
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย 498,000        499,000         เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเพ็ง กรุ๊ป ร้านบุญเพ็ง กรุ๊ป เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/1/2562

ชุมชนสายหลักเดิม-บ้านค าเข่ือนแก้ว อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  21 ธ.ค. 25๖1
จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

2 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย 498,000        498,000         เฉพาะเจาะจง หจก.โกสนการสร้าง หจก.โกสนการสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/2/2562

แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ (กม. ท่ี ๔๑+๘๐๐)- วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  21 ธ.ค. 25๖1
บ้านนาหมอม้า อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

3 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย 498,000        499,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอานนท์วัสดุก่อสร้าง ร้านอานนท์วัสดุก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/3/2562

แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๔ (กม. ๖+๘๑๐)- วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  21 ธ.ค. 25๖1

บ้านโคกจ๊ักจ่ัน อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

4 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย 498,000        499,998         เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท พัฒนาการสร้าง จ ากัด บริษัท สมาร์ท พัฒนาการสร้าง จ ากัด เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/4/2562

บ้านไร่สีสุก-บ้านหนองสามสี อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 497,500.- บาท วงเงิน 497,500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  21 ธ.ค. 25๖1

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)

5 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย 498,000        499,998         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ธาราก่อสร้าง จ ากัด บริษัท ทรัพย์ธาราก่อสร้าง จ ากัด เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/5/2562

บ้านโนนสูง-บ้านแสนส าราญ อ าเภอเสนางคนิคม วงเงิน 497,000.- บาท วงเงิน 497,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  25 ธ.ค. 25๖1

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

6 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย 498,000        498,000         เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ. สุภารัตน์ ร้าน ศ. สุภารัตน์ เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/6/2562

แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (กม. ๘๘+๘๒๓)- วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  27 ธ.ค. 25๖1

บ้านโคกส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

7 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสาย 497,000        498,912         เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ. สุภารัตน์ ร้าน ศ. สุภารัตน์ เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/7/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   ธันวำคม 25๖1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน   ธันวำคม  25๖1

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (กม. ๘๒+๓๑๐)- วงเงิน 495,000.- บาท วงเงิน 495,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  27 ธ.ค. 25๖1

บ้านนาแต้ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(กองพัสดุฯ)

8 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000        497,000         เฉพาะเจาะจง หจก. แก้วตาเจริญก่อสร้าง หจก. แก้วตาเจริญก่อสร้าง เอกสารถูกต้องและ อจ 51008/8/2562

ข้ามร่องน  า เส้นทางสายบ้านค าเดือย-บ้านเมืองเก่า วงเงิน 490,000.- บาท วงเงิน 490,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว.  28 ธ.ค. 25๖1

อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ
(กองพัสดุฯ)



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างจัดท าป้ายจราจร (พร้อมติดตั ง) สายทาง 498,442        498,442         เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรพร วัสดุ ร้านภัทรพร วัสดุ เอกสารถูกต้อง อจ 51008/2/2562

อจ.ถ. ๑-๐๐๒๑ บ้านค าสร้างบ่อ-บ้านนายม วงเงิน 497,666.- บาท วงเงิน 497,666.- บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว.  21 ธ.ค. 25๖1
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   ธันวำคม 25๖1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน   ธันวำคม  25๖1

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่าจ้างเหมาผูกผ้าจิตอาสา 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง น.ส. โซตินันท์ พันศรี น.ส. โซตินันท์ พันศรี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/9/2562

วงเงิน 3,000.- บาท วงเงิน 3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 12 ธ.ค. 2561

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

๒ ค่าจ้างจ้างเหมาเวที และเคร่ืองเสียง 12,000       12,000       เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ ราชวงศ์ นายศราวุธ ราชวงศ์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/10/2562

พร้อมเจ้าหน้าท่ีควบคุม เพ่ือใช้ในโครงการ วงเงิน  12,000.- บาท วงเงิน  12,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 13 ธ.ค. 2561

จิตอาสาล าน  ากับชีวิตเราท าความดีด้วยหัวใจ คน งบประมาณ

รัก คลอง...ไม่ทิ ง ไม่เท ทุ่มท าความดี

(ส ำนักปลัดฯ)

๓ ค่าจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองตัดหญ้า 6,719         6,719         เฉพาะเจาะจง ร้าน อ. เจริญยนต์ ร้าน อ. เจริญยนต์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/11/2562

จ านวน 3 เคร่ือง  วงเงิน 6,719.- บาท วงเงิน 6,719.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 ธ.ค. 2561

งบประมาณ

(ส ำนักปลัดฯ)

4 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 3,610.18    3,610.18    เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากัด บ. โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/12/2562

หมายเลขะทะเบียน นข 905 อจ วงเงิน  3,610.18 บาท วงเงิน  3,610.18 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 20 ธ.ค. 2561

งบประมาณ

(กองกิจกำรสภำ อบจ.อจ.)

๕ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,000         4,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญเซอรวิส ร้านอ านาจเจริญเซอรวิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/13/2562

วงเงิน 4,000.- บาท วงเงิน 4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 ธ.ค. 2561

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

๖ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรม่ังมี ร้านรวมมิตรม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/4/2562

วงเงิน 3,000.- บาท วงเงิน 3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 11 ธ.ค. 2561

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

7 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนา 24,900       24,900       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรม่ังมี ร้านรวมมิตรม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/5/2562

ท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) วงเงิน 24,900.- บาท วงเงิน 24,900.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 24 ธ.ค. 2561

(กองแผนและงบประมำณ) งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   ธันวำคม  25๖1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน  ธันวำคม  25๖1

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

8 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 24,203.40  24,203.40  เฉพาะเจาะจง บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/1/2562

รหัสพัสดุ 417-49-0001 วงเงิน 24,203.40 บาท วงเงิน 24,203.40 บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 14 ธ.ค. 2561

(กองคลัง) งบประมาณ

9 ค่าจ้างท าสายสะพาย 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอารียาภรณ์ ร้านอารียาภรณ์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/8/2562

(นางสาวอ านาจเจริญ 2561) วงเงิน 3,000.- บาท วงเงิน 3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 ธ.ค. 2561

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

10 ค่าจ้างท าป้ายโฟม (เงินรางวัล) 1,500         1,500         เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม ร้านพิมพ์นิยม ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/9/2562

(นางสาวอ านาจเจริญ 2561) วงเงิน 1,500.- บาท วงเงิน 1,500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 ธ.ค. 2561

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

11 ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ี 4,500         4,500         เฉพาะเจาะจง นายดาวคนอง ธุมาสิงห์ นายดาวคนอง ธุมาสิงห์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/10/2562

(นางสาวอ านาจเจริญ ปี 2561) วงเงิน 4,500.- บาท วงเงิน 4,500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 ธ.ค. 2561

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

12 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 30,120       30,120       เฉพาะเจาะจง บ. ซีซีซีออโต้ จ ากัด บ. ซีซีซีออโต้ จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/11/2562

หมายเลขทะเบียน กข 4196 อจ วงเงิน 30,120.- บาท วงเงิน 30,120.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 6 ธ.ค. 2561

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

13 ค่าจ้างเครืองเสียง เพ่ือใช้ในโครงการจัดการ 14,000       14,000       เฉพาะเจาะจง นายวีระ โพธิรักษ์ นายวีระ โพธิรักษ์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/12/2562
แข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.อ านาจเจริญ วงเงิน 14,000.- บาท วงเงิน 14,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 6 ธ.ค. 2561
(ซอยวิจารณ์คัพ) งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

14 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ในโครงการจัดการ 1,500         1,500         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจการพิมพ์ ร้านอ านาจการพิมพ์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/13/2562
แข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.อ านาจเจริญ วงเงิน 1,500.- บาท วงเงิน 1,500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 6 ธ.ค. 2561
(ซอยวิจารณ์คัพ) งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

15 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการจัดกิจกรรม 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม ร้านพิมพ์นิยม ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/14/2562

Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 3,000.- บาท วงเงิน 3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 7 ธ.ค. 2561

งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

16 ค่าจ้างบริการจอ LED ตามโครงการจัดกิจกรรม 18,000       18,000       เฉพาะเจาะจง บ. มจิค มีเดีย แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด บ. มจิค มีเดีย แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/15/2562

Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 18,000.- บาท วงเงิน 18,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 7 ธ.ค. 2561

งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

17 ค่าจ้างจัดสถานท่ี ตามโครงการจัดกิจกรรม 19,000       19,000       เฉพาะเจาะจง นายดาวคนอง ธุมาสิงห์ นายดาวคนอง ธุมาสิงห์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/16/2562

Bike อุ่นไอรัก จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 19,000.- บาท วงเงิน 19,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 7 ธ.ค. 2561

งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

18 ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ีส าหรับการแถลงข่าว 59,000       59,000       เฉพาะเจาะจง นายนเรศ  สมศรี นายนเรศ  สมศรี ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/17/2562

และพิธีเปิด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อ านาจเจริญ วงเงิน 59,000.- บาท วงเงิน 59,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 ธ.ค. 25๖1

แชมป์เป้ียนส์ลีก งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

19 ค่าจ้างเตรียมสนามแข่งขันกีฬา 6,000         6,000         เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ จุมปีจิติ นายสมศักด์ิ จุมปีจิติ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/18/2562

ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อ านาจเจริญ วงเงิน 6,000.- บาท วงเงิน 6,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 ธ.ค. 25๖1

แชมป์เป้ียนส์ลีก งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

20 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเซอร์วิส ร้านอ านาจเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/19/2562

วงเงิน 3,000.- บาท วงเงิน 3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 ธ.ค. 25๖1

งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

21 ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 535            535            เฉพาะเจาะจง บ. ซีซีซีออโต้ จ ากัด บ. ซีซีซีออโต้ จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/3/2562

ปมายเลขทะเบียน กข 4246 อจ วงเงิน 535.- บาท วงเงิน 535.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 27 ธ.ค. 2561

(กองพัสดุฯ) งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซื อวัสดุรับรองปีใหม่ 2562 34,500          34,500           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/14/2562
วงเงิน  34,500.- บาท วงเงิน  34,500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 25 ธ.ค. 25๖1

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

2 จัดซื อวัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 73,000          73,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเล่ียม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/15/2562
วงเงิน  73,000.- บาท วงเงิน  73,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 25 ธ.ค. 25๖1

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

3 จัดซื อวัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/6/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 3 ธ.ค. 25๖1

(กองกิจกำรสภำฯ) ท้องตลาด

4 จัดซื อสมุนไพรสด 500               500                เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/7/2562
วงเงิน  500.- บาท วงเงิน  500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 21 ธ.ค. 25๖1

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

5 จัดซื อวัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/4/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 3 ธ.ค. 25๖1

(กองคลัง) ท้องตลาด

6 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 3,852            3,852             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/5/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 3,852.- บาท วงเงิน 3,852.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 ธ.ค. 25๖1
(กองคลัง) งบประมาณ

7 จัดซื อวัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 2,000            2,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/3/2562
วงเงิน  2,000.- บาท วงเงิน  2,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 11 ธ.ค. 25๖1

(หน่วยตรวจสอบภำยใน) ท้องตลาด

8 จัดซื อถ้วยรางวัล 3,700            3,700             เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/7/2562
(นางสาวอ านาจเจริญ ปี 2561) วงเงิน 3,700.- บาท วงเงิน 3,700.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 ธ.ค. 25๖1
(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

9 จัดซื อบัตรผู้เข้าประกวด และวัสดุส านักงาน 3,400            3,400             เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/8/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   ธันวำคม  25๖1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    ๓1    เดือน  ธันวำคม  25๖1

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

(นางสาวอ านาจเจริญ ปี 2561) วงเงิน 3,400.- บาท วงเงิน 3,400.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 ธ.ค. 25๖1

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

10 จัดซื อน  าด่ืม  (นางสาวอ านาจเจริญ ปี 2561) 3,600            3,600             เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรบริการ ร้านรวมมิตรบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/9/2562

วงเงิน 3,600.- บาท วงเงิน 3,600.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 4 ธ.ค. 25๖1

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

11 จัดซื อน  าด่ืม พ่ือใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 12,000          12,000           เฉพาะเจาะจง คณะบุคคลน  าด่ืมน้อยแก่นคูณ คณะบุคคลน  าด่ืมน้อยแก่นคูณ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/10/2562

ฟุตซอล อบจ.อ านาจเจริญ (ซอยวิจารณ์คัพ) วงเงิน 12,000.- บาท วงเงิน 12,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 6 ธ.ค. 25๖1

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

12 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์และถ้วยรางวัล เพ่ือใช้ใน 17,080          17,080           เฉพาะเจาะจง ร้านผ่องศรีสินเติม ร้านผ่องศรีสินเติม ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/11/2562

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.อ านาจเจริญ วงเงิน 17,080.- บาท วงเงิน 17,080.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 6 ธ.ค. 25๖1

(ซอยวิจารณ์คัพ) งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

13 จัดซื อน  าด่ืม ตามโครงการจัดกิจกรรม Bike 60,000          60,000           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/12/2562

อุ่นไอรัก จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 60,000.- บาท วงเงิน 60,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 7 ธ.ค. 25๖1

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

14 จัดซื อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาท่ีจ าเป็นในการ 187,100        187,100         เฉพาะเจาะจง หจก. สปอร์ทเซ้นเตอร์ อ านาจเจริญ หจก. สปอร์ทเซ้นเตอร์ อ านาจเจริญ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/13/2562

จัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วงเงิน 187,100.- บาท วงเงิน 187,100.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 ธ.ค. 25๖1

อ านาจเจริญ แชมป์เป้ียนส์ลีก งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

15 จัดซื อน  าด่ืม (ชนิดขวด) ตามโครงการ 26,880          26,880           เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ม่ังมี ร้านทรัพย์ม่ังมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/14/2562

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อ านาจเจริญ วงเงิน 26,880.- บาท วงเงิน 26,880.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 20 ธ.ค. 25๖1

แชมป์เป้ียนส์ลีก งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

16 จัดซื อวัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/15/2562
วงเงิน  30,000.- บาท วงเงิน  30,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 28 ธ.ค. 25๖1

(กองกำรศึกษำฯ) ท้องตลาด

17 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 3,852            3,852             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/16/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 3,852.- บาท วงเงิน 3,852.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 28 ธ.ค. 25๖1



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ

18 จัดซื อวัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/4/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 3 ธ.ค. 25๖1

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) ท้องตลาด

19 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 3,852            3,852             เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/5/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 3,852.- บาท วงเงิน 3,852.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 28 ธ.ค. 25๖1

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) ท้องตลาด



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซื อยาง CMS-2h  บรรจุ BULK 489,310        496,357         เฉพาะเจาะจง บ. โซล่าแอสฟัลท์ บ. โซล่าแอสฟัลท์ เอกสารถูกต้อง อจ 51008/6/2562

จ านวน  ๑๙ ตัน วงเงิน 489,250.- บาท วงเงิน 489,250.- บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว.  3 ธ.ค. 25๖1

(กองพัสดุฯ)

2 จัดซื อหินย่อย ๓/๘ นิ ว จ านวน ๔๒๐ ลบม. 490,475        490,475         เฉพาะเจาะจง ร้านอัจฉรียาภรณ์การเกษตร ร้านอัจฉรียาภรณ์การเกษตร เอกสารถูกต้อง อจ 51008/7/2562
วงเงิน 489,300.- บาท วงเงิน 489,300.- บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว.  3 ธ.ค. 25๖1

(กองพัสดุฯ)

3 จัดชื อวัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 493,200        493,200         เฉพาะเจาะจง หจก. บุญประสเริฐบริการ หจก. บุญประสเริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/8/2562
วงเงิน 493,200.- บาท วงเงิน 493,200.- บาท เป็นราคาตาม ลว.  13 ธ.ค. 25๖1

(กองช่ำง) ท้องตลาด

4 จัดซื อยางมะตอยส าเร็จรูป (บรรจุ ๒๐ กก./๑ ถุง) 493,000        493,000         เฉพาะเจาะจง หจก. ก้าวหน้าค้าวัสดุ หจก. ก้าวหน้าค้าวัสดุ เอกสารถูกต้อง อจ 51008/9/2562

จ านวน ๓,๔๐๐ ถุง วงเงิน 489,600.- บาท วงเงิน 489,600.- บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว.  13 ธ.ค. 25๖1

(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   ธันวำคม 25๖1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    31   เดือน   ธันวำคม  25๖1

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง
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