
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างจัดท าป้ายจราจร (พร้อมติดต้ัง) สายทาง 498,264        498,992         เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรพร วัสดุ ร้านภัทรพร วัสดุ เอกสารถูกต้อง อจ 51008/1/2562

อจ.ถ. 1-0019 บ้านน้ าปลีก-บ้านหนองปลิง วงเงิน 498,264.- บาท วงเงิน 498,264.- บาท เสนอราคาต  าสุด ลว.  29 พ.ย. 25๖1
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ

(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   พฤศจิกำยน 25๖1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน   พฤศจิกำยน  25๖1

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



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 านาจเจริญเซอรวิส ร้านอ านาจเจริญเซอรวิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/6/2562

วงเงิน 4,000.- บาท วงเงิน 4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 พ.ย. 2561

(ส ำนักปลัดฯ) งบประมาณ

๒ ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการประชาสัมพันธ์ 79,776       79,776       เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม ร้านพิมพ์นิยม ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/7/2562

สนับสนุนการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" วงเงิน  79,776.- บาท วงเงิน  79,776.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 27 พ.ย. 2561

จังหวัดอ านาจเจริญ งบประมาณ

(ส ำนักปลัดฯ)

๓ ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญเซอรวิส ร้านอ านาจเจริญเซอรวิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/8/2562

วงเงิน 3,000.- บาท วงเงิน 3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 พ.ย. 2561

งบประมาณ

(ส ำนักปลัดฯ)

4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรมั งมี ร้านรวมมิตรมั งมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/2/2562

วงเงิน  3,000.- บาท วงเงิน  3,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 6 พ.ย. 2561

งบประมาณ

(กองกิจกำรสภำ อบจ.อจ.)

5 ค่าจ้างจัดท าแผ่นพับ 50,000       50,000       เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์มั งมี ร้านทรัพย์มั งมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/3/2562

วงเงิน  50,000.- บาท วงเงิน  50,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 พ.ย. 2561

งบประมาณ

(กองกิจกำรสภำ อบจ.อจ.)

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 34,960       34,960       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/2/2562

เชิงปฏิบัติการ (ประชาคม) ในการจัดท าแผน วงเงิน  34,960.- บาท วงเงิน  34,960.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 19 พ.ย. 2561

พัฒนาสี ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเพิ มเติม งบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ

(กองแผนและงบประมำณ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   พฤศจิกำยน 25๖1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน  พฤศจิกำยน 25๖1

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

7 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 9,950         9,950         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ร้านศรีสง่างานพิมพ์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/3/2562

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน วงเงิน  9,950.- บาท วงเงิน  9,950.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 27 พ.ย. 2561

จังหวัดอ านาจเจริญ พร้อมเย็บมุม งบประมาณ

(กองแผนและงบประมำณ)

8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,820         4,820         เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดีอ านาจออฟเซ็ท ร้านพิมพ์ดีอ านาจออฟเซ็ท ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/1/2562

วงเงิน  4,820.- บาท วงเงิน  4,820.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 5 พ.ย. 2561

งบประมาณ

(หน่วยตรวจสอบภำยใน)

9 ค่าจ้างจัดเตรียมสนาม จ้างประดับต าแต่ง 85,000       85,000       เฉพาะเจาะจง ร้าน วี เค อ านาจเจริญ ร้าน วี เค อ านาจเจริญ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/3/2562

จัดสถานที การจัดงานพิธีเปิดและจ้างเหมา วงเงิน  85,000.- บาท วงเงิน  85,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 พ.ย. 2561

เครื องเสียงพร้อมผู้ควบคุมเสียง และเวที งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

10 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 30,120       30,120       เฉพาะเจาะจง บ. ซีซีซี ออโต้ บ. ซีซีซี ออโต้ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/4/2562

หมายเลขทะเบียน กข 4196 อจ. วงเงิน  30,120.- บาท วงเงิน  30,120.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 พ.ย. 2561

งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

11 ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,000         2,000         เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์นิยม ร้านพิมพ์นิยม ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/5/2562

วงเงิน  2,000.- บาท วงเงิน  2,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 9 พ.ย. 2561

งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

12 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบัส) 69,150       69,150       เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติไดนาโม ร้านกิตติไดนาโม ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/6/2562

หมายเลขทะเบียน   40-00031 วงเงิน  69,150.- บาท วงเงิน  69,150.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 พ.ย. 2561

งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)

13 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,950         2,950         เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ร้านอ านาจเจริญเซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/7/2562

วงเงิน  2,950.- บาท วงเงิน  2,950.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 พ.ย. 2561

งบประมาณ

(กองกำรศึกษำฯ)



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 10,000          10,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/7/2562
วงเงิน  10,000.- บาท วงเงิน  10,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 พ.ย. 25๖1

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

2 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 81,745          81,745           เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/8/2562
วงเงิน  81,745.- บาท วงเงิน  81,745.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 21 พ.ย. 25๖1

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 99,706          99,706           เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/9/2562
วงเงิน  99,706.- บาท วงเงิน  99,706.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 พ.ย. 25๖1

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 99,990          99,990           เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ร้านรุ่งเรืองวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/10/2562
วงเงิน  99,990.- บาท วงเงิน  99,990.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 26 พ.ย. 25๖1

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 70,000          70,000           เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเลี ยม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเลี ยม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/11/2562
วงเงิน  70,000.- บาท วงเงิน  70,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 27 พ.ย. 25๖1

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 10,000          10,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/12/2562
วงเงิน  10,000.- บาท วงเงิน  10,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 30 พ.ย. 25๖1

(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) ท้องตลาด

7 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 38,520          38,520           เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51001/13/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 38,520.- บาท วงเงิน 38,520.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 30 พ.ย. 25๖1
(ส ำนักปลัด อบจ.อจ.) งบประมาณ

8 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/4/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 2 พ.ย. 25๖1

(กองกิจกำรสภำฯ) ท้องตลาด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   พฤศจิกำยน 25๖1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    ๓0    เดือน  พฤศจิกำยน 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 ร้านทรัพย์มั งมี ร้านทรัพย์มั งมี ราคาเหมาะสมและ อจ 51002/5/2562
วงเงิน  500.- บาท วงเงิน  500.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 16 พ.ย. 25๖1

(กองกิจกำรสภำฯ) งบประมาณ

10 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเลี ยม จ ากัด บ.สุรชัยอ านาจปิโตรเลี ยม จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/3/2562
วงเงิน 4,000.- บาท วงเงิน 4,000.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 พ.ย. 25๖1

(กองแผนและงบประมำณ) งบประมาณ

11 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 3,600            3,600             เฉพาะเจาะจง บ. ทริสเพิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด บ. ทริสเพิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/4/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 3,600.- บาท วงเงิน 3,600.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 พ.ย. 25๖1
(กองแผนและงบประมำณ) งบประมาณ

12 จัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม 14,400          14,400           เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเส้ือผ้า วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเส้ือผ้า ราคาเหมาะสมและ อจ 51003/5/2562
(ประชาคม) วงเงิน 14,400.- บาท วงเงิน 14,400.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 9 พ.ย. 25๖1
(กองแผนและงบประมำณ) งบประมาณ

13 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51004/3/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 1 พ.ย. 25๖1

(กองคลัง) ท้องตลาด

14 ค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ 3,177.90        3,177.90        เฉพาะเจาะจง บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บ. ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/4/2562
ค่าบริการรายเดือน วงเงิน 3,177.90.- บาท วงเงิน 3,177.90.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 1 พ.ย. 25๖1
(กองช่ำง) งบประมาณ

15 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 31,800          31,800           เฉพาะเจาะจง หจก. ส. อุบลยานยนต์ หจก. ส. อุบลยานยนต์ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/5/2562
วงเงิน 31,800.- บาท วงเงิน 31,800.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 9 พ.ย. 25๖1

(กองช่ำง) งบประมาณ

16 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 63,461          63,461           เฉพาะเจาะจง หจก. ก้าวหน้าค้าวัสดุ หจก. ก้าวหน้าค้าวัสดุ ราคาเหมาะสมและ อจ 51005/6/2562
วงเงิน 63,461.- บาท วงเงิน 63,461.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 20 พ.ย. 25๖1

(กองช่ำง) งบประมาณ

17 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,000            3,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51006/2/2562
วงเงิน  3,000.- บาท วงเงิน  3,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 2 พ.ย. 25๖1

(หน่วยตรวจสอบภำยใน) ท้องตลาด

18 จัดซ้ือน้ าดื มชนิดขวด 9,960            9,960             เฉพาะเจาะจง ร้านกิจมงคล ร้านกิจมงคล ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/4/2562
วงเงิน  9,960.- บาท วงเงิน  9,960.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 พ.ย. 25๖1

(กองกำรศึกษำฯ) งบประมาณ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง

19 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการจัดการ 19,460          19,460           เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์เซอร์วิส ร้านอินเตอร์เซอร์วิส ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/5/2562
แข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาแห่งชาติ วงเงิน  19,460.- บาท วงเงิน  19,460.- บาท อยู่ในวงเงิน ลว. 2 พ.ย. 25๖1
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ งบประมาณ
(กองกำรศึกษำฯ)

20 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51007/6/2562
วงเงิน  30,000.- บาท วงเงิน  30,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 2 พ.ย. 25๖1

(กองกำรศึกษำฯ) ท้องตลาด

21 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ หจก.บุญประเสริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/3/2562
วงเงิน  5,000.- บาท วงเงิน  5,000.- บาท เป็นราคาตาม ลว. 5 พ.ย. 25๖1

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) ท้องตลาด



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจ้ำง หรือจ้ำง รำคำเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดช้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 498,300        498,300         เฉพาะเจาะจง หจก. บุญประสเริฐบริการ หจก. บุญประสเริฐบริการ ราคาเหมาะสมและ อจ 51008/4/2562
วงเงิน 498,300.- บาท วงเงิน 498,300.- บาท เป็นราคาตาม ลว.  27 พ.ย. 25๖1

(กองช่ำง) ท้องตลาด

2 จัดซ้ือรถขุดตักหน้าขุดหลัง จ านวน  1 คัน 3,300,000      3,300,000      e-bidding บ. แจสมอเตอร์เวร์ค จ ากัด บ. แจสมอเตอร์เวร์ค จ ากัด เอกสารถูกต้อง อจ 51008/5/2562
วงเงิน 3,150,000.- บาท วงเงิน 3,150,000.- บาท เสนอราคาต  าสุด ลว.  27 พ.ย. 25๖1

(กองพัสดุฯ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   พฤศจิกำยน 25๖1

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ ำนำจเจริญ  

วันท่ี    30   เดือน   พฤศจิกำยน  25๖1

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง
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