.59    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/173/2562
บ้ำนเสำรีก อ ำเภอปทุมรำชวงศำ,พนำ วงเงิน 467,000.- บำท วงเงิน 467,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

45 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนโนนธำตุ- 341,000        341,419.67    เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศ. สภำรัตน์ ร้ำน ศ. สภำรัตน์ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/174/2562
บ้ำนน้ ำค ำ อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 338,000.- บำท วงเงิน 338,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

46 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนนำเรือง- 463,000        463,563.20    เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนทรก่อสร้ำง ร้ำนสุนทรก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/175/2562
บ้ำนนำแต้ อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 460,000.- บำท วงเงิน 460,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

47 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนหนองตำใกล้- 453,000        453,699.18    เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุนทรก่อสร้ำง ร้ำนสุนทรก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/176/2562
บ้ำนหนองเม็ก อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 450,000.- บำท วงเงิน 450,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  23 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

48 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนโคกกลำง- 146,000        146,345.13    เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศ. สภำรัตน์ ร้ำน ศ. สภำรัตน์ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/177/2562
บ้ำนปลำค้ำว อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 143,000.- บำท วงเงิน 143,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

49 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนอุ่มยำง- 187,000        187,230.14    เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศ. สภำรัตน์ ร้ำน ศ. สภำรัตน์ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/178/2562
บ้ำนนำสะแบง อ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 185,000.- บำท วงเงิน 185,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

50 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนต ำแย- 308,000        308,397.05    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/179/2562
บ้ำนเหล่ำเลิง อ ำเภอพนำ,ลืออ ำนำจ วงเงิน 185,000.- บำท วงเงิน 185,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

51 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนคึมข่ำ- 332,000        332,602.56    เฉพำะเจำะจง หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/180/2562
บ้ำนโพนทอง อ ำเภอเสนำงคนิคม วงเงิน 329,000.- บำท วงเงิน 329,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

52 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนโนนสูง- 226,000        226,169.74    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/181/2562
บ้ำนแสนส ำรำญ อ ำเภอเสนำงคนิคม วงเงิน 223,000.- บำท วงเงิน 223,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

53 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงชุมชน 119,000        119,736.92    เฉพำะเจำะจง หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/182/2562
บ้ำนสำยหลักเดิม-บ้ำนค ำเข่ือนแก้ว วงเงิน 116,000.- บำท วงเงิน 116,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2
อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

54 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนหนองไหล- 308,000        308,379.05    เฉพำะเจำะจง หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/183/2562
บ้ำนโพนขวำว อ ำเภอหัวตะพำน วงเงิน 305,000.- บำท วงเงิน 305,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

55 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนหนองห้ิง- 408,000        408,651.40    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/184/2562
บ้ำนกุดสิม อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 405,000.- บำท วงเงิน 405,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

56 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนดงมะยำง- 426,000        426,191.48    เฉพำะเจำะจง หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/185/2562
บ้ำนเค็งใหญ่ อ ำเภอลืออ ำนำจ,หัวตะพำน วงเงิน 423,000.- บำท วงเงิน 423,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

57 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนน้ ำท่วม- 244,000        244,657.42    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/186/2562
บ้ำนหนองมะยอด อ ำเภอลืออ ำนำจ วงเงิน 241,000.- บำท วงเงิน 241,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

58 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนหนองยำง- 154,000        154,189.53    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/187/2562
บ้ำนโนนทุ่ง อ ำเภอลืออ ำนำจ,พนำ วงเงิน 151,000.- บำท วงเงิน 151,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

59 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนกุงชัย- 424,000        424,966.71    เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศ. สภำรัตน์ ร้ำน ศ. สภำรัตน์ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/188/2562
บ้ำนโพนเมือง อ ำเภอลืออ ำนำจ,พนำ วงเงิน 421,000.- บำท วงเงิน 421,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

60 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนนำผือ- 363,000        363,446.74    เฉพำะเจำะจง หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/189/2562
บ้ำนนำโพธ์ิ อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 360,000.- บำท วงเงิน 360,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

61 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงบ้ำนนำหมอม้ำ- 216,000        216,810.85    เฉพำะเจำะจง หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/190/2562
บ้ำนนำยม อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 213,000.- บำท วงเงิน 213,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  24 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

62 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนนลูกรัง (อุทกภัย) 373,000        373,188.52    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง ร้ำนอนุชิตก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/191/2562
สำยบ้ำนเครือซูด-บ้ำนโพนเมืองน้อย วงเงิน 370,000.- บำท วงเงิน 370,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  27 ก.ย. 25๖2
อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
(กองพัสดุฯ)

63 ก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 468,000        470,206.67    เฉพำะเจำะจง หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/192/2562
ข้ำมร่องน้ ำ สำยชุมชน  สำยหลักเดิม- วงเงิน 465,000.- บำท วงเงิน 465,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  27 ก.ย. 25๖2
บ้ำนค ำเข่ือนแก้ว อ ำเภอเสนำงคนิคม งบประมำณ
จังหวัดอ ำนำจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

64 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนนลูกรัง (อุทกภัย) 157,000        157,569.67    คัดเลือก ร้ำนวรรทรัพย์ ร้ำนวรรทรัพย์ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/193/2562
สำยบ้ำนสำมัคคีพัฒนำ-บ้ำนโคกศรีบุญเรือง วงเงิน 154,000.- บำท วงเงิน 154,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  27 ก.ย. 25๖2
อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)

65 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนนลูกรัง (อุทกภัย) 205,000        205,686.31    คัดเลือก ร้ำนดีโฮมวัสดุ ร้ำนดีโฮมวัสดุ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/194/2562
สำยบ้ำนนำสะแบง-บ้ำนฟ้ำห่วน อ ำเภอพนำ วงเงิน 202,000.- บำท วงเงิน 202,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  27 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)

66 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนนลูกรัง (อุทกภัย) 278,000        278,742.78    คัดเลือก หจก. พลวัฒน์ รับเหมำก่อสร้ำง หจก. พลวัฒน์ รับเหมำก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/195/2562
สำยบ้ำนนำเยีย-บ้ำนนำเมือง อ ำเภอเมือง วงเงิน 275,000.- บำท วงเงิน 275,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  30 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

67 ซ่อมสร้ำงผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก (อุทกภัย) 1,679,000      1,679,777.95   คัดเลือก หจก. โป่งหินก่อสร้ำง 99 หจก. โป่งหินก่อสร้ำง  99 เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/196/2562
สำยบ้ำนศรีสมบูรณ์-หนองไฮ  อ ำเภอชำนุมำน วงเงิน 1,669,000.- บำท วงเงิน 1,669,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  30 ก.ย. 25๖2
จังหวัดอ ำนำจเจริญ  (ช่วงบ้ำนห้วยทม) งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)

68 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนนลูกรัง (อุทกภัย) 714,000        714,402.15      คัดเลือก หจก.วิเชียรก่อสร้ำง หจก.วิเชียรก่อสร้ำง เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/197/2562
สำยบ้ำนหนองคู-บ้ำนโนนสมบูรณ์ วงเงิน 705,000.- บำท วงเงิน 705,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  30 ก.ย. 25๖2
อ ำเภอเสนำงคนิคม จังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ

(กองพัสดุฯ)

69 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนนหินคลุก (อุทกภัย) 1,341,000      1,341,131.78   คัดเลือก หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ หจก. อุบลทิพย์ประเสริฐ เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/198/2562
พร้อมก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม วงเงิน 1,337,000.- บำท วงเงิน 1,337,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  30 ก.ย. 25๖2
สำยบ้ำนโนนหนำมแท่ง-บ้ำนค ำสร้ำงบ่อ งบประมำณ
อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

70 ซ่อมสร้ำงและปรับปรุงถนนลูกรังและถนนหินคลุก 1,785,000      1,785,517.40   คัดเลือก หจก. โป่งหินก่อสร้ำง 99 หจก. โป่งหินก่อสร้ำง  99 เอกสำรถูกต้องและ อจ 51008/199/2562
(อุทกภัย) พร้อมก่อสร้ำงท่อลอดเหล่ียม วงเงิน 1,775,000.- บำท วงเงิน 1,775,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว.  30 ก.ย. 25๖2
สำยบ้ำนนำยำง-บ้ำนเมืองเก่ำ อ ำเภอชำนุมำน งบประมำณ
จังหวัดอ ำนำจเจริญ

(กองพัสดุฯ)



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงซ่อมแอร์ ห้องประชุม 20 ท่ีน่ัง 6,800         6,800         เฉพำะเจำะจง ร้ำนย้ิมแอร์แอนด์เซอรวิส ร้ำนย้ิมแอร์แอนด์เซอรวิส รำคำเหมำะสมและ อจ 51001/48/2562
วงเงิน  6,800.- บำท วงเงิน  6,800.- บำท เป็นรำคำตำม ลว. 12 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

2 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ (รหัส 416-57-0078) 5,000         5,000         เฉพำะเจำะจง ร้ำนย้ิมแอร์แอนด์เซอรวิส ร้ำนย้ิมแอร์แอนด์เซอรวิส รำคำเหมำะสมและ อจ 51001/49/2562
(รหัส 416-56-0060) วงเงิน  5,000.- บำท วงเงิน  5,000.- บำท เป็นรำคำตำม ลว. 19 ก.ย. 25๖2

งบประมำณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

3 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ 77,000       77,000       เฉพำะเจำะจง นำยวิชำญ สำรบูรณ์ นำยวิชำญ สำรบูรณ์ รำคำเหมำะสมและ อจ 51002/18/2562
ข้อมูลข่ำวสำร และปิดประกำศกิจกรรมงำน วงเงิน 77,000.- บำท วงเงิน 77,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 ก.ย. 2562
ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ งบประมำณ
และปิดป้ำยท ำเนียบประธำนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ

(กองกิจกำรสภำฯ)

4 จ้ำงถ่ำยเอกสำร ประจ ำเดือน ก.ย. 62 2,950         2,950         เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมมิตรม่ังมี ร้ำนรวมมิตรม่ังมี รำคำเหมำะสมและ อจ 51002/19/2562

วงเงิน 2,950.- บำท วงเงิน 2,950.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 ก.ย. 2562

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมำณ

5 จ้ำงจ้ำงเหมำติดต้ังรำงระบำยน้ ำฝน 14,500       14,500       เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยเจริญรำงน้ ำ ร้ำนชัยเจริญรำงน้ ำ รำคำเหมำะสมและ อจ 51002/20/2562

วงเงิน 2,950.- บำท วงเงิน 2,950.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 ก.ย. 2562

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมำณ

6 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม 2,900         2,900         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีสง่ำงำนพิม์ ร้ำนศรีสง่ำงำนพิม์ รำคำเหมำะสมและ อจ 51003/17/2562

วงเงิน 2,900.- บำท วงเงิน 2,900.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 24 ก.ย. 2562

กองแผนและงบประมำณ งบประมำณ

7 จ้ำงถ่ำยเอกสำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณ 35,836       35,836       เฉพำะเจำะจง ร้ำนย่ิงรวย ร้ำนย่ิงรวย รำคำเหมำะสมและ อจ 51003/18/2562

รำยจ่ำยประจ ำปี 2563 วงเงิน 35,836.- บำท วงเงิน 35,836.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 24 ก.ย. 2562

กองแผนและงบประมำณ งบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กันยำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน  กันยำยน 25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

8 จ้ำงท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ข้อบัญญัติ 50,000       50,000       เฉพำะเจำะจง ร้ำนย่ิงรวย ร้ำนย่ิงรวย รำคำเหมำะสมและ อจ 51004/5/2562

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ วงเงิน 50,000.- บำท วงเงิน 50,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 17 ก.ย. 2562

จ ำนวน 2 รำยกำร งบประมำณ
(กองคลัง)

9 จ้ำงถ่ำยเอกสำรโครงกำรถนนลำดยำง 14,080       14,080       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญทรัพย์ ร้ำนเจริญทรัพย์ รำคำเหมำะสมและ อจ 51005/8/2562
และเข้ำเล่มเอกสำร วงเงิน 14,080.- บำท วงเงิน 14,080.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 ก.ย. 2562
(กองช่ำง) งบประมำณ

10 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน 10,768.12  10,768.12  เฉพำะเจำะจง บ. ซีซีซีออโต้ จ ำกัด บ. ซีซีซีออโต้ จ ำกัด รำคำเหมำะสมและ อจ 51007/34/2562

กข 4196 อจ วงเงิน 10,768.12 บำท วงเงิน 10,768.12 บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 6 ก.ย. 2562

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือเก้ำอ้ีท ำงำน ชนิดบุนวม มีพนักพิงสูง 22,500          22,500           เฉพำะเจำะจง หจก. ธำรำวดี เฟอร์ แอนด์ เฮ้ำส์ หจก. ธำรำวดี เฟอร์ แอนด์ เฮ้ำส์ รำคำเหมำะสมและ อจ 51001/72/2562
มีล้อเล่ือน มีท่ีวำงแขน เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร วงเงิน  22,500.- บำท วงเงิน  22,500.- บำท เป็นรำคำตำม ลว. 2 ก.ย. 25๖2
ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ จ ำนวน ๕ ตัว งบประมำณ
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.)

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 25,120          25,120           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนำจเจริญซัพพลำย ร้ำนอ ำนำจเจริญซัพพลำย รำคำเหมำะสมและ อจ 51001/73/2562
วงเงิน  25,120.- บำท วงเงิน  25,120.- บำท เป็นรำคำตำม ลว. 19 ก.ย. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมำณ

3 จัดซ้ือน้ ำ 8,380             8,380             เฉพำะเจำะจง ร้ำนย่ิงรวย ร้ำนย่ิงรวย รำคำเหมำะสมและ อจ 51001/74/2562
วงเงิน  8,380.- บำท วงเงิน  8,380.- บำท เป็นรำคำตำม ลว. 25 ก.ย. 25๖2

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมำณ

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000             5,000             เฉพำะเจำะจง หจก.บุญประเสริฐบริกำร หจก.บุญประเสริฐบริกำร รำคำเหมำะสมและ อจ 51002/47/2562
วงเงิน  5,000.- บำท วงเงิน  5,000.- บำท เป็นรำคำตำม ลว. 4 ก.ย. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) ท้องตลำด

5 จัดซ้ือสมุนไพร 1,000             1,000             เฉพำะเจำะจง ร้ำนย่ิงรวย ร้ำนย่ิงรวย รำคำเหมำะสมและ อจ 51002/48/2562
วงเงิน  1,000.- บำท วงเงิน  1,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 9 ก.ย. 25๖2

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมำณ

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,000             4,000             เฉพำะเจำะจง บ.สุรชัยอ ำนำจปิโตรเล่ียม จ ำกัด บ.สุรชัยอ ำนำจปิโตรเล่ียม จ ำกัด รำคำเหมำะสมและ อจ 51003/28/2562
วงเงิน  4,000.- บำท วงเงิน  4,000.- บำท เป็นรำคำตำม ลว. 2 ก.ย. 25๖2

(กองแผนและงบประมำณ) ท้องตลำด

7 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 13,270          13,270           เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เอส เทรดด้ิง ร้ำน พี.เอส เทรดด้ิง รำคำเหมำะสมและ อจ 51003/29/2562
วงเงิน 13,270.- บำท วงเงิน 13,270.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 5 ก.ย. 25๖2

(กองแผนและงบประมำณ) งบประมำณ

8 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000             5,000             เฉพำะเจำะจง หจก.บุญประเสริฐบริกำร หจก.บุญประเสริฐบริกำร รำคำเหมำะสมและ อจ 51004/25/2562
วงเงิน  5,000.- บำท วงเงิน  5,000.- บำท เป็นรำคำตำม ลว. 3 ก.ย. 25๖2

(กองคลัง) ท้องตลำด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   กันยำยน  25๖2

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี   30   เดือน  กันยำยน 25๖2

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

9 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 39,930          39,930           เฉพำะเจำะจง ร้ำนอักษรสำส์น ร้ำนอักษรสำส์น รำคำเหมำะสมและ อจ 51004/26/2562
วงเงิน 39,930 บำท วงเงิน 39,930 บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 12 ก.ย. 25๖2

(กองคลัง) งบประมำณ

10 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 8,640             8,640             เฉพำะเจำะจง ร้ำนอักษรสำส์น ร้ำนอักษรสำส์น รำคำเหมำะสมและ อจ 51004/27/2562
วงเงิน 8,640 บำท วงเงิน 8,640 บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 18 ก.ย. 25๖2

(กองคลัง) งบประมำณ

11 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 16,800          16,800           เฉพำะเจำะจง หจก. ส.อุบลยำงยนต์ หจก. ส.อุบลยำงยนต์ รำคำเหมำะสมและ อจ 51005/70/2562
วงเงิน  16,800.- บำท วงเงิน  16,800.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 3 ก.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมำณ

12 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 74,990          74,990           เฉพำะเจำะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล รำคำเหมำะสมและ อจ 51005/71/2562
วงเงิน  74,990.- บำท วงเงิน  74,990.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 3 ก.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมำณ

13 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 488,400        488,400         เฉพำะเจำะจง หจก.บุญประเสริฐบริกำร หจก.บุญประเสริฐบริกำร รำคำเหมำะสมและ อจ 51005/72/2562
วงเงิน  488,400.- บำท วงเงิน  488,400.- บำท เป็นรำคำตำม ลว. 3 ก.ย. 25๖2

(กองช่ำง) ท้องตลำด

14 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 37,530          37,530           เฉพำะเจำะจง หจก. ร.รุ่งรวี จักรกล อินเตอร์พำร์ท หจก. ร.รุ่งรวี จักรกล อินเตอร์พำร์ท รำคำเหมำะสมและ อจ 51005/73/2562
วงเงิน  37,530.- บำท วงเงิน  37,530.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 ก.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมำณ

15 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 34,560          34,560           เฉพำะเจำะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล รำคำเหมำะสมและ อจ 51005/74/2562
วงเงิน  34,560.- บำท วงเงิน  34,560.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 9 ก.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมำณ

16 จัดซ้ือเคร่ืองบล็อกทดแรงถอดล้อ 4,000             4,000             เฉพำะเจำะจง หจก. ต. อะไหล่อุบล หจก. ต. อะไหล่อุบล รำคำเหมำะสมและ อจ 51005/75/2562
วงเงิน  4,000.- บำท วงเงิน  4,000.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 11 ก.ย. 25๖2

(กองช่ำง) งบประมำณ

17 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000             2,000             เฉพำะเจำะจง หจก.บุญประเสริฐบริกำร หจก.บุญประเสริฐบริกำร รำคำเหมำะสมและ อจ 51006/17/2562
วงเงิน  2,000.- บำท วงเงิน  2,000.- บำท เป็นรำคำตำม ลว. 4 ก.ย. 25๖2

(หน่วยตรวจสอบภำยใน) ท้องตลำด

18 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 14,629          14,629           เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เอส เทรดด้ิง ร้ำน พี.เอส เทรดด้ิง รำคำเหมำะสมและ อจ 51006/18/2562
วงเงิน 14,629.- บำท วงเงิน 14,629.- บำท อยู่ในวงเงิน ลว. 5 ก.ย. 25๖2

(หน่วยตรวจสอบภำยใน) งบประมำณ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

19 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000             5,000             เฉพำะเจำะจง หจก.บุญประเสริฐบริกำร หจก.บุญประเสริฐบริกำร รำคำเหมำะสมและ อจ 51008/25/2562
วงเงิน  5,000.- บำท วงเงิน  5,000.- บำท เป็นรำคำตำม ลว. 2 ก.ย. 25๖2

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) ท้องตลำด
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